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Ներկա տպագրությունը ֆինանսավորել է Եվրոպական Միությունը «Ներդրումներ  
մարդկանց մեջ» ծրագրի (Համագործակցության միջոցները զարգացման ոլորտում), 
բարիդրացիականության միջոցների և Արևելյան գործընկերության Մշակութային 
ծրագրերի շրջանակներում:

Ներկա ուսումնական-մեթոդական համալիրը ստեղծվել է «Ընդհանուր 
պատմություն: Մշակութային երկխոսություն» միջազգային ծրագրի շրջանակներում 
2012–2015 թթ. Պատմություն դասավանդողների Եվրոպական ասոցիացիաների 
միության (ԵՎՐՈԿԼԻՈ) համագործակցության շնորհիվ, որին մասնակցել են 
Հայաստանի պատմություն դասավանդողների ասոցիացիան, պատմություն 
դասավանդողների համաուկրաինական ասոցիացիան՝ «Նովա Դոբա», Վրաստանի 
պատմություն դասավանդողների ասոցիացիան, Մոլդովայի երիտասարդ 
պատմաբանների ազգային ասոցիացիան (ԱՆՏԻՄ), Ադրբեջանի պատմություն 
դասավանդողների հասարակական միավորումը:

Ձեռնարկում օգտագործվել են նյութեր պետական և մասնավոր արխիվներից, որոնք 
ազատ և հասանելի են:

Գլխավոր խմբագիր՝ Յուլյա Կուշներևա

Գրախոս՝ Վիմ վան Մերուս

Ծրագրի համակարգողներ՝ Սթիվեն Սթիգերս, Այսել Հոջաևա

Ներկա տպագրության բովանդակությունը հանդիսանում է ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի պատասխանատվության 
առարկա և ոչ մի հանգամանքում չի կարող քննարկվել որպես Եվրոպական Միության 
դիրքորոշումն արտահայտող հրապարակում:
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ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Այս ձեռնարկը Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ուկրաինայի 

ուսուցիչների, համալսարանական դասախոսների և գիտնականների համագործակցության 
արդյունք է և իրականացվել է Եվրոկլիոյի՝ Պատմություն դասավանդողների ասոցիացիաների 
եվրոպական միավորման և նախագծի շրջանակներում համագործակցող կազմակերպությունների 
աջակցության շնորհիվ: 

Գիրքը վկայությունն է այն իրողության, որ տարբեր մշակույթներ կրող մարդիկ միասին, 
հաշվի չառնելով սահմանները, կարող են աշխատել մշակույթի ուսումնասիրության և 
դասավանդման գործընթացում նորարարական մոտեցումներ ներդնելու ուղղությամբ: 

Ճանապարհը, որ մեզ բերեց այստեղ, հեշտ չէր: Գիրքը լույս չէր տեսնի, եթե չլիներ 
խմբագրական թիմի, մոդուլների հեղինակների, նախագծի համակարգողների, ձևավորողի 
և թարգմանիչների աշխատասիրությունը և իհարկե, Եվրոպական Միության ֆինանսական 
աջակցությունը: Ավելի քան քսան երկիր ներկայացնող և ավելի քան հարյուր մարդ է իր նպաստը 
բերել այս գրքի ստեղծմանը, ինչի համար մենք չափազանց երախտապարտ ենք նրանց1:

Գրքի ստեղծման գործընթացն իր մեջ ներառում է կրթական մոդուլների փոխադարձ 
խմբագրումը, փորձարկումը, ուսուցումն ու եզրափակիչ խմբագրումը: Դասերի ընթացքում 
կրթական գործունեության մեթոդաբանությունը մշակվել է նախագծի մասնակից երկրների 
դասավանդողների կողմից: Նրանց աջակցել են արտասահմանյան ուսուցանողներն ու 
վերապատրաստողները, ովքեր հեղինակների հետ միասին կիսել են իրենց մտահղացումներն 
ու փորձը: Շնորհիվ այդ ամենի, մոդուլի հեղինակները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ 
կրթության որակի բարձրացման տարբեր գաղափարների հետ, որոնք էլ իրենց կիրառությունն 
են գտել ներկայացված նյութերում: 

Նախագծի դժվարին փորձություններից մեկը մասնակիցների լեզուների բազմազանությունն 
էր: Մեր ամենից հաջողվածը որոշումն, անշուշտ, ռուսերենը որպես նախագծի աշխատանքային 
լեզու ընտրելն էր: Մեր թիմի անդամները, ովքեր տիրապետում էին ռուսերենին և նախագծի 
անդամ-պետությունների լեզուներին, օգնեցին մեզ ոչ միայն վերստուգել ազգային լեզուներով 
կատարված թարգմանությունները, այլև համապատասխանեցնել դրանք ռուսերեն լեզվով 
կատարված շարադրանքի հետ: 

Իհարկե, այս գիրքը չի կարող ընդգրկել նախագծի մասնակից պետությունների, առավել ևս 
ողջ Սևծո¨ան տարածաշրջանի մշակույթի և պատմության բոլոր էջերը: Կրթական մոդուլների 
հեղինակներն իրենք են ընտրել թեմաները, աղբյուրներն ու աշխատանքի մեթոդիկան, ուստի և 
իրենք պատասխանատու են ներկայացրած մոդուլների բովանդակության ու տեղեկատվության 
հավաստիության համար: 

Գիրքը միասնական դարձնելու և այն դասավանդողների ու սովորողների կարիքներին 
համապատասխանեցնելու նպատակով խմբագրական թիմը մեծ աշխատանք է կատարել 
նյութերի հստակեցման ու հարստացման ուղղությամբ: Ընդունված այն որոշումը, համաձայն 
որի, կատարված աշխատանքը պետք է կիրառելի լինի նախագծի անդամ բոլոր երկրներում, 
հնարվոր է եղել իրականացնել բազմաթիվ բանավեճերի արդյունքում, հատկապես, երբ 
հարցը վերաբերում էր մոդուլներում գործածվող հասացություններին ու եզրույթներին: 
Ուստի, հակասական տեղեկատվության դեպքերում, փոխադարձ համաձայնության հասնելու 
նպատակով, մենք դիմել ենք անկախ մասնագետների խորհրդատվությանը, գործընթացին 
մասնակից դարձնելով նաև հեղինակներին և խմբագիրներին: 

Ձեռնարկի հետ աշխատելու մեթոդական ցուցումները մեր կողմից մշակվել են մեկ 
նպատակով՝ հիմնվելով աղբյուրների տ¨ալների վրա սովորողների մոտ զարգացնել 
քննական մտածողությունը և ինքնուրույն դատողությունների հանգելու կարողությունը: Այս 
երաշխավորությունները սովորողներին միաժամանակ տալիս են ավանդական դասագրքերից 
տարբեր մոտեցումներով սովորելու հմտություն: Իսկ որպեսզի ուսուցման ողջ գործընթացը 
հետաքրքիր լինի սովորողների համար, գրքի կրթական մոդուլներում օգտագործվել են նաև 
ակտիվ մեթոդներ: Շատ մեթոդներ ներկայացված են ուսուցչի ձեռնարկում: 

Հուսով ենք, որ այս ձեռնարկը սովորողներին կօգնի մշակույթների ողջ խճանկարն 
ուսումնասիրելու գործընթացում ու նոր կարողություններ ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև 
կօգնի բոլոր դասավանդողներին՝ կրթական նոր մոտեցումներ կիրառելու խնդրում, կրթական 
գործընթացը կհարստացնի նոր թեմաներով, որոնք այդքան անհրաժեշտ են ներկայիս 
սովորողներին: 

Շնորհակալություն այս գիրքն օգտագործելու համար: 

Սթիվեն Սթիգերս և Այսել Հոջաևա

1	 Ցուցակը	տես	էջ	4:

Ներածություն
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Մեր ծրագիրը անհնար կլիներ, առանց այս մարդկանց 
մասնակցության*:1

Գլխավոր խմբագիր՝ Յու¬ա Կուշներևա:

Թողարկող խմբագիր՝ Իրինա Կոստյուկ:

Ձևավորող՝ Օլգա Բորիսենկո:

Միջազգային խմբագիրներ՝ Իրինա Կոստյուկ, Դզինտրա Լիեպինյա և Ելենե 
Մեջմարիաշվիլի:

Ազգային խմբագիրներ՝ Ֆուադ Աղաև, Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Ալեքսանդր Կոզորոգ, 
Նիկոլ Մարգարյան, Պավել Չերբուշկա:

Ծրագրի համակարգողներ՝ Սթիվեն Սթիգերս, Այսել Հոջաևա:

Ազգային համակարգողներ՝ Քերիմ Աբիդի, Ռաուֆ Ռաջաբով (Ադրբեջան), Հայկազ 
Հովհաննիսյան, Մխիթար Գաբրիե¬ան (Հայաստան), Նանա Ցիխիսթավի, Ամիրան 
Ջամագիձե (Վրաստան), Սերժիու Մուստացէ, Թիմուր Լուկին (Մոլդովա), Պոլինա 
Վերբիցկայա, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա (Ուկրաինա):

Հեղինակներ՝ Վագիֆ Աբասով, Գյուլնարա Աբիդի, Ֆուադ Աղաև, Այդին Ասլանով, Կարեն 
Բայրամյան, Վերա Բիլան, Եղիսաբեթ Բուսխրիկաձե, Մխիթար Գաբրիե¬ան, Նատա¬ա 
Գոլոսովա, Լյուդմիլա Գուրսկայա, Անժելա Զյամա, Սամիրա Իսկանդերովա, Բեսիկ 
Լորդկիպանիձե, Արտակ Խաչատրյան, Ռուզաննա Ծատուրյան, Լելա Կակաշվիլի, 
Վարվառա Կիպեր, Օլգա Կովալևսկայա, Ալեքսանդր Կոզորոգ, Հայկազ Հովհաննիսյան, 
Լի¬ա Հովհաննիսյան, Լյուդմիլա Մարես, Միքայել Մալխասյան, Նիկոլ Մարգարյան, 
Նատա¬ա Մարկուս, Լյուբա Մելնիկ, Մադոնա Միկելաձե, Օքսանա Միխեևա, Նուգզար 
Մոլաշվիլի, Անժելա Մուշենկո, Ռոդիկա Նաստաս, Նոդար Շոշիաշվիլի, Պավել 
Չերբուշկա, Ամիրան Ջամագիձե, Օթար Ջանելիձե, Նազմին Ջաֆարովա, Նարմին 
Ռաջաբովա, Վերա Սահա¶ան, Լուչիա Սավա, Պոլինա Վերբիցկայա, Վերա Վրաբիե, 
Տատյանա Ցիգանու, Հրանտ Օհանյան, Եկատերինա Օդաժիու:

Համահեղինակներ՝ Ֆուադ Աղաև, Ալեքսանդր Կոզորոգ, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա:

Նյութերը տրամադրել են՝ Արզու Աբասովան, Լալի Պիրցխվալավան:

Աջակցող խումբ՝ Իրինա Կոստյուկ, Յու¬ա Կուշներևա, Մարե Օյյա, Օլգա Պեդան-
Սլեպուխինա, Դին Սմարթ, Ցիրա Չիկվարիձե, Թամարա Էդելման:

Մարզիչներ՝ Սեմիհ Աթեկին, Իրինա Գագոնաի, Բոյանա Դույկովիչ-Բլագոևիչ, Գուլսեն 
Թուրալ, Կլաուդիա Լենց, Յու¬ա Կուշներևա, Կերոլ Կապիտցե, Օլգա Կովալևսկայա, 
Ալեքսանդր Կոզորոգ, Հուսեին Կոկսալ, Իրինա Կոստյուկ, Սեդա Մելքումյան, Մադոնա 
Միքելաձե, Օքսանա Միխեևա, Ռիչարդ Մակ Ֆան, Իգոր Յովանովիչ, Ցիրա Չիկվաիձե, 
Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա, Ամիրան Ջամագիձե, Դին Սմարթ, Ինեկե Վելդխուիզ-
Մեեսթեր, Պոլինա Վերբիցկայա, Նանա Ցիխիսթավի, Բեննի Քրիստենսեն, Մարե Օյյա:

Բառարանի հեղինակներ՝ Ֆուադ Աղաև, Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Ալեքսանդր Կոզորոգ, 
Նիկոլ Մարգարյան, Պավել Չերբուշկա: 

Ուղեցույցերը պատրաստել են՝.
 Ադրբեջանի համար՝ Ֆուադ Աղաևը, Հայաստանի համար՝ Նիկոլ Մարգարյանը, 

*	Ներկայացվում	է	ըստ	այբբենական	կարգի:
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Վրաստանի համար՝ Բեսիկ Լորդկիպանիձեն, Մոլդովայի համար՝ Պավել 
Չերբուշկան, Ուկրաինայի համար՝ Ալեքսանդր Կոզորոգը:

Քարտեզները կազմել են՝ Դիմիտրի Իսաևը (էջ. 30; էջ. 218), Ալեքս Կախնիաշվիլին, 
Մանանա Շեքիլաձեն:

Թարգմանիչներ՝.
Ադրբեջաներեն լեզու՝ Նազմին Ջաֆարովա, հայերեն լեզու՝ Մարինե Վարդանյան, 

վրացերեն լեզու՝ Մանանա Չիկվաիձե և Մարիկա Կվեսելավա, ռումիներեն լեզու՝ 
Պավել Չերբուշկա և Լյուբա Պետրենկո, ուկրաներեն լեզու՝ Օքսանա Միխևա:

Հրատարակության թարգմանությունը իրենց ազգային լեզուներով վերանայել են՝.

Ադրբեջան՝ Ֆուադ Աղաև և Ռաուֆ Ռաջաբով:

Հայաստան՝ Մխիթար Գաբրիե¬ան, Հայկազ Հովհաննիսյան, Նիկոլ Մարգարյան՝ 
նյութեր ուսուցիչների համար (մոդուլներ «Լիպովանները անցյալի և ներկայի 
միջև», «Գերմանացի գաղութաբնակները Ադրբեջանում ХІХ–ХХ դդ. սկզբին» 
և «Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի և պատմության 
ուսումնասիրության աղբյուր»):

Վրաստան՝ Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Ելենե Մեջմարիաշվիլի, Նանա Ցիխիսթավի:

Մոլդովա՝ Պավել Չերբուշկա:

Ուկրաինա՝ Ալեքսանդր Կոզորոգ, Իրինա Կոստյուկ:

Գրախոս՝ Վիմ վան Մերուս:

Կառավարող խորհուրդ՝ Օլեքսանդրա Գնատյուկ, Ստեփան Իխրիգ, Քեյթ Լապխեմ, Յոկե 
վան դեր Լեու-Ռոոդ, Նինո Կիխգուրաձե, Մաթիաս Կլինգենբերգ, Օկտավիան Տիցու:

Տեսողական աղբյուրները տրամադրել են՝ Գուրգեն Բախշեցյանը, Թելման 
Իբրահիմովը, Լուկաշ Ջեջիչ Կրոցը, Մարիոն Կոոբը, Յարոսլավ Կոչերգինը, Յուրի 
Մեչիտովը, Քրիստինե Չեչետոն, Մոնիկա Պիկսիովան, Գուենայ Ռաջիմլին, Ռոբերտ 
Ռանգեն, Բրյուս Ռիվը, Ռուսլան Սալիխովը, Օլեգ Սիդորենկոն, Անդրեյ Վելիչկոն, 
Ռիտա Վիլլաերտը, Ալեքսանդր Վիլհելմը, Դենիս Տոպալը, Պավել Շուբերտը, Սերոի 
Օուրիշանը, Մարինա Ֆիլիպովան:

Ստաժորներ — ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի ասիստենտներ՝ Փիթեր Բաեթեն, Իրիս Դիյկկստերխուիս, 
Գայ Կունեթ, Իվան Մարկովիչ, Սվեն Մյորսդոֆ, Քրիստինա Պոպեսկու, Ֆրանչեսկա 
Սատիգնա:

Հաշվետվությունները կազմել են՝ Պատրիկ Բարքերը, Բլանդին Սմիլանսկին:

 Հեղինակների, համահեղինակների, համակարգողների, խմբագիրների, մենեջերների, 
քարտեզ ձևավորողների և բոլոր նրանք, ովքեր նյութեր են տրամադրել, 
կենսագրական տեղեկությունները կարելի է գտնել այս գրքի վերջում:

ԻՆՉՊԵ՞Ս	ԱՇԽԱՏԵԼ	ՏԱՐԲԵՐ	ՏԻՊԻ	ՊԱՏՄԱԿԱՆ	ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ	ՀԵՏ
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 Այսել Հոջաևա, Սթիվեն Սթիգերս  3

 Բաժին     І     ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 9

 Ինչի մասին է լռում Կույսի Աշտարակը  
 Ֆուադ Աղաև, Նարմին Ռաջաբովա  11

 Քաղաքը որպես բազմազանության հայելի: Թբիլիսին   
և նրա բնակիչները XIX դ. — XX դ. սկզբին  
 Բեսիկ Լորդկիպանիձե, Նուգզար Մոլաշվիլի 19

 Գերմանացի վերաբնակներն Ադրբեջանում XIXդ. — XXդ. Սկզբին   
 Գյուլնարա Աբիդի, Այդին Ասլանով 29

 Մշակույթների երկխոսությունը և մշակութային ժառանգությունը   
 Պոլինա Վերբիցկայա 41

 Ազգային ժառանգության տեղը համաշխարհային մշակույթի մեջ   
(հայ ժողովրդի նվաճումների օրինակով)   
 Հայկազ Հովհաննիսյան, Հրանտ Օհանյան 56

 Անդրկովկասյան սեմինարիա    
 Ֆուադ Աղաև 69

 Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի և պատմության   
ուսումնասիրության աղբյուր    
 Նիկոլ Մարգարյան   83

 Պատմությունը և մշակույթը հիշողության մեջ և հուշարձաններում   
 Կարեն Բայրամյան, Լի�ա Հովհաննիսյան  92

 Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական գործունեությունը ժամանակի և 
մշակույթի խաչմերուկում   
 Ամիրան Ջամագիձե 107

 Ինքնությունը բազմամշակութային հասարակության պայմաններում   
 Օլգա Կովալևսկայա, Լյուդմիլա Մալես, Օքսանա Միխեևա 122

 Բաժին   ІІ   ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 133
 Սուրբ Ծննդի և Նոր տարվա տոների անսովոր ճակատագիրը XIX–XX դդ.   

սկզբին      
 Եղիսաբեթ Բուսխրիկաձե, Ամիրան Ջամագիձե 135

 Ժամանակների երկխոսությունը փողոցների և հրապարակների  
անվանումներում   
 Օթար Ջանելիձե, Նոդար Շոշիաշվիլի  160

 Ինչպես «Կինը» դարձավ «ընկեր»...   
 Մադոնա Միքելաձե  169

 Ստալինի հիշատակը և հուշարձանները    
 Լելա Կակաշվիլի, Բեսիկ Լորդկիպանիձե  179

 Գեղեցիկ լռություն. հուշարձանը ժամանակի և մշակույթների խաչմերուկում 
  Օքսանա Միխեևա, Օլգա Կովալևսկայա 195
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Բովանդակություն

 Կերպարը, խոսքը և հնչյունը ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների բարեկամության» 
 քարոզչության մեջ   
 Նատա�ա Մարկուս, Օքսանա Միխեևա  204

 Խորհրդային երիտասարդության միջմշակութային շփումները   
 Ալեքսանդրա Կոզորոգ, Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա 217

 Մայիսի 1-ի տոնը և հասարակական-քաղաքական փոփոխությունները   
XX դարում   
 Վերա Բալան, Լուչիա Սավա 232

 Միասնություն և բազմազանություն  
 Վերա Վրաբիե, Լյուբա Մելնիկ 246

 Հանգուցային արժեքները և փոփոխությունները հասարակության մեջ   
 Ռոդիկա Բոլգար, Լյուդմիլա Գուրսկայա 253

 Բաժին  ІІІ  ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԵՎ ԱՌՕՐՅԱ ԿՅԱՆՔԸ 265

 Նորը ավանդական կենցաղում  
 Ֆուադ Աղաև, Նարմին Ռաջաբովա 267

 Բաքվի նավթը և մշակույթը   
 Սամիրա Իսկենդերովա 276

 Մահմեդական կինը ընտանիքում և հասրակությունում XX դարի սկզբին   
(ըստ «Մոլլա Նասրեդդին» հանդեսի նյութերի)  
 Վագիֆ Աբասով, Նազմին Ջաֆարովա 287

 Մշակույթի բազմազանությունը հայրենի երկրի պատմության մեջ   
 Վարվառա Կիպեր, Եկատերինա Օդաժիու, Տատյանա Ցիգանու  297

 Լիպովաններ. անցյալի և ապագայի միջև   
 Անժելա Զյամա, Անժելա Մուշենկո 307

 Միջմշակութային ամուսնությունը XX-XXI դդ.   
 Նատա�ա Գոլոսովա, Լյուդմիլա Մալես 316

 Սահմանային առևտուրը և ազգամիջյան շփումները   
 Մխիթար Գաբիրե�ան 323

 Ժամանակակից աշխատանքային միգրացիան և նրա ազդեցությունը  
հասարակության վրա    
 Պավել Չերբուշկա 334

 Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքը   
 Ռուզաննա Ծատուրյան, Արտակ Խաչատրյան 346

 Ժամանակակից քաղաքը որպես մշակույթների խաչմերուկ և տարածք  
միջմշակութային երկխոսության համար   
 Հայկազ Հովհաննիսյան, Միքայել Մալխասյան, Վերա Սահա�ան 355

  ԲԱՌԱՐԱՆ  368

 «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ: ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  
ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ 372
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ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ 
Ä²è²Ü¶àôÂÚàôÜ



Մեզ շրջապատող աշխարհն անհնար է պատկերացնել առանց մշակույթի 
ու նրա ցանկացած ուղղության: Անցյալի շատ մարդկանց ամենատարբեր 
գաղափարների, մտքերի ու ստեղծագործական թռիչքի շնորհիվ ստեղծված 
մշակութային ժառանգությունը հանդիսանում է այն կենսոլորտը, որով շնչում 
է ներկայիս մշակույթը: Այս համատեքստում կարևոր է դառնում այն հարցի 
պատասխանը, թե ու՞մ է պատկանում մշակութային այս ժառանգությունը 
և կարող է արդյո՞ք մշակութային առանձին վերցրած հուշարձանը դառնալ 
մի ողջ դարաշրջանի արտացոլում կամ անցյալի մեկ առանձին վերցրած 
ժողովրդի սեփականություն: Կամ ասենք՝ որքանո՞վ է կարևոր այն 
ըմբռնումը, որ չկա «օտար» կամ «սեփական» մշակութային ժառանգություն 
և որ վերջինիս պահպանումը ոչ միայն այն ստեղծող սերունդների, այլև ողջ 
հասարակության սրբազան պարտքն է՝ մշակութային լայն բազմազանությամբ 
և ինքնատիպությամբ հանդերձ: Այս և մյուս հարցերի պատասխանները կարելի 
է ստանալ, ուսումնասիրելով ներկա բաժնի նյութերը:

 X Ինչու՞ մի ժողովրդի մշակութային հուշարձանը կարող է 
հետաքրքրություն ներկայացնել համաշխարհային ժառանգության 
համար:

 X Ինչպե՞ս և ինչու՞ է փոխվում քաղաքի նկարագիրը: 

 X Ի՞նչ ավանդ են բերել գերմանացիները Ադրբեջանի տնտեսական և 
մշակութային ներկապնակին:

 X Ինչպե՞ս է ընդհանուր մշակութային ժառանգության մեջ 
ներկայացվում տարբեր մշակույթների համագործակցությունը:

 X Ինչպե՞ս է ազգային մշակույթը հարստացնում համաշխարհային 
մշակութային ժառանգությունը:

 X Ինչու՞ է Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիան համարվում 
մշակութային երկխոսության խորհրդանիշ:

 X Ինչպե՞ս են անվան ընտրության մեջ արտացոլվում 
հասարակությունում և մշակույթում տեղի ունեցող 
փոփոխությունները: 

 X Ի՞նչ դեր են խաղում հուշարձանները ժողովրդի պատմության և 
մշակույթի ուսումնասիրության գործում:

 X Ինչպե՞ս է Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական 
գործունեության մեջ հնչում մշակույթների երկխոսությունը:

 X Ինքնության ինչպիսի՞ ձևեր կարող է ունենալ մարդը կամ մարդկանց 
խումբը և որքանո՞վ են դրանք համահունչ առօրյա մեր շփումներին:
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 X Ինչու՞ մի ժողովրդի մշակութային հուշարձանը կարող  
է հետաքրքրություն ներկայացնել համաշխարհային  

ժառանգության համար:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: ÎáõÛëÇ ²ßï³ñ³ÏÁ XIX–XX ¹¹. ³é³ÝÓÇÝ 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 

Կույսի	Աշտարակը	(ադրբեջ՝.	Qız	Qalası	—	Գիզ	Գալասի)	—	Բաքվի	«Հին	քաղաքի»՝	
Իչերի-Շախերի	 առափնյա	 շրջանի	 հին	 ամրոցային	 կառույցներից	 է	 և	 հանդիսանում	
է	 նրա	 խորհրդանիշներից	 մեկը:	 Կառույցի	 առանձնահատկությունները,	 նրա	
ճարտարապետական	 անսովոր	 լուծումները	 համաշխարհային	 ճարտարապետության	
մեջ	իր	նմանակը	չունի:	Նրանում	երևում	է	տարբեր	դարաշրջաններում	ամենատարբեր	
ժողովուրդների	ազդեցությունը:	Աշտարակը	մի	քանի	անգամ	վերականգնվել	է:	Փոխվել	
է	 նաև	 նրա	 նշանակությունը:	 Այն	 հանդիսանում	 է	 ներկայիս	 Ադրբեջանի	 տարածքի	
մշակութային	ժառանգության	ամենանշանավոր	հուշարձանը:

q

1. Քննարկեք 1–4 աղբյուրները: Համեմատեք. որքանո՞վ է փոխվել Կույսի 
Աշտարակի շրջակա տարածքը: Ի՞նչ տարբերություններ եք նկատում այդ 
լուսանկարներում:

2. Ստացված տեղեկության հիման վրա տեղադրեք 1–4 աղբյուրները ըստ իրենց 
ժամանակագրական հաջորդականության:

²ÕµÛáõñ  1  
1
 

1	 1,	 2,	 4	 լուսանկարները	 վերցված	 են	Ադրբեջանի	պետական	Ֆոտո	արխիվից:	АГФА.(№2728,	№160742,	
№12370,	№23579).	Աղբյուր	3	—	ՆկարըԱ.Պ.	Բոգոյուբովայի:	—	[Էլեկտրոնային	միջոց]	Наш	Баку.	История	
Баку	и	бакинцев.	—	Հասանելիություն:	http://www.ourbaku.com/images/7/76/Port_img.jpg/.
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²ÕµÛáõñ  2 

²ÕµÛáõñ  3 

²ÕµÛáõñ  4 



13

Ինչի մասին է լռում Կույսի Աշտարակը

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: ÎáõÛëÇ ²ßï³ñ³ÏÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ 

q

3. Կարդացեք 5–8-րդ աղբյուրները և 5-րդ տողատակը: Գտեք 5–7-րդ 
աղբյուրներում ժողովուրդների հիշատակություն, որոնք կարող էին իրենց 
հետքը թողնել Բաքվի Կույսի Աշտարակի վրա:

4. Ստացած տեղեկության հիման վրա պատրաստեք ոչ մեծ պատմություն Կույսի 
Աշտարակի կառուցման պատմության մասին:

²ÕµÛáõñ  5  ´³ùíÇ ÎáõÛëÇ ²ßï³ñ³ÏÁ

Բաքվի	 ամենահիասքանչ	 ու	 ամենից	 խորհրդավոր	 հուշարձանը	 Գիզ	 Գալասին	
է՝	 Կույսի	Աշտարակը,	 որը	 գտնվում	 է	 քաղաքի	 հարավ-արևելյան	 մասում	 /Ներքին	
քաղաք/:	Ադրբեջանական	ճարտարապետության	այս	եզակի	կառույցը	իր	նմանակը	
չունի	 արևելքում:	 Կույսի	 Աշտարակ	 անունը	 կապված	 է	 գուզերի	 կամ	 օղուզների2 
ցեղերի	անվան	հետ:	

XII-րդ	 դարից	 սկսած՝	 Շիրվանշահերի3	 պետությունը	 Բաքվում	 կառուցել	 է	
պաշտպանական	 բնույթի	 խոշոր	 կառույցներ.	 Այդպես	 է	 օրինակ,	 կառուցվել	 Հին	
Բաքվի	ամրոցի	պատերը:	Կույսի	Աշտարակը	այդ	ժամանակաընթացքում	մտնում	էր	
քաղաքի	պաշտպանական	 համակարգի	 մեջ:	Այն	 հանդիսանում	 էր	պաշտպանական	
աշտարակների	հիմնական	պաշտպանը՝	ինչպես	ծովի,	այնպես	էլ	ցամաքի	կողմից,	որտեղ	
թաքնվում	էին	Շիրվանշահերն	ու	ավատատերերը	իրենց	ընտանիքների	հետ	միասին՝	
ռազմական	 գործողությունների	 ժամանակ:	Ավելին,	պաշտպանությունը	 կատարվում	
էր	հենց	Կույսի	Աշտարակից	կողմից:	Կույսի	Աշտարակի	մասին	պատմական	առաջին	
հիշատակությունը	 վերաբերում	 է	 1403	 թվականին,	 երբ	 բաքվեցի	Աբդ	ար-Ռաշիդ	ալ	
Բաքուվին	 գրել	 է,	 որ	 քաղաքում	 կային	 երկու	 քարե	 ամրոցներ,	 որոնք	 բավականին	
ամրացված	էին:	Նրանցից	մեկը	մյուսի	համեմատությամբ	մեծ	էր	և	կառուցվել	է	ծովին	
մոտ	և	որ	ծովի	ալիքները	խփում	էին	ամրոցի	պատերին:	Այս	տեղեկությունը	կարելի	է	
հենց	համարել	Կույսի	Աշտարակի	մասին	առաջին	հիշատակությունը4:

²ÕµÛáõñ  6  ²ßï³ñ³ÏÇ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ 

Բաքու	 քաղաքի	 աշտարակաշինությունը	 ստեղծվել	 է	 որպես	 երկու	 հին	
ժողովուրդների՝	 կասպիացիների	 և	 միդիացիների	 ճարտարապետության	 սինթեզ:	
Հին	Միդիայում	հիմնական	շինարարական	նյութը	կավե	աղյուսն	էր,	որը	չորացվում	
էր	 արևի	 տակ:	 Որպեսզի	 կավե	 աղյուսից	 կառուցվեին	 բարձր	 ու	 ներսից	 լայն	
աշտարակային	 ամրություններ,	 անհրաժեշտ	 էր	 ամրության	 համար	 օգտագործել	
հաստ	աշտարակային	կառույցները	և	բացի	դրանից,	պարտադիր	էր	զանգվածային	և	
ճակատային	մասը	դեպի	դուրս	կառուցելը:	Այդպես	նա	ավելի	մոտեցավ	ամրոցների	
կառուցաձևին,	որը,	ինչպես	երևում	էր,	հետագայում	և	այն	ժամանակ,	երբ	դրա	կարիքն	
արդեն	չկար,	իսկ	Աշտարակը,	որը	կառուցված	էր	քարից,	հանգիստ	կարող	էր	կանգնել	
նաև	այդպես5:	

2	 Գուզեր,	օղուզներ	—	թուրքական	ցեղեր:	
3	 Շիրվանշահ	—	պետության	 կառավարիչների	տիտղոս,	 որը	 ստեղծվել	 է	 Շիրվան	պատմական	 մարզի	

սահմաններում	 (ներկայիս	Ադրբեջանի	տարածքի	մաս,	պատմական	աղբյուրներում	հայտնի	է	որպես	
Շիրվանշահերի	պետություն:

4	 Ашурбейли	С.	Б.	История	города	Баку	/	С.	Б.	Ашурбейли.	—	Баку:	Азернешр,	1992.	—	С.	148–154.
5	 Фатуллаев-Фигаров	Ш.	С.	Архитектурная	энциклопедия	Баку	/	Ш.	С.	Фатуллаев-Фигаров.	—	Баку-Анкара:	

Международная	Академия	Архитектуры	стран	Востока.	1998.	—	С.	113.
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²ÕµÛáõñ  7  ²ßï³ñ³ÏÇ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÁ XIX ¹³ñáõÙ 

1808	 թվականի	 ռուսական	 իշխանությունների	 կողմից	 իրականացվեց	 Կույսի	
Աշտարակի	վերանորոգումը,	 որի	ճակատային	մասը	ժամանակի	ընթացում	սկսվել	
էր	 փլուզվել:	 Տեղեկություններ	 կան,	 որ	 XIX	 դարում	 Աշտարակի	 վերին	 մասի	
վերանորոգման	 մասին,	 որպեսզի	 այն	 վերածեն	 փարոսի:	 Այսպես	 կոչված	 Բաքվի	
փարոսն	 առաջին	 անգամ	 սկսեց	 լուսավորվել	 1858	 թվականի	 հունիսի	 13-ին:	 Մինչ	
այդ	 ժամանակը,	 նրա	 վրա	 դրվել	 է	 ամրոցի	 դրոշը6,	 որը	 ծրագրված	 էր	 դեռևս	 1808	
թվականին7:

²ÕµÛáõñ  8  î»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ÎáõÛëÇ ²ßï³ñ³ÏÇª ÚàÆÜºêÎà-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ù³ëÇÝ

Ադրբեջանը	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	անդամ	է	դարձել	1992	թվականին	և	այդ	ժամանակից	
սկսած	 այդ	 կազմակերպության	 հետ	 համագործակցությունը	 տարեց-տարի	
զարգանում	 է:	 2000	 թվականին	 ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	 համաշխարհային	 ժառանգության 
ցանկում	ընդգրկվում	է	Կույսի	Աշտարակը,	Շիվանշահերի	Պալատը	և	Գոբուստանի	
պետական	պատմա-գեղարվեստական	արգելոցը8:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 3: ÎáõÛëÇ ²ßï³ñ³ÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ

q

5. Կարելի՞ է, արդյոք, 9–14-րդ աղբյուրներից որոշել Կույսի Աշտարակի 
նշանակության մասին հիմնական վարկածները: Ինչի՞ վրա է հիմնված Ձեր 
վարկածը:

6. Այդ վարկածներից ո՞րն է ավելի հավաստի թվում Ձեզ: Հիմնավորեք Ձեր 
պատասխանը:

7. 9–11-րդ աղբյուրների հիման վրա և օգտագործելով 5–7-րդ աղբյուրների 
տեղեկությունները, լրացրեք «Մշակութային ազդեցությունը Աշտարակի 
պատմության մեջ» աËուսակը:

Ժողովուրդներ, որոնք կապված են 
Աշտարակի պատմության հետ:

Նրանց ազդեցությունը Աշտարակի 
նշանակության և տեսքի վրա:

8. Ինչի՞ մասին են վկայում Կույսի Աշտարակի ծագման և նշանակության մասին 
եղած վարկածները, ինչպես նաև շատ ժողովուրդների դերը նրա պատմության 
մեջ: 

²ÕµÛáõñ   9  ÎáõÛëÇ ²ßï³ñ³ÏÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ

Գիզ	—	Գալասին	կամ	ինչպես	ընդունված	է	ասել՝	Կույսի	Աշտարակը,	կառուցված	է	
քարից,	որի	բարձրությունը	հասնում	է	28	մետրի,	իսկ	պատերի	հաստությունը	հասնում	

6	 Флагшток	—	металлическая,	деревянная	или	пластиковая	вертикальная	стойка	(шток,	стержень,	древко),	
на	которой	поднимается	флаг.

7	 Тагиев	Ф.	А.	История	города	Баку	в	первой	половине	XIX	века	(1806–1859).	Баку	–	Элм,	1999.	—	С.	27–28.
8	 Памятники	 мирового	 значения.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Управление	 Государственного	 Истори-

ко-Архитектурного	Заповедника	«Ичеришехер»,	при	Кабинете	Министров	Азербайджанской	Республики.	
Հասանելիությունը՝	http://www.icherisheher.gov.az/static,19/lang,ru/.	Адапт.	текст.
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Ինչի մասին է լռում Կույսի Աշտարակը

է	5	մետրի,	իսկ	վերևի	մասում՝	4	մետրի,	ներքևի	մասում	տարածքը	բաժանված	է	ութ	
հարթակների:	Երկրորդ	հարկից	սկսած,	վերջին	հարկի	հետ	կապն	իրականացվում	է	
պտուտակաձև	աստիճանների	օգնությամբ,	որոնք	իրենց	հերթին	կապված	են	պատերի	
հետ:	Հարթակների	լուսավորությունն	իրականացվում	է	նեղ	պատուհանների	միջոցով,	
որոնք	տեղավորված	են	Աշտարակի	հարավային	կողմում,	իսկ	հարկերը	կտրված	են	
քարե	հարթ	գմբեթներով:	Հարկ	առ	հարկ	նեղացող	Աշտարակը	արևելքից	բարդացվել	
է	 մեծ	 ելուստով,	 որը	 բարձրանում	 է	 գրեթե	 Աշտարակի	 բարձրունքը	 և	 անկյունի	
տեսք	 է	 ստացել:	 Ողջ	 Աշտարակի	 տեսքը,	 նրա	 մակերեսների	 բաժանումը	 երրորդ	
հարթակից	սկսած,	կատարվել	է	բարակ	և	հորիզոնական	գոտիներով,	որպես	թե	մեկ	
քար,	և	վերջապես,	ճկվածությունը	և	նրա	ոճի	անսովոր	լուծումները	համաշխարհային	
ճարտարապետության	մեջ	նմանակը	չունեն9:

²ÕµÛáõñ  10  ì³ñÏ³Í 1

Աշտարակի	 քիվերն	 իրենց	 ձևավորմամբ	 հիշեցնում	 են	 հին	 Պարթևստանի	
հունա-հռոմեական	հելլենիստական	ոճի	կառույցները…	աշտարակաձև	—	գլանաձև	
ուրվագծով	 և	 իր	 հիասքանչ	 ելուստով	 Կույսի	 Աշտարակը	 հիշեցնում	 է	 ամրոցային	
տիպի	կառույց:	Ուստի	այսպիսի	տեսքը	շատ	մարդկանց	տարակուսանքի	մեջ	է	գցում,	
թե	ինչու	է	այն	անվանվել	Գիզ	—	Գալասի,	որը	թարգմանաբար	նշանակում	է	Կույսի	
Աշտարակ…	Ներքին	և	արտաքին	կառուցվածքների	մանրամասն	ուսումնասիրությունը	
մեզ	 բերում	 է	այն	 հաստատ	համոզմանը,	 որ	այն	պաշտպանական	 կառույց	 չի	 եղել	
կամ	փարոս,	առավել	ևս՝	ազդանշանային	Աշտարակ:	Այն	ուղղակի	հեթանոսական	
զրադաշտական	/կրոնի	տեսակ	կրակապաշտություն/	պաշտամունքային	կառույց	է,	
որը	 պահլավերեն10	 տերմինով	 «դահմա»	 /աշտարակ,	 որի	 բարձրունքում	 դնում	 էին	
դիակները՝	արծիվների	հոշոտման	համար/11:
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Հայտնի	է,	որ	Կույսի	Աշտարակի	արտաքին	պատի	մոտ,	ներքևի	դռնից	14	մետր	
բարձրության	վրա,	քարե	ցուցանակի	վրա,	4	х	0,6	չափսով	կա	մի	արձանագրություն,	որը	
գրված	է	կուֆիի12.	գրելաոճով:	Բառերը	տեղավորված	են	երկու	տողով:	Առաջին	անգամ	
այս	արձանագրությունը	կարդացել	է	նշանավոր	արևելագետ	Ն.	Խանիկովը՝	«Մասուդ	
իբն	 Դավուդի	 գմբեթ»:	 Գիտնականները,	 որոնք	 ուսումնասիրում	 են	 միջնադարյան	
հուշարձանները,	եկել	են	այն	եզրակացության,	որ	գմբեթավոր	տանիքներով	բարձր	
հուշարձանները	կարող	են	լինել	կամ	դամբարան,	կամ	էլ	աստղադիտարան:	Ուստի	
կանխատեսել,	 թե	 Կույսի	 Աշտարակը	 եղել	 է	 դամբարան,	 հնարավոր	 չէ,	 քանի	 որ	
Աշտարակի	ներսում	հնագիտական	պեղումների	ժամանակ	թաղումների	հետքեր	չեն	
հայտնաբերվել:	Բացի	դրանից,	ջրհորի	առկայությունը,	որը	սկսվում	է	երրորդ	հարկից	
և	գազի	խողովակի	առկայությունը,	որը	գնում	է	դեպի	ներքև	յոթերորդ	հարկից,	լիովին	
մերժում	 է	 այն	 միտքը,	 որ	 այն	 դամբարան	 է:	 Վերադառնանք	 աստղադիտարանի	
վարկածին:	 Այն,	 որ	 արձանագրության	 մեջ	 կա	 գմբեթ	 բառը,	 մեզ	 մոտեցնում	 է	 այն	
մտքին,	որ	Կույսի	Աշտարակը	եղել	է	աստղադիտարան:	Ռաշիդ	ար-դին	(XIII–XIV)	և	
Վասաֆը	(XIV)	նկարագրելով	Մարաղայի	և	Թավրիզի	աստղադիտարանները,	նշում	
են	այդ	աստղադիտարաններում	բարձր	գմբեթների	առկայության	մասին:	Մարաղայի	
աստղադիտարանի	պեղումների	ժամանակ	հայտնաբերվել	է	գմբեթի	մի	մասը13:	

9	 Фатуллаев-Фигаров	Ш.	С.	Архитектурная	энциклопедия	Баку	/	Ш.	С.	Фатуллаев-Фигаров.	—	Баку-Анкара:	
Международная	Академия	Архитектуры	стран	Востока.	1998.	—	С.	113.

10	 Пехлевийский	язык	—	вариант	официального	персидского	языка	III–VII	вв.
11	 Набиев	М.А.	Тайна	Бакинской	Гыз-Галасы	//	ДАН	Азербайджанской	ССР.	—	1974.	—	№	6.	—	С.	93.
12	 Куфическое	письмо	—	один	из	старейших	видов	арабского	письма,	созданный	в	конце	VIII	века	после	ос-

нования	двух	иракских	городов	—	Басра	и	Эль-Куфа.	
13 Ахмедов	Г.	М.	Новые	суждения	о	Гыз-Галасы	//	Наука	и	жизнь,	1986.	—	№	7.	—	С.	20.
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Ամենայն	 հավանականությամբ,	 Կույսի	 Աշտարակը	 իրենից	 ներկայացնում	 է	
փարոս-աշտարակի	տեսակ:	Այս	հուշարձանի	վրա	վառվում	էր	սրբազան	կրակը:	Գիզ-
Գալասին	հանդիսացել	է	պաշտպանական	կառույց,	որը	մտնում	էր	Շիրվանշահերի	
պաշտպանական	 կառույցների	 ընդհանուր	 համակարգի	 մեջ	 և	 ծառայել	 է	 որպես	
փարոս,	որտեղից,	վտանգի	դեպքում,	ցերեկվա	ժամանակ,	ծխի	միջոցով,	իսկ	գիշերը՝	
կրակի	միջոցով,	ազդանշաններ	են	տվել	վերահաս	վտանգի	մասին14:
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Կույսի	Աշտարակի	հարավ-արևմտյան	պատի	վրա	գրված	է	ոչ	մեծ	կուֆիական	
արձանագրություն:	 Այդ	 արձանագրությունը	 ևս	 առաջին	 անգամ	 կարդացել	 է	 Ն.	
Խաննիկովը:	Նրա	մոտ	արաբական	տեքստում	առաջին	բառը	ներկայացվել	է	որպես	
կուբբա,	 որը	 ռուսական	 թարգմանությամբ	 ստացվում	 է	 «купол»,	 իսկ	 ավելի	 ուշ	
արձանագրություններում	հանդիպում	է	նաև	դամբարանի	մասին	հիշատակություն:	
Այն	կարելի	է	կարդալ	հետևյալ	կերպ.«Կուլա	Մասուդ	իբն	Դավուդ»:	Արձանագրությունը	
ամենայն	 հավանականությամբ,	 վերաբերում	 է	 XII	 դարին,	 սակայն	այն	 կապվում	 է	
միայն	աշտարակի	վերանորոգման	հետ:	Կույսի	Աշտարակը	XII	դարում	մտել	է	Բաքվի	
պաշտպանական	կառույցների	համակարգի	մեջ	 և	Գիզ-Գալասի՝	Կույսի	Աշտարակ	
անվանումը	ամենայն	հավանականությամբ,	դա	հենց	Գեզ-գալասիի	փոխված	ձևն	է,	
այլ	խոսքով՝	ստացվում	է	«հսկող	աշտարակ»…	Աշտարակը	միաժամանակ,	ծառայել	է	
որպես	փարոս.	ցերեկը՝	ծխի	միջոցով,	իսկ	գիշերը՝	կրակի,	որը	վառվում	էր	աշտարակի	
բարձրունքում	և	ծովի	և	ցամաքի	կողմից	պաշտպանական	մյուս	կառույցների	համար	
ևս	ազդանշան	էին	տալիս	մոտեցող	վտանգի	մասին,	որոնք	Ափշերոնյան	թերակղզում	
երեսունից	ավել	էին15:
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Պարսկաստանի	 Սասանյան	 արքա	 Արտաշիրը	 (III	 դար.),	 ուժեղացնելով	
ծառայությունը	 տաճարներում,	 հրամայում	 է	 անմար	 պահել	 Օրմուզդի	 կրակը	
Բագավանի	 զոհարանում.	 իսկ	 Գիզ-Գալասում	 /	 Կույսի	 Աշտարակում/	 կար	 յոթ	
այդպիսի	օջախ-զոհարան16:

Ð³ñó³ËáõÙµ 4. È»·»Ý¹Ý»ñ ÎáõÛëÇ ²ßï³ñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ

q

9. Համեմատեք 15–17-րդ աղբյուրները: Ի՞նչն է ընդհանուրը այդ լեգենդներում և 
որ՞ն է նրանց տարբերությունը:

10. Ինչպե՞ս կարող եք բացատրել տարբեր ժողովուրդների մոտ նմանատիպ 
լեգենդների գոյությունը: Ի՞նչն է այդ լեգենդներում ճշմարիտ և որն է 
մտացածին: Հիմնավորեք Ձեր պատասխանը:

14	 Искендеров	А.	А.	«Легенды	о	Гыз	галасы»,	Газета	Каспий,	17	апреля	2010	год,	№	066	(11264).	—	С.	9.
15	 Неймат	М.	С.	Эпиграфические	памятники	Азербайджана	эпохи	Низами,	Баку:	«Элм»,	1991.	—	С.	22–23.
16	 Хоренский	М.	История	Армении	/	М.	Хоренский.	—	М.:	Издательство:	Тип.	В.	А.	Гатцук,	1893.	—	С.	122–

123.
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Ինչի մասին է լռում Կույսի Աշտարակը
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Գիզ-Գալասիի	մասին	լեգենդը	պատ	մում	է,	որ	մեծ	սեր	է	եղել	շահի	դստեր	և	մի	
հասարակ	ձկնորսի	միջև:	Ամեն	օր,	իր	սիրեցյալին	տեսնելու	համար,	ձկնորսը	եկել	
է	ծովի	մոտ	գտնվող	Աշտարակը:	Նա	կարողանում	էր	քայլել	ծովի	ալիքների	վրայով:	
Ժամանակն	անցնում	էր	և	նրանց	սերն	ավելի	ու	ավելի	էր	ամրանում	և	ուժ	էր	տալիս	
իրենց	 ճանապարհի	 յուրաքանչյուր	խոչընդոտ	հաղթահարելու	 համար:	Սակայն	 մի	
անգամ,	վերադարձի	ճանապարհին,	ձկնորսի	հավատը	փ	ո		րձու	թյան	է	ենթարկվում	և	
նա	սկսում	է	խեղդվել	ծովում:	Շահի	աղջիկը,	որը	հայացքով	հետևում	էր	իր	սիրեցյալին,	
տեսնելով,	 որ	նա	խեղդվում	 է,	 իրեն	նետում	 է	աշտարակից,	 որպեսզի	նրան	փրկի,	
սակայն	 ինքը	 ևս	 խեղդվում	 է,	 քանի	 որ	 իր	 սրտում	 եղած	 վախը	 ևս	 հաղթում	 է	 իր	
հավատին:	Այդ	ժամանակից	սկսած,	այդ	աշտարակը	ժողովրդի	մետ	կոչվում	է	Գիզ-
Գալասի՝	(Կույսի	Աշտարակ),	շահի	աղջկա	անունով	և	դառնում	է	հավատի	և	սիրո,	
ազնվության	և	քաջության	խորհրդանիշ17:
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Երբ	 Սուդակին	 տիրում	 են	 հույները,	
այդ	 քաղաքի	 աշտարակում	 ապրում	 էր	
տիրակալի	աղջիկը,	հպարտ	մի	գեղեցկուհի,	
որի	 նմանը	 չկար	 ողջ	 Տավրիայում19:	
Դիոֆանտը,	 որը	 թագավորի	 լավագույն	
զորավարն	էր,	փութաջանորեն	խնդրում	էր	
նրա	 ձեռքը:	 Ոչ	 ոք	 չգիտեր,	 որ	այդ	աղջիկը	
սիրահարվել	 է	 գյուղացի	 մի	 հովիվի	 վրա:	
Հովվի	մասին	երազանքներով	էլ	ապրում	էր	
այդ	 գեղեցկուհին,	 հովիվն	 էլ	 համարում	 էր,	
որ	աստվածների	և	մարդկանց	մեջ	իրենցից	
երջանիկը	չկա:	Սակայն	մի	օր	նրանց	տեսնում	
են	միասին	և	դա	հասցնում	են	տիրակալին:	
Նա	 որոշում	 է	 խորամանկությամբ	 նրանց	
բաժանել	 և	 հետո	 աղջկան	 արագորեն	 ամ-
ուսնացնել:	 Տիրակալը	 երիտասարդ	 հո-
վ	վ		ին	 հրամայում	 է	 պատրաստվել	 ճա-
նապարհի:	 «Մի	տարի	անց,	—	ասում	 է	նա	
իր	 աղջկան,	 —	 նավը	 ետ	 կվերադառնա:	
Եթե	 քո	 սիրեցյալը	 քեզ	 չդավաճանի,	 ապա	
նավի	 կայմի	 վրա	 դու	 կտեսնես	 սպիտակ	
նշան:	 Այդ	 ժամանակ	 ես	 չեմ	 առարկի	 քո	
երջանկությանը:	 Սակայն	 եթե	 նավի	 վրա	
այդ	նշանը	չլինի,	դա	կնշանակի,	որ	նա	քեզ	
արժանի	 չէ:	 Եվ	 դու	 պետք	 է	 համաձայնես,	
որ	 քո	 ամուսինը	 դառնա	 Դիոֆանտը»:	
Իսկ	 մինչ	 այդ,	 տիրակալը	 հրամայել	 էր	

ծովագնացներին	 սպանել	 հովվին	 Միլեթ	
ընկած	 ճանապարհին:	 Անցնում	 է	 մեկ	
տարի:	 Ավելի	 ու	 ավելի	 է	 տագնապում	
աղջկա	հոգին:	Ամեն	օր	նա	դուրս	էր	գալիս	
աշտարակ,	 տեսնելու,	 թե	 չի	 հայտնվել	
արդյո՞ք,	 սպիտակ	 նշանով	 նավը:	 Եվ	ահա,	
մեկ	 օր	 հեռվում	 երևում	 է	 մի	 նավ,	 սակայն	
սպիտակ	 նշան	 արքոնտի	 աղջիկը	 կայմի	
վրա	 չի	 տեսնում:	 Այդ	 ժամանակ,	 աղջիկը	
բարձրանում	 է	 աշտարակի	 բարձրունքը,	
արագորեն	 մոտենում	 ատամնավոր	 պ	ա-
ր		իսպի	 եզրին	 և	 նետվում	 ցած:	 Այդ	 ժամ-
անակից	սկսած՝	այդ	աշտարակը	անվանում	
են	Կույսի20:

17	 Искендеров	А.	А.	Легенды	о	Гыз-Галасы	//	«Каспий»,	2010.	—	17	апреля.	—	№	066	(11264).
18	 Սուդակը	 գտնվում	 է	 Ղրիմում,	 Ուկրաինայում՝	 ՄԱԿ-ի	 գլխավոր	 ասմաբլեայի	 2014թ.	 մարտի	 27-ին	

ընդունված	68/262	որոշման	համաձայն:
19	 Տավրիա	—	Ղրիմի	թերակղզու	պատմական	անվանումներից	մեկը՝	տավրիա	ցեղերի	անունից,	 որոնք	

բնակվել	են	Ղրիմի	հարավային	մասում	Ք.Ծ.Ա.	1-ին	հազարամյակում:
20	 Легенда	о	Девичьей	Башне	 в	Судаке.	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	 «Дикий	Крым».	—	Հասանելիությունը՝:	

http://wild-crimea.com/legend2.
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Լեանդրա	 անունով	 մի	 երիտասարդ	
ամեն	գիշեր	գաղտնի	լողում	էր	տեսակցելու	
իր	 սիրեցյալի	 հետ,	 որը	 Աֆրոդիտե	 աստ-
վածուհու	 մոգուհին	 էր՝	 Հերո	 անունով:	
Նա	 հանուն	 իրենց	 սիրո,	 խախտում	 է	
չամուսնանալու	ընդունված	կարգը:	Սակայն	
նրա	ճանապարհը	վտանգավոր	 էր	և	 հեռու.	
նա	պետք	է	լողալով	կտրեր	անցներ	ոչ	ավել	
ոչ	պակաս,	 Բոսֆորի	 նեղուցը.	 (ավելին,	 նա	
պետք	 է	 մեկ	 գիշերվա	 մեջ	 երկու	 անգամ.	
լողար	 և	 ետ	 վերադառնալ):	 Եվ	 ոչինչ	 նրան	
ետ	 չէր	 պահում	 սիրեցյալին	 տեսնելու	
իր	 նպատակից	 և	 ամեն	 գիշեր	 նա	 լողում	
ու	 լողում	 էր	 այնտեղ,	 որտեղ	 հեռվում	
վառվում	էր	կրակը,	որն	ավելի	էր	ոգևորում	
Հերոյին:	 Այնտեղ	 նրան	 սպասում	 էր	 իր	
սիրելին:	 Սակայն	 մի	 օր	 կրակը	 մարում	 է	
և	 նա	 չի	 կարողանում	 գտնել	 կղզի	 տանող	
ճանապարհը	 և	 Լեանդրան	 ճանապարհին	
խեղդվում	 է:	 Առավոտյան,	 ծովի	 ալիքները	

նրա	 մարմինը	 դուրս	 են	 հանում	 ափ,	
իրեն	 այդպես	 էլ	 չսպասած	 սիրելի	 աղջկա	
ոտքերի	 մոտ:	Այդ	 ծանր	պահին,	 կորցնելով	
իրեն	 համար	 այդքան	 թանկ	 մարդուն	 և	
չվախենալով	նույնիսկ	Աթենասի	զայրույթից,	
աղջիկը	բարձրանում	է	աշտարակի	բարձր-
ունքը	և	իրեն	նետում	է	ծովը21.
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Մի	 թագավոր	 էր	 ապրում:	 Մի	 անգամ	
նա	դիմում	է	գուշակի,	որպեսզի	իմանա,	թե	
ինչ	է	սպասվում	իր	միակ	և	սիրելի	աղջկան:	
Գուշակը	նրան	հաղորդում	է,	որ	իր	աղջիկը	

կմեռնի	իր	ծննդյան	տասնութերորդ	տարում,	
օձի	 խայթոցից,	 հոր	 ձեռքերի	 մեջ:	 Եվ	 այն	
ժամանակ,	 թագավորը	 հրամայում	 է	 ամրոց	
կառուցել	 աղջկա	 համար:	 Այդպիսով,	 նա	
ցանկանում	 էր	 փրկել	 աղջկան	 գուշակի	
կանխորոշումից:	 Աղջկա	 ծննդյան	 օրվանից	
տասնութերորդ	 տարում,	 թագավորն	 իր	
արքայադստերը	նվիրում	է	մի	զամբյուղ,	որի	
մեջ	արևադարձային	մրգեր	էին:	Ոչ	ոք	անգամ	
չէր	 կարող	 մտածել,	 թե	այդ	 զամբյուղում	 օձ	
է	 թաքնված,	 որը	 խայթում	 է	 երիտասարդ	
աղջկան	 և	 արքայադուստրը	 մահանում	
է	 հոր	 ձեռքերի	 մեջ.	 այնպես,	 ինչպես	
կանխագուշակել	 էր	 գուշակը:	 Այստեղից	 էլ	
այդ	 ամրոցի	 աշտարակի	 անունը՝	 Կույսի	
Աշտարակ22: 

q ²Ù÷á÷Çã ùÝÝ³ñÏáõÙ

 Ինչու՞ մի ժողովրդի մշակութային հուշարձանը կարող է հետաքրքրություն 
ներկայացնել համաշխարհային ժառանգության համար:

21	 Достопримечательности	 Турции:	Девичья	 Башня	 (башня	Леандра)	 в	 Стамбуле.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 
notes-travelers.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http:		//notes-travelers.ru/zametki/o-turcii/dostoprimechatelnosti-turcii- 
devichya-bashnya-bashnya-leandra-v-stambule.html.

22	 Виртуальный	тур	в	Кызкулеси.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Один	день	в	Кызкулеси	(GEÇMİŞTEN	GÜNÜMÜZE	
KIZLKULESİ)б	на	азербайджанском	языке.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.kizkulesi.com.tr/#.	
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1. Ինչ է ՞քաղաքը: Ընտրեք որքան հնարավոր է շատ բառեր, որոնք ձեզ մոտ 
համատեղվում են «քաղաք» հասկացության հետ: Ինչո՞վ են տարբերվում 
միմյանցից քաղաքները և որ՞ն է նրանց մեջ ընդհանուրը:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ
Թբիլիսի	 քաղաքը,	 որը	 ներկայիս	 Վրաստանի	 մայրաքաղաքն	 է,	 հիմնադրվել	 է	  

V	դարում:	Թբիլիսիի	անվանումը	առաջացել	 է	վրացական	«տբիլի»՝	տաք	բառից,	քանի	
որ	այդ	տարածքում	մինչ	օրս	էլ	գտնվում	են	ծծմբային	տաք	շատ	աղբյուրներ:	VI	դարում	
քաղաքը	 դարձավ	 Արևելյան	 Վրաստանի	 մայրաքաղաքը	 և	 նրա	 շուրջը	 կառուցվեցին	
պարիսպներ:	VII	 դարի	կեսերին	Վրաստանը	նվաճվեց	արաբների	կողմից	և	Թբիլիսին	
դարձավ	համանուն	էմիրաթության	կենտրոնը:	Արաբական	ազդեցության	հետ	մեկտեղ	
այստեղ	 է	 թափանցում	 իսլամը,	 որն	 արտահայտվում	 է	 քաղաքի	 ամենօրյա	 կենցաղի	
և	 մշակույթի	 մեջ:	 XI	 դարում	 Դավիթ	 Շինարար	 թագավորի	 օրոք	 քաղաքում	 կրկին	
վերականգնվում	է	վրացական	ազդեցությունը	և	Թբիլիսին	դառնում	է	համավրացական	
մայրաքաղաք:	XIV-XVIII	դարերում	Թբիլիսին	դառնում	 է	ամենատարբեր	նվաճողների	
հարձակումների	 թիրախ:	 Այդ	 իսկ	 պատճառով	 XVIII	 դարի	 Թբիլիսին	 էականորեն	
տարբերվում	 է	 XII-XIII	 դարերի	 քաղաքից:	 Ավելի	 քան	 հազար	 տարի	 քաղաքը	 եղել	 է	
ողջ	 Կովկասի	 առևտրա-արհեստավորական	 և	 մշակութային	 կենտրոնը:	 Վրացիները,	
հայերը,	 ադրբեջանցիները,	 հույները,	 քրդերը,	 պարսիկները,	 արաբները,	 թուրքերը,	
չերքեզները,	 լեզգիները	 և	 մյուս	 ժողովուրդները	 ապրել	 և	 ստեղծագործել	 են	 այստեղ:	
Թբիլիսիով	է	անցել	նշանավոր	Մետաքսի	Մեծ	ճանապարհը:	XVIII	դարում	Վրաստանը	
Թուրքիայի	և	Պարսկաստանի	դեմ	պայքարում	դաշնակիցներ	էր	որոնում	և	ռազմական	
օգնության	դիմաց	ստիպված	եղավ	ընդունելու	ռուսական	հպատակությունը:	Հզորացող	
Ռուսաստանը	նվաճեց	Վրաստանի	ողջ	տարածքը	և	XIX	դարի	առաջին	տասնամյակում	
Թբիլիսին	 դառնում	 է	 Կովկասի	 փոխարքայության	 կառավարչության	 կենտրոնը	 և	
նստավայրը:

Ռուսական	 կայսերապետական	 քաղաքականությունը	 նպաստում	 էր	 միացված	
տարածքների	 տնտեսական	 ինտեգրացմանը	 և	 մեծ	 զանգվածներով	 Վրաստանում	
սկսեցին	 բնակություն	 հաստատել	 գերմանացիներ,	 ռուսներ	 և	 այլ	 գաղութաբնակներ,	
որոնք	ապահովվեցին	հողերով	ու	մի	շարք	արտոնություններով:	Այդ	ամենն,	անշուշտ,	
իր	ազդեցությունն	էր	ունենում	Թբիլիսիի	վրա.	ընդլայնվում	են	քաղաքի	տարածքները:	
Առաջանում	են	եվրոպական	թաղամասեր,	կառուցվում	են	բազմաթիվ	հասարակական	և	
մշակութային	նոր	օջախներ,	ստեղծվում	են	միմյանց	զուգահեռ	ու	ուղղահայաց	փողոցներ:	
XIX	 դարի	 կեսերին	 կայսերական	 գաղութարարական	 իշխանությունը	 տեղական	
իշխանների	 հետ	 միասին	 վարում	 էին	 ճկուն	 մշակութային	 քաղաքականություն.	
վերականգնվում	 է	 վրացական	 թատրոնը,	 հիմնվում	 է	 օպերա,	 հանրային	 գրադարան,	
կովկասյան	 թանգարան,	 լույս	 են	 տեսնում	 նոր	 թերթեր	 ու	 ամսագրեր:	 XIX	 դարի	
երկրորդ	 կեսին	 ռուսական	 և	 արտասահմանյան	 կապիտալի	 ներհոսքը	 նպաստում	 է	
քաղաքի	 արդիականացմանը,	 առաջանում	 են	 արտասահմանյան	 արդյունաբերական	
ընկերություններ,	հասարակական	նոր	շենքեր,	փոխվում	է	ճարտարապետական	տեսքը,	
առաջ	են	գալիս	նոր	կառույցներ,	որոնք	մինչ	օրս	էլ	զարդարում	են	քաղաքը:

Քաղաքը որպես բազմազանության հայելի:  
Թբիլիսին և նրա բնակիչները  

XIX դարում ХХ-րդ դարի սկզբին

 X Ինչպե՞ս և ինչու՞ է փոխվում քաղաքի նկարագիրը:
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Ð³ñó³ËáõÙµ 1:  ÐÇÝ ÂµÇÉÇëÇÝ ×³Ý³å³ñÑáñ¹Ý»ñÇ ³ãù»ñáí

q

2. Ծանոթացեք 1–4 աղբյուրների հետ: Ուշադրություն դարձրեք նկարների 
ստեղծման ժամանակի վրա: Ի՞նչ նկարագիր են ստեղծում 1–4 աղբյուրները, 
դուրս գրեք հանգուցային բառերը:

²ÕµÛáõñ  1   öáñ³·ñáõÃÛáõÝª «ÂµÇÉÇëÇÝ XVIII ¹³ñÇ í»ñçÇÝ»1

²ÕµÛáõñ  2  ÂµÇÉÇëÇÇ ï»ëùÁª µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ ßñç³ÝÇó, XIX ¹³ñ2

1	 Հեղինակը	 հայտնի	 չէ.	 Տես՝	 Исторические	 карты	 Тбилиси.	 [Էլեկտրոնային	 ամսագիր՝]	 http://www.
livejournal.com.	—	մուտք՝	http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.

2	 Фрагмент	 гравюры	 художника	 Сергеева.	 —	 Исторические	 карты	 Тбилиси.	 [Эл.	 Журнал]	 http://www.
livejournal.com.	—	Հասանելիությունը՝:	http://athanatoi.livejournal.com/52841.html.
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²ÕµÛáõñ  3  ÂµÇÉÇëÇ. éáõë ÝÏ³ñÇã  
Ü.¶. â»ñÝ»óáíÇ ÝÏ³ñÇó3

q

3. Ովքե՞ր են Թբիլիսիի նկարագրության հեղինակները 5–9-րդ աղբյուրներում: 
Ինչի՞ մասին է վկայում նրանց հետաքրքրասիրությունը քաղաքի հանդեպ:

4. Ի՞նչ դեր կարող է խաղալ ճանապարհորդի ազգությունը՝ քաղաքից ստացած 
տպավորության վրա: Ինչու՞ է այդպես:

5. Ի՞նչն է ընդհանուրը ճանապարհորդների ստացած տպավորությունների մեջ: 
Ի՞նչ յուրահատուկ գծեր կան Թբիլիսի այցելած ճանապարհորդների նոթերում: 
Ընտրեք հանգուցային բառեր 5–9 աղբյուրների համար: 

6. Ի՞նչ նոր բան են նկատել 6–9 աղբյուրների հեղինակները 1–5 աղբյուրների 
համեմատությամբ: Ի՞նչ ընդհանրություններ կան նրանց մեջ և ինչո՞վ 
են տարբերվում Թբիլիսիի տեսողական և տեքստային աղբյուրների 
նկարագրությունները:

7. Ինչպե՞ս է փոխվել քաղաքի նկարագիրը և նրա բնակիչները՝ ելնելով տարբեր 
հեղինակների նկարագրությունից: Ճանապարհորդներից ո՞վ կարող է լինել 1–4 
նկարների համահեղինակը: Հիմնավորեք Ձեր պատասխանը:

²ÕµÛáõñ  5  ¶»ñÙ³Ý³óÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹ ÚáÑ³Ý ²ÝïáÝ ¶ÛáõÉ¹»Ýßï»Ý¹Á 
ÂµÇÉÇëÇÇ XVIII ¹³ñÇ 70-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Թբիլիսին	 պարսկական	 և	 եվրոպական	 տիպի	 մայրաքաղաք	 է	 և	 Քարթլիի4 
թագավորների	նստավայրը:	Ներկայիս	քաղաքն	իրենից	ներկայացնում	է	գրեթե	բութ	
անկյուններով	 մի	 եռանկյունի,	 որը	պատված	 է	աղյուսե	պատերով՝	 ընդհուպ	 մինչև	
Կուր	գետը5…	Տները	միհարկանի	են,	կառուցված	աղյուսից	կամ	քարե	սալիկներից,	
կավով	կրապատված.	Նրանց	բարձրությունը	մոտավորապես	15	ֆունտ	է6,	տանիքները	
հարթ	 են	 և	 լցված	 են	 կավով:	 Քաղաքաբնակները	 մեծամասամբ	 ապրում	 են	 իրենց	
խաղողի	 այգիների	 և	 ցանքատարածությունների,	 հատկապես	 բամբակագործական	
մշակաբույսերի	հաշվին:	Այստեղ	բնակվում	են	նաև	բազմաթիվ	առևտրականներ,	կամ	

3	 Старый	 Тбилиси	 (Тифлисъ)	 на	 полотнах	 19	 столетия	—	 электронный	 журнал.	—	 Հասանելիությունը՝:		 
http://www.liveinternet.ru/users/anna_27/post183414594/.

4	 Արևելավրացական	թագավորություն:
5	 Կուր	գետի	ափին	է	կառուցված	Թբիլիսի	քաղաքը:
6	 Ֆունտը	երկարության	չափման	միավոր	է	և	օգտագործվում	է	անգլիական	համակարգում	և	հավասար	է	

0,3048	մետրի:	15	ֆունտը	մոտավորապես	4,6	մետր	է:

²ÕµÛáõñ  4  ÂµÇÉÇëÇ. 1837 Ã. èáõë 
åá»ï Ø. Úáõ. È»ñÙáÝïáíÇ ÝÏ³ñÇó
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ավելի	ճիշտ՝	մանրավաճառներ,	որոնց	մոտ	միշտ	կարելի	է	մանրուքային	ապրանքներ,	
պահուստային	մթերքներ	և	այլ	անհրաժեշտ	իրեր7	 գնել:	Այստեղ	կան	նաև	այլազգի	
բազմաթիվ	 կաշեգործներ,	 ատաղծագործներ,	 դերձակներ,	 դարբիններ:	 Քաղաքային	
բոլոր	արհեստները	մեծամաշտաբ	չեն	և	սիրողական	աստիճանի	վրա	են8:

²ÕµÛáõñ  6  èáõë ·ñáÕ ².ê. äáõßÏÇÝÁ ÂµÇÉÇëÇÇ Ù³ëÇÝ 1829 Ã.

Քաղաքը	բազմամարդ	թվաց:	Նեղ	ու	ծուռ	փողոցներով	վազում	էին	զամբյուղներով	
բեռնված	 ավանակները,	 իսկ	 արաբները	 իրենց	 բեռնված	 եզներով	 փակել	 էին	 ճան-
ապարհը:	Հայերը,	վրացիները,	չերքեզները,	պարսիկները	խռնված	էին	հրապ	արակում.	
նրանց	 մեջ	 կային	 նաև	 երիտասարդ	 ռուս	 իշխանավորներ,	 որոնք	 երթեվեկում	 էին	
ղարաբաղյան	 ձիերի	 վրա	 հեծած…	 Թիֆլիսը	 գտնվում	 էր	 Կուր	 գետի	 ափին՝	 հով-
տում,	 որը	 շրջապատված	 էր	 քարապատ	 լեռներով:	 Քաղաքի	 մեծ	 մասը	 կառուցված	
է	ասիական	ոճով.	տները	ցածրիկ	էին,	հատակը՝	ուղիղ:	Հյուսիսային	մասում	միայն	
բարձրանում	 էին	 եվրոպական	 ճարտարապետության	 կառույցները,	 որոնց	 կողքին	
կառուցված	էին	իսկական	հրապարակները9:

²ÕµÛáõñ  7  ²Ý·ÉÇ³óÇ ×³Ý³å³ñÑáñ¹ èÇã³ñ¹ àõÇÉµñ³Ñ³ÙÁ  
XIX 30-³Ï³Ý ÃÃ. ÂµÇÉÇëÇÇ Ù³ëÇÝ

Ես	բարձրունքից	իջնում	 էի	քաղաք:	Թբիլիսիի	այդ	մասը	ճարտարապետության	
և	բնակչության	հագուկապի	տեսակետից	 լիովին	ասիական	ոճի	էր,	 շուկայի	երկար	
հերթերը	լցված	էին	հայերով	ու	վրացիներով,	որոնք	ազգային	հագուստով	էին:	Տները	
կառուցված	էին	բարձրունքների	վրա,	փողոցներն	այդ	մասում	լայն	էին:	Ռուսական	
շրջ	անը,	 որտեղ	 տեղավորված	 է	 նահանգապետի	 առանձնատունը	 և	 պետական	
հաս	տատությունները,	 բաժանվում	 էին	 լայն	 թաղամասերի:	 Այստեղ	 նկատվում	 էր	
արդյունավետ	 ճարտարապետական	 ճաշակը…	 Կուրի	 մյուս	 ափին	 գտնվում	 էր	
գերմանացիների	 նոր	 գաղութը:	 Երկու	 շարքերով	 և	 համաչափ	 տեղավորված	 էին	
սպիտակեցված	քոթեջները,	որոնց	առջևով	անցնում	էր	լայն	ճանապարհը10:

²ÕµÛáõñ  8  üñ³ÝëÇ³óÇ ·ñáÕ ²É»ùë³Ý¹ñ ¸ÛáõÙ³Ý XIX ¹³ñÇ 50-³Ï³ÝÝ»ñÇ 
ÂµÇÉÇëÇÇ Ù³ëÇÝ

Փարիզյան	 մոդելներին	 վրացի	 կանայք	 կարող	 էին	 հետևել	 երկշաբաթյա	
ուշացումով	 միայն…	 Թիֆլիսի	 գլխավոր	 քարվանսարան11	 կառուցվել	 է	 հայերի	
կողմից:	 Այդ	 քարվանսարան	 իրենից	 մի	 հետաքրքիր	 շինություն	 էր	 ներկայացնում:	
Նրա	բոլոր	դռների	միջով	մտնում	և	բեռնված	ձիերի	ու	ուղտերի,	ավանակների	հետ	
միասին	դուրս	էին	գալիս	արևելքի	գրեթե	բոլոր	ազգությունների	առևտրականները՝	
թուրքեր,	 հայեր,	 պարսիկներ,	 արաբներ,	 հնդիկներ	 և	 չինացիներ,	 կալմիկներ,	 թու-
րքմեններ,	թաթարներ,	չերքեզներ,	վրացիներ,	սիբիրցիներ	և	աստված	գիտե,	թե	էլ	ով:	
Այդ	 շուկաներին	 հետևում	 էին	առևտրական	փողոցները,	 որոնք	 հեռու	 էին	 քաղաքի	
արիստոկրատական	մասից12:	

7	 Ներկեր,	սոսինձ,	եթերայուղեր	և	քիմիական	այլ	ապրանքներ:
8	 Гильденштедт	И.	А.	Путешествие	по	Кавказу	в	1770–1773	гг./	И.	А.	Гильденштедт.	Санкт-Петербург.:	Пе-

тербургское	востоковедение,	2002.	—	С.	106–107.
9	 А.	С.	Пушкин.	Путешествие	в	Арзрум.	Соб.	соч.	в	10-ти	томах.	Т.	5.	М.:	Художественная	литература,	1975.	—	

С.	362–364.
10	 რიჩარდ	 უილრიხამის	 მოგზაურობა	 საქართველოში/	 რ.უილრიხამი.	 თბილისი:	 მეცნიერება,	 1990.	 —	

გვ.16–17. Перевод с грузинского автора.
11	 Հասարակական	 մեծ	 շինություն	 արևելքի	 երկրների	 քաղաքներում,	 ճանապարհների	 վրա	 և	

բնակավայրերում,	 որոնք	 ծառայում	 էին	 որպես	 ճանապարհորդների	 և	 առևտրականների	 համար	
գիշերելու	և	կանգառի	վայրեր:

12	 Дюма	А.	Кавказ	/	А.	Дюма.	Тбилиси:	Мерани,	1988.	—	С.	167–168.
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²ÕµÛáõñ  9  Üáñí»·³óÇ ·ñáÕ ÎÝáõï Ð³ÙëáõÝÁ ÂµÇÉÇëÇÇ Ù³ëÇÝ. 1899 Ã.

Մենք	չկարողացանք	բավականաչափ	մանրամասն	տեսնել	ասիական	թաղամասը:	
Բուն	քաղաքում	կային	հայելապատ	ցուցափեղկերով	խանութներ,	վարյետե-թատրոն13,	
ձիակառք14,	 եվրոպական	 հագուկապով	 կանայք	 և	տղամարդիկ.	 սակայն	ասիական	
թաղամասը	միանգամայն	այլ	էր:	Այստեղ	փողոց	ասվածը	գոյություն	չուներ,	այլ	միայն	
փակուղիներ	էին՝	նեղլիկ	անցումներ,	վեր	ու	վար	գնացող	աստիճաններ:	Այստեղ	իրենց	
կրպակներում	առևտուր	էին	անում	ամենատարբեր	ազգությունների	մարդիկ,	որոնք	
վա	ճառում	էին	տարատեսակ	ապրանքներ:	Եթե	Թեհրանում	և	Կոստանդնուպոլսում	
առ	ևտուր	 են	 անում	 պարսիկներն	 ու	 թուրքերը,	 ապա	այստեղ	 հավաքվել	 էին	 կով-
կասյան	 բոլոր	 ազգությունները՝	 վրացիները,	 լեռնականները,	 հինալթայական	
ցեղերը15	 թաթարական	ամենատարբեր	 ցեղեր,	 նրանցից	 հետո՝	 հնդեվրոպացիները՝	
պարսիկները,	քրդերը,	հայերը,	առևտրականներ	կային	Արաբիայից	և	Թուրքեստանից,	
Պաղեստինի	և	Տիբեթի	բնակիչներ:	Այստեղ	այնպիսի	խաղաղություն	էր,	որ	կարծես	թե	
ոչ	ոք	չէր	շտապում.	արևելյան	անդորրն	էր	տիրում	այս	մարդկանց	վրա16:

q

8. Ի՞Նչ է պատկերված ժամանակակից այս լուսանկարներում (աղբյուր 10–13):  
Այս շինություններից ո՞րը կարող էին տեսնել այն ժամանակի 
ճանապարհորդները: Ու՞մ տպավորություններն են ներկայացված 1–9 
աղբյուրներում:

9. Կանխատեսեք, թե 5–9 աղբյուրներում նկարագրված քաղաքի ո՞ր մասերում 
կարող էին գտնվել այս շինությունները:

²ÕµÛáõñ   10  17 ÐÇÝ ÂµÇÉÇëÇÇ ÷áÕáóÝ»ñÇó 
Ù»ÏÁ: öáÕáóÇ í»ñçáõÙ »ñ¨áõÙ ¿ Ù½ÏÇÃÁ:

13	 Թեթև,	գերազանցապես	կոմիկական	ժանրի	թատրոն:
14	 Փոխադրամիջոցի	 տեսակ,	 տրամվայի	 նախատիպը:	 Ռելսերի	 վրա	 դրված	 վագոնը	 քաշում	 էին	 երկու	

ձիերը՝	կառապանի	ղեկավարությամբ:
15	 От	Древний	Алтай	—	географическая	местность	в	Евразии.	Здесь	—	племена	тюркской	группы.
16	 ჰამსუნი	კ.	ზღაპრულ	ქვეყანაში	/	კ.ჰამსუნი.	თბილისი:	ინტელექტი,	2006.	—	გვ.	144.	Перевод	с	грузинско-

го	автора.
17	 10–13	լուսանկարները	կատարել	է	Ա.	Լորդկիպանիձեն:

²ÕµÛáõñ   11  ²µ³ÝáÃáõµ³ÝÇ — ÍÍÙµ³ÛÇÝ 
µ³ÕÝÇùÝ»ñÇ Ã³Õ³Ù³ëÁ ÑÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ:
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2: ÆÝãå»ë ¿ ù³Õ³ùÁ ¹³éÝáõÙ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó

q

10. 14–18 աղբյուրների հիման վրա վերլուծեք, թե ի՞նչ նոր բան և ի՞նչ 
կապակցությամբ Վրաստանի և Թբիլիսիի ¶անքում ХІХ–ХХ դարերի 
սահմանագծին տեղի ունեցան փոփոխություններ: Ինչպե՞ս դա անդրադարձավ 
քաղաքացիների և քաղաքի նկարագրի վրա:

11. Ինչի՞ մասին է վկայում Թբիլիսիի քարտեզի հեղինակությունը (աղբյուր 15): 
Գտեք քարտեզի վրա հին ու նոր կառույցների թաղամասերը: Ի՞նչ 
չափանիշներով դուք որոշեցիք:

12. Ինչպիսի՞ ընդհանրություններ կան 18-րդ աղբյուրի և 14–17-ի միջև:

²ÕµÛáõñ  14  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÁ XIX-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ 
ÂµÇÉÇëÇÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

XIX	դարի	երկրորդ	կեսից	սկսած	քաղաքում	սկսեցին	հայտնվել	կապիտալիստական	
տիպի	առաջին	ձեռնարկությունները:	XX	դարի	սկզբին	Թբիլիսիում	արդեն	կար	մոտ	66	
ֆաբրիկա	և	գործարան:	Նրանցից	ամենանշանավորներն	էին	բամբակամանվածքային,	
ֆաներայի,	 լուցկու	և	ծխախոտի,	կաշվի,	գարեջրի	և	 յուղի	գործարանները:	Քաղաքն	
առավելապես	 զբաղված	 էր	 մանուֆակտուրային,	 թեյի,	 երկաթի,	 ճենապակու	 և	
ապակու	 իրերի	 առևտրով:	 Առևտրի	 շրջանառությունը	 կազմում	 էր	 տարեկան	 
40–50	հազ.	ցարական	ռուբլի:	Անդրկովկասի	երկաթուղին	Թբիլիսին	միմյանց	հետ	էր	
կապում	Բաքուն,	Բաթումին	և	Կարսը.	գործում	էր	նաև	երկաթուղի	դեպի	Ռուսաստան:	
Անվային	էր	ռազմա-վիրական	ճանապարհը18:

18	 Тбилиси.	Словарная	статья	на	электронном	портале:	«Словари	и	энциклопедии	на	Академике».	—	Режим	 
доступа:	dic.nsf/enc_geo/4821/	Тбилиси.

²ÕµÛáõñ  12   «âñ»ÉÇ³µ³Ýá»  
(Ã³ñ·Ùª ·áõÝ³·»Õ µ³ÕÝÇù), ÍÍÙµ³ÛÇÝ 
µ³ÕÝÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ²µ³ÝáÃáõµ³ÝÇáõÙ.  
XVII ¹³ñ

²ÕµÛáõñ  13   ÂµÇÉÇëÛ³Ý ïÝ»ñ ÑÇÝ 
ù³Õ³ù³Ù³ë Ð³íÉ³µ³ñáõÙª Îáõñ ·»ïÇ Ùáï 
É»é³Ý ëïáñáïáõÙ
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²ÕµÛáõñ  16  ¶»ñÙ³Ý³óÇ 
·³ÕáõÃ³µÝ³ÏÝ»ñÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ

Գերմանացի	գաղութաբնակները,	որ	ոնք	
տեղավորվել	 են	 Վրաստանում	 XIX	 դար-
ում,	 սկսեցին	 աշխատել	 ամենատ	ար	բեր	
ոլորտներում:	 Թբիլիսիում	 և	 Հա	ր	ավային	
Կովկասի	 մյուս	 քաղ	աքն	երում	 նրանց	
կողմից	 հիմնված	 ձեռնար	կություններում	
սկսվեց	 գարեջրի	 արտադ	րությունը…	
Անդ	րկովկասում	 հեռագրային	 գծերի	 շին-
արարության	 համար	 մեծ	 նշան	ակություն	
ուն	եր	«Սիմենս	և	Գալսկիներ»	գերմանական	
ֆիրմաները19:	1866–1867թթ.	իրենց	ընտ	ան-
ի	քներով	 Թբիլիսիում	 բնակ	ություն	 հաս-
տատեցին	 Վերներ	 Սիմենսի	 կրտսեր	 եղբ-
այրները…	1901	թ.	Կարլ	Սիմենսը	իրավ	ունք	
ստացավ	պղնձի	հարուստ	հանք	ավ	այր	երի	
արդյունահանման	համար20:

²ÕµÛáõñ  17  ÂµÇÉÇëÇÇ ÑÇÝ ÑÛáõñ³ÝáóÝ»ñÁ

Եվրոպացիներն	են	հիմք	դրել	Թբիլիսիի	հյուրանոցային	գործը	և	երկար	ժամանակ	
այն	գտնվում	էր	եվրոպացիների	ձեռքում:	XIX	դարում	հյուրանոցի	արժեքը	որոշվում	
էր	 նրանով,	 թե	 ով	 էր	 ղեկավարում	 նրա	 գործունեությունը,	 հատկապես	 երբ	 այդ	
գործը	կազմակերպում	էր	ֆրանսիացին:	Նրանք	մեծ	ներդրում	ունեն	հյուրանոցային	
գործի	 զարգացման	 մեջ	 և	 կարողացել	 են	 Թբիլիսիի	 հյուրանոցները	 բարձրացնել	
համաշխարհային	աստիճանի21:

²ÕµÛáõñ  18  Î³Ý³Ýó Ùá¹³ÛÇ ÷á÷áËÙ³Ý Ù³ëÇÝ

Առավել	 արագ	 տեմպերով	 էր	 փոփոխվում	 բնակչության	 արտոնյալ	 մասի՝	
կանանց	 հագուստեղենը:	 Այսպես,	 դատելով	 նյութերից,	 Թբիլիսիի	 բնակիչներն	
ամենից	 առաջ	 ուշադրություն	 էին	 դարձնում	 եվրոպական	 կոշկեղենի	 վրա,	 որին	
սկսեցին	ավանդականից	մեծ	առավելություն	տալ:	Ա.	Հաքստհաուզենը22,	որը	Թբիլիսի	

19	 Գերմանական	 ընկերություն,	 որը	 հիմնվել	 է	 Գերմանիայում	 19-րդ	 դարի	 կեսին	 և	 զբաղվում	 էր	
էլետրոտեխնիկական	 սարքավորումների,	 երկաթուղային	 տրանսպորտի	 և	 կենցաղային	 տեխնիկայի	
արտադրությամբ:	 Մեր	 օրերում	 «Սիմենսը»	 Եվրոպայի	 խոշոր	 կոնցեռն	 է,	 որն	 արտադրում	 է	
էլէկտրոտեխնիկա,	էլեկտրնային,	օպտիկական	և	բժշկական	սարքավորումներ:

20	 სონღულაშვილი	 ა.ბ.	 ეროვნული	უმცირესობანი	და	 კონფესიები	 საქართველოში:	ლექციების	 კურსი	 /	
ა.ბ.სონღულაშვილი,	თბილისი:	სულხან-საბა	ორბელიანის	სახ.	უნივერსიტეტი,	2005,	გვ.	86,	89.

21	 ხოშტარია	დ.ე.	თბილისი.	ძველი	სასტუმროები	/	დ.ე.ხოშტარია,	თბილისი:	არტანუჯი,	2011,	გვ.	96–97.	
Перевод	с	грузинского	автора.

22	 Գերմանացի	իշխանավոր,	որը	19-րդ	դարում	այցելել	է	Կովկասյան	տարածաշրջան:

²ÕµÛáõñ  15   ХІХ ¹³ñÇ »ñÏñá¹ Ï»ëÇ 
ÂµÇÉÇëÇÇ Ï»ÝïñáÝÇ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý 
ù³ñï»½Á 
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էր	 այցելել	 19-րդ	 դարի	 կեսերին,	 գրել	 է.	 «Այժմ	 եվրոպական	 կոշկեղենը	 առանց	
բացառության	օգտագործվում	է	բարձր	խավի	կողմից	և	նույնիսկ	տարածվում	է	միջին	
խավի	 շրջանում»:	 Բարենորոգումների	 շրջանում23	 եվրոպական	 կոշկեղենը	 լիովին	
դուրս	է	մղել	ավանդականին,	ավելին՝	թբիլիսյան	կանանց	բարձր	խավերը	կրում	են	
բավականին	թանկարժեք՝	շեվրոյից	և	լայկայից24,	ատլասից	կարված	կոշիկներ:

<…>	 Միևնույն	 ժամանակ,	 արդեն	 XIX	 դարի	 երկրորդ	 կեսին	 վրացուհիները	 և	
հայուհիները	Թբիլիսիում	սկսել	են	կրել	ֆրանսիական	և	գերմանական	արտադրության	
զգեստներ.	 դրանք	 լիուլի	 տեղական	 խանութներին	 էին	 մատակարարում	
առևտրականները,	որոնք	զգացել	էին	նոր	պահանջարկի	համը:	XIX	դարի	80-ական	
թվականներին	եվրոպական	տեսակի	զգեստներն	արդեն	գերակշռող	էին	քաղաքային	
միջավայրում:	Դրանց	հետ	միասին	կիրառության	մեջ	մտան	նաև	արևմտյան	մոդայի	
այնպիսի	 պարագաներ,	 ինչպիսին	 էր	 օրինակ,	 կորսետը,	 որն	 այդքան	 անհրաժեշտ	
էր	 1880-ական	թվականների	 վերջի	Թբիլիսիի	 «արքայադուստրների»	 հագուստների	
համար25:	

q

13. 19–24 աղբյուրների տ¨ալների համաձայն՝ որոշեք նոր կառույցների 
անվանումները: Ի՞նչ դերակատարություն ունեն այդ կառույցները և ինչի՞ մասին 
է վկայում հենց այդպիսի կառույցների երևան գալը: 

14. Ովքե՞ր են այդ կառույցների հեղինակները: Ինչի՞ մասին են վկայում օտարերկրյա 
ճարտարապետների օգնությանը դիմելու իրողությունը՝ հասարակական 
շինությունների կառուցման համար: Որքանո՞վ է, ըստ Ձեզ, այդպիսի 
ճարտարապետությունը կապված վրացական ավանդական մշակույթի հետ:

15. Ի՞նչն է միավորում 14–24 աղբյուրների մեջ: Ընտրեք հանգուցային բառեր 
Թբիլիսիի նկարագրության համար, որոնք կան այդ հարցախմբի աղբյուրների 
մեջ: Որքանո՞վ են այդ տեղեկությունները բավարար: Համեմատեք առաջին և 
երկրորդ հարցախմբի հանգուցային բառերը և արտահայտությունները: Կա՞ն, 
արդյոք, համընկնումներ: Ո՞րն է պատճառը:

²ÕµÛáõñ    19  26 ä³É³ë 
ÑÛáõñ³Ýáó: Ö³ñï³ñ³å»ïª 
Çï³É³óÇ æ. ´»éÝ³ñ¹³óóÇ, 
Ï³éáõóí»É ¿ íñ³ó µ³ñ»ñ³ñ 
Æ. ¼áõµ³É³ßíÇÉáõ å³ïí»ñáí 
1830-³Ï³Ý ÃÃ.:  
1840–1911 ÃÃ. ß»ÝùáõÙ ·áñÍ»É 
¿ Ñá·¨áñ áõëáõÙÝ³ñ³Ý: 1917 Ã. 
í»ñ³Ï³éáõóí»É ¿ ÑÛáõñ³ÝáóÇ: 
Ü»ñÏ³ÛáõÙëª ·»Õ³ñí»ëïÇ 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ß»ÝùÝ ¿ äáõßÏÇÝÇ 
÷áÕáóÇ íñ³:

23	 Նկատի	է	առնված	1860–1880-ական	թթ.	բարենորոգումները	ռուսական	կայսրությունում:
24 Շեվրո,	լայկա	—	կաշվի	թանկարժեք	տեսակներ:
25	 По	материалам:	Ю.	Д.	Анчабаязе,	Н.	Г.	Волкова.	«Старый	Тбилиси.	Город	и	горожане	в	XIX	веке».	Москва,	

«Наука»,	1990.	—	Հասանելիությունը՝:	http://costumer.narod.ru/text/kavkaz/tbilisi.htm.
26	 19–24	լուսանկարները՝	Ա.	Լորդկիպանիձեի:
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Քաղաքը որպես բազմազանության հայելի: Թբիլիսին և նրա բնակիչները XIX դարում ХХ-րդ դարի սկզբին

²ÕµÛáõñ    20  ¸³ï³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÇ 
¨ ·³í³é³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ ß»ÝùÁ. 
Ï³éáõóí»É ¿ 1894 Ã.: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ ². 
ÞÇÙÏ¨ÇãÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙëª ·»ñ³·áõÛÝ 
¹³ï³ñ³ÝÇ ß»ÝùÝ ¿ ¼áõµ³É³ßíÇÉÇ 
÷áÕáóÇ íñ³:

²ÕµÛáõñ   21    ä³É³ï, áñáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë 
ï»Õ³íáñí³Í ¿ Ã³ïñáÝÇ, ÏÇÝáÛÇ 
¨ Ëáñ»·ñ³ýÇ³ÛÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ. 
Ï³éáõóí»É ¿ 1895 Ã., ·»ñÙ³Ý³óÇ 
×³ñï³ñ³å»ï ä. Þï»ñÝÇ Ý³Ë³·Íáí: 

²ÕµÛáõñ    22  ²½Ýí³Ï³Ý³Ï³Ý — 
ÑáÕ³·áñÍ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ß»ÝùÁ: 
Ü»ñÏ³ÛáõÙëª Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ 
ß»ÝùÝ ¿ ì³ã³Ó» ÷áÕáóÇ íñ³: 
Î³éáõóí»É ¿ 1913–1916 ÃÃ. 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ »Ýª éáõë ×³ñï³ñ³å»ï 
². Î³É·ÇÝÁ ¨ É»Ñ ÝÏ³ñÇã ¶. ¶ñÇÝ¨ëÏÇÝ: 
ø³ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý 
íñ³óÇÝ»ñ Ü»áýÇï»Ý, ìÉ³¹ÇÙÇñ ¨ 
È³íñ»ÝïÇ ²·É³Ó»Ý»ñÁ:
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²ÕµÛáõñ  23  
¶»Õ³ñí»ëïÇ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß»ÝùÁ: 
Î³éáõóí»É ¿ 1898–
1901 ÃÃ. Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ 
»Ýª éáõë ÇÝÅ»Ý»ñ 
¨ ×³ñï³ñ³å»ï 
Î. î³ÙÇß¨Á ¨ É»Ñ 
×³ñï³ñ³å»ï ². 
ÞÇÙÏ¨ÇãÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙëª 
èáõëÃ³í»Éáõ ³Ýí³Ý 
Ã³ïñáÝÇ ß»ÝùÝ ¿, 
èáõëÃ³í»Éáõ åáÕáï³ÛÇ 
íñ³:

²ÕµÛáõñ  24  Ø³ç»ëÃÇÏ ÑÛáõñ³ÝáóÁ: ä³ïÏ³Ý»É ¿ Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ  
Ø. ²ñ³ÙÛ³ÝóÇÝ: ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ëÏëí»É ¿ 1910 Ãí³Ï³ÝÇÝª éáõë 
×³ñï³ñ³å»ï ². ú½»ñáíÇ Ý³Ë³·Íáí: ²í³ñïí»É ¿ 1915Ã. Ñ³Û 
×³ñï³ñ³å»ï ¶. î»ñ-Ø»ÉÇùáíÇ Ý³Ë³·Íáí: ø³Ý¹³ÏÝ»ñÇ ¹»ï³ÉÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ È³íñ»ÝïÇ ²·É³Ó»Ý: Ü»ñÏ³ÛáõÙëª «Tbilisi 
Marriott» ÑÛáõñ³ÝáóÇ ß»ÝùÝ ¿ª èáõëÃ³í»Éáõ åáÕáï³ÛÇ íñ³:

q Ամփոփիչ քննարկում
 Պատկերացրեք, թե ինչի՞ց կզրկվեր Թբիլիսին, եթե նրան պատկերացնենք 

որպես թե «փակ քաղաք», որում վրացիներից բացի՝ չլինեին այլազգի 
բնակիչներ: 

 Ինչպե՞ս և ինչու՞ է փոխվում քաղաքի նկարագիրը:
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Գերմանացի վերաբնակներն Ադրբեջանում  
XIX դ. — XX դ. սկզբին

 X Ի՞նչ ավանդ են բերել գերմանացիները Ադրբեջանի տնտեսական  
և մշակութային ներկապնակին

q

1. Ծանոթացեք Ադրբեջանի բնակավայրերի հին և նոր անվանումների հետ: 
Գյոյգյոլ — Ելենենդորֆ;

Թովուզ — Թրաուբենֆելդ;
Իրմաշլի — Էյգենֆելդ,

Չինարլի — Գեորգեֆելդ,
Շամխոր — Աննեֆելդ

2. Ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞ գերմանական անվանումով բնակավայրեր գոյություն 
ունեն ժամանակակից Ադրբեջանի քարտեզի վրա: 

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: ¶»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇª ²¹ñµ»ç³Ý í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Գերմանացիների	 տեղափոխությունը	 Ռուսական	 կայսրության	 տարածք	 սկսվել	 է	
դեռևս	կայսրուհի	Եկատերինա	ІІ-ի	գահակալման	շրջանում:	XVII–XIXդդ.	ռուս-թուրքական	
պատերազմներից	ու	դրանց	արդյունքում	հսկայական	տարածքներ	ի	միացնելուց	հետո,	
գերմանացի	գյուղացիներն	ու	արհեստավորները	ռուսական	իշխանությունների	կողմից	
հրավիրվեցին	 Սևծովյան	 ավազան:	 Անդրկովկասը	 միացնելուց,	 1804–1813թթ.	 ռուս-
պարսկական	 պատերազմի	 ավարտից	 հետո	 կայսրության	 առջև	 ծառացավ	 գրավված	
տարածքներում	սեփական	ազդեցությունը	ուժեղացնելու	խնդիրը:	Հատկապես	հարավ-
արևմտյան	 Գերմանիայից,	 Վյուրթեմբերգի	 թագավորությունից	 գերմանացիների՝	
վերաբնակվելուն	 համաձայնվելու	 հիմնական	 պատճառներից	 մեկը	 բնակչության	
վիճակի	 կտրուկ	 վատթարացումն	 էր	 որպես	 հետևանք	 նապոլեոնյան	պատերազմների	
արդյունքում	Եվրոպայում	քաղաքական	ցնցումների	և	անհանգստության1.	Գերմանացի	
գյուղացիների	տեղափոխությունը	Հարավային	Կովկաս,	այդ	թվում՝	ներկայիս	Ադրբեջանի	
տարածք,	ձգվեց	մոտավորապես	հարյուր	տարի:	Չնայած	ռուսական	իշխանությունների	
աջակցությանը,	 գերմանացի	 վերաբնակների	 վիճակը	 հարավ-արևելյան	 Կովկասում	
բավականին	ծանր	էր:

Հարմարվելու	գործընթացը	բարդանում	էր	հիմնականում	անսովոր	կլիմայական	
պայմաններով,	 տեղի	 կենսապայմաններին	 հարմարված	 չլինելով	 ու	 տարբեր	
հիվանդությունների	 տարածմամբ	 պայմանավորված:	 Չնայած	 սրան,	 գերմանական	
բնակավայրերը,	 որոնցից	 ամենախոշորը	 Ելենենդորֆն	 էր,	 մի	 քանի	 տասնամյակի	
ընթացքում	 դարձան	 հաջողակ	 տնտեսություն	 ունեցող:	 Կովկասի	 գերմանացիները,	
իրենց	 համայնքները	 ստեղծելու	 արդեն	 սկզբից	 ձգտում	 էին	 պահպանել	 էթնիկ	
ու	 կրոնական	 յուրահատկությունը,	 ավանդական	 մշակույթն	 ու	 ազգային	

1	 Նոպոլեոնյան	 պատերազմներ	 —	 պատերազմներ,	 որոնք	 Եվրոպայում	 մղվել	 են	 1799–1815	թթ.,	
Նապոլեոն	 Առաջինի	 կողմից	 ղեկավարվող	 ֆրանսիական	 բանակի	 մասնակցությամբ:	 Դրանք	
հանգեցրին	լուրջ	տարածքային	փոփոխությունների	բազմաթիվ	եվրոպական	պետություններում	
ու	ծանր	հետևանքներ	ունեցան	վերջիններիս	բնակչության	համար:
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ինքնագիտակցությունը:	Կովկասի	տնտեսական	և	հատկապես	մշակութային	կյանքի	
զարգացման	գործին	մեծ	ավանդ	բերեցին	ոչ	միայն	վերաբնակները,	այլ	նաև	միջազգային	
բիզնեսի,	 գիտության	 ու	 կրթության՝	 գերմանական	 ծագում	 ունեցող	 գործիչները:	
XIX	 դարի	 երկրորդ	 կեսի-XX-րդ	 դարասկզբի	 արդիականացման	 գործընթացներով	
պայմանավորված,	 Ռուսական	 կայսրությունում	 բնակվող	 բազմաթիվ	 գերմանացի	
գործարարներ	 լուրջ	 կապիտալ	 էին	 ներդնում	 նավթային	 գործի	 զարգացման,	
մեքենաշինության,	հանքային	գործի	և	մետաղաձուլության	ոլորտներում,	Ադրբեջանի	
տարբեր	 քաղաքներում	 և	 հատկապես	 Բաքվում	 կառուցում	 էին	 նոր	 բնակելի	 և	
հասարակական	նշանակության	շինություններ:

q

3. Ռուսական պետության ի՞նչ շահեր, հետաքրքրություններ կարելի է 
առանձնացնել, հիմնվելով 3–4 աղբյուրների վրա: Ինչո՞վ էին, Ձեր կարծիքով, 
պայմանավորված վերաբնակներին տրվող արտոնությունները (Աղբյուր 4):

4. 1, 2, 5, 6, 7 աղբյուրների և պատմական տեղեկանքի օգնությամբ որոշեք XX 
դարի սկզբին Հարավ-Արևե¬ան Կովկասում գերմանական բնակավայրերի 
առաջացման հիմնական պատճառները:

5. Ինչպե՞ս են միմյանց փոխկապակցված 3, 4, և 7 աղբյուրները:

²ÕµÛáõñ  1  «¶»ñÙ³Ý³óÇ í»ñ³µÝ³ÏÝ»ñÇ áõÕÇÝ Ð³ñ³í-²ñ¨»É Û³Ý  
ÎáíÏ³ë XIX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ëÇÝ»
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²ÕµÛáõñ  2  ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ Ð³ñ³í-²ñ¨»É Û³Ý ÎáíÏ³ëáõÙ  
XIX ¹. — XX ¹. ëÏÇ½µ

²ÕµÛáõñ  3  èáõë³Ï³Ý Ï³Ûëñ ²É»ùë³Ý¹ñ ²é³çÇÝÇ 1904 Ã.  
÷»ïñí³ñÇ 20-Ç Ù³ÝÇý»ëïÇó…

Ռուսական	 կառավարությանն	 անհրաժեշտ	 է	 հրապուրել	 «իմիգրանտներին,	
ովքեր	 կարող	 են	 օրինակ	 ծառայել	 երկրագործության	 և	 արհեստագործության	
ասպարեզներում,	…	լավ	երկրագործների,	մարդկանց	ովքեր	ունեն	խաղողի	այգիներ,	
թթենիներ	 (մետաքսաթելի	 համար)	 ու	 այլ	 օգտակար	 բույսեր	 մշակելու	 փորձ,	 կամ	
անասնապահության	 ոլորտում,	 հատկապես	 այնպիսի	 մարդկանց,	 ովքեր	 ունեն	
ոչխարի	 լավագույն	 տեսակներ	 բուծելու	 փորձառություն:	 Ընդհանրապես,	 այնպիսի	
մարդկանց,	 ովքեր	 ունեն	 բոլոր	 գիտելիքները	 տնտեսության	 ռացիոնալ	 վարման	
համար…»2:

2	 Ռուսաստանի	 գերմանացիների	 պատմություն.	 http://www.russlanddeutschegeschichte.de/start_russisch.
htm.	 Հասանելիությունը	 http://www.russlanddeutschegeschichte.de/russisch/geschichte/teil1/bedingungen/
manifest.htm.
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²ÕµÛáõñ  4  èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ í»ñ³µÝ³ÏÝ»ñÇÝ 
ïñ³Ù³¹ñíáÕ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É

Վերաբնակները	 տասը	 տարով	 ազատվում	 են	 հարկերից,	 զինվորական	 և	
ծառայողական	 պարտականություններից:	 Այս	 ժամկետը	 լրանալուց	 հետո	 նրանք	
պարտավոր	են	հետագա	տասը	տարիների	ընթացքում	հողի	հարկ	վճարել:	<…>;	

Ռուսական	 սահմանից	 մինչև	 բնակության	 վայր	 հասնելու	 համար	 անհատույց	
տրամադրվում	են	փոխադրության	փաստաթղթեր;	

Տեղում	հաստատվելու	համար	վերաբնակներին	հատկացվում	է	վարկ	(բնակար-
անի	կառուցում,	գյուղտեխնիկայի,	գործիքների	ու	անասունների	ձեռքբերում);

Թույլատրվում	 է	 ֆաբրիկաների,	 արհեստագործական	 ձեռնարկությունների	
շինարարությունը,	ինչպես	նաև	առևտուր	կայսրության	ամբողջ	տարածքում3:

²ÕµÛáõñ  5  èáõë³Ï³Ý ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Տարածաշրջանում,	այդ	թվում	Հյուսիսային	Ադրբեջանում	Ռուսական	կայսրության	
գաղութային	 քաղաքականության	 հիմնական	 նպատակը	 ձուլումն	 էր	 և	 այս	
պետությունը	Ռուսական	կայսրության	անբաժանելի	մաս	դարձնելու	ցանկությունը4:	
Այդ	նպատակով	Ռուսական	կայսրությունը	ինչպես	Հյուսիսային	Կովկասում,	այնպես	
էլ	Ադրբեջանում	վարում	էր	վերաբնակեցման	քաղաքականություն,	որը	գաղութային	
քաղաքականության	կարևոր	բաղկացուցիչ	մասերից	մեկն	էր5:

²ÕµÛáõñ  6  ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó ³ñï³·³ÕÃÇ å³ï×³éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

Նապոլեոնյան	պատերազմներին	հաջորդած	աղքատացումը,	սակավահողությունը	
կամ	 հողազրկումը,	 թանկությունը,	 հարկերի	 ավելացումը,	 գյուղացիների	 և	
արհեստավորների	 ծանր	 տնտեսական	 վիճակը,	 զանգվածների	 ընչազրկությունը,	
ռեկրուտային6	 հարկահանության	 սպառնալիքը	 համընդհանուր	 զինապարտության	
պայմաններում,	ոչ	բարենպաստ	եղանակն	ու	վերջին	տարիների	բերքի	սակավությունը,	
սովը	(այսպես,	1816	թ.	ուտում	էին	սոսինձ,	տարբեր	միջատներ,	ծառերի	արմատներ,	
խոտ	և	այլն)7	բնակչությանը	դրդում	էին	էմիգրացիայի8:

²ÕµÛáõñ  7  XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇ ÎáíÏ³ë ï»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ 

Վերաբնակության	տևականությունը	բացատրվում	է	նրանով,	որ	գերմանացիները	
տեղափոխվում	էին	առանձին	խմբերով,	որոնք,	դժվարությունների,	հիվանդությունների,	
մահացության,	 անբարենպաստ	 կլիմայական	 պայմանների	 պատճառով	 հաճախ	
երկար	 էին	 մնում	 ճանապարհներին:	 Գերմանացի	 վերաբնակների	 առաջին	

3	 История	 российских	 немцев.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.russlanddeutschegeschichte.de/start_
russi	sch.htm.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.russlanddeutschegeschichte.de/russisch/geschichte/teil1/
bedingungen/manifest.htm.

4	 Ассимиляция	—	насильственное	слияние	одного	народа	с	другим,	которое	сопровождается	потерей	языка,	
культуры	и	национального	самосознания.

5	 Хаджар	Вердиева.	Немцы	 в	Северном	Азербайджане.	 Баку:	 «ЭЛМ».	 2009.	—	С.	13.	 [Электронная	 версия	
книги].	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.ebooks.az/view/orXjt0kT.pdf.

6	 Ռեկրուտ	—	նորակոչիկ,	զինվոր,	որը	ընդունվել	է	պարտադիր	զինվորական	ծառայության:
7	 Ռեկրուտ	—	 նորակոչիկ,	 զինվոր,	 ով	 զինվորական	 ծառայության	 է	 ընդունվել	 պարտադիր	 զինապա-

րտության	արդկունքում:	
8	 Т.	Н.	Чернова-Дёке.	Немецкие	поселения	на	периферии	Российской	империи.	Кавказ:	взгляд	сквозь	сто-

летия	(1818–1917).	М.:	«МСНК-пресс»,	2008.	—	С.	17.	[Электронная	версия	книги].	—	Հասանելիությունը՝:	
http://www.rusdeutsch.ru/biblio/files/211_biblio.pdf.	
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խումբը	 կամ	 համայնքը,	 կազմված	 40	 ընտանիքից,	 ստանալով	 վերաբնակության	
թույլտվություն,	 ճանապարհ	 ընկավ	 Դանուբով,	 Գալիցիայով	 <…>:	 Գերմանացի	
վերաբնակների	 վերջին	 խմբերը	 1818		թ.	 գարնանը	 ցարական	 իշխանությունների	
կողմից	տեղափոխվեցին	Ելիզավետպոլի	օկրուգ,	որտեղ	հիմնեցին	երկու	բնակավայր.	
Ելենենդորֆ,	որն	այդպես	կոչվեց	Մեծ	իշխանուհի,	Մաքլենբուրգ-Շվերինի	հերցոգուհի	
Ելենայի	 պատվին	 և	 Աննեֆելդ՝	 անվանակոչված	 Նիդերլանդների	 թագուհի,	 Մեծ	
իշխանուհի	Աննա	Պավլովնայի	պատվին9:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ¶»ñÙ³Ý³óÇ í»ñ³µÝ³ÏÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ

q

6. Ի՞նչ ժամանակի մասին են խոսվում ճանապարհորդների նոթերում (Աղբյուր 
8): Ձեր կարծիքով, որքանո՞վ էր օրինաչափ բնակության նոր վայրում 
գերմանացիների մեկուսացվածությունը, առանձնացվածությունը:

7. Գերմանացի վերաբնակների առօրյա ¶անքի ի՞նչ գծեր են բացահայտում 8, 9, 
10 աղբյուրները: Ինչպե՞ս են միմյանց հարաբերվում թվարկված աղբյուրները:

²ÕµÛáõñ  8  Ö³Ý³å³ñÑáñ¹Ç ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

<…>	վերաբնակները	հաստատվելու	առաջին	տարիներին	բավականին	մեկո	ւսա-
ցված	կյանք	 էին	 վարում:	Դրա	վկայությունը	այն	տեղեկություններն	 են,	 որ	թողել	 է	
ճանապարհորդ	Մորենասը:	Նա	1830թ.	շրջել	է	ողջ	Կովկասում,	այդ	թվում	ներկայիս	
Ադրբեջանի	 տարածքում:	 Իր	 նոթերում	 Մորենասը	 գրում	 է.	 «երկու	 գերմանական	
բնակավայրերը	(Ելենենդորֆ	և	Աննենֆելդ),	արդեն	տասը	տարի	ապրելով	ասիական	
ժողովրդի	միջավայրում,	նրանից	ոչինչ	 չեն	վերցրել,	նույնիսկ	օգտակար	գործերում:	
Այս	երկու	համայնքների	բնակիչները	Քուռի10	ափին	ապրում	են	և	ենթադրվում	է,	որ	
դեռ	երկար	ժամանակ	կապրեն	այնպես,	ասես	հրաժեշտ	չեն	տվել	Հռենոսի	ափերին11:	
Նրանք	գիտեն	այն,	ինչ	գիտեին	հայրենիքը	թողնելու	ժամանակ…	Նրանք	ոչինչ	նոր	
բան	չեն	մտցրել	և	ոչինչ	չեն	փոխառել	կամ	փոխադարձել»12:

²ÕµÛáõñ  9  ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ

XIX	դարում	գերմանական	ընտանիքները	բազմազավակ	էին:	Ընտանիքում	8–10	
երեխան	սովորական	երևույթ	էր	համարվում:	Ավանդույթի	համաձայն,	հողն	անցնում	
էր	ընտանիքի	կրտսեր	զավակին,	իսկ	մյուսների	համար	հող	պետք	էր	գնել	վաղօրոք:	
Գերմանացիների	աշխատասիրությունը,	 սերը	 հողի	 նկատմամբ,	 տեղացիների	 հետ	
բարիդրացիական	հարաբերությունները	հանգեցնում	էին	նրան,	որ	վերջիններիս	նոր	
հողեր	էին	հատկացվում:	Այսպես,	Ելենենդորֆից	25	կմ	հեռու,	Շամխոր	գետի	մոտ	նոր	
բնակավայր	հիմնվեց:	

Տարիների	 ընթացքում	 գերմանական	 համայնքը	 ընդարձակվում	 էր:	 Առաջին	
բնակավայրը՝	 Ելենենդորֆը	 դարձավ	 տիպիկ	 գերմանական	 քաղաք	 կիրխայով13,	
ակումբով,	այգով	և	պուրակներով,	որոնք	թաղված	էին	ծաղիկների	մեջ:	Գործում	էր	

9	 Судаба	Зейналова.	Немцы	на	Кавказе.	Баку:	Изд-во	Mutercim,	2008.	—	С.	47–48.
10	 Անդրկովկասի	խոշոր	գետը:
11	 Հռենոս	—	Գերմանիայի	հիմնական	գետը:
12	 Հղումն	ըստ՝	Ս.	Զեյնալովա,	նույն	տեղում,	էջ	54:
13	 Կիրխա	—	գերմաներեն	եկեղեցի	բառից,	առհասարակ՝	բողոքական,	լյութերական	շենք:
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նաև	նվագախումբը,	որի	երաժշտության	հնչյունների	ներքո	ելենեդորֆցիները	երգում	
էին,	պարում,	հումորիստական	պատկերներ	բեմադրում:	

XIX	 դարի	 վերջին	 քաղաքում	 փոքր	 էլեկտրակայան	 կառուցվեց,	 անցկացվեց	
հոսանք,	հիմնվեց	հեռագրատան	տեղական	բաժանմունք:	Բուժ	ծառայությունը	գործում	
էր	 յուրաքանչյուր	 համայնքում,	 բացվեց	 նաև	 ֆելդշերային	 կետ:	 Համայնքներում	
գինեգործության	զարգացմամբ	պայմանավորված,	հիմնվեցին	անհրաժեշտ	արտադ-
րամասերը՝	դարբնոցներ,	փայտագործական,	տակառագործական14	և	այլ:	Տեխնիկապես	
հագեցված	տնտեսությունները	պատկանում	էին	պրոֆեսիոնալ	գինեգործ	Քրիստոֆեր	
Ֆորերին:	Գերմանական	համայնքների	ընդարձակումը	շարունակվում	էր:	Հիմնվում	
էին	նոր	բնակավայրեր15:	

²ÕµÛáõñ  10   ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÁ ºÉ»Ý»Ý¹áñýáõÙ, XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ16

q

8. Գերմանական համայնքների տնտեսական ¶անքի և տնտեսության վարման ի՞նչ 
հատկանիշներ են բացահայտում 11, 12, 14 աղբյուրները:

9. Բնութագրեք գովազդային հայտարարությունը (աղբյուր 13): Այն ի՞նչ լրացուցիչ 
տեղեկատվություն է փոխանցում ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում 
գերմանացիների սոցիալական և տնտեսական ¶անքի մասին:

10. Ձեր կարծիքով, արդարացան արդյո՞ք գերմանացի վերաբնակներից ռուսական 
իշխանությունների տնտեսական սպասումները: Իսկ ի՞նչ ձեռք բերեցին իրենք՝ 
գերմանացի վերաբնակները: Հիմնավորեք պատասխանը:

14	 Տակառների	պատրաստում:
15	 Сабир	Алиев.	О	славных	и	трагических	страницах	жизни	немцев-переселенцев	в	Азербайджане.	Немецкие	

переселенцы	в	Азербайджане.	Էլեկտրոնային	ամսագիր	«Ваш	партнер	в	Германии»	—	http://www.partner-
inform.de/	Рубрика:	история.	Известное	об	неизвестном.	—	Հասանելիությունը:	http://www.partner-inform.
de/partner/detail/2012/11/235/5659.	

16	 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russisches_Imperium_Helenendorf_ 
1910.jpg.
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²ÕµÛáõñ  11  ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Գերմանացիները	 աճեցնում	 էին	 ցորեն,	 գարի	 և	 վարսակ,	 կիրառում	 էին	
ցանքաշրջանառության	 սկզբունքը,	 այսինքն,	 պարբերաբար	 փոխում	 էին	 ցանվող	
մշակաբույսերը,	 կիրառելով	 նաև	 քառադաշտ	 համակարգը:	 Հողը	 մշակելու	 համար	
գերմանացիները	գործածում	էին	տեղական,	ծանր	գութանը,	որին	լծվում	էր	8–10	ձի:	
Ինչպես	 և	 կովկասյան	 գյուղացիները,	 ցանքատարածությունների	 ոռոգման	 համար	
օգտվում	 էին	 արիքների	 համակարգից17:	 Տեղացի	 վարպետները	 գերմանացիների	
համար	 փորում	 էին	 նաև	 քյահրիզներ՝	 ստորգետնյա	 ոռոգման18	 համակարգեր	
Ելենենդորֆում	 և	 Աննեֆելդում	 ոռոգման	 նպատակով	 ջուր	 հավաքելու	 համար:	
Տեղական	պայմանները	հաշվի	առնելով,	գերմանացիների	տեղացիներից	 յուրացրին	
հացահատիկը	կամով	զատելու	սովորությունը,	բերքահավաքի	համար	օգտագործում	
էին	տեղական	մանգաղները:	Սկզբնապես	խաղողի	այգիներն	աճեցնում	էին	տեղական,	
ավանդական	 եղանակներով,	 աճեցնում	 էին	 խաղողի	 տեղական	 տեսակներ:	
Հետագայում	 արդեն	 սկսեցին	 մշակել	 նոր	 տեսակներ.	 Մուսկաթ,	 ռակացիթելի,	
սապերավի,	 իզաբելլա:	 Հիմնեցին	 նաև	պտղատու	այգիներ,	 մշակեցին	 կարտոֆիլ	 և	
տարբեր	բանջարեղեններ,	որոնց	հետ	ծանոթացրին	և	ադրբեջանցիներին19:

²ÕµÛáõñ  12  Ê³ÕáÕÇ µ»ñù³Ñ³í³ùÁ ºÉ»Ý»Ý¹áñýáõÙ: XX ¹³ñÇ ëÏÇ½µ20 

 

17	 Արիք	—	ոռոգման	առու:
18	 Լատիներեն՝	իռիգացիոն:
19	 Рауф	 Гусейн-заде.	 Немцы	 Азербайджана.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Ко-

ординационный	 совет	 азербайджан	ской	 молодежи.	 Раздел	 Публика-
ции.	 Էջ.5:	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.ksam.org/index.php?mtype=news1 
&mid=413.	

20 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grape_gathering_in_Helenendorf.png.	
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²ÕµÛáõñ  13  ¶áí³½¹³ÛÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ21

Քրիստոֆեր	 Ֆորերը	 գերմանացի	 վերաբնակների	 ընտանիքից	 է:	 1846թ.	
Ֆորերը	 հիմնել	 է	 խաղողի	 լավագույն	 տեսակներից	 բաղկացած	 իր	 առաջին	
դեսյատին	այգին	 Ելենենդորֆի	 մերձակայքում:	 1862թ.	 հիմնել	 է	 գինեգործական	
արտադրություն,	 որը	 1870թ.,	 երբ	 հոր	 հետ	 սկսեցին	 ակտիվ	 աշխատել	 նաև	
չորս	 որդիները՝	 Գոտլոբը,	 Քրիստոֆեր	 II-ը,	 Ֆրիդրիխը	 և	 Հենրիխը,	 սկսեց	 կրել	
«Քրիստոֆեր	Ֆորերը	որդիների	հետ»	անվանումը:	

1868թ.	Ֆորերների	բաժնետիրական	ընկերությունը	հիմնեց	գարեջրի	առաջին	
գործարանը,	իսկ	1892թ.՝	ներկայիս	Ադրբեջանում	կոնյակի	առաջին	գործարանը:

21	 Վերցված	 է	 «Наш	 Баку.	 История	 Баку	 и	 бакинцев»	 էլեկտրոնային	 ռեսուրսից	 http://www.ourbaku.com/	
Հասանելիությունը՝:	http://www.ourbaku.com/index.php5/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Forer_stor.jpg.
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²ÕµÛáõñ  14  ¶»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³éù»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Գերմանական	 համայնքներում	 հատկապես	 լայն	 տարածում	 ուներ	 կառքերի22 
արտադրությունը:	 Գերմանացիները	 արտադրում	 էին	 եվրոպական	 տիպի	 կառքեր	
(ծածկված	 տանիքով),	 որոնք	 օգտագործվում	 էին	 գյուղատնտեսական	 մթերքի,	
հատկապես	 գինու	 տակառների	 տեղափոխությունների	 համար:	 Կառքերի	
արտադրությունը	 մեծ	 ծավալներ	 ընդունեց	 հատկապես	 19-րդ	 դարի	 70-ական	 թթ.,	
1877–78թթ.	 ռուս-թուրքական	 պատերազմների	 ընթացքում,	 երբ	 գերմանացիների	
պատրաստած	կառքերը	գրեթե	ամբողջությամբ	ռազմական	կարիքների	համար	գնվում	
էին	զինվորական	գերատեսչության	կողմից,	ընդ	որում,	առավելագույն	գներով	<…>:	
Արդյունքում	 բազմաթիվ	 գերմանացիներ	 կարողացան	 լուրջ	 կապիտալ	 կուտակել:	
Բացի	 կառքերի	արտադրությունից,	 զարգանում	 էին	 նաև	արհեստների	այլ	 ճյուղեր:	
Բացի	 արտադրամասերից,	 գերմանական	 բնակավայրերում	 կային	 նաև	 առևտրի	
կետեր.	մթերային	կրպակներ,	դեղատներ,	ինչպես	նաև	արտադրական	տեխնիկական	
շինություններ՝	էլեկտրակայաններ,	ալրաղացներ	և	այլն23:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3.  ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
²¹ñµ»ç³ÝáõÙ

q

11. Ծանոթացեք հարցախումբ 3-ի աղբյուրների հետ: Պատկերացրեք, որ 
ստացել եք Ադրբեջանի գերմանացիների մասին դասագրքում մեկ էջ գրելու 
հանձնարարություն: Ընտրեք ընդամենը մեկ աղբյուր, որը, Ձեր կարծիքով, 
առավել ակնառու է բնութագրում գերմանացիների ներդրումը ժամանակակից 
Ադրբեջանի մշակութային ժառանգության մեջ: Հիմնավորեք Ձեր կարծիքը:

²ÕµÛáõñ     15      ÎÇñË³24 ºÉ»Ý»Ý¹áñýáõÙ, 
Ï³éáõóí³Í 1850-³Ï³Ý ÃÃ. Èáõë³ÝÏ³ñÁª  
XX ¹³ñÇ ëÏÇ½µ25

²ÕµÛáõñ     16      ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ Ã³ïñáÝÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ:

XIX–XX	 դարերի	 սահմանագծին	 թատերական	
գործը	ողջ	Ադրբեջանում	բավականին	լայն	տարածում	
էր	գտնում:	Ինչպես	գրում	է	հայտնի	հրապարակախոս	
և	 թարգմանիչ	 Հուսեին	 Մինասազովը,	 «մզկիթը,	
բաղնիքն	ու	թատրոնն	այն	 երեք	 վայրերն	 են,	 որտեղ	
մուսուլմանները	կարող	են	հավաքվել,	հանդիպել	մեկը	
մյուսին	և	ապրել	ընդհանուր	հետաքրքրություններով:	
Առաջին	 երկու	 վայրերն	 ունեն	 մի	 քանի	 հարյուր	
տարվա	 պատմություն	 այն	 դեպքում,	 երբ	 վերջինը՝	
թատրոնը,	 ընդամենը	 նորագույն	 շրջանի	 երևույթ	 է»:	

22	 Կոչվել	են	անև	ֆուրգոններ:
23	 Судаба	Зейналова.	Немцы	на	Кавказе.	Баку:	Изд-во	Mutercim,	2008.	—	Էջ.	63.
24	 Գերմաներեն	բառացի	նշանակում	է	եկեղեցի:
25	 Վերցված	է՝	http://en.wikipedia.org/wiki/Goygol_%28city%29#mediaviewer/File:Kirche_in_Helenendorf.png.
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Դա	ապացուցում	 է,	 որ	 կարճ	 ժամանակում	 թատրոնը	 մեծ	 հեղինակություն	 է	 ձեռք	
բերել	 բնակչության	 շրջանում:	 Գյանջայում	առաջին	 ներկայացումը	 բեմականացվել	
է	 1895		թ.	 <…>	 Այստեղ	 ներկայացումներն	 անցնում	 էին	 հիմնականում	 գերմանացի	
արդյունաբերող	Ֆորերի	միջոցներով	կառուցված	ակումբում:	XIX	դարի	90-ական	թթ.	
կառուցվեց	նաև	թատրոն26:	

²ÕµÛáõñ  17  öáÕáó ºÉ»Ý»Ý¹áñýáõÙ XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ27

²ÕµÛáõñ  18  ²¹ñµ»ç³ÝÇ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Ըստ	 էության,	 նոր	 գերմանական	 բնակավայրերը	 շատ	 բաներում	 կրկնում	 էին	
Գերմանիայի	միջնադարյան	բնակավայրերը:	Ունեին	հստակ	հատակագիծ,	փողոցները	
զուգահեռ	 էին,	 պատված	 չինարիներով28	 և	 տանձենիներով:	 Նախապատվությունը	
տրվում	էր	տանձենիներին,	որոնք	գերմանական	հերալդիկայում	խորհրդանշում	էին	
պտղաբերությունն	 ու	 աշխատանքի	 հանդեպ	 հատուկ	 վերաբերմունքը;	 փողոցներն	
ունեին	 մայթեր,	 որոնք	 սալարկված	 էին	 կամ	 ասֆալտապատ;	 բնակավայրի	
կենտրոնում	 գլխավոր	 հրապարակն	 էր՝	 կիրխայով,	 որը	 կառուցված	 էր	 գոթական	
ոճով,	գմբեթի	վրայի	կառուցված	զանգակատունն	ուներ	ժամացույց;	հիմնական	կամ	
գլխավոր	 հրապարակի	 եզրերին	 գտնվում	 էին	 հասարակական	 շինությունները՝	
համայնքային	 կառավարչատունը,	 հիվանդանոցը,	 կրպակները:	 Փողոցների	
երկայնքով	 կառուցված	 էին	 գերմանացիների	տները՝	տնամերձ	 մեծ	 հողամասերով,	
այսպես	կոչված	«ալեմանական	ոճով29»,	տները	համարակալված	էին	և	փողոց	բացվում	
էին	 ճակատամասով:	 Տները	 միահարկ	 էին	 կամ	 երկհարկ	 և	 հիմնականում	 համալիր	
կառույցներ	 էին.	 բակը	 միավորում	 էր	 բնակելի	 և	 տնտեսական,	 արտադրական	
շինությունները	մեկ	հարկի	տակ:	Կային	նկուղներ,	հիմնականում	գինու	մառաններով,	
խորդանոց,	 որը	 նախատեսված	 էր	 մրգեր	 չորացնելու	 ու	 պահելու	 համար:	 Բնակելի	
հատվածում	կար	մի	քանի	սենյակ,	երկու	պատշգամբ,	որոնք	բացվում	էին	դեպի	փողոց	
և	բակ:	Տանիքները	կղմինդրապատ	են,	արտաքին	պատերը	ներկված	են,	հիմնականում	
երկնագույնով:	Բոլոր	տներն	ունեին	տնամերձեր՝	այգով	և	բանջարանոցով,	ինչպես	նաև	
դեկորատիվ	ծառերով30:

26	 П.	 Керимзаде.	 Из	 истории	 меценацтва	 города	 Гянджи.	 —	 Հոդվածի	 էլեկտրոնային	 տարբերակի	
հասանելիությունը՝	http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Humanitar%202009%204/117–123.pdf,	էջ	120:

27	 Վերցված	է	http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Street_in_Helenendorf.png.
28	 Չինարի	—	ընտանիքի	ծառատեսակ:	
29	 Գերմաիայի՝	Allemagne	ֆրանսիական	անվանումից:	Այստեղ՝	գերմանական	ոճ:	
30	 Рауф	 Гусейн-заде.	 Немцы	 Азербайджана..	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 Координационный	 совет	 азер-

байджанской	 молодежи.	 Раздел	 Публикации.	 Էջ.	 5.	 Հասանելիությունը	 http://www.ksam.org/index.
php?mtype=news1&mid=413.	
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²ÕµÛáõñ  19  ²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ Ùß³ÏáõÛÃ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÇ 
Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ

Գերմանացիների	 մեծ	 ավանդ	 են	 բերել	 Ադրբեջանում	 գիտության	 և	 մշակույթի	
զարգացման	 գործին:	 Այսպես,	 գերմանացի	 հնագետները	 XIX	 դարում	 դրեցին	
երկրում	 հնագիտական	հետազոտությունների	 և	 հնագիտական	 գիտության	սկիզբը:	
Ադրբեջանի	 հնագիտության	 և	 ազգագրության	 զարգացմանը	 երկար	 տարիներ	 է	
նվիրել	 Յա.	 Հումմելը,	 որը	 հոդվածների	 շարք	 է	 հրատարակել	 ու	 հիմնել	 է	 բարձր	
հեղինակություն	 ունեցող	 երկրագիտական	 թանգարանը	 Խանլարում:	 Մեծ	 է	 նաև	
Ռուսական	 ակադեմիայի	 ակադեմիկոս	 Վ.	 Աբիխի	 վաստակը,	 ով	 համարվում	 է	
«Կովկասի	 և	 Կասպից	 Ծովի	 երկրագիտության	 հայրը»:	 XIX	 դարում	 նա	 շատ	 մեծ	
դեր	խաղաց	Ադրբեջանում	 նավթի	 մասին	 գիտության	 սկզբնավորման	 ոլորտում:	 Է.	
Էյնհալդը,	ով	ռուսական	ակադեմիայի	թղթակից-անդամ	էր,	Ափշերոնում	հետազոտում	
էր	 նավթահորերը31:	 Է.	 Լենցը	 ֆիզիկ-էլեկտրատեխնիկ	 էր,	 ով	 ուսումնասիրում	 էր	
Կասպից	 Ծովի	 մակարդակի	 տատանումները	 1830-ական	 թթ.:	 Նշանակալի	 է	 նաև	
գերմանացիների	 ավանդը	 Բաքվում	 կապիտալիզմի	 շրջանի	 ճարտարապետական	
գլուխգործոցների	 կառուցման	 գործում:	 Ադրբեջանում	 աշխատած	 ամենահայտնի	
ճարտարապետը	 Ն.	 Ա.	 Ֆոն	 դեր	 Նոննեն	 էր	 (1832–1916)	 էր,	 Բաքվի	 քաղաքային	
ճարտարապետն	 ու	 ռազմական	 ինժեներ:	 1889–1902թթ.	 լինելով	 քաղաքագլուխ,	 նա	
զբաղվում	 էր	 պատմական	 թաղամասերի	 պլանավորմամբ	 ու	 հատակագծմամբ,	
ինչպես	նաև	բաքվի	բազմաթիվ	շենքերի	ճարտարապետական	լուծումներով32:

²ÕµÛáõñ  20  ²é³ÝÓÝ³ïáõÝ ´³ùíáõÙ, Ï³éáõóí³Í XIX ¹³ñÇ í»ñçÇÝ, 
·»ñÙ³Ý³óÇ ×³ñï³ñ³å»ï Ü. üáÝ ¹»ñ ÜáÝÝ»Ç Ý³Ë³·Íáí, 
ï»Õ³óÇ Ý³íÃ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáÕ ¸»µáõñÇ å³ïí»ñáí

31	 Կասպից	 ծովի	 արևմուտքում	 գտնվող	 թերակղզի,	 որը	 հայտնի	 է	 հատկապես	 նավթի	 հարուստ	
պաշարներով:

32	 Азербайджанский	 конгресс.	 Еженедельная	 общественно-политическая	 газета.	 Թողարկում	 №		29	(325)	 
23	օգոստոս	2013.	Էլեկտրոնային	տարբերակին	հասանելիությունը՝	http://azcongress.info/stati–2013/186-
vypusk–29–325–23-avgusta–2013-goda/9329-nemetskie-pereselentsy-v-azerbajdzhane.
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²ÕµÛáõñ  21  ´áÕáù³Ï³Ý ÏÇñË³ ´³ùíáõÙ, Ï³éáõóí³Í ×³ñï³ñ³å»ï  
². ¾ÛËÉ»ñÇ Ý³Ë³·Íáí, 1898Ã.33

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ի՞նչ տեղեկատվություն է ձեզ պակասում, որպեսզի ավելի հիմնավոր 
պատսխանեք թեմայի հանգուցային հարցին: 

 Ձևակերպեք երկու-երեք հարց գերմանացի վերաբնակների հետ XIX դարում —  
XX դարի սկզբին իրենց «անքի մասին երևակայական հարցազրույցի համար: 

33	 Լուսանկար	20,	21-ը	հեղինակ	Գ.	Աբիդիինն	են:
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Մշակույթների երկխոսությունը  
և մշակութային ժառանգությունը

 X Ինչպե՞ս է ընդհանուր մշակութային ժառանգության մեջ 
ներկայացվում տարբեր մշակույթների համագործակցությունը:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: ÚàôÜºêÎà-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ó³ÝÏÁ

q

1. Որոշեք շինությունների այն տեսակները, որոնք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ներառնում է 
համաշխարհային ժառանգության իր ցանկի մեջ: (Աղբյուր 1):

2. Ո՞րն է մշակութային ժառանգության այդ ցանկում այս կամ այն շինությունը 
ներառնելու չափանիշները: 

3. Ինչպե՞ս եք հասկանում «յուրահատուկ և համընդհանուր արժեք» 
արտահայտությունը:

²ÕµÛáõñ  1  Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ µÝ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ÚàôÜºêÎà-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇó1

Ներկա	համաձայնագրում	«մշակութային	ժառանգության»	տակ	պետք	է	հասկանալ.	
Հուշարձաններ.	 ճարտարապետական	 ստեղծագործություններ,	 մոնումենտալ	

ճարտարապետություն	 և	 գեղանկարչություն,	 հնագիտական	 բնույթի	 տարրեր	
կամ	 կառույցներ,	 արձանագրություններ,	 քարանձավներ	 և	 տարրերի	 խումբ,	
որոնք	 պատմության,	 արվեստի	 և	 գիտական	 տեսանկյունից	 ունեն	 յուրահատուկ	 և	
համընդհանուր	արժեք.	անսամբլներ՝	առանձնացված	կամ	միավորված	կառույցների	
խումբ,	ճարտարապետության	միասնություն	և	պեյզաժների	հետ	առնչություն,	որոնք	
պատմության,	 արվեստի	 և	 գիտության	 տեսանկյունից	 համընդհանուր	 արժեք	 են	
ներկայացնում:

Տեսարժան	վայրեր.	առանձին	վերցրած	մարդու	կամ	մարդու	և	բնության	համատեղ	
ստեղծագործություն,	 ինչպես	 նաև	 վայրեր,	 այդ	 թվում՝	 հնագիտական	 տեսարժան	
վայրեր,	 որոնք	 պատմության,	 էսթետիկայի,	 ազգագրության	 և	 մարդաբանության	
տեսանկյունից	համընդհանուր	արժեք	են	ներկայացնում2:

q

4. Ինչու՞ 2–7 աղբյուրները, որոնք իրենցից շինություն են ներկայացնում, մտել են 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության, կամ էլ թեկնածուների ցանկի 
մեջ: Գուշակեք. Ինչու՞ են այդ հուշարձանները մտել այդ ցանկի մեջ:

1	 ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	համաձայնագիրը՝	ընդունված	1972	թվականին.	ստորագրված	և	հաստատված	է	ավելի	
քան	150	երկրների	կողմից:	

2	 ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	 էլեկտրոնային	 կայքը:	 Հասանելիություն.	 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/heritage.shtml.
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²ÕµÛáõñ  2  ²¹ñµ»ç³Ý: ¶áµáõëï³ÝÇ Å³Ûé³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ: ì»ó Ñ³½³ñ 
Å³Ûé³å³ïÏ»ñÝ»ñÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï Ñ³í³ù³Íáõ ¶áµáõëï³ÝáõÙ, áñáÝù 
íÏ³ÛáõÙ »Ý ãáññáñ¹ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÇ í»ñÇÝ å³É»áÉÇÃÇ ¨ ÙÇçÝ³¹³ñÇ  
ÙÇç¨ Å³Ûé³å³ïÏ»ñ³ÛÇÝ ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ3:

²ÕµÛáõñ  3  Ð³Û³ëï³Ý. ¶»Õ³ñ¹Ç ÑÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ¨ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ,  
áñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ÷áñí³Í ¿ Å³ÛéÇ Ù»ç ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÉáõË·áñÍáóÝ»ñÇó Ù»ÏÁ4:

3	 Լուսանկարը	Ալեքսանդր	Վիլհելմի:	Տպագրվում	է	հեղինակի	թույլտվությամբ:	Հասանելիություն.	https://
www.flickr.com/photos/theotocopuli/6934539708/sizes/o/.

4	 Լուսանկարը	Օլեգ	Սիդորենկոյի:	 Տպագրվում	 է	 հեղինակի	 թույլտվությամբ:	 Հասանելիություն.	 https://
www.flickr.com/photos/oksidor/8176194313.
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²ÕµÛáõñ  4  ìñ³ëï³Ý. êí»ÃÇóËáí»ÉÇÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÁ ØóË»ÃáõÙ  
(XI ¹³ñÇ ëÏÇ½µ), ìñ³ëï³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ, Çñ»ÝÇó 
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÎáíÏ³ëÇ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ÏñáÝ³Ï³Ý  
×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³íáñ ûñÇÝ³Ï5:

 

 
 
 
 

²ÕµÛáõñ  5  ØáÉ¹áí³. Â³Ã³ñ³Ï³Ý µ³ÕÝÇùÇ ³í»ñ³ÏÝ»ñÁ: ÐÇÝ úñË»ÛÇ 
å³ïÙ³-×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ, áñï»Õ ·ï»É »Ý ï³ñµ»ñ 
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ïù»ñ. ÚàôÜºêÎà-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏí»Éáõ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇó ¿: ÐÇÝ úñË»ÛÇ 
ï³ñ³ÍùáõÙ ¿ ·ïÝí»É ¶áÃ³-¹³ù»ñÇ6 ³ÙñáóÁ (VI—I ¹³ñ»ñÇó ÙÇÝã¨ ø.Ì.².), 
áñÁ àëÏ» Ðáñ¹³ÛÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ¿ñ ( XIV ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ë.), áõÕÕ³÷³é 
Å³Ûé³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ (XIV ¹³ñÇó ëÏë³Í.) ¨ ÙáÉ¹áí³Ï³Ý úñË»Û 
ù³Õ³ùÁ (XV—XVII ¹¹.)7:

5	 Լուսանկարը	 Քրիստինե	 Կալդուրայի:	 Տպագրվում	 է	 հեղինակի	 թույլտվությամբ:	 Հասանելիություն.	
https://www.flickr.com/photos/kaldur/2714160006.

6	 Գոթեր	և	դաքեր	—	թրակիական	երկու	ցեղեր:	Գոթերն	ապրել	են	Կարպատից	հարավ-արևելքում,	իսկ	
դաքերը՝	Տրանսիլվանիայի	տարածքում:

7	 Լուսանկար	Vaganych.	 Հասանելիություն.	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%8
0%D1%8B%D0%B9_%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9#mediaviewer/File:Remains_of_the_tatar_
bath.jpg.
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²ÕµÛáõñ  6  àõÏñ³ÇÝ³. êáõñµ êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÁ ¨ Ýñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í 
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù XI–XVIII ¹³ñ»ñÇ  
×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñ »Ý8

²ÕµÛáõñ  7  àõÏñ³ÇÝ³. ÎÇ¨-ä»ãáñÛ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ ÎÇ¨Û³Ý èáõëÇ³ÛÇ ³é³çÇÝ 
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ 1051 Ãí³Ï³ÝÇÝ9

8	 Հասանելիություն.	 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%
B2)#mediaviewer/File:Kij%C3%B3w_—_Sob%C3%B3r_M%C4%85dro%C5%9Bci_Bo%C5%BCej_01.jpg.

9	 Հասանելիություն.	https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D
0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
%D0%B0#mediaviewer/File:Lavra_panorama-kijev.jpg.



45

Մշակույթների երկխոսությունը և մշակութային ժառանգությունը

45

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: Øß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ  
¨ ê¨ÍáíÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ù»ç 

q

5. Դուք պետք է մասնակցեք մրցույթի, որը նյութեր է հավաքում «Մշակույթների 
երկխոսություն և մշակութային ժառանգություն» ցուցահանդեսի համար: 
Ուսումնասիրեք 8–25 աղբյուրները և նրանց վերաբերող հարցերը: Ընտրեք 
մշակութային ժառանգության երեք շինությունների հավաքածու, որոնք, 
ըստ ձեզ, ավելի համապարփակ են ներկայացնում տարբեր մշակույթների 
համագործակցության գաղափարը: Աղբյուրների վերլուծության ընթացքում 
որոշեք մշակութային համագործակցության այն աստիճաններն ու ոլորտները, 
որոնք կան այս կամ այն շինության մեջ:

 Դուք կարող եք նաև ցուցադրության համար օգտագործել 2–7-րդ 
աղբյուրների շինությունները: Հնարավորության դեպքում քննարկեք նաև այդ 
շինություններին վերաբերող լրացուցիչ նյութերը: 

 Նախագծի ներկայացման ժամանակ ձեզ կտրամադրվի հինգ րոպե ժամանակ: 
Հրապարակային պաշտպանության ընթացքում դուք պետք է հիմնավորեք.
 — ձեր ցուցապատկերի անվանումը
 — շինությունների ընտրության սկզբունքը:

²ÕµÛáõñ   8  Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹³å³ïáõÙÝ»ñÁ

Հայկական	 դիցաբանության	 ակունքները	 գալիս	 են	 Հայկական	 լեռնաշխարհում	
բնակություն	 հաստատած	 և	 հայ	 ժողովրդի	 կազմավորման	 գործընթացին	 մաս-
նակ	ցություն	 ունեցած	 ցեղերի	 դիցաբանությունից	 և	 հավատալիքներից:	 Ուրուա-
րտրացիների10	 և	 Ասորեստանի,	 իսկ	 9-րդ	 դարից	 արդեն	 սկսած	 Ուրարտուի	 և	
Ասորեստանի	միջև	կատաղի	պայքարի	մոտիվը	մշակված	ձևով	ընկել	են	հին	հայկական	
շատ	 ավանդապատումների	 հիմքում:	 Հայկական	 դիցաբանության	 ձևավորման	
խնդրում	 մեծ	 է	 եղել	 իրանական	 մշակույթի	 ազդեցությունը	 (հայկական	 դիցարանի	
շատ	 աստվածներ11	 —	 իրանական	 ծագում	 ունեն),	 քիչ	 չեն	 նաև	 առնչությունները	
սեմիտական12	 դիցաբանության	 հետ:	 Հելլենիստական	 դարաշրջանում՝	 (Ք.		Ա.3–
1դարեր)	հին	հայկական	աստվածները	համատեղվում	են	անտիկ	աստվածների	հետ:	
Հայաստանում	քրիստոնեության	պաշտոնական	ընդունումից	հետո՝	 (	301	թ.),	առաջ	
են	 գալիս	 նոր	 շարադրանքներ,	 իսկ	 հին	ավանդապատումները	փոխակերպման	 են	
ենթարկվում.	 աստվածային	 կերպարները	 իրենց	 վրա	 են	 վերցնում	 հին	 հայկական	
աստվածների	 և	 հոգիների	 ֆունկցիաները:	 Ուշ	 միջնադարում	 արդեն	 հայկական	
ավանդապատումների	վրա	ազդեցություն	ունեցան	հարևան	մահմեդական	ժող	ով	ուր-
դների	դիցաբանական	պատկերացումները13:

10	 Ուրուարտրացիներ	—	հայկական	լեռնաշխարհում	բնակություն	հաստատած	ժողովուրդ:
11	 Պանթեոն	—	աստվածների	դիցարան,	որոնք	պատկանում	էին	մեկ	կրոնի:
12	 Սեմիտներ	—	ժողովրդի	լեզվին	մոտ	խումբ	(սեմիտական	լեզվախումբ),	որոնք	բնակություն	են	հաստատել	

Հյուսիսիային	 և	 Արևելյան	 Աֆրիկայում	 և	 Հարավ-Արևմտյան	 Ասիայում:	 Դրանց	 թվին	 են	 դասվում	
հին	 բաբելացիները,	 ասորեստանցիները,	 փյունիկեցիները,	 հրեաները,	 ինչպես	 նաև	 ժամանակակից	
արաբները,	սիրիացիները,	եթովպիացիները	և	այլն):	

13	 По	 материалам	 «Энциклопедии	 мифологии».	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_
myphology/1644/%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%AF%D0%9D%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF.
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6. Ինչպե՞ս է ներկայացված մշակույթների երկխոսությունը հայկական 
ավանդապատումներում:

7. 9–14-րդ աղբյուրներում ի՞նչն է վկայում մշակութային համագործակցության 
մասին՝ Լվովի սուրբ Պարասկևի հայկական տաճարի և եկեղեցու ստեղծման և 
պահպանման ընթացքում:

²ÕµÛáõñ     9  14   
ÈíáíÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ 

²ÕµÛáõñ     10      ÈíáíÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
»Ï»Õ»óáõ Ù³ëÇÝ

Լվովի	 հայկական	 եկեղեցին	 քաղաքի	 ամենահին	 եկեղեցիներից	 է	 (XIV		դ.):	
Եկեղեցու	ներսում	տեղավորված	է	հայկական	դամբարան	հին	գերեզմանաքարերով	
(XVI-XVII	դ.)	և	փայտյա	մատուռ	“Գողգոթան”	(XVIII	դ.):	Լվովի	հայկական	եկեղեցու	
պատմությունը	սկսվել	է	XIV	դարից,	երբ	քաղաքում	առաջացավ	հայկական	թաղամաս	
և	փողոց:	XIV	դարի	երկրորդ	կեսին՝	(1363–1370	թթ.)	կառուցվեց	Սուրբ	Աստվածամոր	
տաճարը:	Հայերը	զգալի	դերակատարում	ունեին	Լվովի	կյանքում:	Նրանք	բարձրորակ	
արհեստավորներ	 էին	 և	 հայտնի	առևտրականներ:	 Լվովը	 նրանց	 համար	 շահավետ	
քաղաք	էր,	քանի	որ	գտնվում	էր	երկու	քաղաքակրթությունների,	Արևելքը	Արևմուտքի,	
Հյուսիսը	 Հարավի	 հետ	 կապող	 առևտրական	 ուղիների	 խաչմերուկում:	 Դեռևս	 XIV	
դարում	Լվովը	դարձավ	Ռուսաստանի	և	Վալախիայի	(Ռումինիայի)	հայերի	հոգևոր	
թեմական	կենտրոնը15,	իսկ	Սուրբ	Աստվածամոր	եկեղեցին	վերածվեց	Մայր	տաճարի16:

14	 9,	11,	13-րդ	լուսանկարները	Օլգա	Պեդան-Սլեպուխինայի:
15	 Այսինքն՝	 քաղաք,	 որտեղ	 տեղավորված	 է	 եպիսկոպոսի	 նստավայրը	 և	 որը	 համարվում	 է	 կրոնական	

կենտրոն:
16	 Маленков	 Роман.	 Вірменський	 спадок	 у	 Львові.	 Собор	 Успіння	 Богородиці.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	

«Україна	Інкогніта».	—	Հասանելիությունը՝:	http://ukrainaincognita.com/khramy/virmenskyi-spadok-u-lvovi-
sobor-uspinnya-bogorodytsi.
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²ÕµÛáõñ  11  Ú³Ý Ð»ÝñÇÏÇ èá½»ÝÇ áñÙÝ³ÝÏ³ñÁ: êáõñµ ú¹ÇÉáÝÇ ¹³Ùµ³ñ³ÝÁ, 
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ûñ ï³×³ñ

²ÕµÛáõñ  12  ÈíáíÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³×³ñÇ áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

1925	թվականին	Լվովի	հայկական	եկեղեցու	արքեպիսկոպոս	Ժոզեֆ	Թեոդորովիչը	
սկսում	 է	 Հայկական	 տաճարի	 արմատական	 վերանորոգումը	 և	 որմնանկարների	
համար	հրավիրում	է	Յան	Հենրիկ	Ռոզենին17:	

Իրագործելով	 տաճարի	 ներքին	 սրահների	 որմնանկարների	 և	 վիտրաժների	
վերականգնման	 իր	 ծրագիրը,	 Ռոզենը	 գնացել	 է	 հայկական-բյուզանդական	 և	
արևմտաեվրոպական	 ժամանակակից	 ճարտարապետական	 արվեստի	 ավ	ան-
դույթների	 միավորման	 ուղիով:	 Ուշագրավ	 է,	 որ	 որմնանկարների	 վրա	 արված	
գրությունները	կատարվել	են	լեհերեն:	Այսպես	օրինակ,	«Սուրբ	Օդիլոնի	թաղումը»	(տես	
8-րդ	աղբյուրը)	որմնանկարում	նկարված	է	լեհ	բանաստեղծուհի	Կազիմիր	Իլլյակովիչի	
հետևյալ	քառյակը.	«О,	սուրբ	Օդիլոն,	մահացած	հայրերի	հոգի,	մենք,	մահացածներս,	
թափորով	 գնում	 ենք	 քո	 դամբանի	 ետևից»:	 Նկարիչը	 կարողացել	 է	 մահացածների	
հոգին	 ներկայացնել	 թափանցիկ	 ստվերների	տեսքով,	 որոնք	 կրում	 են	 մոմեր:	 Այժմ	
եկեղեցում	ընթանում	են	որմնանկարների	վերականգնողական	աշխատանքներ,	որոնք	
իրականացվում	են	Վարշավայի	Հովհան	Չեռնիխովսկու	արվեստների	ակադեմիայի	
գեղարվեստական	 ստեղծագործությունների	 վերականգնողների	 կողմից՝	 Լվովի	
ազգային	 արվեստների	 ակադեմիայի	 վերականգնողական	 ամբիոնի	 դոցենտ	 Յուրի	
Օստրովսկու	հետ	միասին:	Վերականգնողական	աշխատանքները	ֆինանսավորել	է	
Լեհաստանի	մշակույթի	նախարարությունը18: 

17	 Ян	Генрик	Розен	—	художник	из	обеспеченной	еврейской	семьи	Варшавы,	принявшей	католичество.
18	 По	материалам:	Реставрацію	Вірменської	церкви	планують	закінчити	до	2012	року.	Реставрацию	Армян-

ской	 церкви	 планируют	 окончить	 к	 2012	 году	—	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Вголос.	Новини	Львова.	—	
Հասանելիությունը՝:	http://vgolos.com.ua/zhyttya/news/679.html.
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²ÕµÛáõñ      13     ÈíáíÇ êáõñµ ä³ñ³ëÏ¨Ç 
»Ï»Õ»óÇÝ 

²ÕµÛáõñ     14     ÈíáíÇ êáõñµ ä³ñ³ëÏ¨Ç 
»Ï»Õ»óáõ Ù³ëÇÝ

Լվովի	Սուրբ	Պարասկևի	եկեղեցին	գտնվում	
է	 Բոգդան	 Խմելնիցկու	 անվան	 փողոցի	 վրա	
և	 դասվում	 է	 պաշտպանողական	 տիպի	 եկե-
ղեցիների	 շարքին:	 Այդ	 մասին	 է	 վկայում	
պատերի	 վրա	 արված	 արձանագրությունները:	
1977–1978	թվականներին	կատարված	հնա	գիտ-
ա	կան	հետազոտությունների	տվյա	լների	հիման	
վրա	 վերականգնվել	 է	 առաջին	 շինությունը,	
որը	 ռոմանական	 ոճի	 է	 և	 կառուցվել	 է	 
ХІІІ	 դարի	 վերջերին	 —	 ХІV	 դարի	 առաջին	
կեսին:	 Վերակառուցվել	 էր	 1623	 թվականի	
հայտնի	հրդ	եհից	հետո:	Հենասպատերից	վերև,	
խոր	երի19	մոտ	հուշատախտակ	է	փակցված,	որը	
հաղորդում	 է	 1644	 թվականի	 օգոստոսի	 15-ին	
վերականգնողական	 աշխատանքների	 ավ	ար-
տման	մասին:	Այն	 զարդարված	 է	 մոլդովական	
զինանշանով	 և	 մոլդավացի	 կառավարիչ	

Վասիլիու	Լուպուի	անվան	ինիցիալներով,	որը,	հավանաբար,	գումար	է	հատկացրել	
եկեղեցու	 վերականգնման	 համար:	 Ճարտարապետության	 մեջ	 նկատվում	 է	
մոլդովական	 շինարարական	 ավանդույթների	 տարրեր,	 որոնք	 միախառնված	 են	
գոթական	ոճի	հետ:	Եկեղեցու	ներսի	սրահի	պատերը	ևս	զարդարված	են	ХVІІІ	դարի	
վերջի	 որմնանկարներով,	 որոնց	 հեղինակը	 Ղուկաս	 Դոլինսկին20.	 է:	 Պահպանվել	
է	նաև	 յուրատեսակ	մի	որմնանկար,	որը	ХVІІ	դարի	առաջին	կեսի	փայտե	ոսկեզօծ	
փորվածքի	և	հաստոցային	գեղանկարչության21	արժեքավոր	օրինակ	է	22.

q

8. Քարտեզի վրա (աղբյուր 15) գտեք պաշտամունքային կառույցների տեղերը: 
9. 16-րդ աղբյուրում փնտրեք այդ պաշտամունքային կառույցները: Ո՞ր 

ժողովուրդների կրոններին կամ պաշտամունքներին են դրանք պատկանում: 
10. Ինչու՞ են տարբեր համայնքների կրոնական սրբապատկերները տեղադրված 

քաղաքի միևնույն շրջանում: Կանխատեսեք, թե ի՞նչն է միավորում անցյալում 
Եվպատորիայի տարբեր համայնքներին: 

19	 Խորեր	—	 բաց	 տարածք	 վերևում	 կամ	 պատշգամբ	 եկեղեցու	 ներսում	 (առհասարակ	 լինում	 երկրորդ	
հարկում):	Հենապատեր	—	ոչ	բարձր	պատ,	որը	շրջապատում	է	եկեղեցու	շենքը,	տանիքը,	պատշգամբը	
և	այլն:	

20	 Ղուկաս	Դոլինսկի	—	ուկրանացի	նկարիչ-մոնումենտալիստ	և	սրբապատկերներ	ստեղծող,	Վիեննայի	
գեղարվեստի	ակադեմիայի	շրջանավարտ:

21	 Հաստոցային	գեղանկարչություն	—	գեղանկարչության	տարատեսակ,	որը	տարբերվում	է	մոնումենտալ	
գեղանկարչությունից	և	կապված	չէ	ճարտարապետության	հետ,	ունի	ինքնուրույն	բնույթ	և	ընդունվում	
է	 շրջապատից	 անկախ:	 Բառացիորեն	 նշանակում	 է	 գեղանկարչություն,	 որը	 ստեղծվել	 է	 հաստոցի	
(մոլբերտի)	վրա:

22	 По	материалам:	Церковь	Святой	Параскевы	Пятницы	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Мандрівка	Украї-
ною.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://travelua.com.ua/lvivshhina/lviv-lvivshhina/vul-bogdana–Xmelnickogo/
cerkva-svyato%D1%97–paraskevi-pyatnici.html.
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Թվերով նշված են.

1. Ջումա-Ջամի մզկիթը (Ուրբաթօրյա մզկիթ)
2. Սուրբ Նիկողայոս Հայկական եկեղեցի
3. Սինագոգ Եղիա-Կապայի 
(Արհեստավորական)
4. Սուրբ-Նիկոլաևյան տաճար
5. Սբ. Եղյա մարգարեի եկեղեցի
6. Քարաիմյան տաճարներ
7. Դերվիշների վանք

5

4

1

3
6

7

2

Հեղափոխության փող.

Ինտերնացիոնալի փող.

Վալենտինա Տերեշկովայի ամբ.

Մատվեևի փող.

Գ
ետ

նա
փ

որյա
ն փ

ող.

Շրջադարձային փող.

Թաթարական փող.

Թաթարական փող.

Փոքր նրբ.

Տու
չի

նի
 փ

ող
.

Կ
ա

րա
ևի

 փ
ող

.

Պ
րո

սմ
ու

շկ
ին

նե
րի

 փ
ող

.
Բ

ա
ղն

իք
ի 

նր
բ.

.

Պրոլետարական փող.

Հերոս դեսա
նտ

ա
յինների 

Ինտերնացիոնալի փող.

Միլլերի փող.

Եֆետի փող.

Խաղաղ նրբ.

Քարաիմյան փող.

Տն
տես

ակա
ն փ

ող
.

Գոլիկովի նրբ.
Դեմիշևի փող.

Բուսլաև եղբայրների փող.

Արվարձանային փող.

Եվպատորի ծովախուց

Դեմիշևի փող.

Կ
ա

րմի
ր 

բա
նա

կի
 փ

ող
.

մ.

փ
ող.

²ÕµÛáõñ  15  ºíå³ïáñÇ³ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝÇ ù³ñï»½Á (ÔñÇÙÇ ÇÝùÝ³í³ñ 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ, àõÏñ³ÇÝ³)23

 

²ÕµÛáõñ  16  «öáùñ ºñáõë³Õ»Ù» ºíå³ïáñÇ³ÛáõÙ

Եվպատորիայի	 կենտրոնում	 միմյանց	 հաջո-
րդելով	 տեղավորված	 են	 տարբեր	 կրոններին	
պատկանող	եկեղեցիներ,	ուստի	քաղաքի	այդ	մասը	
կոչվում	է	«Փոքր	Երուսաղեմ»24.	

Ջումա-Ջամի	 մզկիթը	 (Պյատնիչնայա	 մզկ-
իթ)25,	 Ղրիմի	 Դովլեթ-Գիրեյ	 խանի	 պատ	վերով	
1552	 թվականին	 կառուցել	 է	 թուրք	 նշան	ավոր	
ճարտարապետ	և	ճարտարագետ	Խոջա	Սինանը26:	
Այս	 մզկիթում	 Ղրիմի	 բոլոր	 խաները	 թուրքական	
սուլթանից	 ստանում	 էին	 իրենց	 իշխանության	
հավաստագրերը՝	 ֆիրմանները,	 որը	 իրավունք	 էր	
տալիս	 իշխելու	 Ղրիմում,	 ուստի	 մզկիթի	 երկրորդ	
անվանումը	 հնչում	 է	 որպես	 Խան-Ջամի	 մզկիթ	
(խանական	մզկիթ):	

23	 Միջազգայնորեն	ընդունված	սահմաները	ՄԱԿ-ի	գլխավոր	ասմաբլեայի	2014թ.	մարտի	27-ին	ընդունված	
որոշման	համաձայն:

24	 Երուսաղեմը	համարվում	է	համաշխարհային	երեք	կրոնների՝	հուդայականության,	քրիստոնեության	և	
իսլամի	կենտոն:

25	 Фото:	 A.	Savin.	 Հասանելիությունը՝:	 https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E6%F3%EC%E0–%C4%E6%E0% 
EC%E8_(%C5%E2%EF%E0%F2%EE%F0%E8%FF)#mediaviewer/File:Eupatoria_04–14_img12_Juma_Jami_
Mosque.jpg.

26	 Խոջա	 Սինան	 (1489–1588)	—	 Օսմանյան	 Թուրքիայի	 հայտնի	 ճարտարապետ,	 ճարտարագետ:	 Վարել	
է	 Օսմանյան	 գլխավոր	 ճարտարապետի	 պաշտոնը,	 շինարարական	 աշխատանքներ	 է	 իրականացրել	
Սուլեյման	I-ի	և	նրա	հաջորդների	օրոք:	Ղեկավարել	է	նշանավոր	մզկիթների,	մահմեդական	տարրական	
դպրոցների,	 ջրամբարների,	 ինչպես	 նաև	 կամուրջների	 և	 սուլթանների	 արշավանքների	 ժամանակ	
գետանցումների	 շինարարությունները:	 Նախագծել	 է	 նշանավոր	 Սուլյմանիե	 մզկիթը	 Ստամբուլում	 և	
Սելիմիյե	մզկիթը	Էդիրնեում:	
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Սուրբ	Նիկողայոս	 Հայկական	եկեղեցին27 
հիմնադրվել	 է	 1817	 թվականին	 հայկական	
համայնքի	 միջոցների	 հաշվին:	 Ղրիմի	
1853–1856		թթ.	 պատերազմի	 ժամանակ	
եկեղեցին	 դարձել	 էր	 ֆրանսիական	 զորքերի	
կայան	 և	 որոշ	 զինվորներ	 անհրաժեշտ	
գտան	 հավերժացնել	 իրենց	 ներկայությունը	
եկեղեցու	 պատերին	 արված	 գրառումներում	
և	 իրենց	 հրացանների	 ծայրերն	 ուղղեցին	
դեպի	 եկեղեցու	 մուտքի	 պատերը:	 Այդ	
գրառումներն	այսօր	էլ	դեռ	կարելի	է	տեսնել.	
հստակորեն	 երևում	 է	 նաև	 գրառումների	
թվագրությունը.	 1855	 թվական,	 ինչպես	 նաև	
մի	քանի	անուններ.	Շառլ,	Ռիշար,	Ֆիլիպ:

Սինագոգա	 (հրեական	աղոթքի	տուն)	 Եղիա-Կա-
պ	այ		28	—	 հայտնի	 է	 նաև	 որպես	Արհեստների,	 քանի	
որ	այն	կառուցել	են	1912	թվականին՝	արհեստավորն-
երի	 հավ	աքած	 գումարների	 հաշվին,	 որոնք	 ապրել	
են	 մո	տ	ակա	 թաղամասերում:	 Շինությունը	 կառ	ու-
ց	վել	 է	 բազիլիկ	 ոճով29	 ճարտարապետ	 Ա.	Հենրիխի	
նա	խագծով:	 Արևմտյան	 Գլխավոր	 մուտքի	 ճակ	ատ-
այ	ին	 մասը,	 նրան	 հաջորդող	 լայն	 ու	 նեղ	 շարքերը	
կրկն	ում	 են	 Երուսաղեմի	 եկեղեցու	 պատերի	 տեսքը:	
Այժմ	եկեղեցին	պատկանում	է	առաջադիմող	հուդայ-
ականության	կրո	նական	համայնքին:

Սուրբ	 Նիկոլայի	 ուղղափառ	 եկեղեցի30	 կառուցված	 է	
բյուզանդական	ոճով	1893–1899	թվականներին	Ա.	Օ.		Բեռ-
նարդացցիի	 նախագծով31:	 Սուրբ	 Նիկոլայի	 ուղղափառ	
տաճարի	 տեղում	 ժամանակին	 կառուցվել	 է	 առաջին	
եկեղեցին	 դեռևս	 հույների	 կողմից	XVIII	 դարում	 և	 օծվել	
է	 Նիկոլայ	 Հրաշագործի	 պատվին,	 որը	 ծովայինների	 և	
առևտրականների	հովանավորն	էր:

27	 Լուսանկարը	Յարոսլավ	Կոչերգինի:	Տպագրվում	է	հեղինակի	թույլտվությամբ:	Հասանելիություն.	https://
www.flickr.com/photos/kochergin/9418656504/:

28	 Фото:	http://www.kalamit.info/uploads/images-news/2012/09/20–sinagoga–1.jpg.
29	 Բազիլիկ	ոճ	—	դուրս	ելած,	ուղղանկյուն	շինություն,	որը	ներսում	բաժանվում	է	սյուների	շարքով	և	ունի	

ինքնուրույն	տանիք,	կենտրոնի	գլխավոր	սյունը	կողքերի	սյուներից	բարձր	է,	ուստի	նրա	պատերի	վերին	
մասը,	որտեղ	կան	պատուհաններ,	կարծես	թե	դառնում	են	կողային	սյուների	տանիք:

30	 Լուսանկարը	Ա.	 Վելիչկոյի:	 Տպագրվում	 է	 հեղինակի	 թույլտվությամբ:	 Հասանելիություն.	 https://www.
flickr.com/photos/91428320@N04/13951754248:

31	 Ալեքսանդր	 Օսիպովիչ	 Բեռնարդացցի	 (1831–1907)	 —	 շվեյցարական	 ծագումով	 ռուս	 ճարտարապետ,	
Օդեսա	քաղաքի	գլխավոր	ճարտարապետ:	Օդեսայում	և	Քիշինևում	կառուցել	է	մի	շարք	կառավարչական	
շինություններ:
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Սուրբ	 աստված	 Իլյայի	 եկեղեցի:	 Կառուցվել	 է	
Եվպատորիայի	 հունական	 համայնքի	 կողմից	 1911	
թվա	կանին,	 հունա-բյուզանդական	 ոճի	 կառույց	 է:	
Հեղափոխությունից	հետո	եկեղեցին	երկար	ժամանակ	
մնացել	 է	 որպես	 գործող	 եկեղեցի,	 քանի	 որ	 նրա	
հաճախորդները	հանդիսացել	են	

Հունաստանի	 քաղաքացիներ:	 Սակայն	 1936	 թվ-
ա	կա	նին	 այն	 փակվել	 է.	 վերացվել	 է	 զանգ	ակա	տո-
ւնը	 և	 50-ական	թվականների	վերջերից	այն	 վեր	ակա-
զմակերպվում	 է	 որպես	 սպորտային	 դահլիճ:	 Այսօր	
զան	գակատունը	և	եկեղեցին	լիովին	վերականգնվել	են:

Մեծ	 և	 Փոքր	 Կենասի	 —	 Քար	աիմ-
ների	 աղոթատեղի	32:	 Կեն	ասի	 համալիրի	
կառուցումը	 սկս	վել	 է	 1803	 թվականին	
Բաբովիչ	 եղբայրների33	 նախագծի	 հիման	
վրա,	 Եվպատորիայում՝	 Քարաիմների	
առա	ջին	 եկեղեցու	 տեղում,	 իսկ	 ճարտա-
րապետական	 տեսք	 է	 ստացել	 միայն	 XIX	
դարի	առաջին	կեսերին:	 Հետագայում	աղ-
ոթ	ատեղին	 բազմիցս	 վերակառուցվել	 է	 և	
մեր	օրերն	է	հասել	բավականին	փոփոխված	
տեսքով,	սակայն	երբեք	չկորցնելով	իր	վեհ-
ությունը:	 Փոքր	 Կենասան	 նախատեսված	
էր	ամենօրյա	աղոթքների	համար,	իսկ	Մեծը՝	տոնական	միջոցառումների	համար:	Չուգունից	
պատրաստված	դարպասներն	ու	ոսկեզօծ	երկաթավանդակները	ձեզ	կտանեն	դեպի	ներքին	
բակ,	 որտեղ	 աճեցվում	 են	 խաղողի	 վազեր.	 նրանց	 տարիքը	 տեղի	 ծերերի	 հավաստմամբ,	
200	տարուց	ավելի	 է:	 Խորհրդային	 ժամանակներում	 Կենասիի	 շենքում	տեղավորված	 էին	
գավառագիտական	թանգարանի	ցուցանմուշները:

Դերվիշների	 մզկիթ	34	 —	 մահմեդական	
մենաստան	 աղքատ	 հոգևորականների	
հա	մ	ար	 ХV–XVII	 դարերում:	 Գոյություն	
ունե	նալով	 գրեթե	 300	 տարի,	 1924	 թվա-
կանին	մզկիթը	փակվում	է	և	մինչև	վերջին	
ժամանակները	 օգտագործվում	 էր	 որպես	
Սևծովյան	 նավատորմի	 պահեստ:	 Շենքն	
ամ	բողջությամբ	 թեպետ	 չի	 պահպանվել	 ,	
սակայն	 պահպանվել	 է	 շենքի	 մի	 մասը	 և	
մեդրեսեն,	 միևնույն	 ժամանակ	 սակայն,	
մզկիթի	 մասին	 հիշեցնում	 են	 միայն	

32	 Քարաիմներ	 —	 Ղրիմի	 թուրքալեզու	 բնակիչներ,	 որոնք	 ընդունել	 են	 կարաիմանիզմը,	 որը	
հուդայականության	տարատեսակ	է:

33 Բաբակայ	 Սողոմոնի	 Բաբովիչ	 —	 Եվպատորիայի	 առևտրական,	 1834	 մինչև	 1837	 թվականը	
զբաղեցրել	 է	 Եվպատորիայի	 քաղաքագլխի	 պաշտոնը:	 Իր	 ավագ	 եղբոր՝	 Սիմ	 Բաբովիչի	 մահից	
հետո,	Բաբակայ	Բաբովիչը	զբաղեցրել	է	գահամայի՝	քարաիմների	հոգևոր	առաջնորդի	պաշտոնը:	
Բաբովիչ	 եղբայրները	 հայտնի	 են	 իրենց	 բարեգործական	 գործունեությամբ:	 Իրենց	 միջոցների	
հաշվին	 հրատարակել	 են	 Իսահակ	 Բեն	 Շելամոյի	 ստեղծագործությունները,	 ինչպես	 նաև	 «Շեշ	
Կնաֆաիմը»	 («Վեցաթևը»)	—	որը	արևա-լուսնային	 շարժումների	 մաթեմատիկական	 բնորոշումն	
է	և	գրվել	է	1365	թվականին,	հրեա	մաթեմատիկոս	և	աստղագետ	Էմանուիլ	բեն	Հակոբ	Բոնֆիսի	
կողմից:

34	 Фото	 Eugenmakh.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0338–Tekie_Dervish.
jpg?uselang=ru.
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պատերը,	 որոնք	 գտնվում	 են	 արևելյան	 կողմում:	 2000	 թվականին	 մենաստան	
համալիրը	 կրկին	 վերադարձվել	 է	 կրոնական	 համայնքին,	 իսկ	 մեդրեսեի	 շենքում	
բացվել	է	ազգագրության	Ղրիմաթաթարական	թանգարան35:	

q

11. Որոշեք. ի՞նչ գաղափար էր միավորում 17–20-րդ աղբյուրները:
12. Վերլուծեք 17–20-րդ աղբյուրները: Ինչու՞ հայտնի գործիչներին նվիրված 

հուշարձանները տեղադրված են իրենց հայրենիքից դուրս:
13. Քննարկեք այն տեսարանները, որոնք դրոշմված են Գուրամաշվիլու 

հուշադրամներում (աղբյուր 19): Ի՞նչ են խորհրդանշում ազգային երկու՝ 
վրացական և ուկրաինական զարդանախշերը:

²ÕµÛáõñ  17    ̧ ³íÇÃ ¶áõñ³Ù³ßíÇÉáõ  
Ã³Ý·³ñ³ÝÁ ØÇñ·áñá¹áõÙ (àõÏñ³ÇÝ³)

Գուրամաշվիլու	 գրական-հուշահամ	ալիր-
ային	 թանգարանը	 պատմ	ում	 է	 XVIII	 դարի	
վրաց	նշանավոր	բանաստեղծի	կյանքի	մասին:	
Վրացական	գրականության	դասականը,	որն	իր	
կյանքի	վերջին	32	տարին	ապրել	է	Միրգորոդում,	
գրել	 է	 Վրաստանի,	 Ուկրաինայի	 և	 իհարկե,	
Միրգորոդի	և	իր	ժամանակակիցների	մասին:	
Ուկրաինական	 հողում	 Գուրամաշվիլին	 գրել	
է	 իր	 նշանավոր	 ստեղծագործությունները.	
նրանցից	 շատերում	 փառաբանվում	 են	 վրա-
ցական	 և	 ուկրաինական	 պատկերները:	
Բանաստեղծությունները	ստեղծվել	են	ուկրա-
ինական	 և	 ռուսական	 երգերի	 մոտիվների	
հիման	 վրա:	 Նրա	 բանաստեղծությունները	
լայնորեն	 թարգմանվել	 են	 ռուսերեն	 և	 ուկ-
րա	իներեն	 լեզուներով:	 Գուրամաշվիլին	 մա-
հ	ացավ	 1792	 թվականին	 և	 թաղվել	 է	 Միր-
գորոդի	 Վոզնեսենսկի	 եկեղեցու	 բակում:	
Թանգարանում	ներկայացված	են	բանաստեղծի	
հրա	տարակությունները	 և	 նրա	 մասին	 տպ-
ագր	ված	 գրքերը,	 ինչպես	 նաև	 անցյալ	 դար-
աշրջանի	 վրացական	 և	 ուկրաինական	 ժո-
ղ	ովր	դական	 կենցաղի	 իրեր,	 XVIII	 դարի	
զին	ատեսակներ,գեղարվեստական	 և	 դեկոր-
ատիվ-կիրառական	արվեստի	նմուշներ,	տեղ-
ական	վարպետների	պատրաստած	իրեր,	վր-
աց	ական	հուշանվերներ	և	այլն36:	

35	 По	материалам	электронных	ресурсов:	«Святыни	Евпатории»	(http://berta.crimea.ua/svatyni.html)	и	«Полу-
остров	сокровищ»	(http://poluostrov-krym.com).

36	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 Հասանելիությունը՝:	 http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1002131-
Muzej-Guramishvili.

36	 Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	 Հասանելիություն.	https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%F0%E3%EE%F0%EE%
E4#mediaviewer/File:Guramishvili_Myrhorod.JPGediaviewer/File:Guramishvili_Myrhorod.JPG.

²ÕµÛáõñ   18    ̧ ³íÇÃ 
¶áõñ³Ù³ßíÇÉáõ ³ñÓ³ÝÁ ØÇñ·áñá¹Ç 
·ñ³Ï³Ý-Ñáõß³ñÓ³Ý³ÛÇÝ 
Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ: Ð»ÕÇÝ³ÏÝ»ñª  
². ÜÇÙ»ÝÏá, Ø. úµ»½ ÛáõÏ, ´. ÄÇ·áõÉÇÝ: 
Î³Ý·Ý»óí»É ¿ 1969 Ãí³Ï³ÝÇÝ36 
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²ÕµÛáõñ37 19  àõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý Ñáõß³¹ñ³Ùª ÝíÇñí³Í ¸³íÇÃ ¶áõñ³Ù³ßíÇÉáõ 
ÍÝÝ¹Û³Ý 300 ³ÙÛ³ÏÇÝ: ¾ëùÇ½Ý»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ïª ì. î³ñ³Ý, 
².Ê³ñáõÏ, ´. ²ï³Ù³ÝãáõÏ, ê.Ê³ñáõÏ38

²ÕµÛáõñ     21      ê³Ù»¹ ìáõñÕáõÝÇ ³Ýí³Ý 
·ñ³¹³ñ³ÝÁ ÎÇ¨áõÙ

Գրադարանը	բացվել	է	1974	թվականին,	Կիևում	
և	 հավերժացրել	 է	 ադրբեջանցի	 բանաստեղծ	
Սամեդ	 Վուրղունի	 անունը:	 Բանաստեղծի	
բազմաթիվ	 ստեղծագործությունների,	 նրա	
գրական-քննադատական	 հոդվածների	 և	
միութենական	 հանրապետությունների	
գրողների	 մասին	 ասույթների	 մեջ	 հատուկ	 տեղ	
են	 գրավում	 այն	 ասույթները,	 որոնք	 նվիրված	
են	 Ուկրաինային,	 նրա	 ժողովրդին,	 հերոսական	
որդիներին,	 գրականությանը,	 պոեզիային:	 Շատ	
տարիների	 ընթացում	 գրադարանը	 բեղմնավոր	
կերպով	 համագործակցում	 է	 Ուկրաինայում	
Ադրբեջանական	 հանրապետության	
դեսպանատան,	 Ուկրաինայում	ադրբեջանցիների	
կոնգրեսի	 հետ:	 Սամեդ	 Վուրղունի	 ծննդյան	
100-ամյակի	առթիվ	գրադարանի	շենքի	մոտ	բացվեց	
բանաստեղծի	արձանը:	Գրադարանն	իր	 շուրջն	 է	
միավորել	շատ	ադրբեջանցիների,	որոնք	ապրում	
են	Կիևում,	Ուկրաինայում,	 քանի	 որ	 հատկապես	
այդտեղ	 կարելի	 է	 գտնել	 մայրենի	 լեզվով	 գրքեր,	
այստեղ	 են	 տեղի	 ունենում	 ուկրաինական	
գրականության	և	մշակույթի	գործիչների,	ինչպես	
նաև	իրենց	հայրենակիցների	հետ	հանդիպումները:	
Գրադարանի	 կոլեկտիվը	 իր	 օգնությունն	 է	 ցույց	
տալիս	 ադրբեջանական	 ամենատարբեր	 տոների	
անցկացման	գործում:	Գրադարանի	գրքային	ֆոնդը	
արդեն	 հաշվվում	 է	 ավելի	 քան	 40	 հազար	 կտոր	
գիրք՝	 ուկրաիներեն,	 ռուսերեն,	 ադրբեջաներեն	
լեզուներով:	 Յուրահատուկ	 արժեք	 ունեն	 Սամեդ	
Վուրղունի	ստեղծագործությունները39.

37 
37	 Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	Top	World	Coins.	Հասանելիություն.	http://cis-coins.com/coins-catalog/ukraine/5563- 

ukraine–2005–2-hryvnias-%23300-years-to-david-guramishvili%23-sunc-coin.
38	 Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	Հասանելիություն.	http://ocls.kyivlibs.org.ua/vurgun/_ru-golovna_.

²ÕµÛáõñ  20   ²¹ñµ»ç³ÝóÇ 
µ³Ý³ëï»ÕÍ ê³Ù»¹ ìáõñÕáõÝÇ 
³ñÓ³ÝÁ ÎÇ¨áõÙª Çñ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ 
·ñ³¹³ñ³ÝÇ Ùáï: Ð»ÕÇÝ³Ïª 
³¹ñµ»ç³ÝóÇ ×³ñï³ñ³å»ï 
ê»Ûý³¹¹ÇÝ âáõñµ³Ýáí: 
Î³Ý·Ý»óí»É ¿ 2006 Ãí³Ï³ÝÇÝ 
Èáõë³ÝÏ³ñÁ ú. Îáí³É¨ëÏ³Û³ÛÇ



54    

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ Ä²è²Ü¶àôÂÚàôÜ

54    

²ÕµÛáõñ  22  ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÇ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ëÏÇ½µÁ

1964	 թվականին	 ցուցադրվեց	 «Մոռացված	 նախնիների	 ստվերները»	 ֆիլմը40:	
Այն	ոչ	միայն	գլուխգործոց	ֆիլմ	 էր:	Դա	արվեստի	մեջ	նոր	դարաշրջանի	—	Սերգեյ	
Փարաջանովի	դարաշրջանի	սկիզբն	էր:

Դժվար	է	կանխատեսել,	որ	որպես	հայ,	որի	իսկական	ազգանունը	Փարաջանյան	
էր,	կարող	էր	այդպես	ներկայացնել	գուցուլական	մշակույթը,	ինչպես	այդ	չէր	կարող	
կատարել	և	ոչ	մի	ուկրաինական	ռեժիսոր41:

²ÕµÛáõñ  23  2013 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñá¹í³ÍÇó

Օդեսայի	 կինոփառատոնում	 տեղի	 ունեցավ	 «Փարաջանով»	 ֆիլմի	 պրիմերայի	
համաուկրանիական	դիտումը:	Ֆիլմում	ամենից	պայծառը	 «Մոռացված	նախնիների	
ստվերները»	ֆիլմի	նկարահանումների	մասին	պատմող	հատվածն	էր,	դերասանների	
հետ	 ռեժիսորի	 տարվող	 աշխատանքը	 նկարահանումների	 հրապարակում,	 ֆիլմի	
պրիմերան,	երբ	ողջ	դահլիճը	ոտքի	կանգնեց	և	ծափահարեց	Փարաջանովին:

Սակայն	 այդ	 ֆիլմի	 համար42	 ռեժիսորին	 մեղադրեցին	 ազգայնամոլության	 մեջ:	
Փարաջանովը	 էկրանից	 ասում	 էր.	 «Ուկրաինացի	 ի՞նչ	 ազգայնամոլ	 եմ	 ես…	 Ես	
այլախոհ	չեմ,	ես	նկարիչ	եմ:	Ես	ապրում	եմ	ֆիլմերի	հանդեպ	սիրով	և	ցանկանում	եմ	
ստեղծել	ֆիլմեր,	որոնք	լի	են	սիրով»43:

q

14. Ծանոթացեք 24-րդ աղբյուրի և պատմական տեղեկանքի հետ: Ինչու՞ 24-րդ 
աղբյուրն ունի պատմական նշանակություն:

15. Բաքվի ¶անքի մասին ի՞նչ սյուժեներ էր նկարահանում իր ֆիլմերում Միշոնը:
16. Որոշեք այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել Բաքվի մշակութային 

¶անքում XIX դարի վերջին, XX դարի սկզբին: 
17. Բնութագրեք Ալեքսանդր Միշոնի դերը Բաքվի մշակութային ¶անքում այդ 

ժամանակ: 

²ÕµÛáõñ     24      ¶áí³½¹³ÛÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ´³ùíÇ Ã»ñÃ»ñÇó Ù»ÏáõÙ

Հայտարարության	տեքստը.	 	 «1898	թվականի	 օգոստոսի	 2-ին	Բ.Ի.		Վասիլի-Վյատսկու	
թատրոն-կր	կե	սում	 լուսանկարիչ	 Ա.Մ.		Միշոնը,	 որը	 Միջին	 Ասիայի	 և	 Կո	վկասի	

մասին	 լուսանկարների	 հա	վաքածու	 էր	
հավաքում	 Փա	ր	իզում	 հա	մաշխարհային	
ցուցահանդեսին	 մա	ս		ն	ա	կցելու	 համար,	
պե	տք	 է	 ցու	ց	ա	դրի	 միայն	 մեկ	 անգամ՝	
կատար	ելագ	ործված	 «Կինեմատեգրաֆ»	
բա	ր	ոն	 Լյումիեր,	 որը	 կառուցել	 է	 ինժեներ	
Ի.	Կա	րպենտիերը:	 Շատ	 նկարների	 շար-
քո	ւմ	 կցուցադրվեն.	 1)			Նավթային	 ցայտ-
աղբյուրի	 հրդեհը	 Բիբի-Էյբատում,	 

40 Երկու	տարվա	 ընթացքում	 ֆիլմը	 հավաքել	 է	ավելի	 քան	 30	 մրցանակ,	 21	 երկրներում	 կայացած	
միջազգային	կինոփառատոններում:

41	 Հատված»Մոռացված	տաղանդի	ստվերը»	հոդվածից.Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	—	My	 Julia.ru.	Հասանել-
իություն.	http://www.myjulia.ru/article/354836/.

42	 «Մոռացված	նախնիների	ստվերները»	ֆիլմի	համար:
43	 Пензова	 С.	 От	 фильма	 «Параджанов»	 у	 зрителей	 шли	 мураш-

ки	 по	 коже.	 Интернет-портал	 радио	 «Вести»	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://vesti.
u a / ku l t u r a / 9 780–v - f i lme -p a r a d zh anov -pok a z an - t a k im-k ak im- e go - zn a l i - b l i z k i e - l j u d i .
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2)	 Նորին	 Մեծություն	 Բուխարայի	 էմիրի	 ճա	նապարհումը	 «Մեծ	 իշխան	 Ալեքսեյ»	
շոգենավի	 վրա,	 3)	 Կովկասյան	 պար,	 4)	 «Բռնվեցիր»	 հումորիստական	 դեպք	 Բաքվի	
քաղաքային	այգում:	Մանրամասները	հայտագրում:	Սկիզբը	երեկոյան	ժամը	9-ին»44:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 

Ալեքսանդր	 Միխայիլի	 Միշոն	 (1858–1921)	 —	 լուսանկարիչ,	 կինոմատոգրաֆիստ,	
լրագրող,ծնվել	է	Ուկրաինայում:	1884–1908	թթ.	ապրել	և	աշխատել	է	Բաքվում,	որտեղ	հիմնել	
է	 իր	 արհեստանոցը:	 Բաքվում	 ստեղծել	 է	 լուսանկարչական	 խմբակ,	 Փարիզի	 ազգային	
ակադեմիայի	 անդամ-լուսանկարիչ	 էր:	 1898	 թվականին	 Ալեքսանդր	 Միշոնի	 կողմից	
նկարահանվել	է	մի	քանի	վավերագրական	ֆիլմեր	տեղական	թեմաների	հիման	վրա,	որոնք	
ներկայացվեցին	 հանդիսատեսին՝	 հատուկ	 կազմակերպված	 կինոդիտման	 ժամանակ՝	
նույն	տարվա	օգոստոսի	2-ին:	Ադրբեջանի	հանրապետության	նախագահի	հրամանագրի	
համաձայն	 (18.12.2000	 թվական),	 այդ	 օրը	 համարվում	 է	 ազգային	 կինեմատոգրաֆիայի	
ծննդյան	օր	և	յուրաքանչյուր	տարի	նշվում	է	որպես	«Ազգային	կինոյի	օր»:	

q

18. Միջմշակութային համագործակցության ո՞ր ոլորտն է ցուցադրում Ստրուվեի 
աղեղը:

²ÕµÛáõñ  25  êïñáõí»Ç ³Õ»ÕÁ ÚàôÜºêÎà-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý 
ßÇÝáõÃÛáõÝ

«Ստրուվեի45աղեղ»	 —	 դա	 եռանգուլյացիոն	 նյութերի	 շղթա	 է46,	 որը	 ձգվում	 է	
2820	 կմ	 եվրոպական	 երկրների	 տարածքով՝	 Նորվեգիայի	 Համմերֆեստից	 մինչև	
Սև	 ծով:	 Այս	 հենակետերը	 հիմնադրվել	 են	 1816–1855	 թվականների	 ընթացքում,	
աստղագետ	 Ֆրիդրիխ	 Գեորգ	 Վիլհելմ	 Ստրուվեի	 կողմից	 (նաև	 հայտնի	 է	 Վասիլի	
Յակովլևիչ	 Ստրուվե),	 որն	 այդպիսով	 կատարեց	 երկրային	 մերիդիանի	 մեծ	
սեգմենտի	 աղեղի	 առաջին	 հավաստի	 չափումը:	 Այն	 թույլ	 է	 տվել	 ճշգրտությամբ	
հաստատել	մեր	մոլորակի	չափերն	ու	ձևը,	որը	կարևոր	քայլ	էր	Երկրագնդի	մասին	
գիտության	զարգացման	և	տեղագրական	քարտեզագրության	համար:	Դա	գիտության	
ոլորտում՝	 տարբեր	 երկրների	 գիտնականների	 և	 կառավարող	 միապետների	 միջև	
համագործակցության	 աննախադեպ	 օրինակ	 էր:	 Սկզբում	 «աղեղը»	 բաղկացած	 էր	
գեոֆիզիկական	258	«եռանկյուններից»,	որոնք	ունեին	265	հիմնական	եռանգուլյացիոն	
կետեր:	 Համաշխարհային	 ժառանգության	 մեջ	 են	 մտել	 34	այդպիսի	 կետեր	 (դրանք	
առավել	լավ	են	պահպանվել	ներկա	ժամանակներում),	որոնք	տեղանքում	նշագծվել	
են	 ամենատարբեր	 կերպ,	 ինչպես	 օրինակ՝	 ժայռերի	 մեջ	 փորված	 խորություններ,	
երկաթյա	խաչեր,	քարե	բուրգեր	կամ	հատուկ	կառուցված	կոթողներ47:

q Ամփոփիչ քննարկում
 Ինչպե՞ս են ընդհանուր ժառանգության մեջ ներկայացված տարբեր 

մշակույթների համագործակցությունը:

44	 Թերթ	«Каспiй»,	2	օգոստոսի	1898	թվական:
45	 Վ.Յա.	Ստրուվե	—	ռուս	աստղագետ	և	գերմանական	ծագմամբ	գեոդեզիստ:
46	 Տրանսգուլյացիա	(լատին.	triangulatio	—	եռանկյունիներով	ծածկում)	գեոդեզիայի	մեջ	—	գեոդեզիական	

հենակետերի	 ստեղծման	 մեթոդներից	 մեկը,	 ինչպես	 նաև	 ողջ	 ցանցը:	 Տրանսգուլյացիոն	 ցանցերը	
ինժեներային	—	գեոդեզիաստական	աշխատանքներում	օգտագործվում	են	որպես	հիմք՝	տեղագրական	
նկարահանումների	համար:	

47	 Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	UNESCO	World	heritage	Centre.	—	http://whc.unesco.org/.	Հասանելիություն.	—	
http://whc.unesco.org/en/list/1187/gallery/:	
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(հայ ժողովրդի նվաճումների օրինակով)

 X Ինչպե՞ս է ազգային մշակույթը հարստացնում համաշխարհային 
մշակութային ժառանգությունը

q

1. Ծանոթ եք արդյո՞ք այս մարդուն, որը ներկայացված է լուսանկարում (աղբյուր 1): 
Ո՞վ է նա, ի՞նչ գիտեք նրա մասին:

²ÕµÛáõñ  1  1

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ²½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÁ ¨ ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛáõÝÁ

q

2. Ի՞նչ եք կարծում, կարելի է արդյո՞ք Շառլ Ազնավուրին համարել հայ, եթե նա 
ծնվել է ֆրանսիացի հայ գաղթյալների ընտանիքում և իր ողջ ¶անքն ապրում է 
Հայաստանից դուրս: 

3. Ի՞նչն է, Շառլ Ազնավուրի կարծիքով (աղբյուր 2), որ իրեն դարձնում է հայ: 
Ինչո՞վ պետք է բացատրել իր պատկանելիությունը Հայաստանին, չնայած նրան, 
որ դա «իր երկիրը չէ» և գիտի արդյո՞ք նա հայերեն: Ինչպե՞ս եք հասկանում 
«հայ՝ ֆրանսիացիների համար» արտահայտությունը: 

1	 Շառլ	Ազնավուր,	2010թվական,	Լուսանկարը	Քրիստինե	Չեչետոյի	(Christina	Checchetto).	Հասանելիություն.	
http://bit.ly/1DfAxXM:
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q

4. Ի՞նչ եք կարծում. Ազնավուրի ստեղծագործությունները դրանք հայկական, թե՞ 
համաշխարհային մշակույթի մասն են: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

5. Ի՞նչ դեր է խաղում ազգային մշակույթը մարդու ինքնատիպության որոշման 
խնդրում (աղբյուր 3, 4):

6. Ի՞նչն է միավորում 2, 3 և 4-րդ աղբյուրներին: 
7. Դուք բերել եք լուսանկարներ և առարկաներ, որոնք բնութագրում են 

հայ ժողովրդին, նրա մշակույթը և կազմակերպել եք ցուցահանդես ձեր 
դասարանում: Բացատրեք, թե ինչո՞ւ հատկապես այս լուսանկարը կամ 
առարկան եք դուք ընտրել: Դուրս բերեք հանգուցային բառեր, որոնք 
բնութագրում են ժողովրդի մշակութային ժառանգության բազմազանությունը: 

²ÕµÛáõñ  2   Þ³éÉ ²½Ý³íáõñÇ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó

ÆÝãáõ±ÙÝ ¿ Ó»ñ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ:
—	 Նրանում,	 որ	 ես	 երբեք	 չեմ	 նայել	 ուրիշի	 գրպանին:	 Նաև՝	 ամուր,	 միաձուլ	

ընտանիքի	 մեջ	 է:	 Դա	 շատ	 կարևոր	 է,	 ունենալ	 այդպիսի,	 ես	 կասեի,	 հայկական	
ընտանիք:	Իմ	կինը,	ճիշտ	է,	շվեդուհի	է,	սակայն	ընտանիքը	ամեն	ինչում	հայկական	է:

¸áõù Ó»½ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ »±ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³åñáÕ:
—	Ոչ,	ես	չեմ	կարող	ապրել	Հայաստանում:	Դա	իմ	հայրենիքը	չէ:	Ես	այնտեղ	չեմ	

ապրել,	չեմ	սովորել:	Չեմ	կարող	դա	պատկերացնել:	Հա,	նաև	իմ	լեզուն…,	ես	վատ	եմ	
խոսում	հայերեն:

ê³Ï³ÛÝ ¹áõù ³Û¹ù³Ý µ³Ý »ù ³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÝãáõ±:
—	Չգիտեմ,	սակայն	այնտեղ,	իմ	հոգու	խորքում,	ինչ-որ	բան	կա…	Հավանաբար,	իմ	

հայկական	ընտանիքից	է…	Մինչդեռ	էության	մեջ	ես	ֆրանսիացի	եմ:	Ի՞նչ	է	ինձանից	
հայկական	մնացել:	Լեզուս՝	հայկական	չէ,	կրթությունը	ֆրանսիական	է:	Այս	ամենի	
հետ,	սակայն	հայկական	ընտանիք:	Մենք	ծնվել	ենք	որպես	հայեր	և	կլինենք	այդպիսին	
մինչև	մահ:

ÆëÏ Ç±Ýã ¿ Ó»½ Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ÉÇÝ»É Ñ³Û: ØÇ³ÛÝª áñ ÍÝí»É »ù áñå»ë 
³Û¹åÇëÇ±Ý:

—	Ոչ	միայն,	որ	ծնունդով	հայ	եմ,	ինչ-որ	ավելի,	հավանաբար,	Կրոնը,	հավատքը:	
Այո,	հավատքը,	կրոնը:	Ես	այնքան	էլ	աստվածապաշտ	մարդ	չեմ,	սակայն	հավատում	
եմ	 մեր	 հավատքի,	 եկեղեցու	 անհրաժեշտությանն	 ու	 օգտակարությանը:	 Չ՞է	 որ	
անցյալում	և	այժմ	էլ	այն	մեզ	միավորում	և	օգնում	է	գոյատևելու:

²½Ý³íáõñÝ ³Ûëûñ. üñ³ÝëÇ³ÛÇ Ûáõñ³ï»ë³Ï ËáñÑñ¹³ÝÇß, ýñ³Ýë Ç³-
óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹áõù Ûáõñ³ÛÇÝ »ù, ¹áõù ýñ³ÝëÇ³óÇ »ù…

—	Այո,	ֆրանսիացի,	սակայն	և	հայ՝	ֆրանսիացիների	համար2:

²ÕµÛáõñ  3  ¶ÇïÝ³Ï³ÝÁ ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ

Յուրաքանչյուր	 ազգի	 մշակույթի	 հիմքում	 ընկած	 են	 պատմականորեն	
մշակված	 նրա	 կենսական	 կողմնորոշիչները,	 աշխարհընկալման	 տիպերը,	 նրա	
ինքնագիտակցության	 խորհրդանշորեն	 արտահայտված	 աստիճանը:	 Մշակույթը	

2	 Шарль	Азнавур.	Армения	—	это	не	моя	страна.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Армения	и	мир:	http://armandmir.
ru/.	—	Հասանելիությունը՝:	http://armandmir.ru/?page_id=848.
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ապահովում	է	ազգի	միասնության	համար	անհրաժեշտ	հոգևոր	կապը,	դրանով	իսկ	
ակտիվացնելով	ժողովրդի	պատմական	հիշողությունը3:

²ÕµÛáõñ  4  Ð»ï³½áïáÕÁ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ë»÷³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

«Հատկապես	սեփական	պատմության	և	մշակույթի	իմացությունն	է	այն	հիմքը,	որը	
թույլ	էր	տալիս	պահպանել	հայերի	էթնիկական,	ազգային	և	անձնական	ինքնությունը:	
Պատմական	 հիշողությունից	 զրկված	 ժողովուրդը	 կորցնում	 է	 նոր	 միջավայրին,	
ժամանակին,	դարաշրջանին	ընտելանալու	ունակությունը,	ուստի	դատապարտված	
է	վերացման»4:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý 
µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ

q

8. Քննարկեք 5–28-րդ աղբյուրները խմբերում և վերադասավորեք այս 
լուսանկարները և տեքստեր՝ ըստ կատեգորիաների, որոնք գրված են 
աËուսակում: Գրառեք աËուսակի սյունակներում աղբյուրների համարները 
իրենց կատեգորիային համապատասխան: Եթե անհրաժեշտ է, ստեղծեք 
լրացուցիչ կատեգորիա:

Î³ï»·áñÇ³
А  

ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ

B  
ÎñáÝ

C  
È»½áõ

D  
Ö³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ

²ÕµÛáõñÝ» ñÇ 
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ

Î³ï»·áñÇ³

Е  
²ñí»ëï

F  
ÀÝï³ÝÇù

G 
ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý 
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ 
¨ ëáíáñáõÛÃÝ»ñ

H 
ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝ

²ÕµÛáõñÝ» ñÇ 
Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ

3	 Римма	Мирумян.	Армянское	культурное	наследие	как	механизм	самозащиты	нации	в	условиях	глобали-
зации.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 «Наша	Среда»:	 http://www.nashasreda.ru.	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://
nashasreda.ru/armyanskoe-kulturnoe-nasledie-kak-mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.

4	 Гаюк	И.	Иллюстрированная	энциклопедия	армянской	культуры	в	Украине.	—	Львов:	Издательство	Афи-
ша,	2012.	—	Т.	1.	—	С.	206.
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²ÕµÛáõñ  5  ¾çÙÇ³ÍÝÇ  
Ø³Ûñ ï³×³ñÁ5  

²ÕµÛáõñ    7    
¸áõ¹áõÏ — Ñ³ÛÏ³Ï³Ý  
»ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇù6        
 

²ÕµÛáõñ     6  
Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
·áñ·»ñ7 

²ÕµÛáõñ     8    àëÏÛ³ Ã³ë  
(II Ñ³½³ñ³ÙÛ³Ï Ù.Ã.³.)8 

5	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru.	—	Հասանելիությունը՝:	https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Etchmiadzin_cathedral.jpg.

6	 Duduk	made	of	apricot	wood	purchased	in	Yerevan,	Armenia	1999.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://commons.
wikimedia.org/wiki.	—	Հասանելիությունը՝:	http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duduk.png.

7	 Armenian	 rugs	 at	Vernissage	market	 in	Yerevan.	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	 http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Armenian_rugs_at_Vernissage_Yerevan.jpg.

8	 Золотая	чаша.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru.	—	Հասանելիությունը՝:	
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/8/8c/Golden_Bowl_Vanadzor_Armenia.jpg.

»ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇù

²ÕµÛáõñ
(II Ñ³½³ñ³ÙÛ³Ï Ù.Ã.³.)

5	 [Էլեկտրոնային ռեսուրս]
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²ÕµÛáõñ     9       Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ë³ãù³ñ — 
ù³ñÇó å³ïñ³ëïí³Í Ë³ãÇ ï»ëùáí 
ï³å³Ý³ù³ñ9  

²ÕµÛáõñ     10      Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ó»é³·Çñ  
XIII—XIV ¹³ñ»ñ10 

²ÕµÛáõñ  11  Ðáõß³ñÓ³Ý³ß³ñ ÝíÇñí³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ûµáõµ»ÝÇÝ ¨ Ýñ³ 
ëï»ÕÍáÕ Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇÝ11  

9	 История	 одного	 камня.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	 www.budennovsk.org.	 —	 Հասանելիությունը՝:	
www.budennovsk.org/?p=40426.

10	 Армянская	рукопись,	Гладзор,	XIII–XIV	века.	Историко-культурный	музей-заповедник	«Университет	Глад-
зорa».	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 https://ru.wikipedia.org/wiki.	—	 Հասանելիությունը՝:	 https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0#/media/File:Gladzor_University,_13–14th_century,_
village_Vernashen,_Vayots_Dzor,_Armenia,_10.jpg.

11	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/
Armenian_alphabet_001.jpg.
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²ÕµÛáõñ  12  Ð³ÛÏ³Ï³Ý  ²ÕµÛáõñ     13    ÈáÝ·ÇÝ Ñ³ñÛáõñ³å»ïÇ  
Ë»ó»·áñÍáõÃÛáõÝ12   ÝÇ½³ÏÁ13   

²ÕµÛáõñ  14  ÐÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ó»é³·ñ»ñÇ ÇÝëïÇïáõï-Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ý,  
ù. ºñ¨³Ý14

12	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Msheci-www.	msheci.wordpress.com.	—	Հասանելիությունը՝:	https://msheci.files.
wordpress.com/2011/11/1–41.jpg.

13	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	www.	cyrillitsa.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://cyrillitsa.ru/posts/950–10-faktov-
o-longine-sotnike.html.

14	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru.	—	Հասանելիությունը՝:	https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/2014_Erywa%C5%84%2C_Matenadaran_%2818%29.jpg.
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²ÕµÛáõñ    15   ²í³Ý¹³Ï³Ý 
ïáÝ «ì³ñ¹³ïáÝ»15  
     

²ÕµÛáõñ   16    ì³ñ¹³Ý Ø³ÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ16

²ÕµÛáõñ  17      äë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ Ñ³Û — 
³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÙ17

15	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 orer.eu/ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 www.orer.eu/ru/
ավանդական-վարդատոն-թբիլիսիում/.

16	 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vartan_Mamikonyan_statue.jpg.	
17 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://miasin.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://miasin.ru/files/spiritliberary/

venchanie1.jpg.
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²ÕµÛáõñ     18      öáëï³ÛÇÝ Ý³Ù³Ï³ÝÇß 
èáõë³ëï³ÝáõÙ «»ñ³Åßï³·»ï ².Æ. Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ 
ÍÝÝ¹Û³Ý 100 ³ÙÛ³ ï³ñ»ÉÇó»18

²ÕµÛáõñ  19   Ð. ²Ûí³½áíëÏÇ: ÆÝÝ»ñáñ¹ ³ÉÇù, 1850 Ã.19

²ÕµÛáõñ  20  Ð³Û — ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Հայկական	առաքելական	եկեղեցին	քրիստոնեական	հնագույն	եկեղեցիներից	է	և	
ծիսակարգի	և	կանոնակարգերի	առումով	ունի	մի	շարք	առանձնահատկություններ,	
որոնցով	այն	տարբերվում	է	ինչպես	բյուզանդական	ուղղափառ,	այնպես	էլ	հռոմեական	
կաթոլիկ	 եկեղեցուց:	 301	 թվականին	 Մեծ	 Հայքը	 դարձավ	 առաջին	 երկիրը,	 որ	
քրիստոնեությունը	հռչակեց	որպես	պետական	պաշտոնական	կրոն:	Հայ-առաքելական	
եկեղեցու	 ուսմունքի	 հիմքում	 կարելի	 է	 գտնել	 ցանկացած	 հասարակության	 մեջ	
մարդու	վարքագծին	ուղղված	մի	շարք	ընդհանուր	պահանջներ,	բարոյականության	
տարրական	նորմեր,	որոնք	միաձուլված	են	քրիստոնեական	արժեքների	ընդհանուր	
համակարգի	մեջ:	Օրինակի	համար	կարելի	է	նշել,	այնպիսի	տարրական	արժեքներ,	
ինչպիսին	 էին	 աշխատասիրությունը,	 իմաստությունը,	 ընտանիքը,	 հարգանքը	

18	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Wikimedia	Commons	—	http://commons.wikimedia.org/wiki.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StampRussia845.jpg.

19	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Wikimedia	Commons.	—	Հասանելիությունը՝:	http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:	Hovha	nnes_Aivazovsky_-_The_Ninth_Wave_-_Google_Art_Project.jpg.
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մարդկային	 արժեքների	 հանդեպ,	 հայրենիքի	 հանդեպ	 սերը,	 առողջությունը,	
անկեղծությունը,	պարտքի	 զգացումը,	 օրինապաշտությունը,	 համբերատարությունը	
ուրիշի	հայացքների	և	կարծիքների	հանդեպ,	սխալները	և	թյուրըմբռնումները	ներելու	
հատկությունը	և	այլ	ճշմարտություններ20:	

²ÕµÛáõñ  21   Ð³Û»ñÇ ÑÛáõñÁÝÏ³ÉáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Առօրյա	կենցաղում	հայերի	համար	պարտադիր	է	Կովկասում	լայնորեն	տարածված	
հյուրընկալության	 ավանդակարգի	 խիստ	 պահպանումը:	 «Հյուրն	 աստծունն	 է»,	 —	
այսպես	են	ասում	ժողովրդի	մեջ,	 ուստի	 յուրաքանչյուր	 օտարական,	որը	թակում	 է	
հայի	տան	դուռը,	մշտապես	արժանանում	է	օթևանի	և	սննդի:	Հատկապես	պատվի	էին	
արժանանում	այն	հյուրերը,	որոնք	գալիս	էին	հեռավոր	վայրերից:	Կարգի	համաձայն,	
այդպիսի	հյուրը	գտնվում	էր	ընտանիքի	ուշադրության	կենտրոնում	և	իրեն	միայնակ	
չէր	զգում21:	

²ÕµÛáõñ  22  Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Ընտանիքի	 գլխավորի	 հարցում	 հայկական	 ընտանիքում	 ընդունված	 է	 որոշակի	
կարգ.	նրա	հայտնվելուն	պես	բոլորը	կանգնում	են,	նրա	ցուցումները	լսում	են	կանգնած	
վիճակում	 և	 նրա	 ներկայությամբ	 չի	 կարելի	 բարձրաձայն	 խոսել,	 ծխել:	 Տանտերն	
առաջինն	է	սեղան	նստում…	բացառություն	կարող	է	կազմել	միայն	ընտանիքում	մեծ	
հեղինակություն	վայելող	տան	ավագ	կինը՝	տանտիկինը,	տանտիրուհին:	Սովորաբար	
նա	լինում	է	տանտիրոջ	կինը,	սակայն	եթե	նա	մահանում	էր	ամուսնուց	առաջ,	ապա	
նրա	իրավունքներն	անցնում	էին	ավագ	եղբոր	կամ	որդու	կնոջը22:

²ÕµÛáõñ  23  ä³ïÙ³µ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ ³ñÑ»ëïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ 
Ñ³Û»ñÇ áõÝ»ó³Í ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ

Հետազոտողների	 մեծ	 մասն	 ընդգծում	 են	 հայերի	 ունեցած	 կարևոր	 դերը	
արհեստների	 զարգացման	 գործում,	 որոնք	 կապված	 են	 երկաթի	 մշակման	 հետ:	
Այսպես,	 անգլիացի	 հնագետ	 Հ.	 Չայլդը	 ապացուցում	 է,	 որ	 հայերի	 նախահայրերը	
աշխարհում	առաջիններից	մեկն	էին,	որ	սկսեցին	մշակել	երկաթը…	Դա	վերաբերում	
է	նաև	թանկարժեք	մետաղներին:	Ուկրաինայի	թանգարանային	հավաքածուներում	
կան	 հայ	 ոսկերիչների	 ոսկյա	 և	 արծաթյա	 գործերի	 շատ	 նմուշներ:	 Հատկապես	
արժեքավոր	 են	 ոսկերչական	 հին	 պահպանված	 առարկաները,	 որոնք	 առավել	
լիակատար	կերպով	են	իրենց	մեջ	ներառնում	ժողովրդի	ինքնությունը,	քանի	որ	իրենց	
ողջ	բազմազանության	մեջ	առավել	քան	կապված	էին	ժողովրդական	սովորույթների	
և	ավանդույթների	հետ23:	

²ÕµÛáõñ  24   àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ Ñ³Û ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Հայ	 արհեստավորներն	 աչքի	 էին	 ընկում	 գեղարվեստական	 բարձրորակ	 իրերի	
արտադրությամբ:	 Նրանք	 առաջատար	 դիրք	 էին	 գրավում	 շատ	 արհեստներում:	

20	 Павел	Акопян.	Армянская	 апостольская	церковь	 сегодня:	проблема	 сохранения	 традиционной	 системы	 
христианских	ценностей.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	http://nashasreda.ru/armyanskaya- 
apostolskaya-cerkov-segodnya-problema-soxraneniya-tradicionnoj-sistemy-xristianskix-cennostej/.

21	 Традиции	армян:	Семья.	Исторический	очерк.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	http://
www.hayadat.ru/old/adat/view_armmir.php?id=7.

22	 Там	же.
23	 Гаюк	И.	Иллюстрированная	энциклопедия	Армянской	культуры	в	Украине,	—	Львов:	Издательство	Афи-

ша,	2012.	—	Т.	1.	—	С.247.
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Այսպես,	 Գալիցիայի24	 հայերի	 հնագույն	 տոհմի	 ներկայացուցիչ	 Պավել	 Խիկորևիչը	
Գլինսկում	(Լվովի	մարզի	Ժուկովկա	քաղաքից	ոչ	հեռու)	1791թ.	հիմնել	էր	նշանավոր	
հախճապակու25	 գործարան,	 որը	 համարվում	 է	 Գալիցիայում	 խեցեգործական	
արտադրության	 կենտրոնը:	 ХІХ	 դարի	 առաջին	 կեսին	 Լվովում	 բարձր	 աստիճանի	
էր	հասել	նաև	ատաղծագործական	գործը.	հայ	վարպետների	արտադրած	կահույքը	
մեծ	պահանջարկ	ուներ	ողջ	Ավստրիայում	և	հաջողությամբ	մրցակցում	էր	Վիեննայի	
նշանավոր	կահույքագործների	արտադրանքի	հետ26:	

²ÕµÛáõñ  25   ²ñ³Ù Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó

Արամ	Խաչատրյան	—	տաղանդավոր	երաժշտագետ,	որի	ստեղծագործությունները	
մտել	 են	 ХХ	 դարի	 համաշխարհային	 դասական	 երաժշտական	 արվեստի	 մեջ:	
Նրա	 անունը	 բավականին	 հայտնի	 է	 աշխարհում,	 նրա	 ստեղծագործությունները	
կատարվում	 են	աշխարհի	 բոլոր	անկյուններում,	 թատերական	 լավագույն	 բեմերում,	
համերգասրահներում	 և	 աշխարհի	 ամենահեռավոր	 վայրերում,	 համարվում	 են	
երաժշտարվեստի	 բարձրակետը:	 Արամ	 Խաչատրյանի	 երաժշտությունն	 այսօր	
հնչում	է	ամենուր՝	ռադիոյով,	հեռուստատեսությամբ,	կինոյում:	ՅՈԻՆԵՍԿՈ-ն	Արամ	
Խաչատրյանի	անունը	դասել	է	ХХ	դարի	ամենից	հայտնի	երաժշտագետների	շարքին,	
իսկ	նրա	հեղինակած	մեր	ժամանակի	ամենից	ժողովրդական	ստեղծագործությունների	
շարքում	 տեղադրված	 է	 նաև	 նրա	 անմահ	 «Սուսերով	 պարը»	 նշանավոր	 «Գայանե»	
բալետից:	Արամ	Խաչատրյանը	ծնվել	է	Կոջորում՝	Թիֆլիսի	արվարձաններից	մեկում՝	
հայ	տպագրիչի	ընտանիքում:	2003	թվականին,	ի	նշանավորումն	Արամ	Խաչատրյանի	
ծննդյան	100	ամյակի,	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ն	հայտարարել	է	Արամ	խաչատրյանի	տարի27:	

²ÕµÛáõñ  26   ÐáíÑ³ÝÝ»ë ²Ûí³½áíëÏáõ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó

Հովհաննես	Կոնստանտինի	Այվազովսկին	ծնվել	է	1817	թվականի	հուլիսի	18-ին	
Ֆեոդոսիայում՝	հայ	առևտրականի	ընտանիքում,	որը	հետագայում	սնանկացել	էր:	

Ծովը	 նրա	տարերքն	 էր	 և	Այվազովսկու	 համար	այն	 բնության	 հիմքն	 էր.	 ծովին	
նվիրված	կտավներում	նկարչին	հաջողվել	է	ցույց	տալ	հզոր	տարերքի	ողջ	կենսական	
հմայքը:	Այվազովսկու	ամենից	հայտնի	կտավներից	մեկը	դարձավ	«Իններորդ	ալիքը»,	
որը	ստեղծել	է	1850	թվականին:

Սակայն	 Այվազովսկին	 պատմության	 մեջ	 հետք	 է	 թողել	 ոչ	 միայն	 որպես	
տաղանդավոր	գեղանկարիչ,	այլև	մեծ	բարերար:	Իր	ժողովրդականության	և	տաղանդի	
շնորհիվ	կուտակելով	մեծ	գումարներ,	Այվազովսկին	զբաղվում	էր	բարեգործությամբ:	
Նրա	 տրամադրած	 գումարների	 հաշվին	 Ֆեոդոսիայում	 բացվում	 է	 հնագիտական	
թանգարան,	 մեծ	 աշխատանքներ	 է	 կատարում	 նաև	 քաղաքի	 բարեկարգման	
ուղղությամբ:	Նրա	գումարների	հաշվին	է	օրինակ,	Ֆեոդոսիայում	անցկացվել	քաղաքի	
ջրագիծը28: 

24	 Գալիցիա	—	պատմական	 մարզ	 Արևելյան	 Եվրոպայում,	 ներկայումս	 գրեթե	 համապատասխանում	 է	
Իվանո-Ֆրանկովսկի,	Լվովի,	իսկ	մեծ	մասով՝	Ուկրաինայի	Տեռնոպոլի	մարզերին:	

25	 Հախճապակի	—	խիտ	մանր	ծակոտկեներով	(հաճախ՝	սպիտակ),	նուրբ	կերամիկայից	պատրաստված	և	
երեսապատված	ապրանք:

26	 «Иллюстрированная	 энциклопедия	 Армянской	 культуры	 в	 Украине»	 —	 Ирина	 Гаюк.	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	 http://aniv.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://aniv.ru/archive/24/illjustrirovannaja-entsiklopedija-
armjanskoj-kultury-v-ukraine-irina-gajuk/.

27	 Жизнь	и	творчество.	Краткая	биография.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Виртуальный	музей	Арама	Хачатуря-
на».	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.khachaturian.am/rus/biography.htm.

28	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Библиотекарь.Ру».	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.bibliotekar.ru/rusAyvaz/.
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²ÕµÛáõñ  27   èáõë³Ï³Ý ³Ùë³·ÇñÁ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ²Ûí³½áíëÏáõ ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ

Այվազովսկու	կտավները	հիացրել	են	Պետերբուրգի	հասարակայնությանը	և	իրենից	
ներկայացնում	է	բարձրարժեք	պատվավոր	ու	նշանակալի	մի	երևույթ:	Այն	ժամանակ,	
երբ	 կարծիքներ	 էին	 հնչում,	 թե	 իբր	 նրա	 երևակայությունը	 մթագնել	 է	 և	 կրկնվում	
է,	այո,	 նկարչի	պոետիկ	վրձինը	իսկապես	կրկնվել	 է,	 սակայն	ինչպե՜ս	 է	կրկնվել…	
Նա	 նկարել	 է	 նույն	 ալիքները,	 այո՛	 ճիշտ	 է,	 սակայն	 նախկինի	 համեմատությամբ	
ինչպիսի՜	 առավելությամբ…	 Այվազովսկին	 իր	 ստեղծագործական	 ուղու	 մեջ	 մեծ	
քայլ	է	կատարել,	որից	արդեն	վերադառնալ	հնարավոր	չէ:	Պատկերազարդողից	նա	
դարձել	է	պատմական	գեղանկարիչ	և	դրանով	իսկ	ապացուցելով,	որ	նրա	տաղանդը	
հասունացել	է,	որ	նա	նրանցից	չէ,	ովքեր	կրկնվում	են…29:	

²ÕµÛáõñ  28   èáõµ»Ý Ø³ÙáõÉ Û³ÝÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó

Ռուբեն	 Զաքարի	 Մամուլյանը	 (անգլ.	 Rouben	 Mamoulian,	 8	 հոկտեմբերի	 1897,	
Թիֆլիս	 —	 4	 դեկտեմբերի	 1987,	 Լոս-անջելես)	 —	 ամերիկյան	 կինո	 և	 թատերական	
ռեժիսոր:	Նրա	անունով	աստղը	տեղադրված	է	Հոլիվուդի	փառքի	ծառուղում:	Ծնվել	է	
Թիֆլիսում	հայկական	ընտանիքում:	Հոլիվուդում	աշխատել	է	1920-ական	թվականների	
վերջից:	Նրա	ֆիլմերում	խաղացել	են	այնպիսի	աստղեր,	ինչպիսիք	են՝	Մառլեն	Դիտրիխը,	
Գրետա	 Գարբոն,	 Մորիս	 Շեվալյեն:	 1935	 թվականին	 նա	 նկարահանել	 է	 առաջին	
հաջողակ	կոմերցիոն	լիամետրաժ	գունավոր	ֆիլմը	—	«Բեկկի	Շարպ»	վերնագրով30:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 3: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ññ»ñÁ 
ÚàôÜºêÎà-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý 
óáõó³ÏáõÙ

q

9. Ինչու՞մն է գիտնականը տեսնում հայկական մշակույթի առանձնահատկությունը 
(աղբյուր 29): 

10. Ինչու՞ է կարևոր պահպանել և պաշտպանել մշակութային բազմազանությունը  
և բնական ժառանգությունը (աղբյուրներ 30–32):

11. Հուշարձանների և մշակութային տարրերի ի՞նչ տիպեր են ներառվել 
ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում և պատրաստ են 
ներառվելու այդ ցուցակում (աղբյուր 33):

12. Ի՞նչ են նշանակում այս հուշարձանները հայկական մշակույթի համար: Ինչու՞ են 
դրանք կարևոր համաշխարհային մշակութային ժառանգության համար:

²ÕµÛáõñ  29   ¶ÇïÝ³Ï³ÝÁ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ

Հայ	 ազգային	 մշակույթին	 ի	 սկզբանե	 հատուկ	 էր	 յուրատեսակ	 սինկրետ-
իզմը31,	այսինքն`	իր	մեջ	երկու	մշակութային	աշխարհների՝	Արևմուտքի	և	Արևելքի	

29	 Искусство	Ивана	Айвазовского	//Отечественные	записки.	—	1864.	—	T.	157.	—	С.	899.	Цит.	по:	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otechestvennye_zapiski.jpg?uselang=ru.

30	 Рубен	Мамулян.	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	 http://aboutarmenia.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	 aboutarmenia.ru/
рубен-мамулян/.

31	 Սինկրետիզմ	—	տարբեր,	նույնիսկ	հակասական	հայացքներ	արտահայտող	միավորում	կամ	դաշինք:
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համադրումը.:	 Այս	 գաղափարը,	 որը	 ձևավորվել	 է	 հայ	 մտածողների	 կողմից	 դեռևս	
XIX	դարում	և	նրանց	կողմից	 էլ	 հենց	դրվեցին	հայ	ազգի	մշակութային	Վերածննդի	
հայեցակարգի	հիմքում:	Արդեն	հաջորդ՝	XX	դարում,	այս	միտքը	իր	արտահայտությունը	
գտավ	 Վ.	 Բրյուսովի32	 ուսումնասիրություններում.	 «Երկու	 ուժեր,	 երկու	 միմյանց	
հակասող	 սկիզբ	 խաչվելով,	 միախառնվելով	 և	 միաձուլվելով	 մի	 ինչ-որ	 նորի	 և	
միասնականի	մեջ,	ուղղորդում	էին	Հայաստանի	կյանքը	և	ստեղծում	էին	նրա	ժողովրդի	
բնույթը	 հազարամյակների	 ընթացքում.	 Արևմուտքից	 մինչև	 Արևելք,	 ստեղծելով	
Եվրոպայի	ոգին,	Ասիայի	ոգին:	Կանգնած	լինելով	երկու	աշխարհների	խաչմերուկում	
և	 մշտապես	 դառնալով	 ժողովուրդների	 հակամարտությունների	 թատերաբեմ,	
Հայաստանը	 միաժամանակ	 դարձավ	 պատմական	 այդ	 իրադարձությունների	
ականատեսը,	ուստի	Հայաստանն	իր	ճակատագրով	վիճակված	էր	ծառայելու	որպես	
այդ	երկու	տարբեր	աշխարհների	մշակույթների	խաղաղեցնող	գործոն33:	

²ÕµÛáõñ  30   Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ µÝáõÃ³·ñáõÃÛáõÝÁ

Մշակույթի	աշխարհը,	 որում	 գոյություն	 ունի	 մարդկությունը,	 ինքնին	 դժվարին	
և	 բազմաբնույթ	 է,	 ուստի	 համաշխարհային	 մշակույթը	 պետք	 է	 հասկանալ	
որպես	 բոլոր	 ժողովուրդների	 մշակույթների	 իրավահավասար	 գոյատևում:	 Այդ	
գոյատևումը	 կառուցված	 է	 ազգային	 տարբեր	 մշակույթների	 վրա	 և	 այնտեղ	
թույլատրելի	չէ	առաջնորդության	համար	առանձին	ազգային	մշակույթների	կողմից	
պահանջներ	 ներկայացնելը	 և	 համամարդկային	 մշակույթի	 ճանաչումը	 բարձր	 է	
նրա	 բազմազանությունից	 այն	 բանի	 համար	 միայն,	 որ	 նրանց	 միավորում	 է	 մեկ	
միասնական	ամբողջությունը	և	նպաստում	է	հակասություններով	լի	այս	աշխարհի	
փոխըմբռնմանը34:	

²ÕµÛáõñ  31   ÚàôÜºêÎà-Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ññáí³ñï³ÏÇó (2001 Ã.)

Հոդված	1.	Մշակութային	բազմազանությունը,	որպես	մարդկության	համընդհանուր	
արժեք.

Մշակույթի	ձևերը	փոփոխվում	են	ժամանակի	և	տարածության	մեջ:	Մշակութային	
այդ	 բազմազանությունը	 արտահայտվում	 է	 առանձնահատկությունների	 անկ	րկն-
ելիության	 և	 բազմակերպության	 մեջ,	 որոնք	 հատուկ	 են	 մարդկությունը	 կազմող	
խմբերին	 և	 հասարակություններին:	 Լինելով	 փոխանակման,	 նորարարության	 և	
ստեղծագործականության	 աղբյուր,	 մշակութային	 բազմազանությունը	 նույն	 կերպ	
անհրաժեշտ	 է	 մարդկությանը,	 ինչպես	 բիոբազմազանությունը	 կենդանի	 բնության	
մեջ:	Այդ	տեսակետից,	այն	հանդիսանում	է	մարդկության	ընդհանուր	հարստությունը	
և	պետք	է	ընդունվի	և	ամրապնդվի	ներկայիս	և	ապագա	սերունդների	շահերի	համար35:

32	 Վալերի	Բրյուսով	—	ռուս	բանաստեղծ,	դրամատուրգ,	թարգմանիչ	և	գրականագետ:
33	 Римма	Мирумян.	Армянское	культурное	наследие	как	механизм	самозащиты	нации	в	условиях	глобали-

зации.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 «Наша	 Среда».	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://nashasreda.ru/armyanskoe-
kulturnoe-nasledie-kak-mexanizm-samozashhity-nacii-v-usloviyax-globalizacii/.

34	 История	 украинской	 культуры.	 Национальная	 культура	 —	 часть	 мировой	 культуры.	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	http://mobile.studbooks.net.	—	Հասանելիությունը՝:	http://mobile.studbooks.net/56994/kulturologiya/
natsionalnaya_kultura_sostavlyayuschaya_mirovoy_kultury.

35	 Всеобщая	декларация	ЮНЕСКО	о	культурном	разнообразии.	Веб-сайт	ЮНЕСКО.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=78&zoom=auto,–10,396;	 С.	72–73.	 Инфор-
мационное	 сообщение.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi27_worldheritage_
ru.pdf.
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²ÕµÛáõñ  32   Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ µÝ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý 
å³Ñå³ÝÙ³Ý ÎáÝí»ÝóÇ³ÛÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
(1972 Ã.)

Համաշխարհային	 մշակութային	 և	 բնական	 ժառանգության	 պահպանման	
Կոնվենցիան	 ընդունվել	 է	 ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	 գլխավոր	 ասամբլեայի	 կողմից	 1972	թ	
վականին:	 Նրա	 հիմքում	 դրված	 է	 այն	 միտքը,	 որ	 երկիր	 մոլորակում	 կան	 տեղեր,	
որոնք	 ունեն	 «նշանավոր,	 յուրահատուկ	 արժեք»	 և	 որպես	 այդպիսին,	 այն	 պետք	 է	
մարդկության	համար	դառնա	ընդհանուր	ժառանգություն36:	

²ÕµÛáõñ  33   Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ï³ññ»ñÁ 
ÚàôÜºêÎà-Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý óáõó³ÏáõÙ37 

ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	համաշխարհային	ժառանգության	ցուցակում	են.
w Հաղպատ	և	Սանահին	վանական	համալիրները	(1996,	2000	թթ.)
w Էջմիածնի	Մայր	տաճարը	և	Զվարթնոցի	հնագրագիտական	հուշարձանը		

	 (2000	թ.)	
w Գեղարդի	վանքը	և	Ազատ	գետի	վերին	հոսանքը	(2000	թ.)	

ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	 համաշխարհային	 ժառանգության	 ցուցակում	 ներառված	 են	
Հայաստանի	4	շինություններ.

w Դվին	և	Անի	քաղաքների	հնագիտական	պեղումները
w Երերույքի	բազիլիկան	
w Տաթևի	վանքը	և	Տաթևի	անապատը	և	նրան	հարող	Որոտան	գետի		 	

	 տարածքները
w Նորավանքի	եկեղեցին	և	Ամաղու	գետին	հարող	տարածքը

Հայաստանի	 մշակութային	 տարրերից	 ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	 նյութական	 մշակութային	
ժառանգության	ցուցակում	ընդգրկված	են.

w Հայկական	դուդուկի	երաժշտությունը	(2005	թ.)
w Հայկական	խաչքարերը,	նրա	խորհրդանիշները	և	ստեղծման	արվեստը	(2010		թ.)
w Սասունցի	Դավիթ	հայկական	էպոսը	(2012	թ.)
w Լավաշը.	Ավանդական	հայկական	հացի	պատրաստումը,	նրա		 	

	 նշանակությունը	և	Հայաստանում	հանդես	գալը:
ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	«Աշխարհի	հիշողությունը»	ցուցակում	Հայաստանից	ներառված	են.

w Հին	ձեռագրերի	ինստիտուտը	—	Մատենադարան	(1997	թ.)
w Հայազգի	 աստղագետ	 Բենիամին	 Մակարյանի	 Բյուրականի	 սպեկտրալ	

ակնարկը	(2011	թ.)
w Արամ	Խաչատրյանի	ձեռագիր	նոտաները	և	կինոերաժշտությունը:	

q Ամփոփիչ քննարկում

  Ինչպե՞ս է ազգային մշակույթը հարստացնում համաշխարհային մշակութային 
ժառանգությունը:

36	 Всеобщая	декларация	ЮНЕСКО	о	культурном	разнообразии.	Веб-сайт	ЮНЕСКО.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124687r.pdf#page=78&zoom=auto,–10,396;	 С.	72–73.	 Информа-
ционное	сообщение.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi27_worldheritage_ru.pdf.

37	 Адаптировано	из:	http://https://ru.wikipedia.org/wiki/.
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Անդրկովկասյան սեմինարիա 

 X Ինչու՞ է Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիան 
համարվում մշակութային երկխոսության խորհրդանիշ:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

ХІХ	դարի	սկզբին	Անդրկովկասը	մտավ	Ռուսական	Կայսրության	կազմի	մեջ:	Այդ	
ժամանակից	սկսած	Կովկասի	ժողովուրդները	հայտնվեցին	կայսրության	քաղաքական,	
տնտեսական	և	մշակութային	ազդեցության	տակ,	որն	իր	հիմնական	խնդիրն	էր	համարում	
այդ	 ժողովուրդներին	 և	 տարածքները	 արագորեն	 ներգրավել	 Ռուսական	 պետության	
տնտեսական	և	սոցիալ-մշակութային	միջավայրի	մեջ:	Արդյունաբերության	զարգացումը	
և	Ռուսաստանում	 կապիտալիզմի	 հաստատումը,	 Հյուսիսային	Կովկասի	տնտեսական	
կյանքի	աշխուժացումը,	որը	կապված	է	ХІХ	դարի	երկրորդ	կեսին	Ալեքսանդր	II	կողմից	
անցկացված	 բարենորոգումների	 արդյունքում	 տարածաշրջանի	 արդյունաբերական	
յուրացման	 գործընթացները	 և	 բանվորական	 ուժի	 զանգվածային	 հոսքը	 իր	 հետ	 նաև	
խորը	 փոփոխություններ	 բերեց	 մշակույթի	 բնագավառում:	 Տնտեսական	 զարգացման	
պահանջմունքներով	 պայմանավորված,	 Ռուսական	 Կայսրությունում	 կրթական	
բարենորոգումների	 շրջանակում	 մտցվեց	 բնակչությանը	 հասանելի	 մասսայական	
կրթական	համակարգ,	զարգացան	ուսուցման	ամենատարբեր	ձևեր:	Անդրկովկասում	ևս	
բացվում	են	բազմաթիվ	ուսումնական	հաստատություններ,	որոնք	պետք	է	անհրաժեշտ	
գիտելիքներ	 տային	 կովկասյան	 ժողովուրդներին՝	 բարձրացնելու	 նրանց	 կրթական	
աստիճանը	 և	 միաժամանակ,	 նպաստեին	 ռուսաց	 լեզվի	 և	 մահմեդական	 բնակչության	
շրջանում	քրիստոնական	հավատի	տարածմանը:

Այդ	բարենորոգումների	շրջանակում	հատուկ	նշանակություն	էր	տրված	ուսուցչական	
սեմինարիաներին,	որոնք	ուսուցիչներ	էին	պատրաստում	դպրոցների	համար,	քանի	որ	
մանկավարժները	պետք	 է	ապահովեին	անհրաժեշտ	 կրթական	աստիճան,	 իսկ	 նրանց	
թիվը	 ծայր	 աստիճան	 անբավարար	 էր:	 Գորի	 /Վրաստան/	 քաղաքում,	 օրինակ,	 1876թ.	
բացվում	 է	 ուսուցչական	 առաջին	 սեմինարիան,	 որը	 ուսուցիչներ	 էր	 պատրաստում	
Հարավային	Կովկասի	տարրական	դասարանների	համար:	Նրա	կազմում	1879թ.	բացվում	
է	 դպրոցի	 հայկական	 բաժանմունքը,	 իսկ	 նույն	 1879թ.	 նաև	 ռուսական	 բաժանմունքը:	
1879թ.	է	բացվում	նաև	սեմինարիայի	ադրբեջանական	/կամ	ինչպես	այն	ժամանակ	էին	
անվանում	 թաթարական/	 բաժանմունքը:	 Իր	 գոյության	 ողջ	 ընթացում	 Անդրկովկասի	
ուսուցչական	 սեմինարիան	 կրթել	 և	 դաստիարակել	 է	 Վրաստանի,	 Հայաստանի,	
Ռուսաստանի	 և	 Ադրբեջանի	 մշակույթի,	 արվեստի	 և	 կրթության	 ասպարեզի	 բազում	
նշանավոր	մարդկանց:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: à±í ¨ Ç±Ýã ¿ ëáíáñ»É ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛáõÙ

q

1. 1–3 աղբյուրներից որոշեք, թե ով կարող էր հնարավորություն ունենալ սովորելու 
ուսուցչական սեմինարիայում:

2. Համեմատեք տարբեր ժողովուրդների մանկավարժների ուսուցման 
պայմանները: Ի՞նչ տարբերություններ եք նկատում: Ինչո՞վ եք դա բացատրում: 

3. Ո՞վ է ֆինանսավորել սեմինարիայի ադրբեջանական /թաթարական/ 
բաժանմունքի բացումը: Գուշակեք, թե ի՞նչ նպատակով:
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²ÕµÛáõñ  1  «¾ÏÇÝãÇ»1, Ã»ñÃ, 1876Ã.

…	 Գորի	 քաղաքում	 բացել	 են	 ուսումնարան,	 որի	 շրջանավարտները	 դառնում	
են	ուսուցիչներ:	Քսան	մարդ	 /հայեր	և	վրացիներ/	պետք	է	կրթություն	ստանան	այդ	
ուսումնարանում	պետության	 հաշվին:	 Այժմ	 Կովկաս	 թերթը	 գրում	 է,	 որ	 առանձին	
մի	 ուսումնարան	 էլ	 պետք	 է	 բացվի,	 որպեսզի	 կրթություն	 ստանան	 մահմեդական	
դպրոցների	 ուսուցիչները,	 սակայն	 ներկա	 պահին,	 եթե	 մահմեդականներից	 որևէ	
մեկը	 ցանկանա,	 որ	 իր	 երեխան	 կրթություն	 ստանա	Գորիի	 սեմինարիայում,	 ապա	
դա	կարող	է	կատարել	միայն	սեփական	միջոցների	հաշվին:	Սակայն	գավառական	
դպրոցում	 սովորելը	 և	 16–19	 տարեկան	 տարիքային	 սահմանափակումը	 այստեղ	
ընդունվելու	անհրաժեշտ	պայման	է	համարվում:	Ուսումնառությունը	այնտեղ	երեք	
տարի	է2:

²ÕµÛáõñ  2  ÎáíÏ³ëÇ ÷áË³ñù³3, ÇßË³Ý ØÇË³ÛÇÉ ÜÇÏáÉ³¨Çã èáÙ³ÝáíÇª 
ØÇñ½³ ²ËáõÝ¹áíÇÝ ¨ ØÇñ½³ ¶³ÛÇµ½³¹»ÇÝ ïñí³Í 
å³ï³ëË³ÝÇó

Դուք	ցանկանում	եք	առանձին	սեմինարիա:	Ձեր	նախագծում	դուք	պահանջում	եք,	
որ	դպրոց	բացեք	կամ	Թիֆլիսում	կամ	մեկ	այլ	քրիստոնեական	քաղաքում,	որտեղ	կա	
ադրբեջանական	բնակչություն:	Սա	կարող	է	որոշ	խնդիրներ	առաջացնել:	Դրա	համար	
անհրաժեշտ	կլինի	ունենալ	բնակության	վայր,	դպրոցի	շենք,	տարբեր	պարագաներ:	
Ուստի,	կարծում	եմ,	որ	ինչպես	հայերն	ու	վրացիները,	դուք	նույնպես	համաձայնվեք	
ներկա	պահին	դպրոց	բացել	Գորի	քաղաքում4:

²ÕµÛáõñ  3  ê»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Սեմինարիայի	 ադրբեջանական	 բաժանմունքի	 տեղավորման	 և	 անհրաժեշտ	
գույքով	 ապահովելու	 համար,	 փոխարքայի	 հրամանով,	 Թիֆլիսի	 Պետական	
Պալատին	առաջարկվել	է	տրամադրել	4	հազար	ռուբլի,	որոնք	հավաքվել	են	տեղական	
մարմինների	կողմից	և	տրամադրվելու	է	սեմինարիայի	ղեկավարությանը:	Պետական	
Պալատը,	 որն	 աջակցում	 է	 ադրբեջանական	 երիտասարդության	 լուսավորության	
գործին,	հավանություն	է	տվել	այս	գաղափարին:	Պետական	պալատը	պատվի	խնդիր	
է	 համարում	 հաղորդել,	 որ	 գումարը	 տրամադրվել	 է	 Զեմստվոներից5	 вհավաքված	
հարկերից՝	 սեմինարիայի	 թաթարական	 բաժանմունքի	 համար	 անհրաժեշտ	 գույք	
գնելու	 համար,	 համաձայն	Կովկասի	փոխարքայի	 1879թ.	 սեպտեմբերի	 1-ի	հատուկ	
կարգադրության՝	թաթարներից	(ադրբեջանական	թուրքեր6)	գյուղական	ուսուցիչներ	
պատրաստելու	համար7:

1	 «Էկինչի»	(ադրբեջ՝	—	«Սերմնացան»,	«Մշակ»)	—	առաջին	ադրբեջանական	թերթն	է,	որը	հրատարակվել	
է	Բաքվում	1875–1877	թթ.	Ռուսաստանում	առաջին	թուրքերեն	լեզվով	լույս	տեսնող	թերթն	է:

2	 Ученые	записки	(отдельное	издание).	Баку.	Издательство	АГУ,	1961,	—	С.	10.
3	 Փոխարքա	—	պաշտոնական	անձ,	վարչա-տարածքային	խոշոր	միավորի	կառավարիչ.	տվյալ	պարա-

գայում՝	Կովկասյան	երկրամասի:
4	 Карадаги	(Хан	Карадагский),	Гасаналиага.	И	таким	временам	суждено	было	сбыться.	Баку.	Азербайджан-

ская	Национальная	Академия	Наук	РИО,	2003.	—	С.	280.
5	 Զեմստվոներ՝	տեղական	ինքնակառավարման	մարմիններ	են	ռուսական	կայսրությունում:
6	 Ադրբեջանական	թուրքեր	(թյուրքեր)	—	ադրբեջանցիներ:
7	 Шемистан	Назирли.	Поезд	из	Гори.	Баку,	1998.	



71

Անդրկովկասյան սեմինարիա

71

q

4. Ծանոթացեք 4–7-րդ աղբյուրների հետ: Ի՞նչ դժվարությունների հանդիպեց 
ադրբեջանական բաժանմունքի ղեկավարությունը և ի՞նչ խնդիրներ նա 
ստիպված եղավ լուծել:

5. Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ դեր էր խաղում ռուսաց լեզուն սեմինարիստների համար: 
Որքան՞ով էր դա անհրաժեշտ ապագա ուսուցիչների համար:

²ÕµÛáõñ  4  ÆÝãå»ë µ³óí»ó ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ

Այն	բանից	հետո,	երբ	իրականացավ	ադրբեջանական	բաժանմունքի	բացումը,	թեև	
մեծ	դժվարություններով,	Ալեքսեյ	Օսիպովիչ	Չերնաևսկին8	նշանակվեց	բաժանմունքի	
տեսուչ:	 Սեմինարիայի	 տնօրեն	 Դմիտրի	 Դմիտրիևիչ	 Սեմյոնովը9,	 կանչելով	 նրան	
իր	մոտ,	հուսահատ	կերպով	նշում	 էր,	 որ	դիմում	տվողների	թիվը	 բավականին	քիչ	
է	 և	այսպիսի	տեմպերով	 հարցականի	տակ	 կդրվի	 բաժանմունքի	 բացումը:	Ալեքսեյ	
Օսիպովիչը	 սակայն	 չէր	 կտրել	 իր	 հույսը	 և	 դուրս	 եկավ	 երեխաներ	 փնտրելու	
համար,	որպեսզի	հնարավոր	լինի	բաժանմունքը	բացել:	Գալով	Երևան,	Նախիջևան,	
Գյանջա,	Շուշի,	Ղուբա	և	Դերբենտ10,	նա	տուն	առ	տուն	ման	էր	գալիս	և	մանուկներ	
հավաքում:	 Բացատրելով	 ծնողներին	 կրթության	 և	 լուսավորության	 նշանակության	
մասին,	նա	ասում	էր,	որ	նրանք	ցանկանում	են	լուսավորել	ադրբեջանցի	ժողովրդին	
և	 որ	 նրանք	 /ծնողները/	 չպետք	 է	 իրենց	 զավակներին	 զրկեն	 այդ	 լուսավորության	
հնարավորությունից:	 Նա	 ստիպված	 եղավ	 ձիակառքով,	 գնացքով,	 իսկ	 երբեմն	 էլ	
ոտքով	հարյուրավոր	կիլոմետրեր	կտրել-անցնել11:

²ÕµÛáõñ  5  ². â»ñÝ³¨ëÏÇÝ ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý É»½íÇ 
Ù³ëÇÝ

Մեր	 օրերում	 արդեն	 ոչ	 ոք	 չի	 վիճում	 այն	 բանի	 շուրջ,	 թե	 ինչ	 լեզվով	 պետք	 է	
դասավանդել	տարրական	դպրոցներում12:	Այն,	որ	պետք	է	սկսել	և	շարունակել	մայրենի	
լեզվով,	արդեն	ակնհայտ	է	և,	ինչպես	կարծում	ենք,	կասկածի	տեղիք	չի	տա:	Սակայն	
եթե	դա	այդպես	է,	ապա	թաթարները,	հայերը,	վրացիները,	ռուսները	և	այլն	 լիովին	
իրավունք	 ունեն	 սովորելու	 մայրենի	 լեզվով,	 ծայրահեղ	 դեպքում,	 առաջին	տարում	
գրագիտությունը	պետք	է	ձեռք	բերի	մայրենի	 լեզվով:	Սակայն	ի՞նչպես	վարվել,	երբ	
աշակերտների	կեսը	կամ	մի	մասը	այլազգի	են	կամ	դպրոցում	միասին	սովորում	են	
տարբեր	ազգությունների	երեխաներ՝	հայեր,	թաթարներ,	ռուսներ,	վրացիներ13:

8	 Ալեքսեյ	Օսիպովիչ	Չերնաևսկի	—	ռուսական	և	ադրբեջանական	մանկավարժ:	1879թվականին	բացելուց	
հետո	Չերնաևսկին	դառնում	է	Արդրկովկասյան	ուսուցչական	(Գորիի)	սեմինարիայի	ադրբեջանական	
բաժանմունքի	տեսուչը:	«բաթան	դիլիի»	(«Մայրենի	լեզու»)	դասագրքի	լույս	ընծայումը,	ադրբեջանական	
մանկավարժական	այնպիսի	կադրերի	պատրաստումը,	ինչպիսիք	էին	Ֆրիդուն	բեկ	Քոչարլին,	Ռաշիդ	բեկ	
Էֆենդիևր,	Սաֆարալի	բեկ	Վելիբեկովը,	Մահբուդ	բեկ	Մահմուդբեկովը,	Սուլեյման	Սանի	Ախունդովը,	
Ջալիլ	Մամեդկուլիձեն,	Նարիման	Նարիմանովը	և	մյուսները	Ա.	Օ.	Չերնաևսկու	ավանդն	է:

9	 Դմիտրի	 Դմիտրիևիչ	 Սեմյոնով	 —	 գրող	 և	 մանկավարժ:	 Դասավանդում	 էր	 աշխարհագրություն	 և	
պատմություն:	Ռուսաց	լեզվի	դասավանդման	մեթոդիկային	նվիրված	բազում	գրքերի	հեղինակ	է:	1878	
թվականին	նշանակվել	է	Գորիի	ուսուցչական	սեմինարիայի	տնօրեն:

10	 Նախիջևան,	Գյանջա,	Շուշի,	Շեմախի,	Ղուբա	և	Դերբենտ՝	ХІХ	դարի	վերջի	քաղաքներ:
11	 Шемистан	Назирли.	Поезд	из	Гори.	Баку,	1998.	
12	 Այստեղ	նկատի	ունեն	տարրական	դպոցներին:
13	 Черняевский	А.О.	К	вопросу	о	местных	народных	школах	//	Кавказ,	1882.	—	№	308.	
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²ÕµÛáõñ  6   î³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý É»½íÇ ¹³ë³·Çñù 
Ï³½Ù»Éáõ Ù³ëÇÝ

ОՀիմնվելով	 Կ.	Դ.	Ուշինսկու14,	 ուսուցողական	 սկզբունքների	 վրա,	 Չերնաևսկին	
կազմեց	դասագիրք՝	«Վաթան	դիլի»15,	որն	իր	կառուցվածքով	և	լեզվի	մատչելիությամբ,	
տարիքը	 և	 սովորողների	 գիտելիքների	 մակարդակը	 հաշվի	 առնելու	 տեսակետից	
համապատասխանում	 էր	 Ուշինսկու	 «Մայրենի	 լեզու»	 դասագրքի	 սկզբունքներին:	
Հետևելով	Ուշինսկու	այդ	 սկզբունքներին,	 Չերնաևսկին	 կազմեց	 նաև	 իր	 դասագրքի	
մեթոդական	ուղեցույցը:	Չերնաևսկու	համար	օրինակ	ծառայեց	նաև	այն	ժամանակ	ոչ	
պակաս	տարածում	ստացած	«Այբուբենի»	դասագիրքը,	որի	հեղինակը	ռուս	մեծանուն	
գրող	և	մանկավարժ	Լև	Նիկոլաևիչ	Տոլստոյն	էր:	1881	թ.	նա	/	Տոլստոյը/	բաց	նամակով	
դիմեց	բոլոր	հրատարակիչներին,	որում	իր	համաձայնությունը	տվեց	իր	դասագիրքը	
թարգմանելու	 և	 վերահրատարակելու	 համար՝	 առանց	 իր	 համաձայնությունը	
ստանալու:	 Արդեն	 1882	թ.	 նշանավոր	 մանկավարժ,	 գրող	 և	 ազգագրագետ	 Ռաշիդ	
բեկ	 Էֆենդիևի	 (1863–1942)	 կողմից,	 որը	 Չերնաևսկու	 ուսանողն	 էր,	 կատարվեցին	
Լ.	Ն.	Տոլստոյի	 պատմվածքների	 առաջին	 թարգմանությունը	 ադրբեջաներեն:	
Միաժամանակ,	 նույն	 Լ.	Ն.	Տոլստոյի	 մանկական	 պատմվածքները	 մտան	 «Վաթան	
դիլի»	դասագրքի	մեջ»16:

²ÕµÛáõñ  7   Ø³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ¹³ë³í³Ý¹áõÙÁ ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ

Ալեքսեյ	 Օսիպովիչի	 «Մայրենի	 լեզու»	 դասագրքում	 ներկայացված	 են	
ադրբեջանական	 ասացվածքներ,	 հանելուկներ,	 առածներ,	 բանաստեղծություններ:	
Չերնաևսկու	 «Մայրենի	 լեզուն»	 ադրբեջանցիների	 համար	 ունեցավ	 այն	 նույն	
նշանակությունը,	 ինչ	 Կոնստանտին	 Ուշինսկու	 «Մայրենի	 խոսքը»	 ռուսական	
դպրոցների	համար:	Քանի	որ	մինչև	Ալեքսեյ	Օսիպովիչի	«Մայրենի	լեզու»	դասագրքի	
լույս	 ընծայելը	 ադրբեջանական	 բաժանմունքի	 համար	 առանձին	 դասագիրք	
չկար,	 ապա	 Չերնաևսկին	 իր	 ուսանողների	 հետ	 միասին	 ըստ	 շաբաթների	 կազմեց	
ուսումնական	 ծրագրեր:	 Նա	 պատրաստեց	 նաև	 ընթերցանության	 համար	 նյութեր,	
որպեսզի	 պարապմունքները	 անցկացվեն	 հնչյունային	 մեթոդով17:	 Հետագայում	
կրթության	 Կովկասյան	 օկրուգի	 հաշվետվությունում	 նշվում	 էր,	 որ	 Չերնաևսկու	
կողմից	վարպետորեն	կազմված	ուսումնական	ծրագրերը	հիանալի	հիմք	ծառայեցին	
ադրբեջանական	շրջանավարտների	մանկավարժական	պատրաստության	համար18:

14	 Կ.	Դ.	Ուշինսկին	ռուս	մանկավարժ	է,	Ռուսաստանում	գիտական	մանկավարժության	հիմնադիրը:	Նա	
ստեղծել	է	հիանալի	դասագրքեր՝	Մայրենի	խոսք	և	մանկական	աշխարհ,	որոնք	հեղաշրջում	կատարեցին	
մանկական	մանկավարժական	գրականության	մեջ:	Կ.Դ.	Ուշինսկուն	անվանում	են	ժողովրդական	մեծ	
ուսուցիչ,	 որը	 ստեղծեց	 դպրոցների	 համար	 մանկավարժական	 կադրերի	պատրաստման	 լիակատար	
ծրագիր:

15	 «Вэтэн	дили»	 (ադրբեջ.)	—	 «Մայրենի	 լեզու».	Учебник,	 составленный	А.	О.	Черняевским	в	 соавторстве	 с	
Сафарли	беком	Велибековым.

16	 Регина	Мамедова.	Связующая	нить	времен.	О	первом	учебнике	азербайджанского	языка	для	светских	школ.	/	
Наследие,	№5(65),	2013.	Հասանելիությունը՝:www.	irs-az.com/new/pdf/201312/1386067950571889673.pdf.	—	
Дата	обращения	15.10.14.

17	 Ուսուցման	 հնչյունային	 մեթոդը	 հիմնված	 է	 կենդանի	 խոսքի	 վերլուծության	 վրա:	 Կ.	 Ուշինսկին	
առաջարկում	 էր	 ուսուցումը	 սկսել	 ձայնավորներից	 կազմված	 բառերի	 ուսուցումով:	 Սկզբում	
առանձնացվում	 էին	 ձայնավորները,,	 հետո	 արդեն	 ողջ	 բառը:	 Հետո	 բառը	 բաժանվում	 էր	 առանձին	
վանկերի,	 որտեղ	 սովորողները	 առանձնացնում	 էին	 ձայնավորները	 և	 հետո	 արդեն	 սովորում	 էին	
բաղաձայները:	Այդպես	սովորողներն	ավելի	արագ	էին	տիրապետում	լեզվի	ուսուցումը:

18	 Рзали	Расмие.	Cамоотверженец	просвещения.	Азербайджанское	отделение	Горийской	Семинарии–130:	об	
Алексее	Осиповиче	Черняевском.	Газета	 «Азербайджан»,	11	июля	2009	года.	Հասանելիությունը՝:	http://
jurnal.org/articles/2010/hist19.html.	Дата	обращения	—	20.10.14.
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q

6. Ուսումնասիրեք 8–10 աղբյուրները և պարզաբանեք, թե ի՞նչպիսին է եղել 
ուսուցչական սեմինարիայի դասավանդող կազմը: Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչն էին 
ամենից առավել գնահատում աշակերտները իրենց մանկավարժների մեջ:

²ÕµÛáõñ  8   
²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý 
áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ 
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÇ ËáõÙµÁ: 
Ü»ñù¨Ç ß³ñùáõÙ íñ³óÇ ¨ 
éáõë ¹³ë³í³Ý¹áÕÝ»ñÝ 
»Ý, ÙÇçÇÝ ¨ í»ñ¨Ç 
ß³ñù»ñáõÙ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ 
ë»ÙÇÝ³ñÇëïÝ»ñÝ »Ý ¨ 
ÙÇ ù³ÝÇ ³¹ñµ»ç³ÝóÇ 
¹³ë³í³Ý¹áÕÝ»ñ:  
XX ¹³ñÇ ëÏÇ½µ19 

²ÕµÛáõñ  9  ê»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñï Ø³ÑÙ»¹ î»ñ»·áõÉáíÇ Ñáõß»ñÇó 
áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ ¹³ë³í³Ý¹áÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Մեր	երաժշտական	զարգացման	համար	ոչ	պակաս	դեր	էին	խաղում	երգեցողության	
դասերը,	որը	մեզ	դասավանդում	էր	Սեմյոն	Պավլովիչ	Գոգչիլիձեն:	Այդ	դասերին	մենք	
առաջին	անգամ	 ծանոթացանք	 նոտաների	 համակարգին,	 հիմների,	 տոնայնության,	
երկձայն	 և	 եռաձայն	 երգեցողության	 մասին:	 Մեր	 դասատուն՝	 Միխայիլ	 Լեոնտևիչ	
Պեկկերը	 վատ	 չէր	 նվագում	 ջութակի	 վրա	 և	 կարճ	 ժամանակում	 հասավ	 նրան,	 որ	
մենք	ինչպես	փողային,	այնպես	էլ	 լարային	նվագախմբում	մենք	կատարում	էինք	ոչ	
միայն	առանձին	քայլերգեր	և	վալսեր,	այլև	հատվածներ20	 «Ֆաուստ»,	 «Տրավիատա»,	
«Իշխան	Իգոր»	և	այլ	օպերաների21:

q

7. 10–11 աղբյուրների հիման վրա որոշեք, թե ի՞նչ առարկաներ են սովորել 
սեմինարիստները: 

8. Ի՞նչ առարկաներ, Ձեր կարծիքով, այնտեղ բացակայում էին: Ինչո՞վ կարելի է 
բացատրել առարկաների նման ընտրությունը:

9. Որոշեք. ի՞նչ պարտականություններ և ի՞նչ արտոնություններ ունեին 
ուսուցչական սեմինարիայի շրջանավարտները ուսումնառության ավարտից 
հետո:

19	 Национальный	Музей	Истории	Азербайджана.	Фонд	документальных	источников.	
20	 Попурри	—	музыкальное	произведение,	составленное	из	отрывков	различных	популярных	мотивов.
21	 Терегулов			А.	Г.	В	Горийской	учительской	семинарии.	//Известия	АН	Азербайджанской	ССР,	№	9,	1945.	— 

С.	84–85.	
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²ÕµÛáõñ  10  ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ ³í³ñïáÕÇ 
³í³ñï³Ï³Ý íÏ³Û³Ï³ÝÁ, áñÁ ïñí³Í ¿ ÔáõÏ³ë ä³í»ÉÇ 
è³½ÇÏáíÇ22 ³ÝáõÝáí 1882 Ã.23 

 
Ավարտական	վկայական	№	61	

Անդրկովկասի	 ուսուցչական	 սեմինարիայի	 Խորհրդի	 կողմից,	 հիմնվելով	
ուսուցչական	սեմինարիայի	կանոնադրության	վրա,	սույն	ավարտական	վկայականը	
տրվում	 է	 սեմինարիայի	 սան	 Ղուկաս	 Պավելի	 Ռազիկովին՝	 հոգևորականի	 որդի,	
ուղղափառ	 հավատի	 հետևորդ,	 տարիքը	 20,	 առ	 այն,	 որ	 գերազանց	 վարքով,	
վերջնական	քննության	ժամանակ	ցուցաբերել	է	հետևյալ	գիտելիքները.

1.	Աստվածաբանությունից՝	լիովին	բավարար	(5)
2.	Մանկավարժություն՝	լիովին	բավարար	(5)
3.	Ռուսաց	լեզու՝	լիովին	բավարար	(5)
4.	Վրացական	լեզու՝	լիովին	բավարար	(5)
5.	Թվաբանություն՝	բավարար	(4)
6.	Երկրաչափություն	և	հողաչափություն՝	բավարար	(4)
7.	Պատմություն՝	լիովին	բավարար	(5)
8.	Աշխարհագրություն՝	լիովին	բավարար	(5)
9.	Բնագիտություն՝	լիովին	բավարար	(5)
10.	Վայելչագրություն՝	բավարար	(4)
11.	Նկարչություն	և	գծագրություն՝	բավարար	(4)
12.	Պրակտիկ	պարապմունքներ	մանկավարժության	մեջ՝	լիովին	բավարար	(5)

Այս	առարկաներից	բացի,	սովորել	է	երգեցողություն,	մարմնամարզություն:	Այդ	
ամենի	 հետևանքով	 նա	 արժանացել	 է	 ժողովրդական	 ուսումնարանի	 տարրական	
դպրոցի	 ուսուցչի	 կոչմանը	 և	 իրեն	 հասանելի	 պաշտոնին	 անցնելու	 ժամանակ	
կարող	է	օգտվել	բոլոր	իրավունքներից,	որը	ենթադրում	է	նրան	տրված	պաշտոնը:

12	հունիսի	1882թ.,	քաղաք	Գորի:
Մանկավարժական	Խորհրդի	նախագահ՝	Դ.	Սեմյոնով:
Մանկավարժական	Խորհրդի	անդամներ.
Օրենքի	ուսուցիչ՝	Տեր	Ստեփանով:
Վրացական	լեզվի	ուսուցիչ՝	Մ.	Կ.	Ղիփիանի:
Բնագիտության	ուսուցիչ՝	Սոկոլով:
Պատմության	և	աշխարհագրության	ուսուցիչ՝	Ն.	Դիմիտրև:
Թվաբանության	և	երկրաչափության	ուսուցիչ՝	Ի.	Պյասնեցկի:
Խորհրդի	քարտուղար՝	Ռուսաց	լեզվի	ուսուցիչ՝	Ն.Ն.	Նովոսպասկի:

	 Կ.	Տ.
Գործավար	Գոլբյատնիկով:

22	 Ղուկաս	Ռազիկով	 (Ռազիկաշվիլի,	վրաց	նշանավոր	պոետ,	գրել	է	Վաժա	Փշավելա	կեղծանվան	տակ:	
Ավելի	մանրամասն	տես	2-րդ	պատմական	տեղեկանքը:

23	 Документы	 времен	 обучения	 (пер.	 с	 грузинского).:http://tagiweb.com/mowafeobisdroindeli-dokumentebi/.	
Дата	обращения	—	14.02.2015/.
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²ÕµÛáõñ  11  ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ ³í³ñï³Ï³Ý 
íÏ³Û³Ï³ÝÇó, ïñí³Í àõ½»Çñ µ»Ï Ð³çÇµ»ÏáíÇÝ24 1904 Ã.25

ì Î ² Ú ² Î ² Ü 

Անդրկովկասի	 ուսուցչական	 սեմինարիայի	 Խորհրդի	 կողմից,	 հիմնվելով	
ուսուցչական	սեմինարիայի	կանոնադրության	վրա,	սույն	ավարտական	վկայականը	
տրվում	 է	 սեմինարիայի	 սան	 Ուզեիր	 բեկ	 Հաջիբեկովին՝	 մահմեդական	 հավատի	
հետևորդ,	 տարիքը	 18,	 առ	 այն,	 որ	 գերազանց	 վարքով,	 վերջնական	 քննության	
ժամանակ	ցուցաբերել	է	հետևյալ	գիտելիքները.	 	

1)	 Աստվածաբանությունից	լիովին	բավարար	(5)
2)	 Մանկավարժություն՝	լիովին	բավարար	(5)
3)	 Ռուսաց	լեզու՝	բավարար	(4)
4)	 Թաթարական	լեզու՝	լիովին	բավարար	(5)
5)	 Թվաբանություն՝	բավարար	(4)
6)	 Երկրաչափություն	և	հողաչափություն՝	բավարար	(4)
7)	 Պատմություն՝	բավարար	(4)
8)	 Աշխարհագրություն՝	բավարար	(4)
9)	 Բնագիտություն՝	լիովին	բավարար	(5)

24	 Ուզեիր	 բեկ	 Հաջիբեկով՝	 ադրբեջանցի	 կոմպոզիտոր,	 դիրիժոր,	 երաժշտագետ,	 հրապարակախոս	 և	
դրամատուրգ	(տես՝	պատմական	2-րդ	տեղեկանքը):

25	 Алла	Байрамова.	Документы	Узейрбека	в	Санкт-Петербурге.	—	Հասանելիությունը՝:	http://musigi-dunya.
az/new/read_magazine.asp?id=1407&page=1.	Дата	обращения	—	24.01.15.
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10)	 Վայելչագրություն	բավարար	(3)
11)	 Նկարչություն	և	գծագրություն՝	բավարար	(4)
12)	 Պրակտիկ	պարապմունքներ	մանկավարժության	մեջ՝	բավարար	(4)	

Այս	 առարկաներից	 բացի,	 սովորել	 է	 երգեցողություն	 (աշխարհիկ),	
երաժշտություն	 (լարային	և	փողային),	գյուղատնտեսություն	 (բանջարաբուծություն	
և	այգեգործություն,	մեղվաբուծություն,	շերամապահություն),	մարմնամարզություն:	
Այդ	ամենի	հետևանքով	նա	արժանացել	է	ժողովրդական	ուսումնարանի	տարրական	
դպրոցի	ուսուցչի	կոչմանը	և	իրեն	հասանելի	պաշտոնին	անցնելու	ժամանակ	կարող	
է	օգտվել	բոլոր	իրավունքներից,	որը	ենթադրում	է	նրան	տրված	պաշտոնը:	

Զինվորական	ծառայությունը	կատարվելու	է	վիճակահանությամբ	և	պատկանում	
է	 կրթական	 երրորդ	 կարգին	 և	 արտոնություն	 ստանալու	 իրավունք	 ունի26,	 որը	
ներկայացված	է	զինվորական	ծառայության	3-րդ	կետի	36	հոդվածում:

	Վերոհիշյալ	Հաջիբեկովը	որպես	պետական	հոգածության	սան,	 «Ուսուցչական	
սեմինարիայի	կանոնադրության»	6-րդ	հոդվածի	համաձայն	պարտավոր	է	նշանակման	
հանձնաժողովի	 որոշմամբ	 վեց	 տարի	 աշխատել	 ժողովրդական	 ուսումնարանի	
ուսուցչի	պաշտոնում	կամ	ուսումնական	մեկ	այլ	հաստատությունում:

1	հունիսի	1904թ.,	քաղաք	Գորի:
Կ.Տ.

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: ÎñáÝÁ ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ

q

10. Ուսումնասիրեք 11–13-րդ աղբյուրները: Որոշեք. Կովկասի ուսումնական 
հաստատությունների մասին ի՞նչ տեսակետներ կան ներկայացված 
աղբյուրներում: Ինչի՞ վրա են հիմնված այդ տեսակետները:

²ÕµÛáõñ  11  «Ø³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ» ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ¹³ë³·ñùÇó

Մահմեդական	 բնակչությամբ	 բնակավայրերում	 գոյություն	 ունեին	 հոգևոր	
դպրոցներ	 (մակտաբներ,	 մեդրեսեներ	 և	այլն),	 որոնք	 հանդիսանում	 էին	 կրոնական	
ֆանատիզմի	 և	 պանթուրքիզմի	 քարոզողներ27:	 Դրան	 հակակշիռ,	 ցարական	
կառավարությունը	ստեղծում	էր	կառավարական	հատուկ	դպրոցներ	Ռուսաստանի	
բազմազգ	 ժողովուրդների	 համար.	 այդ	 դպրոցներում	 պատրաստված	 ուսուցիչների	
կողմից	 դասավանդվում	 էին	 աշխարհիկ	 գիտություններ	 և	 տիրապետում	 էին	
ուսուցողական	նոր	մեթոդների:

26 1874	 թվականի	 հունվարի	 1-ի	 կանոնադրության	 համաձայն,	 ուսուցչական	 սեմինարիայի	 սաները	
իրենց	ցանկությամբ	ստանում	էին	զինվորական	ծառայության	համար	տարկետում	մինչև	27	տարեկան	
դառնալը:	 Ավելին,	 զինվորական	 ծառայության	 կատարման	 ժամանակ	 նրանց	 համար	 սահմանված	
էր	 ծառայության	 ժամկետի	 կրճատում:	 Ուսումնական	 հաստատության	 դասավանդողները	 խաղաղ	
ժամանակ	ազատված	էին	զինվորական	ծառայությունից	և	ուղարկվում	էին	պահեստազոր	15	տարով,	
որը	վեց	տարվա	մեջ	յուրաքանչյուր	տարի	պետք	է	հաստատվեր	տվյալ	մասնագիտությամբ	աշխատելու	
փաստաթղթով:

27	 Пантюркизм	—	культурное	и	политическое	течение	начала	ХХ	в.,	имевшее	целью	объединить	все	тюркоя-
зычные	народы	в	одном	государстве.
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Կրթական	 աստիճանը,	 ուսումնական	 աշխատանքի	 կազմակերպումը	 և	
ուսուցման	մեթոդներն	այդ	դպրոցներում	բավականին	բարձր	էր,	քան	մահմեդական	
դպրոցներում.	 սակայն	 այստեղ	 առաջին	 պլան	 էր	 մղվել	 գաղութատիրական	
նպատակները՝	 տեղաբնիկներից	 պատրաստել	 ցարական	 իշխանություններին	
հավատարիմ	կադրեր28:

²ÕµÛáõñ  12  Ðá·¨áñ ·áñÍÇã ²µáõ Âáõñ³µÁ29 Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ 
ÇëÉ³ÙÇ íñ»ÅÇ Ù³ëÇÝ

«Ի՞նչ	 գիտություններ	 են	 հարկավոր	 մահմեդականներին»	 հոդվածում	 Աբու-
Թուրաբը	 գրում	 էր.	 «Աշխարհիկ	 գիտություններին	 կարելի	 է	 հասնել	 միայն	
գիտականության	բարձր	աստիճանի	պարագայում	միայն:	Դառնալ	փիլիսոփայության	
ուսուցիչ՝	ասենք	Արիստոտելի	պես,	սակայն	չլինել	բարձր	բարոյական	որակների	տեր	
մարդ	 կամ	 մահմեդական,	 դրա	 համար	անհրաժեշտ	 է	 իրեն	 նվիրաբերել	 Ղուրանի,	
շարիաթի30	 ուսումնասիրությանը	 և	 ընդհանրապես,	 աստվածաբանությանը:	 Միայն	
աստծուն	 ծառայելով,	աստվածների	 կողմից	 հաստատված	 ուսմունքի	պահանջների	
կատարման	ժամանակ	մարդը	կարող	է	բարոյապես	բարձրանալ	և	ստանալ	բարոյական	
բավարարվածություն	 և	 իրական	փրկություն…	աշխարհիկ	 գիտությունները	 ոչնչով	
չեն	երաշխավորում	մարդուն	կամայականությունից	և	չի	բարձրացնում	նրա	հոգևոր-
բարոյական	որակները»31:

²ÕµÛáõñ  13  üÇñáõ¹ÇÝ µ»Ï øáã³ñÉÇÇ32 å³ï³ëË³ÝÁ ²µáõ Âáõñ³µÇ Ñá¹í³ÍÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É

Այսպիսի	 քարոզները	 և	 հրատարակությունները	 բերում	 են	 մեր	 մահմեդական	
եղբայրների	ուժերի	թուլացմանը,	մտքերի	խեղաթյուրմանը,	ունակություններին,	ոչ	մի	
տեղ	չի	երևում	նրանց	համարձակությունը	և	վճռականությունը,	նրանք	բավարարվում	
են	իրենց	տիրույթով,	համաձայնվում	են	ամեն	մի	տառապանքին	ու	 չարչարանքին,	
համաձայնվում	 են	 յուրաքանչյուր	 դժվարության	 հետ,	 անձայն	 տանում	 են	 բոլոր	
անհարմարություններն	ու	կյանքի	դաժանությունները33…

q

11. Ծանոթացեք 14-րդ աղբյուրի հետ: Կռահեք. Ու՞մ միջև է կայացել 
հանդիպումը:Ի՞նչ եք կարծում. ինչի՞ շնորհիվ հնարավոր դարձավ մշակույթի 
նշանավոր գործիչների հանդիպումը և ի՞նչ օգուտ բերեց այն մասնակիցներին:

28	 Н.	А.	Константинов,	 Е.	Н.	Медынский,	 М.	Ф.	Шабаева,	 История	 педагогики.	 «Просвещение»,	 Москва,	
1982	г.	—	Հասանելիությունը՝:	http://gigabaza.ru/doc/71200.html.	Дата	обращения	—	18.10.1.

29	 Абу	Тураб	—	Ахунд	Абу	Тураб	—	 азербайджанский	 ученый-богослов,	 публицист,	 просветитель	 конца	
XIX	—	начала	XX	вв.	

30	 Շարիաթ	 —	 օրենքներ,	 որոնք	 բնորոշում	 են	 մահմեդականների	 համոզմունքներն	 ու	 բարոյական	
արժեքները:	Շարիաթի	սկզբունքները	ամրացված	են	Ղուրանում	և	Մուհամեդ	աստծո	կողմից	և	հանդես	
են	գալիս	կոնկրետ	նորմերի	աղբյուր,	կարգավորում	էր	մահմեդականների	առօրյա	կյանքի	գրեթե	բոլոր	
ոլորտները:

31	 С.	А.	Алиева.	Вопросы	нравственного	воспитания	в	трудах	педагогов-просветителей	Азербайджана.	«Маа-
риф».	1988.	—	С.	89.	

32	 Ֆիրուդին	բեկ	Քոչարլին	(Ֆրիդուն	բեկ	Ահմեդ	բեկ	օղլի	Քոչարլինսկի)	—	ադրբեջանցի	բանասեր,	գրող	և	
քննադատ:	Մանրամասն	նայիր	պատմական	երկրորդ	տեղեկանքը:

33	 С.	А.	Алиева.	Вопросы	нравственного	воспитания	в	трудах	педагогов-просветителей	Азербайджана.	«Маа-
риф».	1988.	—	С.	89.	
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²ÕµÛáõñ  14  ²ÉÇµ»Ï Î³ëÇÙáíÇ ¨ È¨ îáÉëïáÛÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ù³ëÇÝ

Հաջողությամբ	 ավարտելով	 ուսումը	 Գորիի	 սեմինարիայում,	 Ալիբեկ	 Կասիմովը	
վերադարձավ	Ադրբեջան	և	անցավ	մանկավարժական	գործունեության:	Նա	Ադրբեջանում	
ամենից	 կրթված	 անձնավորություններից	 մեկն	 էր,	 համաշխարհային	 գրականության	
դասականների	ադրբեջաներեն	լեզվով	առաջին	թարգմանիչն	է,	այդ	թվում՝	Ջեկ	Լոնդոնի	
ստեղծագործությունները	և	Ջովանոլիի	«Սպարտակ»	վեպը:	Կարդալով	«Հաջի-Մուրադ»	
վեպը,	Կասիմովը	նկատում	է,	որ	Լև	Տոլստոյը	այնքան	էլ	ճիշտ	չի	մեկնաբանում	իսլամի	
հիմնական	սկզբունքները:	Ալիբեկն,	անշուշտ,	խոնարհվում	է	Տոլստոյի	հանճարի	առջև:	
Սակայն	ճշմարտությունը	ամենից	թանկն	է:Կասիմովը	նամակ	է	գրել	կոմսին	ռուսաց	լեզվի	
անբասիրության	մասին:	Այն	բավականին	պատվելի	էր,	սակայն	միաժամանակ,	նրբազգաց:	
Լև	Տոլստոյին	այնքան	էր	տպավորել	այդ	նամակը,	որ	նա	պատասխանել	է	Կասիմովին:	
Ավելին,	նա	հրավիրել	է	Ալիբեկին	իր	մոտ՝	Յասնայա	Պոլյանա,	քննարկելու	այդ	հարցը:	Դա	 
1900	թվականն	էր:	Կասիմովն	իր	հետ	վերցնում	է	Ղուրան,	թառ34,	և	նարդի35	ու	մեկնում	
է	 ռուս	 նշանավոր	 գրողի	 հետ	 հանդիպման:	 Նրանք	 շատ	 խոսեցին	 կրոնի,	 կյանքի	 ու	
գրականության	 մասին:	 Նրանք	 բարեկամացան,	 չնայած	 նրան,	 որ	Ալիբեկն	 ընդամենը	
23	տարեկան	էր,	իսկ	Տոլստոյը	72:	Կասիմովը	մեկ	անգամ	ևս	հանդիպեց	Տոլստոյի	հետ	
1907	թ.36:

q

12. Ծանոթացեք 15-րդ աղբյուրի հետ: Ի՞նչ եք կարծում. ինչու՞ Մուսլիմ Մագոմաևին 
մերժեցին: Հիմնավորեք Ձեր տեսակետը:

²ÕµÛáõñ  15   Â»ñ»ùÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý ØáõëÉÇÙ 
Ø³·áÙ³¨ÇÝ37 ¶ñá½ÝÇ ù³Õ³ù ï»Õ³÷áË»Éáõ Ù»ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ

«Տեղեկացնել	 Մագոմաևին,	 որ	 այնտեղ,	 որտեղ	 կան	 ուղղափառ38	 աշակերտներ,	
օրենքով	կարող	է	նշանակվել	միայն	ուղղափառ	ուսուցիչ,	ուստի	նրա	խնդրանքը	չի	
կարող	բավարարվել39»:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3: àõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ í»ñ³ÍÝáõÝ¹Á

q

13. Ուսումնասիրեք 16–17-րդ աղբյուրները: Կարելի՞ է հաստատել, որ 
Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիան նպաստել է Կովկասի տարածքում 
կրթության հանդեպ հետաքրքրության բարձրացմանը: Հիմնավորեք Ձեր 
տեսակետը:

14. Կարդացեք պատմական տեղեկանքը: Գործունեության ո՞ր ոլորտներում աչքի 
ընկան Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիայի շրջանավարտները: 

34	 Թառը	լարային	երաժշտական	գործիք	է:
35	 Նարդին	արևելյան	սեղանի	խաղ	է:
36	 Журнал	«Баку»	(№14)	с.	88.	Հասանելիությունը՝:	http://baku-media.ru/files/pdf/69/files/assets/basic-html/page90.

html.
37	 Մուսլիմ	 Մագոմաև	 —	 ադրբեջանցի	 կոմպոզիտոր	 և	 դիրիժոր,	 Ադրբեջանական	 ՍՍՀ	 արվեստի	

վաստակավոր	գործիչ	(1935),	ադրբեջանական	դասական	երաժշտության	հիմնադիր:	Մանրամասն	տես	
պատմական	2-րդ	տեղեկանքում:

38	 Ուղղափառություն	 —	 քրիստոնության	 ուղղություններից	 մեկը:	 Ուղղափառությունը	 պաշտոնական	
կրոն	է	Ռուսաստանում	մինչև	1917թ.	

39	 Касимов	К.	Муслим	Магомаев.	(Жизнь	и	творчество).	Баку.	1948.	—	С.	117.	
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²ÕµÛáõñ  16   ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ

Ղազախի	 սեմինարիայի	 գործունեությունը40	 մեծ	 զարկ	 տվեց	 Ադրբեջանում	
կրթության	 և	 լուսավորության	 զարգացմանը:	 1919	թ.	 սկզբին	 այդ	 ուղղությամբ	
կատարված	 արագացված	 միջոցառումների	 արդյունքում	 Բաքվում,	 Գյանջայում,	
Նուխիում,	Սալյանում,	Շուշիում	և	Ղազախում	բացվեցին	23	պետական	միջնակարգ	
դպրոցներ,	 6	 արական	 և	 4	 իգական	 գիմնազիաներ,	 ներառյալ	 5	 ռեալական	
դպրոցներ,	3	ուսուցչական	սեմինարիա,	3	իգական	կրթական	հաստատություններ,	1	
պոլիտեխնիկական	և	1	առևտրական	դպրոցներ:	Այդ	շրջանում	Ադրբեջանում	արդեն	
զգացվում	 էր	Գորիի	Սեմինարիայի	ազդեցությունը:	Շուտով	Ադրբեջանում	 բացվում	
է	 նաև	 մանկավարժական	 դասընթացներ:	 Երկտարյա	 արական	 դասընթացներ	
բացվեցին	նաև	Գյանջայում,	Ղազախում,	Շուշիում	և	Նուխիում,	իսկ	իգական՝	Բաքվում,	
Նուխիում	 և	 Գյանջայում:	 Այդ	 նույն	 ժամանակ,	 բացվում	 են	 նաև	 հասարակական	
հաստատություններ,	որոնք	սկսում	են	քարոզել	լուսավորություն	և	ազգային	մշակույթ,	
ինչպես	նաև	բացվում	են	բարեգործական	մի	շարք	դասընթացներ41:

²ÕµÛáõñ  17  Ð³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ, áñáÝù ³í³ñï»É »Ý ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý 
áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³Ý 1867 ÙÇÝã¨ 1881 ÃÃ.42

1876 Ã. 1877 Ã. 1878 Ã. 1879 Ã. 1880 Ã. 1881 Ã. ²ÙµáÕçÁ

6 Ù³ñ¹ 6 Ù³ñ¹ 7 Ù³ñ¹ 9 Ù³ñ¹ 9 Ù³ñ¹ 15 Ù³ñ¹ 52 Ù³ñ¹

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 2

²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ Ýß³Ý³íáñ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ
Ուզեիր	 Հաջիբեկով	 —	 ադրբեջանցի	 կոմպոզիտոր,	 դիրիժոր,	 երաժշտագետ,	

հրապարակախոս	 և	 դրամատուրգ:	 Անդրկովկասյան	 սեմինարիայի	 շրջանավարտ:	
Ադրբեջանի	 ժամանակակից	 երաժշտարվեստի	 հիմնադիր:	 Ադրբեջանի	 ՍՍՀ	 և	
Ադրբեջանի	օրհներգի	հեղինակ,	մահմեդական	աշխարհում	առաջին	օպերայի՝	«Լեյլի	և	
Մեջնուն».	հեղինակ:	Հաջիբեկովը	արմատապես	փոխեց	ադրբեջանական	երաժշտության	
զարգացման	ուղղությունը:	Յուրացնելով	և	զարգացնելով	համաշխարհային	և	ռուսական	
դասական	երաժշտությունը,	այն	միացրեց	ազգային	—	ժողովրդական	արվեստի	տարրերի	
հետ:	Հաջիբեկովը	կարողացավ	այդ	հիմքի	վրա	ստեղծել	ադրբեջանական	արվեստի	մեջ	
ազգային-երաժշտական	ոճը:	

Հակոբ	Գոգեբաշվիլի	—	վրացի	մանկավարժ,	մանկական	գրող	և	լրագրող,	Վրաստանի	
գիտական	լրագրության	հիմնադիր:	Հատկապես	մեծ	է	Հ.	Գոգեբաշվիլու	վաստակը	որպես	
դասագրքերի	 հեղինակ:	 Նրա	 գրչին	 են	 պատկանում	 1865	 թվականին	 հրատարակված
ուսումնական	այբուբենը՝	 «Վրացական	այբուբեն»,	1868	թվականի	ընթերցողական	գիրքը	
«Բանալի	դեպի	բնություն»,	 իսկ	 1876	թվականին	Մայրենի	 լեզվի	դասագիրքը՝	 «Մայրենի	
լեզու»:

Վաժա	Փշավելա	—	Ղուկաս	Ռազիկաշվիլու	կեղծանունն	է,	վրացական	գրականության	
դասական:	Նրա	ստեղծագործական	ժառանգությունն	իրենից	ներկայացնում	է	պոեմների	

40	 Ղազախի	 ուսուցչական	 սեմինարիան	 հանդիսանում	 էր	 Գորիի	 ուսուցչական	 սեմինարիայի	
ադրբեջանական	 բաժանմունքը	 1918–1959	 թվականները	 և	 գործում	 էր	 ադրբեջանական	 Ղազախ	
քաղաքում:	Բացվել	է	ադրբեջանցի	լուսավորիչ	Ֆրիուդին	բեկ	Քոչարլիի	նախաձեռնությամբ:

41	 Алиева	 Гюлара	 Алван	 кызы.	 Азербайджанское	 отделение	 Горийской	 семинарии	 учителей.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://www.jurnal.org/articles/2010/hist19.html.

42	 Ваге	Саргсян,	Армяны	в	горийском	уезде	и	в	приграничных	районах._Журнал	Глобус,	Ереван,	2013,	С.	32.	 
(на	арм.	яз.).
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30	 հատորյա	 ժողովածու,	 ինչպես	 նաև	 բանաստեղծություններ	 /մոտ	 չորս	 հարյուր/,	
պիեսներ,	պատմվածքներ	և	հոդվածներ:

Վլադիմիր	 (Լադո)	Ագնիաշվիլի	—	 վրացի	 մանկավարժ	 և	 հասարակական	 գործիչ:	
1883	 թվականին	 ստեղծել	 և	 հրատարակել	 է	 «Վրացական	տարրական	 դպրոցի	 համար	
ռուսաց	լեզվի	ուսուցում»	ծրագիրը:	Հեղինակել	է	ռուս-վրացական	«Գրպանի	բառարանը»,	
վրացական	 հեքիաթների	 ժողովածուն:	 Վրացական	 ժողովրդական	 երգչախմբի	
հիմնադիրն	է,	որը	դարձավ	ազգային	երաժշտարվեստի	կադրերի	դարբնոց:

Մուսլիմ	Մագոմաև	—	ադրբեջանական	կոմպոզիտոր	և	դիրիժոր,	Ադրբեջանական	
ՍՍՀ	արվեստի	վաստակավոր	գործիչ	(1935),	ադրբեջանական	դասական	երաժշտության	
հիմնադիրներից	 մեկը:	 Երգիչ	 Մուսլիմ	 Մագոմաևի	 պապն	 է:	 Կոմպոզիտորական	
գործունեությանը	զուգընթաց,	Մագոմաևը	զբաղվել	է	հասարակական	գործունեությամբ.	
գլխավորել	 է	 լուսավորության	 ժողովրդական	 կոմիսարիատի	 ադրբեջանական	
բաժանմունքը,	 երաժշտական	 թատրոնի	 գեղարվեստական	 ղեկավար,	 իսկ	 1929	
թվականին	 դարձավ	Ադրբեջանական	 ռադիոկենտրոնի	 երաժշտական	 հաղորդումների	
ղեկավար:	

Ֆիրդուին	 բեկ-Քոչարլի	 —	 ադրբեջանական	 բանասեր,	 գրող	 ու	 քննադատ:	
Ավարտել	է	Անդրկովկասյան	ուսուցչական	սեմինարիան,	իսկ	1895	թվականին	այնտեղ	
աշխատել	 է	 որպես	 դասախոս:	 1917–1918		թթ.	 Ֆիրդուին	 բեկ	 Քոչարլին	 Անդրկովկասի	
մահմեդականների	ժամանակավոր	խորհրդի	անդամն	էր	/հետագայում	ադրբեջանական	
ազգային	 խորհուրդ/:	 Այս	 խորհուրդը	 1918	 թվականի	 մայիսի	 27-ին	 հայտարարվեց	
Ադրբեջանի	դեմոկրատական	հանրապետություն:	Այնուհետև	զբաղեցրել	է	նորաստեղծ	
Ղազախի	 ուսուցչական	 սեմինարիայի	 տնօրենի	 պաշտոնը:	 Քոչարլին	 առաջին	
ադրբեջանական	 գիտնականներից	 էր,	 որը	 զբաղվել	 է	 գրական	 ադրբեջանական	
լեզվի	 նորմերի	 մշակումով:	 Դրան	 զուգընթաց,	 նա	 զբաղվել	 է	 ռուս	 գրողներ	 Պուշկինի,	
Լերմոնտովի	և	Չեխովի	ստեղծագործությունների	ադրբեջաներեն	թարգմանությամբ:	

Ջալիլ	Մամեդկուլիձե	—	ադրբեջանցի	լրագրող,	լուսավորիչ,	գրող-քննադատ:	1906թ.	
նա	հիմնել	է	«Մոլլա	Նասրեդին»	սատիրական	ամսագիրը43,	որի	խմբագիրն	էր	շուրջ	25	
տարի:	Այս	ամսագիրը	 նրա՝	ադրբեջանական	 մշակույթի	 զարգացման	 համար	ամենից	
մեծ	ներդրումն	էր	և	նշանակալի	ներդրում	է	ունեցել	ադրբեջանական	 լուսավորության	
զարգացման	 մեջ:	 Մամեդկուլիձեն	 բազմաժանր	 գրող	 է	 եղել՝,	 ներառյալ`	 դրամաներ,	
պատմվածքներ,	ակնարկներ	և	ֆելիետոններ:

Նարիման	 Նարիմանով	 —	 գրող,	 հասարակական	 և	 քաղաքական	 գործիչ:	 1894թ.	
Բաքվում	 հիմնել	 է	 հանրային	 գրադարան:	 1897	թ.	 այդ	 գրադարանը	 հաճախում	 էին	
մահմեդականներ՝	8619,	ռուսներ՝	8636,	հայեր՝	4881,	և	մյուս	ազգերի	ներկայացուցիչներ՝	
3715,	ընդամենը	՝	25851	մարդ:	

Հակոբ	Կամարյան	—	հայ	հեղափոխական,	լրագրող:	1909	թ.	Կովկասի	գրեթե	բոլոր	
բոլշևիկյան	 ամսագրերի	 և	 թերթերի	 խմբագիրն	 էր:	 1915–1916թթ.	 աշխատել	 է	 որպես	
ուսուցիչ:	Զանգեզուրում44	խորհրդային	կարգերի	հաստատումից	հետո	ընտրվել	է	տեղի	
հեղափոխական	կոմիտեի	նախագահ:	

Սարգիս	Մուսայելյան	—	հայ	մանկավարժ	և	հեղափոխական	գործիչ:	1901–1905	թթ.	
զբաղվել	 է	 ուսուցչական	 գործունեությամբ:	 1917թ.	 ակտիվ	 մասնակցություն	 է	 ունեցել	
փետրվարյան	հեղափոխությանը	և	ընտրվել	է	հեղափոխական	կոմիտեի	նախագահ,	իսկ	
1920թ.	եղել	է	Հայաստանում	մայիսյան	ապստամբության	ղեկավարներից	մեկը:

Վահան	 Միրաքյան	 —	 հայ	 պոետ,	 դրամատուրգ:	 Զբաղվել	 է	 ուսուցչական	
գործունեությամբ,	դասավանդել	է	հայոց	լեզու	և	գրականություն:	Նրա	«Լալվարի	որսը»	
պոեմը	նրան	մեծ	անուն	բերեց,	որը	թարգմանվեց	նաև	ռուսերեն	և	պարսկերեն	լեզուներով	
և	վերահրատարակվել	է	ութ	անգամ:	Միրաքյանի	այս	ստեղծագործության	սյուժեի	հիման	
վրա	գրվել	է	պիես,	օպերա,	նկարահանվել	է	գեղարվեստական	ֆիլմ:	Վահան	Միրաքյանը	
ԽՍՀՄ	գրողների	միության	անդամ	էր:	

43	 О	 журнале	 «Молла	 Насреддин»	 см.	 модуль	 «Aзербайджанская	 женщина	 в	 семье	 и	 обществе	 в	 начале	 
XX	века	(по	страницам	журнала	“Молла	Насреддин”)».	

44	 Զանգեզուրը	Հայաստանի	հարավային	շրջանն	է:
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15. Ուսումնասիրեք 18–20-րդ աղբյուրները: Ինչի՞ մասին են հիշում հեղինակները: 
Ի՞նչ հիշողություն կուզենային նրանք պահպանել այդ կերպ:

²ÕµÛáõñ  18  ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñï 
ê³¹ÇË³ ì»ùÇÉáí³ÛÇ Ñáõß»ñÇó45

Տոն	 օրերին	 դասախոսները	 և	 սեմինարիստները	 ուրախությամբ	 ընթերցում	 էին	
շնորհավորական	նամակները,	հեռագրերը,	որոնք	գալիս	էին	Անդրկովկասի	տարբեր	
շրջաններից	 և	 նրանց	 մեջ	 նաև	 ուսուցչական	 սեմինարիայի	 նախկին	 սան	 Ուզեիր	
Հաջիբեկովից,	 որի	անունը	 ոչ	 միայն	 որպես	 երաժիշտ,	այլև	 որպես	 գրականագետի	
և	 ժողովրդական	 լուսավորության	 գործչի	 արդեն	 բավականին	 հայտնի	 էր:	 1914թ.	
Ուզեիրը	ինքն	անձամբ	է	եկել	Գորի:	Հիշում	եմ,	թե	ինչպես	նա	հանդիպեց	մեզ	հետ.	
նա	մեծ	ոգևորությամբ	էր	խոսում	ժողովրդի	համար	արվեստի	նշանակության	մասին	
և	այն	հզոր	գեղագիտական	ճաշակի	մասին,	որ	ձևավորում	է	ուսուցիչը	ժողովրդի	մեջ:	
Հաջիբեկովը	պատմում	էր	մեզ	իր	ստեղծագործական	ծրագրերի	մասին:	Իսկ	մենք	նրա	
պատվին	համերգ	տվեցինք.	մեզանից	շատերը	սեմինարիայում	սովորել	էին	նվագել	
ջութակի	վրա,	ունեինք	աշակերտական	փողային	նվագախումբ,	որը	ղեկավարում	էր	
մեր	երկրորդ	ուսուցիչ	Ս.	Ֆիդելմանը:	Առաջինը	Բեկկերն	էր,	այն	նույն	Բեկկերը,	որին	
Գորիի	ուսուցչական	սեմինարիայի	սան	Մուսլիմ	Մագոմաևը	գրել	էր.«ճակատագիրն	
ինձ	գցեց	հեռավոր	մի	աուլ,	որտեղ	իմ	միակ	երջանիկ	իրը,	փայտե	մի	կտորն	էր,	որ	
դուք	տվել	էիք	ինձ»:	Բեկկերը	իր	սիրելի	սանին	նվիրել	էր	անձնական	ջութակը:	Այդ	
մասին	սեմինարիայում	հաճախ	էին	հիշում,	իսկ	նամակը,	որը	ես	մեջբերեցի,	մինչ	օրս	
բարեխղճորեն	պահպանվում	է	սեմինարիայի	արխիվում46:

²ÕµÛáõñ  19  ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñï  
²ÉÇ î»ñ»·áõÉáíÇ Ñáõß»ñÇó47

Երգեցողությունը,	 եվրոպական	 երաժշտական	 գործիքների	 վրա	 նվագելը,	
մասնակցությունը	նվագախմբում	և	Թիֆլիսի	օպերային	թատրոն	հաճախելը	դարձան	
եվրոպական	 մշակույթի,	 երաժշտության,	 նրա	 տեսական	 և	 պրակտիկ	 հիմքերի	
յուրացման	առաջին	փորձը48:

²ÕµÛáõñ  20  ØáõëÉÇÙ Ø³·áÙ³¨Ç Ñáõß»ñÁ49 Çñ å³åÇª ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý 
áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ ßñç³Ý³í³ñïÇ Ù³ëÇÝ50

Ի՞նչպիսին	 էր	 իմ	 պապը	 կյանքում:	 Հարազատների	 պատմածներից	 գիտեմ,	 որ	
նա	 բավականին	 առատաձեռն	 մարդ	 է	 եղել,	 միշտ	 պատրաստ	 օգնելու	 մարդկանց:	
Պահպանվել	 է	 Ուզեիր	 Հաջիբեկովի	 նամակը,	 որտեղ	 նա	 շնորհակալություն	 էր	

45	 Վեքիլով	Ս.Բ.	—	բանասեր,	բանասիրական	գիտությունների	դոտոր,	պրոֆեսոր	/Ադրբեջան/:
46	 Воспоминание	 опубликовано	 в	 газете	 «Баку»	 от	 20	 декабря	 1965	 года.	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://e-

library.musigi-dunya.az/slovo_o_uzeyire_9.html.
47	 Տերեգուլով	Ալի	Հասանօղլի	(1883–1950)	—	մանկավարժ,	Ադրբեջանի	հասրակական	գործիչ:
48	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%

D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8_%D0%93%D0
%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.

49	 Մուսլիմ	Մագոմաև	(	1942–2008	)	—խորհրդային,	ադրբեջանական	և	ռուսական	օպերային	և	էստրադային	
երգիչ,	կոմպոզիտոր,	ԽՍՀՄ	ժողովրդական	արտիստ:

50	 Աբդուլ	Մուսլիմ	Մուհամեդ	օղլի	Մագոմաև	—	ադրբեջանական	կոմպոզիտոր	և	դիրիժոր,	Ադրբեջանական	
ՍՍՀ	վաստակավոր	 գործիչ	 (1935),	ադրբեջանական	դասական	երաժշտության	հիմնադիրներից	մեկը:	
Մուսլիմ	Մագոմաևի	պապը:
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հայտնում	իր	ընկերոջը	աջակցելու	համար.	 «Ես	հնարավորություն	ունեմ	հանգիստ	
զբաղվել	 իմ	 գործով,	 որի	 արդյունքում	 ես	 ընդունվեցի	 կոնսերվատորիա.	 Այդ	
ամենում	ես	պարտական	եմ	բացառապես	քո	անկեղծ	ցանկությանը՝	օգնելու	ինձ:	Այդ	
ցանկության	իրագործման	համար	դու	զոհաբերեցիր	քո	հանգիստը	և	առողջությունը,	
կարո՞ղ	եմ	արդյոք	քեզ	շնորհապարտ	լինել..»:	Այս	նամակը	գրվել	է	1914	թվականին	
Պետերբուրգից,	 որտեղ	 Ուզեիրը	 մեկնել	 էր	 շարունակելու	 իր	 կրթությունը	
կոնսերվատորիայում:	Իսկ	ընկերություն	անել	իմ	պապը	գիտեր	և	կարող	էր	սրտագին	
մեծ	քայլ	կատարել:	Մեզանից	քչերը	գիտեն,	որ	«Քյոր-օղլի»	օպերա	գրելու	գաղափարը	
Մագոմաևի	և	Հաջիբեկովի	մոտ	հայտնվել	է	միաժամանակ:	Երբ	պապս	իմացել	է	այդ	
մասին,	նա	պատռել	է	պարտիտուրան	և	ասել	է՝	Ուզեիրը	ավելի	լավ	կգրի»51:

q

16. Կարդացեք 21-րդ աղբյուրը:Ինչու՞մն էր տեսնում ուսուցման հիմնական խնդիրը 
Վաժա Փշալավան: 

17. Համեմատեք 21-րդ աղբյուրը պատմական երկրորդ տեղեկանքի հետ: Ի՞նչ եք 
կարծում. կարողացավ արդյո՞ք, իրականացնել Անդրկովկասյան ուսուցչական 
սեմինարիան բարեգործական իր առաքելությունը: Հիմնավորեք Ձեր 
տեսակետը:

²ÕµÛáõñ  21  ì³Å³ öß³í»É³Ý ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ë»ÙÇÝ³ñÇ³ÛÇ 
Ù³ëÇÝ

Յուրաքանչյուրին	հայտնի	է,	որ	ամենամեծ	ուժը,	որը	կառավարում	է	առաջընթացը,	
կրթությունն	 է…	 Սակայն	 կրթությունը	 մեծամեծ	 արդյունքներ	 է	 տալիս	 միայն	 այն	
ժամանակ,	եթե	այն	ունենում	է	 լայն	ընդգրկում	և	 չի	սահմանափակվում	միայն	նեղ	
բնագավառի	 մարդկանցով:	Գյուղական	 ուսուցիչների	 մեծագույն	խնդիրը	 կայանում	
է	նրանում,	որ	կրթություն	կազմակերպել	անգրագետ	զանգվածի	մեջ,	պատրաստսել	
երեխաներին	 լավ	 կյանքի	 համար,	 զարգացնել	 նրանց	 ուղեղը,	 որպեսզի	 նրանք	
կարողանան	ազատորեն	և	գիտակցաբար	տիրապետեն	իրենց	բնագավառը,	հասցնել	
նրանց	օգտակարի	և	վնասակարի	հասկացությանը	այն	կարիքներին,	որով	այդքան	
լիքն	 է	 կյանքը,	 հարկավոր	 է	 երիտասարդ	սերնդին	դաստիարակել	 հասարակական	
զգացում,	հասարակական	բարոյականություն:	Այդպիսով,	ուսուցչական	սեմինարիայի	
ուժը	 կայանում	 էր	 նրանում,	 որ	 ուներ	 իր	 առարկան	 և	 սկզբունքները	 ժողովրդին	
ծառայելու	համար:	Սեմինարիան	կարող	էր	հպարտանալ	նրանով,	որ	թողարկում	է	
ուսուցիչներ,	թեպետ	ոչ	այնքան	հարուստ	գիտելիքներով,	սակայն	նրա	սաները	լցված	
էին	 կենդանի	 գաղափարներով,	 իրական	 համոզմունքներով,	 մարդիկ,	 որոնք	 գործի	
մարդ	էին	և	ոչ	թե	խոսքի52:

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչու՞մն էր Անդրկովկասի ուսուցչական սեմինարիայի դերը Կովկասի 
ժողովուրդների մշակութային զարգացման գործում:

51	 Муслим	Магомаев.	Живут	во	мне	воспоминания.	—	Հասանելիությունը՝:	http://royallib.com/read/magomaev_
muslim/givut_vo_mne_vospominaniya.html#0.

52	 Документы	времен	ученичества	(на	груз.	языке).	—	Հասանելիությունը՝:	http://tagiweb.com	mowa	fe	obis		droindeli-
dokumentebi/.
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Անձնանունները որպես հասարակության մշակույթի  
և պատմության ուսումնասիրության աղբյուր

 X Ինչպե՞ս են անվան ընտրության մեջ արտացոլվում 
հասարակությունում և մշակույթում տեղի ունեցող 

փոփոխությունները:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Յուրաքանչյուր	 մարդ	 անուն	 ունի:	 Հենց	 անունն	 է	 դառնում	 երեխայի	
անհատականացման	 և	 ինքնորոշման	 հիմքը	 այլ	 մարդկանց	 հետ	 առաջին	 շփումների	
ընթացքում:	 Սակայն	 անունը	 միայն	 ուղղակի	 անվանում	 չէ,	 որը	 մարդուն	 տրվում	 է	
ուրիշներից	նրան	ուղղակի	տարբերելու	նպատակով:	Իրականությունում	անձնանունների	
միջոցով	 վերարտադրվում	 են	 ծնողների	 և	 նրանց	 շրջապատի	 գեղագիտական,	
էթիկական,	 աշխարհայացքային	 ընկալումները,	 ինքնությունը,	 հասարակության	
սոցիալական	 և	 մշակութային	 նախընտրությունները:	 Անձնանվան	 ընտրությունը,	
հատկապես	 նախկինում,	 համարվում	 էր	 մեծ	 պատասխանատվություն:	 Բոլոր	
հասարակություններում	կային	պատկերացումներ,	համաձայն	որոնց	անունն	ազդում	է	
մարդու	հոգու	և	ճակատագրի	վրա:	Անձի	ինքնության,	նրա՝	ինքն	իրեն	որպես	մարդկային	
հասարակության	մի	մասնիկ	զգալու	զգացողությունների	վրա	անվան	կարևորությունը	
առավել	ակնառու	է	դառնում	այն	ժամանակ,	երբ	մարդուն	հատուկ	զրկում	էին	անունից:	

Անունն	ուղղակիորեն	կապված	է	ծագման,	իսկ	նրա	ընտրությունը՝	 յուրաքանչյուր	
էթնոսի	 մշակութային	ավանդությունների	 հետ:	 Տարբերակում	 են	 տարբեր	 լեզուներից՝	
սլավոնական,	սկանդինավյան,	թյուրքական,	արաբական,	ռոմանո-գերմանական,	եկած	
անուններ:	 Յուրաքանչյուր	 անուն	 ինչ-որ	 բան	 նշանակում	 է,	 նույնիսկ	 այն	 դեպքում,	
երբ	սովորական	դարձած	անունը	կորցրել	է	կապը	նախնական	իմաստի	հետ:	Օրինակ,	
առօրյա	 շփումներում	 մենք	 ոչ	 միշտ	 ենք	 հիշում,	 որ	Նիկոլայ	 նշանակում	 է	 ՛՛հաղթող՛՛,	
Մաքսիմ՝	՛՛մեծագույն՛՛,	Օքսանա՝	՛՛հյուրասեր,	հյուրընկալ՛՛,	իսկ	Թամարա՝	՛՛փյունիկյան	
արմավենի՛՛:	Որոշ	անուններ	դառնում	են	առավել	կարևոր	ու	նշանակալի,	եթե	դրանց	
կրողները	ինչ-որ	բանով	աչքի	են	ընկել	ընտանեկան	կամ	ընդհանուր	պատմությունում:	

Անձնանուննեը	 կայուն,	 քարացած	 երևույթներ	 չեն:	 Որոշակի	 պատմական	
իրադարձությունների	 ազդեցությամբ	 անձնանունների	 շնորհման	 հիմքում	 ընկած	
նախապատվությունները	 փոխվում	 են:	 Այսպես,	 ԽՍՀՄ	 փլուզումից	 հետո	 նախկին	
միութենական	 բազմաթիվ	 հանրապետություններում,	 որոնք	 դարձան	 անկախ	
պետություններ,	 ավելի	 տարածված	 ու	 հարգի	 դարձան	 ազգային	 անունները:	
Միջմշակութային	 և	 միջէթնիկ	 հարաբերությունների	 փոխակերպումների	 պատճառով	
անձնանունների	համակարգը	ևս	ենթարկվում	 է	փոփոխությունների:	Որոշ	դեպքերում	
այդ	 փոփոխությունները	 կանոնակարգվում	 են	 իշխանությունների	 կողմից,	 պետական	
քաղաքականության	շրջանակներում:	

Անունների,	 վերջիններիս	 ծագման,	 նշանակության	 ու	 մշակույթում	 ունեցած	 դերի	
ուսումնասիրությամբ	զբաղվում	է	հատուկ	գիտություն,	որը	կոչվում	է	՛՛անթրոպոնոմիկա՛՛՝	
անձնանվանագիտություն,	անվանագիտություն,	գիտություն	անունների	մասին:

q

1. Միավորվեք խմբերում և լրացրեք 2 –Ա, Բ, Գ և Դ աշխատանքային թերթերը, 
համաձայն նախապես կատարված առաջադրանքի (օգտագործելով տանն 
արդեն լրացված 1 աշխատանքային թերթի տեղեկատվությունը): 
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²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ã»ñÃ 1. ²Ýí³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ

²ÝáõÝ
²Ýí³Ý 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ
à±í ¿  

³Ýí³Ý³Ïáã»É 
ÆÝãáõ± »Ý  

³Û¹å»ë ³Ýí³Ý»É

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ã»ñÃ 2. ²Ýí³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÁ

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Ã»ñÃ 2-²

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Ã»ñÃ 2-´ 

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Ã»ñÃ 2-¶ 

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Ã»ñÃ 2-¸

Կրոնական,	
դավանական	

կանոնակարգումներ

Ազգականների	
կամ	մեկ	այլ	անձի	

պատվին	(պատմական	
հերոսներ,	հայտնի	

մարզիկներ,	
գրական	կամ	կինո	
աստղեր,	կարևոր	
իրադարձություն	և	

այլն):

Նորաձևություն,	
նորաոճություն,	
հայտնիություն,	

տարածվածություն

Այլ	շարժառիթներ

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: ÆÝã±Ý ¿ ³½¹áõÙ »ñ»Ë³ÛÇ ³Ýí³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý íñ³ 

q

2. Ինչո՞վ է պայմանավորված անվան ընտրության տարբերությունը (Աղբյուր 1): 
Անվան ո՞ր դերին է անդրադառնում Աղբյուր 2-ի հեղինակը: Ինչ՞ն է համընկնում, 
իսկ ի՞նչն է տարբեր անվան ընտրության ավանդություններում (Աղբյուր 3, 4, 5):

3. 1–5 աղբյուրների օգնությամբ որոշեք այն պատճառները, որոնք ազդել են 
անվան ընտրության վրա տաբեր երկրներում և տարբեր ժամանակներում: 

4. Ստացված գիտելիքները համեմատեք 2 աշխատանքային թերթի 
տեղեկատվության հետ: 2 աշխատանքային թերթի գրառումները լրացրեք նոր 
տեղեկատվությամբ: Հարցախումբ 1-ի աղբյուրները բաշխեք 2 աշխատանքային 
թերթի տարբեր վանդակներում:

²ÕµÛáõñ   1   Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÁ ²ñ¨ÙïÛ³Ý àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ ³ÝáõÝÝ»ñÇ 
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ XVIII–XIX ¹¹. 

Լվովի	 չափազանց	 հարուստ	 արխիվում	 հետազոտված	 XVIII–XIX	 դարերի	
չափաբերական	 մատյանները	 (մետրիկներ)	 կտրուկ	 հակասություններ	 են	
պարունակում1	 Համեմատենք	 Յուրա	 տաճարում	 պահվող	 և	 19-րդ	 դարի	 60-ական	
թթ.	 վերաբերող	 Լվովի	 ունիաթական	 եկեղեցու	 մատյանները2,	 որոնք	 սպասարկում	

1	 Մետրիկա	 (	 լատիներեն	 ցուցակ,	 քաղվածք)	—	 վկայություն	 ծննդյան	 մասին,	 քաղվածք	 նորածինների	
մասին	եկեղեցական	գրքից:

2	 Ունիաթներ	—	 քրիստոնեական	 եկեղեցու	 ճյուղերից	 մեկի	 հետևորդներ:	Առաջացել	 է	 1596	 թ.	 կնքված	
Բրեստի	 եկեղեցական	 Ունիայի	 արդյունքում,	 երբ	 ուկրաինացի	 հոգևորականների	 մի	 մասն	 անցավ	
հռոմեա-կաթոլիկական	եկեղեցու	ենթակայության	տակ:	XVIII	դարի	վերջից	ունիաթականները	կրում	են	
հունա-կաթոլիկներ	անվանումը:
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են	արևմտաուկրաինական	 «վերնախավը»,	 որը	 ծառայում	 էր	 և	 Հաբսբուրգներին3,	 և	
շլյախտային:	Ամենամաքուր	անվանումը	Մարիաննան	է,	որը	այդ	տարիներին	տրվել	
է	նորածին	աղջիկների	ավելի	քան	10%:	Իսկ	Պարասկևի	եկեղեցում,	որի	ծխականները	
հիմնականում	պատկանում	էին	քաղաքային	բնակչության	՛՛ստորին	շերտերին՛՛,	այդ	
տարիներին	և	ոչ	մի	նորածին	չի	անվանակոչվել	Մարիաննա	անունով,	ընդհակառակը,	
ամենամաքուր	անուններից	մեկն	այդ	ծխական	համայնքում	Պելագեան	էր	(6%):	Իսկ	
արտոնյալ	 Յուրա	 համայնքում	 քամահրական	 վերաբերմունք	 ունեին	 այդ	 անվան	
նկատմամբ.	 միայն	 մեկ	 աղջիկ	 էր	 ստացել	 այդ	 անունը,	 այն	 էլ	 Պելագեա-Գելենա	
համակցությամբ:	Կոլորիտային	է	այն	փաստը,	որ	Յուրա	տաճարում	այդ	ժամանակ	
ծնված	 բոլոր	 աղջիկների	 13%-ը	 ստացել	 է	 կրկնակի	 անուններ	 (binominis)	 —
Մարիաննա-Աննա,	 Մարիա-Մաթիլդա,	 նույնիսկ՝	 եռակի	 (trinominis)	 Յուլիաննա–
Մարիաննա–Անտոնինա,	 Մարիա-Սոֆիա-Կարոլինա	 և	 այսպես	 շարունակ:	 Ուսպ-
ենիա	 տաճարում,	 որտեղ	 ծխականները	 նույնպես	 պատկանում	 էին	 բավականին	
ապահովված	խավերի,	աղջիկների	11%-ը	նույնպես	ստացել	են	երկու	և	երեք	անուն,	
իսկ	Պարասկևի	եկեղեցում	այդ	ցուցանիշը	ընդամենը	1.5%	է	(երեք	անվան	ոչ	մի	դեպք	
գրանցված	չէ)4!

²ÕµÛáõñ   2   öÇÉÇëá÷³ ¨ ³ëïí³Í³µ³Ý ä. üÉáñ»ÝëÏÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÇ 
ï³ñ³Íí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:

«Չկան	 ընտանիքներ	 (ֆամիլիաներ),	 որոնցում	 չլինի	 Կատերինա5,	 —	 1804	թ.	
նոյեմբերի	 28-ին	 որդուն՝	 Նեապոլ,	 գրում	 է	 Յա.	 Ի.	 Բուլգակովը	 (հայտնի	 ռուս	
դիվանագետ):	 —	 Իսկ	 ինչու՞:	 Որովհետև	 մեր	 մայրն	 ու	 մեր	 աստվածուհին	 եղել	
է	 Կատերինան	 (այսինքն	 կայսրուհի	 Եկատերինա	 II-ը),	 …եվ	 բոլորը	 պատիվ	 ու	
երջանկութուն	 էին	համարում	իրենց	դուստրերին	այդ	անունը	տալը,	 ինչպես	հիմա	
բոլորն	 իրենց	 տղաներին	 տալիս	 են	 Ալեքսանդր	 անունը6:	 Ես	 իմ	 ամբողջ	 կյանքում	
այնքան	էի	սիրահարված	Կատերինա	անվանը,	որ	այդ	անունը	կրող	կինը	կարող	էր	
միշտ	իրավունք	ունենալ	հավակնել	իմ	ակնածանքին	և	բարեկամությանը:	<…>	Նման	
ոչ	քիչ	[օրինակներ]	կարելի	է	բերել	պատմությունից	և	նրանք	բոլորը	կառուցվում	են	
վերը	բերվածի	սխեմայով:	Պաշտվող	Տիրակալը	կամ	մեկ	այլ	անձ,	որը	բոլորի	աչքի	
առաջ	է	և	դեպի	իրեն	ուշադրություն	է	գրավում	որպես	կառավարիչ,	ղեկավար,	մեծ	
տաղանդ	 կամ	 այլ,	 առաջ	 է	 բերում	 շրջապատողների	 ակնածանքն	 ու	 նմանվելու	
ձգտումը,	բայց,	քանի	որ	նրանք	չեն	կարող	փոխել	իրենց	անունները,	ապա	ձգտում	են	
այն	արմատավորել	իրենց	ընտանիքում,	տոհմում:	Օրինակ,	Սվետոնիոսի	հաղորդման	
համաձայն7,	Կլավդիոսների	պատրիկական	տոհմում	«կրում	էին	տարբեր	անուններ	և	
մականուններ.	Սակայն	Լուցիոս	անունը,	ընդհանուր	համաձայնությամբ,	բացառվեց	
այդ	 ցանկից	այն	 բանից	 հետո,	 երբ	այդ	անունը	 կրող	 երկուսից	 մեկին	 մեղադրեցին	
թալանի,	իսկ	մյուսին՝	սպանության	մեջ…»8:

3	 Այդ	ժամանակ	Ավստրիայում	կառավարող	կայսերական	ընտանիք:
4	 В.	А	Никонов.	Этнография	и	ономастика	(на	примере	Украины)	—	հոդվածի	էլեկտրոնային	տարբերակը	

տես՝	http://journal.iea.ras.ru/archive/1970s/1971/Nikonov_1971_5.pdf.
5	 Ֆամիլիա	(լատիներեն	Familia)	–այս	դեպքում	ընտանիքը	ամբողջական	կազմով,	բոլոր	ազգականների	

ներառմամբ:
6	 XIX	դարի	սկզբի	ռուս	կայսեր	անուն,	ով	Եկատերինա	II	կայսրուհու	թոռն	էր:	
7	 Գայոս	Սվետոնոիոս	 Տրանկվիլ	 (Ք.	Ծ.	 Հ.	 I	 դարի	 երկրորդ	 կես)	—	հինհռոմեական	 գրող,	պատմաբան,	

«Տասներկու	կեսարների	կյանքը»	ստեղծագործության	հեղինակը:	
8	 П.	 Флоренский.	 Имена.	 —	 Католическая	 информационная	 служба	 http://agnuz.info.	 —	 Էլեկտրոնային	

տարբերակի	հասանելիությունը՝.	http://agnuz.info/app/webroot/library/211/173/page01.htm#08.
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²ÕµÛáõñ   3   Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÁ XX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ³Ýí³Ý 
ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ññ»³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Որոշ	ընդհանրություններ	կան	աշքենազյան,	սեֆարդյան	և	միզրախյան	հրեաների	
միջև9.	բոլոր	խմբերն	օգտագործում	են	աստվածաշնչյան	անուններ,	ինչպես	Աբրահամ	
(Abraham)	և	Յակով	(Jacob)	(տարբեր	ձևերով),	և	հրեական	անուններ,	ինչպես	օրինակ	
Սիմհա	 (Simcha)	 (և	 կանանց	 և	 տղամարդկանց	 համար):	 Բացի	 դրանից,	 մի	 քանի	
խումբ	կանացի	անուններ	ավելի	պակաս	են	կապված	Աստվածաշնչին	ու	ավելի	շատ	
վերաբերում	են	բնությանն	ու	գեղեցկությանը:	<…>

Վրացական	հրեաների	միջավայրում	նախկինի	պես	գերակշռում	է	երեխաներին	
մահացած	հարազատների	անուններով	անվանակոչելու	սովորույթը:	Այլ	մոդելներում	
<…>	 տրվում	 են	 ողջ	 տատիկների	 և	 պապիկների,	 Թորայի,	 հրեական	 տոների	
անուններ:	 Վրաստանում	 ավելի	 շատ	 տղաներ,	 քան	 աղջիկներ	 են	 անվանակոչվել	
ողջ	ազգականի	պատվին:	 Տղաներն	անվանակոչվել	 են	 հիմնականում	պապիկների	
պատվին:	Իսկ	աղջիկները՝	տատիկների,	մայրերի,	ընկերների,	մեկ	դեպքում	նույնիսկ՝	
պապիկի:	 Ադրբեջանի	 լեռնային	 հրեաների	 համայնքներում	 նշանակալի	 մասով	
տրվում	 են	ազգականների	անուններ:	 Տղամարդկանց	համար	դրանք	հիմնականում	
և	հայրական	և	մայրական	գծով	ազգականների	անուններ	են	(27%);	կանանց	համար	
դրանք	հիմնականում	հայրական	կամ	մայրական	գծով	ազգականուհիներ	էին	(18%)10:

²ÕµÛáõñ   4   Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 

Միջի	 դարերում	 հայոց	 մեջ	 նորածնին	 անվանակոչելու	 իրավունք	 ունեին	
սահմանափակ	 թվով	 մարդիկ.	 հոգևորականը,	 տատմերը11,	 կնքահայրը,	 հյուրը,	
ընտանիքի	 ավագ	 անդամը,	 մորեղբայրը:	 Համարվում	 էր,	 որ	 անունն	 ունի	 մոգական	
նշանակություն,	 հետևաբար,	 անվանակոչելու	 իրավունք	 ունեին	 միայն	 այն	 մարդիկ,	
ովքեր	ինչ-որ	կերպ	կապված	 էին	ոչ	 երկրային	ուժերի	հետ:	Այս	պատկերացումները	
հիմնականում	 պահպանվեցին	 մինչև	 20-րդ	 դարի	 սկզբները:	 Խորհրդային	 շրջանում	
այս	 գործընթացին	 (անունների	 ընտրության)	 ակտիվորեն	 սկսեցին	 խառնվել	 ՔԱԿԳ	
աշխատողները12	 և	 նույնիսկ	 տեղական	 կուսակցական	 իշխանությունները,	 որոնք	
ծնողներին	կարող	էին	առաջարկել	տալ	կոմունիստական	անուններ	և	կազմակերպում	
էին	մկրտություններ,	որոնք	հայտնի	էին	որպես	«կարմիր	կնունքներ»13:	Այսօր	ընդունված	
է,	որ	երեխաներին	անվանակոչում	են	հիմնականում	ծնողները:	Որպես	կանոն,	առաջին	
տղային	անվանակոչում	է	հայրը,	իսկ	մնացածներին	և	աղջիկներին՝	մայրը14:

²ÕµÛáõñ   5   ØáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ù³ëÇÝ

Երեխային	անվանակոչում	են	հայրն	ու	մայրը:	Այն	դեպքում	երբ	հայրն	ու	մայրը	
չեն	կարողանում	համաձայնության	գալ	երեխայի	անվան	հարցում,	անվանակոչելու	

9	 Հրեաների	 տարբեր	 խմբերի	 անվանումներ:	 Աշքենազները	 եվրոպական	 հրեաների	 կենտրոնա-
եվրոպական,	գերմանական	խումբն	են;	սեֆարդները՝	եվրոպական	հրեաների	իսպանական	խումբն	են,	
միզրախները՝	Հյուսիսային	Աֆրիկայի,	Միջին	և	Առաջավոր	Ասիայի	հրեաներն	են:

10	 Edwin	 D.	 Lawson.	 Jewish	 Onomastics.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Jewish	 Language	 Research	 Website;	
Հասանելիությունը՝:	http://www.jewish-languages.org/onomastics.html.	

11	 Ծնունդն	ընդունող	կանայք:	
12 ՔԱԿԳ	 —	 հապավում.	 Քաղաքացիական	 կացության	 ակտերի	 գրանցման	 բաժին:	 Խորհրդային	

իշխանության	 կողմից	 հատուկ	 ստեղծված	 մարմին,	 որը	 գրավոր	 փաստաթղթերով	 վկայում	 էր	
քաղաքացիների	կյանքի	իրադարձությունների	հավաստիությունը:	

13	 Նախահեղափոխական	շրջանում,	մինչև	1917թ.	հետագայում	ԽՍՀՄ	կազմ	մտած	բազմաթիվ	քրիստոնյա	
ժողովուրդների	 մոտ	 ընդունված	 էր	 եկեղեցական	 մկրտության	 քրիստոնեական	 սովորությունը:	 1920-
ական	 թթ.	 խորհրդային	 իշխանությունը	 պահանջեց	 վերցնել	 այդ	 իրավունքը	 եկեղեցուց	 և	 մտածեց	
մկրտության	 սեփական	 տարբերակը,	 որն	 սկսեցին	 անվանել	 «կարմիր	 կնունք»	 (կարմիրը	 որպես	
բոլշևիկյան	հեղաշրջման,	խորհրդային	իշխանության	և	ԽՍՀՄ	դրոշի	խորհրդանշական	գույն):	

14	 Մարգարյան	Ն.,	հեղինակային	տեքստ:	
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իրավունքը	հորն	է:	Իսկ	եթե	հայրը	ցանկություն	է	հայտնում	իրավունքը	փոխանցել	
մորը,	ապա	դրանում	ոչինչ	դատապարտելի	չկա:	

Ծնողներին	 իրավունք	 է	 վերապահված	 նաև	 անվանակոչության	 իրավունքը	
փոխանցել	 մեկ	 ուրիշի:	 Դա	 կարող	 է	 լինել	 պապիկը,	 տատիկը	 կամ	 մեկ	 այլ	 անձ:	
Մարգարեն15	 (թող	 օրհնի	և	ողջունի	Ալլահը16)	անվանակոչնել	 է	 իր	համախոհներից	
ոմանց	երեխաներին,	ինչպես	նկարագրված	է	վերը17:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝáõÝÁ

q

5. Ի՞նչ ծագում ունեն 6–8 աղբյուրներում հիշատակված անունները: Ե՞րբ են դրանք 
առաջացել: Ո՞վ է, Ձեր կարծիքով, այդ անունների առաջացման նախաձեռնողը:

6. Որո՞նք են կանանց անունների ընտրության հիմնական շարժառիթները (Աղբյուր 
9, 10): Ինչպե՞ս է Աղբյուր 9-ը հարաբերվում հարցախմբի մնացած աղբյուրներին: 

7. Ինչո՞վ էին առաջնորդվում ծնողները, երբ երեխաներին անվակոչում էին 
նոր խորհրդային անուններով: Ինքներդ ին՞չ վերաբերմունք ունեք դրանց 
գործածության հանդեպ:

²ÕµÛáõñ   6   Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Խորհրդային	տարիներին	հայերի	շրջանուիմ	լայն	տարածում	ունեին	ռուսական	
անունները.	 Վոլոդյա	 (Վլադիմիր),	 Սլավա,	 Յուրա,	 Բորիս,	 Սվետլանա,	 Նադյա	
(Նադեժդա),	 Լարիսա,	 Իրինա,	 այլ:	 Վոլոդյա	 անունը	 կապված	 է	 սոցիալիստական	
հեղափոխության	 առաջնորդ	 Վլադիմիր	 Լենինի	 անվան	 հետ:	 Հանդիպում	 էին	 նաև	
այնպիսի	անուններ,	որոնք	ունեին	գաղափարախոսական	բեռնվածություն	և	հաճախ	
ներկայացվում	էին	հապավման	ձևով.	Կիմ	(коммунистический	интернационал	моло-
дежи	—	երիտասարդության	կոմունիստական	ինտերնացիոնալ),	Լենդրոշ	(լենինյան	
դրոշ),	 Լեկդար	 (Լսիր,	 երիտասարդ,	 կոմունիստ	 դարձիր),	 Վիլեն	 (Վլադիմիր	 Իլյիչ	
Լենին),	Լենվել	(Ленин	великий-Մեծ	Լենին),	Մէլս	(մարքս,	Էնգելս,	Լենին,	Ստալին),	
Մարլեն	(Մարքս,	Լենին)	և	այլն18:

²ÕµÛáõñ   7   È»½í³µ³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ»ÝÁ ²¹ñµ»ç³ÝáõÙ ³ÝáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ

Ինչպես	նշեց	Ադրբեջանի	Գիտությունների	Ազգային	Ակադեմիայի	Նասիմիի	անվան	
Լեզվաբանության	ինստիտուտի	տնօերն	Ֆահրեդդին	Վեյսելլին,	երկրում	պայքարւոմ	
են	 գեղարվեստական	 ստեղծագործությունների	 կամ	 հեռուստասերիալների	
հերոսների	անուններով երեխաներին	անվանակոչելու	ծնողների	ձգտման	դեմ:	«Մենք	
հրատարակում	ենք	գրքեր	ու	տպում	այլ	միջոցներ,	որոնք	արտացոլում	են	ժամանակի	
ոգին:	 Այնտեղ	 առավել	 ժամանակակից	 անուններ	 են»,	 —	 ավելացրեց	 Վեյսելլին:	
Ադրբեջանում	անսովոր	անուններ	հայտնվեցին	դեռևս	անցյալ	դարի	կեսերից:	Ճիշտ	

15	 Այս	դեպքում՝	Մուհամեդ	մարգարեն:
16 Ալլահ	—	Իսլամում	միակ	տրանսցենդենտ	Աստծո	անունը:	Ներառում	է	Աստծո,	Արարչի	և	Ամենազոր	

տիրոջ	հասկացությունները:
17	 Как	выбрать	ребёнку	имя.	—	Էլեկտրոնային	ռեսուրս՝	Istina	http://www.mukmin.narod.ru/.	—	

Հասանելիությունը՝	http://www.mukmin.narod.ru/ji37.html.	
18	 Մարգարյան	Ն.,	Դաշտային	ազգագրական	նյութեր,	Երևան,	2011թ.:	
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է,	այն	ժամանակ	գերակշռում	էր	կոմունիստական	թեմատիկան:	Ահա	և	ապրում	են	
հանրապետությունում	Սովետ,	Սովմին,	Ստալին,	նույնիսկ	Տրակտոր	անունվ	մարդիկ:	
Իհարկե,	 բազմաթիվ	դեպքերում	այս	 բացառիկ	անուններով	հպարտանում	են	և	 չեն	
պատրաստվում	դրանք	փոխել19:	

²ÕµÛáõñ  8  ¾ÉÙÇñ³ ³Ýí³Ý Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ

Գոյություն	 ունի	 Էլմիրա	 անվան	 առաջացման	 մի	 քանի	 վարկած:	 Դրանցից	
մեկի	 համաձայն	 այն	 խորհրդային	 հեղափոխական	 անվանում	 է,	 որն	 առաջացել	 է	
«Электрификация	Мира	—	աշխարհի	էլեկտրիֆիկացում»	հապավումից20».

²ÕµÛáõñ  9      î»ë³ñ³Ý ÙáëÏáí Û³Ý ·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ21 

²ÕµÛáõñ    10      ¶áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñáõß»ñÇó…

1982թ.	աշխատում	էի	կենտրոնական	Ուկրաինայի	փոքր	
քաղաքներից	 մեկի	 երկաթուղայինների	 հիվանդանոցում:	
Մանկական	 բաժանմունքի	 կոլեկտիվը	 շատ	 լավն	 էր,	
հետաքրքիր	 և	 ես,	 որպես	 երիտասարդ	 մասնագետ,	
ձգտում	 էի	 լավ	 հարաբերություններ	 հաստատել	 ինչպես	
բժիշկ	 գործընկերների,	 այնպես	 էլ	 բուժքույրերի	 հետ:	 Չէ՞	
որ	 հիմնականում	 հենց	 նրանք	 էին,	 որ	 ավելի	 հաջող	 էին	
դարձնում	 երեխաների	 բուժման	 ընթացքը:	 Բուժքույրերից	
առանձնանում	 էր	 բարեհոգի	 և	 այդ	 ժամանակ	 շատ	
պահանջկոտ	Օկտյաբրինա	Իվանովնան:	Նա	մոտավորապես	
50	տարեկան	էր:	Երբ	 ծանոթության	ժամանակ	ես	առաջին	
անգամ	 լսեցի	 նրա	 անունը,	 շատ	 զարմացա:	 Նա	 երևի	 դա	
զգաց,	որովհետև	ասաց.	«Մի	զարմացեք:	Իմ	անունն	ինձ	շատ	
դուր	է	գալիս:	Ես	հասկանում	եմ,	թե	հայրս	ինչու	է	ինձ	այդ	
անունը	 տվել:	 Իմ	 անունը	 հազվադեպ,	 բայց	 շատ	 գեղեցիկ	
անուն	 է,	այդպես	 չէ՞:	Թե	 չէ	հայրս	ծանոթներ	ուներ,	որոնք	
աղջկան	 Հնգամյակ	 էին	 անվանել:	 Պատկերացնու՞մ	 եք:	
Հնգամյակ	Կարպովնա:	Երևի	շատ	գիտակից	էին»22:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. ²ÝáõÝÁ ¨ å»ïáõÃÛáõÝÁ

q

8. Ի՞նչ զգացողություններ է առաջացնում Ձեզ մոտ Աղբյուր 11-ը: Կհամաձայնե՞իք 
արդյոք Դուք նման մոտեցմանը Ձեր անվան ընտրության հետ կապված: Ինչու՞:

9. Ինչպե՞ս կբացատրեիք Էստոնիայի՝ անունների մասին օրենքի հոդված 7-ի 
պահանջների պատճառները: 

19	 Алиева	А.	 В	Азербайджане	появились	новые	правила	изменения	фамилии.	—	Էլեկտրոնային	ռեսուրս՝	
Aze15	http://www.aze.az/.	—	Հասանելիությունը՝	http://aze.az/news_v_azerbaydzhane_poyavilis_89188.html

20	 Значение	 имени	 Эльмира.	 —	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս՝	 Как	 завут.ру	 http://www.kakzovut.ru/.	 —
Հասանելիությունը՝	http://www.kakzovut.ru/names/elmira.html

21	 Լուսանկարը	Յու.	Կուշներյովայի:	
22	 Պ.	Ա.	Կոստյուկի	հուշերից:	Գրառել	է	Ի.	Ա.	Կոստյուկը	2008	թ.:	
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q

10. Ինչո՞վ են առաջնորդվում պետական ծառայողները, երբ հրաժարվում են 
գրանցել որոշակի անուններ (Աղբյուր 11, 13): 

11. Ի՞նչ է նկատի առնվում հետևյալ պնդման դեպքում. «Քաղաքացիական 
կացության ակտերի գրանցման բաժինների իրավաբանները պետք է 
լուսավորեն քաղաքացիներին այն դեպքում, երբ վերջիններս իրենց երեխային 
տալիս են ոչ թե ազգային, այլ ծիծաղելի անուններ» (Աղբյուր 14):

²ÕµÛáõñ   11  ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó

47-ամյա	 նկարիչ	 Վյաչեսլավ	 Վորոնինը	 իր	 նորածին	 որդուն	 տվել	 է	 տառերից	
և	 թվերի	 համադրությունից	 կազմված	 անուն.	 БОЧ	 рВФ	 260602:	 Սա,	 առաջադեմ	
ծնողների	մտահղացմամբ	(մայրը	լիովին	համաձայն	է	ամուսնու	հետ	այդ	հարցում),	
պետք	է	ընթերցվի	կամ	ապակոդավորվի	հետևյալ	կերպ	 (հայերեն	թարգմանության	
դեպքում	 բովանդակությունը	 փոքր	 փոխվում	 է).	 Կենսաբանական	 Օբյեկտ	 Մարդ	
Վորոնին-Ֆրոլովների	 տոհմից,	 ծնված	 2002թ.	 Հունիսի	 26-ին:	 Ի	 պատասխան	
շրջապատի	 զարմանքին,	 երջանիկ	 հայրը	պատասխանում	 է.	 «Ժամանակն	 է	ազատ	
մարդ	 դառնալու	 և	 երեխային	 իսկական	 անուն	 տալու,	 որը	 պիտի	 լինի	 միակը	 և	
անկրկնելին:	Չէ	որ,	ըստ	էության,	Պյոտրը	կամ	Իվանը	անուններ	չեն,	այլ	դիմելաձևեր:	
Նույնիսկ	Իվանով	Պյոտր	Սեմյոնովիչը	անուն	չէ:	Իսկ	նա	միակն	է	այդ	անունով	ողջ	
աշխարհում:	 Իվանով	 Պյոտր	 Սեմյոնովիչ,	 25.07.1943թ.	 ծնված,	 միլիցիայի	 43-րդ	
բաժանմունք,	ավելացրած	անձնագրի	 համարը,	 բոլորը	 գրված	 մեկ	տողում	—	ահա	
այս	 նույնականացման	 համակարգն	 էլ	 հանդիսանում	 է	 կոնկրետ	 մարդու	անունը»:	
Իր	Վյաչեսլավ	անվանը	նույնպես	վատ	է	վերաբերում	և	պատրաստվում	է	այն	փոխել	
БОЧ	рВП	250856-ի,	այսինքն,	Կենսաբանական	Օբյեկտ	Մարդ	Վորոնին-Պարխոմենկո	
տոհմից,	ծնված	1986թ.	օգոստոսի	25-ին:	ՔԱԿԳ-ում	հրաժարվել	են	գրանցել	երեխայի	
այդպիսի	«ժամանակակից	անունը»,	սակայն	չհանդարտվող	ծնողները	դատի	են	տվել	
ՔԱԿԳ	բաժնին	և	լի	են	վճռականությամբ	շրջանառության	մեջ	դնելու	այսպես	կոչված	
«ճամբարային	անունները23»,	ինչպես	նրանց	հորինած՝	մարդկանց	նույնականացման	
համակարգն	 անվանում	 է	 Չերտանովյան	 ՔԱԿԳ	 բաժնի	 տնօրեն	 Լյուդմիլա	
Սախարովան24:

²ÕµÛáõñ   12   ²ÝáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇó (¾ëïáÝÇ³, 2004 Ã.)

Հոդված	7.	Անուններին	ներկայացվող	պահանջները.	
Չի	թույլատրվում	որպես	անուն	շնորհել	այնպիսիները,	որոնք	պարունակում	են	

թվեր	 կամ	 ոչ	 վերբալ	 նշանակություններ,	 ինչպես	 նաև	 այնպիսի	 անուններ,	 որոնք	
առանձին,	կամ	ազգանվան	հետ	չեն	համապատասխանում	բարի	սովորույթներին:	

…	որպես	անուն,	առանց	հարգելի	պատճառների,	չեն	կարող	շնորհվել. 
1)	 անսովոր	 անունը,	 որը	 պիտանի	 չէ	 օգտագործման	 համար	 նրա	 բարդության	

պատճառով,	 կամ	 չի	 համապատասխանում	 այն	 լեզվի	 գործածության	 ընդհանուր	
կանոններին	 կամ	 ընդհանուր,	 համալեզվական	 նորմերին,	 որով	 պիտի	 գրվի	 կամ	
արտասանվի;	

2)	Անհատի	սեռին	չհամապատասխանող	անունները;	

23	 Նկատի	 ունի,	 որ	 նացիստական	 Գերմանիայի	 համակենտրոնացման	 ճամբարներում	 յուրաքանչյուր	
բանտարկյալի	 համար	 էր	 շնորհվում,	 փաստորեն,	 վերացվում	 էր	 անուըն,	 և,	 այսպիսով,	 անհատը	
ստորացվում	էր	ու	փաստացի	հեռացվում	հասարակությունից:

24	 Прозоров	Л.Р.	Три	заметки	об	именах.	—	http://www.perunica.ru/2010/01/17/tri-zametki-ob-imenax.html.
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3)	այն	անունը	 կամ	անվան	հապավումը,	 որը	 գործածվում	 է	 որպես	հանրահայտ	
անձնանուն	կամ	համընդհանուր	հայտնի	անհատի	անունը	կամ	ծառայողական	անունը:

Որպես	 ծառայողական	 անուն	 սույն	 օրենքի	 շրջանակում	 դիտարկվում	 է	 այն	
անունը,	 որը	 գործածվում	 է	 ծառայողական	 պարտականությունները	 կատարելիս,	
սակայն	 անձի	 պաշտոնական	 անունը	 չի	 հանդիսանում:	 Սույն	 հոդվածի	 2	 և	 3	
դրույթներից	 բացառություններ	 կարող	 են	 արվել	 այն	 դեպքում,	 երբ	 երեխան	 կամ	
նրա	 ծնողները	 քաղաքացիության,	 ընտանեկան	 հարաբերությունների,	 ազգային	
պատկանելության	 կամ	 այլ	 իրողություններով	 պայմանավորված,	 ունեն	 կապեր	
այլալեզու	անվանաբանական	ավանդույթների25	 հետ,	 իսկ	 շնորհվող	անունը	 դրանց	
համապատասխանում	է26:
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Հայաստանում,	ՔԱԿԳ	շրջանային	բաժիններից	մեկում	ծնողներին	չեն	թույատրել	
իրենց	 տղային	 անվանակոչել	 Կրիշնա27:	 փաստարկելով,	 որ	 այն	 չի	 հանդիպում	
անձնանունների	 հայկական	 ցանկում	 և	 հայկական	 ծագում	 չունի:	 Մյուս	 դեպքում	
ԶԱԳՍ-ի	 աշխատակիցները	 հրաժարվում	 էին	 երեխաներին	 անվանակոչել	 իրենց	
պապերի	 անուններով.	 Իլյիչ,	 Վլադիմիր,	 բացատրելով,	 որ	 Իլյիչի	 և	 Վլադիմիրի	
ժամանակները	վաղուց	անցել	են	(քանի	որ	դրանք	ԽՍՀՄ	հայտնի	առաջնորդ	Լենինի	
անունն	ու	հայրանունն	էր)	և	եկել	է	ազգային	հերոսների	անունների	ժամանակները	
(ինչպես	օրինակ՝	Սերոբ,	Հրայր,	Գարեգին	և	այլն)28:	
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Ադրբեջանում	 ներկայում	 նորածիններին	 ավելի	 հաճախ	 տալիս	 են	 ազգային	
և	 թյուրքական	 ծագման	 անուններ:	 Այդ	 մասին	 վկայում	 է	 2010–2012	 թվականների	
վիճակագրությունը:	 Տերմինաբանական	 հանձնաժողովի	 նախագահի	 նշանակումից	
հետո	կստեղծվի	հատուկ	աշխատանքային	խումբ,	որը	կվերահսկի	հատուկ	անունների	
գործածության	գործընթացը:	Այդ	նպատակով	ՔԱԿԳ	օրգաններին	կտրվեն	անունների	
գրքեր:	Իսկ	ՔԱԿԳ	օրգանների	իրավաբանները	պետք	է	լուսավորեն	այն	մարդկանց,	
որվքեր	իրենց	երեխաներին	տալիս	են	ոչ	թե	ազգային,	այլ	ծիծաղելի	անուններ29:	

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Անկախության	 հռչակումից	 կամ	 վերականգնումից	 հետո	 բազմաթիվ	 երկրներում	
ընդունվել	են	պետական	լեզվի	մասին	օրենքներ,	լեզվի	պահպանման,	պաշտպանության	
ու	զարգացման	նպատակով,	ինչն	իր	հերթին	ազգային	ինքնության	կարևոր	բաղկացուցիչ	
է:	 Այդ	 օրենքներում	 ուշադրություն	 է	 դարձվում	 նաև	 անձնանունների	 գործածության	
կարգին	(օրինակ,	Լատվիայի՝	՛՛Պետական	լեզվի	մասին՛՛	օրենքի	Հոդված	19):

25	 Օնոմաստիկա	—	գիտություն	անունների	և	անվանումների	մասին:	
26	 Эстония:	 Закон	 об	 именах.	—	Էլեկտրոնային	 ռեսուրս՝	 http://transcoalition.info/.	—	 Հասանելիությունը՝	

http://transcoalition.info/laws/estonia-names-law.
27	 Կրիշնա	 —	 հինդուիզմում	 ամենամեծ	 հեղինակություն	 ունեցող	 աստվածներից	 է:	 Հնդկաստանի	

սահմաններից	 դուրս,	 այդ	 թվում	 Եվրոպայում	 և	 նախկին	 ԽՍՀՄ	 տարածքներում	 բնակվող	
հավատացյալների	առանձին	խմբերի	գերագույն	աստված:	

28	 Ն.	Մարգարյան,	Դաշտային	ազգագրական	նյութեր,	2011թ.:
29	 Исабалаева	И.	 В	Азербайджане	 детям	 чаще	 дают	 национальные	 имена.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս՝	 Trend	

http://www.trend.az/:	Հասանելիությունը՝	http://www.trend.az/news/society/2158276.html:
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12. Ո՞րն է դատական գործընթացի պատճառը (Աղբյուր 16, 17: Ինչպե՞ս են 
հարաբերվում կոնֆլիկտի էությունը Աղբյուր 17-ի օրինակից և 12, 13 
աղբյուրների տեղեկատվությունը:

13. Զբաղեցրեք որևէ դիրք «Ունի՞ արդյոք պետությունն իրավունք խառնվել 
ծնողների կողմից երեխաների անվանակոչության գործին» բանավեճում:

²ÕµÛáõñ  15  È³ïíÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 1999Ã. 21.12 ÁÝ¹áõÝí³Í 
«ä»ï³Ï³Ý É»½íÇ Ù³ëÇÝ» ûñ»ÝùÇó 21.12.1999 Ã. 

Հոդված	19.
(1)	Անձնանունները	վերարտադրվում	են	համաձայն	լատիշերենի	ավանդույթների	

և	 գրվում	 են	 գրական	 լեզվի	 գործող	 նորմերով,	 սույն	 հոդվածի	 երկրորդ	 մասի	
դրույթներին	համապատասխան:	

(2)	անձնագրում	կամ	ծննդյան	վկայականում,	բացի	լատիշերենի	գործող	նորմերին	
համապատասխան	անունն	ու	ազգանունը	նշելուց,	նշվում	են	նաև	անձի	տոհմական	
անվան	պատմական	ձևը	կամ	անձնանվան՝	այլ	 լեզվում	օրիգինալ	ձևը	լատինական	
այբուբենի	տառադարձությամբ,	եթե	անձը	կամ	անչափահաս	անձի	ծնողները	հայտնել	
են	նման	ցանկություն	ու	դա	կարող	են	հավաստել	փաստաթղթերով30:

²ÕµÛáõñ  16  úñÇÝ³Ï È³ïíÇ³ÛÇ ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇó

В	 2013թ.	 Լիեպայա	 քաղաքի	 վարչական	 շրջանային	 դատարանը	 քննում	 էր	
դատական	հայց,	ներկայացված	երեխայի	ծնողի	կողմից,	ով	պահանջում	էր	երեխային	
գրանցել	 «Miron31	 Antonov»,	 անուն	 ազգանունով,	 ինչպես	 նաև	 ՔԱԿԳ	 բաժնից	
բռնագանձել	 2700	 լատ	 փոխհատուցում:	 Դատարանը	 մերժեց	 հայցը,	 համաձայնելով	
ՔԱԿԳ	 բաժնի	 փաստարկների	 հետ	 առ	 այն,	 որ	 ոչ	 լատիշական	 անձնանունների	
գրությունը	 Լատվիայում	 կանոնակարգվում	 է	 համաձայն	 լատիշերենի	 նորմերի:	
Այսպիսով,	 երեխային	 հնարավոր	 կլիներ	 գրանցել	 որպես	 «Mirons	 Antonovs»32:	 Նման	
որոշմանը,	սակայն,	կտրականապես	դեմ	են	երեխայի	ծնողները:	Ավելի	վաղ	հայտնվել	
էր,	 որ	 երեխայի	 ընտանիքին	 զայրացնում	 է,	 այն,	 որ	 ՛՛ս՛՛	 վերջավորությամբ	 անվան	
արտասանությունը	(«Mirons»)	հիշեցնում	է	լատիշական	«mironis»	(«հանգուցյալ»)	բառը33:

q Ամփոփիչ քննարկում

  Ինչպե՞ս են անվան ընտրության մեջ արտացոլվում հասարակությունում և 
մշակույթում տեղի ունեցող փոփոխությունները: 

30	 Լիտվայի	օրենքները	ռուսերենով:	Էլեկտրոնային	ռեսուրս՝	http://latvia.news-city.info/:	Հասանելիությունը՝	
Латвийская	Республика.	http://latvia.news-city.info/docs/sistemsf/dok_iercib.htm.

31	 Միրոն	անունը	ծագում	է	հունական	«միրո»	բառից,	թարգմանաբար՝	«անուշաբույր	յուղ»	կամ	«արտասվող»	
բառից:	

32 Համաձայն	գործող	նորմերի,	լատիշերենում	տղամարդկանց	անուններն	ավարտվում	են	«ս»-ով.	Pēteris	
(Պետերիս),	Jānis	(Յանիս):

33	 Суд	 не	 позволил	 назвать	 ребенка	 именем	 «Miron»:	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս՝	 http://rus.delfi.lv:	
Հասանելիությունը՝	 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/sud-ne-pozvolil-nazvat-rebenka-imenem-miron.d?id= 
43493757#ixzz3A4oFwnY8.
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 X Ի՞նչ դեր են խաղում հուշարձանները ժողովրդի պատմության և 
մշակույթի ուսումնասիրության գործում

q

1. Ի՞նչ եք դուք տեսնում: Նկարագրեք այն, թե ինչ եք դուք տեսնում:
2. Ի՞նչ խորհրդանիշեր եք դուք տեսնում այդ հուշարձանի մեջ: Ի՞նչ են դրանք 

նշանակում:
3. Պատմական ի՞նչ իրադարձություն է պատկերված հուշակոթողում:
4. Ինչպե՞ս են խորհրդանիշներն օգնում հասկանալու պատմական համատեքստը և 

իրադարձության կարևորությունը, որը պատկերված է հուշարձանում:
5. Ովքե՞ր են այդ մարդիկ, որոնք պատկերված են հուշարձանում:
6. Ի՞նչ է պատմում հուշարձանը այն մարդկանց մասին,որոնք ստեղծել են նրան:
7. Ինչի՞ն և ու՞մ է ժողովուրդը նախընտրում հուշարձան կանգնեցնել:

²ÕµÛáõñ  1  Î³Ù³ñ — ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù³Ûñ ï³×³ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ÙáõïùÇ Ùáï 
Ï³Ý·Ý»óí³Í Ñáõß³ñÓ³Ý³Ù³ë1

1	 Տրդատ	 III	 թագավորը	 և	Գրիգոր	 Լուսավորիչ	 կաթողիկոսը:	 Էջմիածին,	 Լուսանկարը	Կ.	 Բայրամյանի	
2013	թ.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ä³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ

q

8. Համաձայն եք արդյո՞ք 2-րդ աղբյուրում ներկայացված հուշարձանի բնորոշման 
հետ: Ի՞նչ կավելացնեիք դուք ասվածին:

9. Կարելի է արդյո՞ք Հայաստանն անվանել «թանգարան բաց երկնքի տակ»: 
Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

²ÕµÛáõñ  2  Æ±Ýã ¿ Ñáõß³ñÓ³ÝÁ:

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԸ	/	պատմական,	հնագիտական	և	արվեստի	հուշարձաններ	և	այլն/	—	
կառույց	է,	որը	կազմում	է	երկրի,	ժողովրդի,	մարդկության	մշակութային	գանձարանի	
բաղադրիչը:	Հուշարձանը	արվեստի	ստեղծագործություն	է	և	միտված	է	հավերժացնելու	
մարդկանց	 կամ	պատմական	 րադարձությունները:	 Դրանք	 քանդակների	խումբ	 են,	
արձաններ,	 կիսանդրիներ,	 ռելիեֆային	 սյուներ,	 հաղթական	 կամարներ,	 սյուներ,	
կոթողներ	 և	 այլն:	 Հուշարձանների	 ամենից	 զարգացած	 ձևը	 հուշակոթողներն	 են:	
Հուշարձանը	 միաժամանակ	 հանդիսանում	 է	 մշակութային	 ժառանգության	 մաս,	
դարաշրջանի,	ժողովրդի,	պետության	և	նրա	մշակույթի	հարստությունը2:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù
Հայաստանը	 հնագույն	 երկիր	 է	 և	 մշտապես	 գտնվել	 է	 Եվրոպան	 և	 Ասիան	

միմյանց	 կապող	 ուղիների	 խաչմերուկում:	 Բոլոր	 դարաշրջանները,	 որոնք	 անցել	 են	
այս	 հնագույն	 երկրի	 վրայով,	 իր	 հետքերն	 է	 թողել	 նրա	 վրա:	 Ուստի,	 պատմության	 և	
մշակույթի	 հուշարձանների	 քանակով	 այս	 երկիրը	 կարող	 է	 համարվել	 Հին	 աշխարհի	
ամենագողտրիկ	վայրը:	Իզուր	չէ,	որ	Հայաստանն	անվանում	են	«թանգարան	բաց	երկնքի	
տակ»:	Այստեղ	կարելի	է	հանդիպել	Հին	աշխարհի	գրեթե	բոլոր	քաղաքակրթությունների	
թողած	 հետքերին:	 Արվեստի	 և	 ճարտարապետության	 բազմաթիվ	 հուշարձանները	
երկիրը	դարձնում	են	անցյալի	մշակույթի	գանձերի	շտեմարան:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. àõ±Ù ¨ Ç±ÝãÇ Ñ³Ù³ñ »Ý Ñáõß³ñÓ³Ý Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ

q

10. Ու՞մ են նվիրված հուշարձանները, որոնք ներկայացված են լուսանկարներում: 
11. Ինչի՞ համար են այդ մարդկանց պատվին հուշարձան կանգնեցվել, ի՞նչն է 

նրանց միավորում:
12. Ո՞րն է այդ մարդկանց ներդրումը պատմության և մշակույթի մեջ: Ի՞նչ արժեքներ 

են նրանք ստեղծել: 
13. Ու՞մ են պատկանում այդ արժեքները, միայն տ¨ալ ժողովրդին, թե՞ ողջ 

մարդկությանը: Մեկնաբանեք ձեր պատասխանը:
14. Կատարեք ընդհանրացում. Ու՞մ և ի՞նչի համար են կանգնեցնում հուշարձան: 

Բոլոր խմբերին ծանոթացրեք կատարված եզրակացությունների հետ:

2	 Большой	энциклопедический	словарь.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	http://enc-dic.
com/print/enc_big/Pamjatnik–43821.html.
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ÊáõÙµ 1: 

²ÕµÛáõñ     3   Ðáõß³ñÓ³Ý Ð³ÛÏ 
Ü³Ñ³å»ïÇÝ: ºñ¨³Ý3

²ÕµÛáõñ     4   Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ý³Ñ³å»ïÁ

…Հին	 ավանդույթի	 համաձայն,	 հայերը	
սերվել	 են	 աստվածային	 Հայկ	 նահապետից:	
Ավանդույթը	 պատմում	 է	 նաև,	 որ	 Հայկը	
պայքարել	 է	 Միջագետքի	տիրակալ	 Բելի	 դեմ,	
հաղթել	 է	 նրան	 և	 ի	 նշան	 այդ	 հաղթանակի,	
հայերը	 նշել	 են	 իրենց	 տարեգրության	 սկիզբը	
/ըստ	 նշանավոր	 հայագետ	 Ղևոնդ	 Ալիշանի,	
դա	 կատարվել	 է	 Ք.Ծ.Ա.	 2492	 թ.	 օգոստոսի	
11-ին/:	 Հայկական	 վարկածի	 համաձայն	
նահապետ	Հայկի	անունով	հայերն	անվանվում	
են	 «Հայք»,	 իսկ	 երկիրը	 «Հայաստան»,	 իսկ	
նրա	 սերունդներից	 մեկի՝	 Արամի	 անունից	
էլ	 առաջացել	 է	 «Արմենիա»	 կամ	 «արմեններ»	
անվանումները4:

²ÕµÛáõñ     5   ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 
³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ     6   ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý 
(1896–1923) 

Պոետ,	 արձակագիր,	 գրական-հասա-
րակական	 գործիչ:	 Թումանյանը	 ակտիվ	
մասնակցություն	 է	 ունեցել	 նաև	 հայ	 նոր	
մշակույթի	 ստեղծման	 գործում:	 1921	 թվ-
ակ	անին	 Թիֆլիսում	 նա	 հիմնել	 է	 Հայ	 մշա-
կույթի	 տուն:	 Նույն	 տարում	 ղեկավարել	 է	
Հայաստանի	 օգնության	 ֆոնդը:	 Թումանյանի	
ստեղծագործական	 սկզբունքները	 առավել	
լիակատար	 ներկայացված	 են	 պոեմներում	 և	
բալադներում5:

3	 3,	5,	9,	11,	13,	17,	19,	21,	27,	33,	39	և	41	աղբյուրների	լուսանկարները	Կ.	Ս.	Բայրամյանի	2013–2014	թթ.:	
4	 Происхождение	и	формирование	армянского	народа.		  

[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	www.historyofarmenia.am.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.historyofarmenia.
am/ru/Encyclopedia_of_armenian_history_hay_joxovrdi_tsagumn_u_kazmavorumy.

5	 Туманян	 Ованес.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://www.armenianlanguage.am/ru/Encyclopedia_tumanyan_hovhannes.
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²ÕµÛáõñ   7   ²ñ³Ù Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ 
ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   8   ²ñ³Ù Ê³ã³ïñÛ³Ý  
(1903–1978)

Երաժշտագետ,	 դիրիժոր,	 ԽՍՀՄ	 ժողով	րդ-
ական	 արտիստ,	 արվեստա	գիտության	 դոկ	տոր:	
Արամ	 Խաչատրյանը	 XX-րդ	 դարի	 նշանավոր	
երգահաններից	 է	 և	 մեծ	 ազդե	ցություն	 է	 ունեցել	
հայ	 և	 արևելքի	 ժողովուրդների	 երաժշտարվեստի	
զարգա	ցման	 վրա.	 հայկական	 երաժշտությունը	
նա	 բարձրացրել	 է	 համաշխարհային	 աս	տիճանի:	
Նա	 հանդիսանում	 է	 ազգային	 առաջին	 բալետի	
հեղինակը,	 հայկական	 կին	ոերաժշտության	 հիմն-
ադիրը:	 Երևան	ում	 Արամ	 Խաչատրյանի	 անունով	
է	 կոչ	վում	 Ֆիլհարմոնիայի	 Մեծ	 դահլիճը6:	
ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ն	 միջազգային	 ռեգիստրին	 է	 ներկ-
այա	ցրել	«Աշխարհի	հիշողությունը»	ծրագիրը	հայ-
ազգի	 նշանավոր	 երգահան	 Արամ	 Խաչատրյանի	
ձեռագիր	նոտաները	և	կինոյի	համար	գրված	երաժ-
շտությունը	այդ	ցուցակում	ներառնելու	համար7:

 

²ÕµÛáõñ   9   ìÇÏïáñ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   10   ìÇÏïáñ Ð³Ùµ³ñÓáõÙÛ³Ý 
(1908–1996)

Նշանավոր	աստղաֆիզիկոս:	1935	թվականին	
Համբարձումյանը	 հիմն	ադ	րել	 և	 ղեկավարել	 է	
ԽՍՀՄ-ում	առաջին	աստղագիտության	ամբիոնը:	
Աստղային	 վիճակագրության	 և	 աստղային	
համա	կար	գերի	 զարգացման	 մասին	 նրա	 հետ	-
ազոտությունները	 դրվեցին	 արդի	 աս	տ	ղային	
համակարգերի	 վիճա	կա	գրության	 մեխանիկայի	
հիմքում:	 Այս	 հետազոտությունները	 1995	 թ.	
արժանացան	 Ռուսաստանի	 դաշնության	
պետական	 մրց	անակի,	 անվանի	 գիտնականի	
մահից	մեկ	տարի	անց:	Նա	հիմնադրել	և	երկար	
տարիներ	 գլխավորել	 է	 աշխարհահռչակ	
Բյուրականի	 աստղադիտարանը,	 գլխավորել	 է	
նաև	Հայաստանի	գիտությունների	ակադեմիան8:

6	 Արամ	 Խաչատուրյան:	 —	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս.	 http://www.armeniaculture.am/ru/Encyclopedia.	 —	
Հասանելիություն.	http://www.armeniaculture.am/ru/Encyclopedia_khachatryan_aram.

7	 Юнеско	 включила	 в	 программу	 «Память	 Мира»	 Арама	 Хачатуряна.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://
www.vestikavkaza.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.vestikavkaza.ru/news/YUNESKO-vklyuchilo-v-
programmu-Pamyat-mira-Arama-KHachaturyana.html.

8	 Ակադեմիկոս	 Համբարձումյան	 Վիկտոր	 Համազասպի.	 Կյանքը	 և	 գործունեությունը	 (1908–1996).	
Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://vambartsumian.org/	 —	 Հասանելիություն:	 http://vambartsumian.org/index.
php?cat=biogr&sec=0#01.
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ÊáõÙµ 2: 

²ÕµÛáõñ     11     Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ³ñÓ³ÝÁ 
ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   12   Ø»ëñáå Ø³ßïáó  
(361/362–440)

405թ.	 Հյուսիսային	 Միջագետքի	 Եդ	եսիա	
քաղաքում	 (Սամոսատ)	 գիտ	ական	 երկարատև	
պրպտումներից	 հետո	 Մա	շտոցը	 ստեղծում	 է	
36	 տառերից	 բաղկացած	 հայկական	 այբուբենը:	
Սա			հակ	 Պարթև	 կաթողիկոսի	 օգնո	ւթյամբ	 նա	
դպրոցներ	 է	 բացում	 Այր	արատում,	 Սյունիքում,	
Գողթում,	Գա	րդմանում	և	Հայաստանի	մի	շարք	այլ	
վայ	րերում:	Նա	հիմնում	 է	 նաև	Վաղ		արշապատի	
ուսումնարանը,	 որն	 առ	ա	ջին	 բարձրագույն	
դպրոցն	 էր	 քրիստոնեական	 Հայաստանում.	
սովո	րողներին	 հավաքում	 էին	 երկրի	 տարբեր	
շրջաններից	 ու	 մարզերից:	 Մաշտոցը	 մշակում	 է	
նաև	դասավանդման	մեթոդները	և	գրում	է	հայոց	
լեզվի	առաջին	դասագիրքը9:

²ÕµÛáõñ   13   ¸³íÇÃ ²ÝÑ³ÕÃÇ ³ñÓ³ÝÁ 
ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   14   ¸³íÇÃ ²ÝÑ³ÕÃ  
(Ùáï 475 — 6-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ë) 

Դավիթ	 Անհաղթ	 —	 հայ	 փիլիսոփա:	 Փիլի-
սոփ	այական	 բանավեճերում	 մշտապես	 հաղ-
թե	լու	 համար	 ստացել	 է	 Եռակի	 Անհաղթ	 փիլի-
սոփա	 անունը:	 Փիլիսոփայությունը	 ըստ	 Դավ	իթ	
Անհաղթի,	 իմաստության	 մայրն	 է.	 նա	 բոլոր	
գիտությունների	 և	 արվեստների	 համար	 հանդ-
իսանում	 է	 ելակետային	 սկիզբ,	 որի	 մեջ	 մտնում	
էին	 ոչ	 միայն	 գեղարվեստի	 ճյուղերը,	 այլև	 ար-
հեստները,	ճշտում	է	նրանց	մեջ	սխալականը10:

9	 Մեսրոպ	Մաշտոց.	—	Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	http://ru.hayazg.info/	—	Հասանելիություն.	http://ru.hayazg.
info/Месроп_Маштоц:

10 Դավիթ	Անհաղթ.	—	Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	http://dic.academic.ru/	—	Հասանելիություն.	http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/5940/ДАВИД:
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²ÕµÛáõñ   15   ²É»ùë³Ý¹ñ 
êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   16   ²É»ùë³Ý¹ñ 
êå»Ý¹Ç³ñÛ³Ý (1871–1928)

Երաժշտագետ,	դիրիժոր,	մանկավարժ,	
հա	ս	արակական	 գործիչ,	 ժողովրդական	
արտ		իստ:	Հայկական	երաժշտության	դաս-
ական:	Որպես	երգահան,	Սպենդիարյանը	
ռեալիստական	 արվեստի	 ու	 ծրագրային	
երաժշտության	կողմնակիցն	էր,	իր	ստեղ-
ծագործություններում	ստեղծել	է	բնության	
պոետիկ	 կերպարներ,	 ժողովրդական	
առօրյ	այի	ժանրային	պատկերներ11.

²ÕµÛáõñ   17   Ø³ñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ    18    Ø³ñïÇñáë ê³ñÛ³Ý 
(1880–1972)

Ամենապատվելի	 նկարիչը	 Հայա-
ստ	անում,	 ստեղծել	 է	 նոր	 և	 արդիական	
«սարյանական»	 արվեստը:	 Նա	 եղել	 է	
Հայ	աստանի	 պետական	 թանգարանի	
հիմնադիրն	 ու	 տնօրենը:	 Մարտիրոս	
Սարյ	անը	հանդիսանում	է	նաև	

Հայ	ազգային	գեղարվեստի	նորագույն	
շրջանի	 դպրոցի	 հիմնադիրը:	 Սարյանի	
գործերը	 պահպանվում	 են	 Հայաստանի	
ազգային	պատկերասրահում	 և	 նրա	 մա-
սնաճյուղերում,	Մոսկվայի	Տրետյ	ակ	ովյան	
պատկերասրահում,	 արտ	ասահմանյան	
բազմաթիվ	 թանգա	րա	ն	ներում,	 ինչպես	
նաև	մասնավոր	հավ	աքածուներում12.

11	 Սպենդիարով:	 -Էլեկտրոնային	 ռեսուրս.	 http://dic.academic.ru/	—	 Հասանելիություն.	 http://dic.academic.
ru/dic.nsf/bse/170514/Спендиаров.

12	 Певец	 Армении.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://www.centre.smr.ru.	 —	 Հասանելիություն.	 http://www.
centre.smr.ru/win/artists/saryan/biogr_saryan.htm.
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ÊáõÙµ 3: 

²ÕµÛáõñ   19   Ðáõß³ñÓ³Ý Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõÝ 
ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   20   Øáíë»ë Êáñ»Ý³óÇ  
(Ùáï 410 – Ùáï 490)

Պատմաբան,	հայ	պատմագիտության	հիմնադիրը,	
ծնվել	է	Խորոնք	գյուղում,	այս	իսկ	պատճառով	ստացել	
է	 Խորենացի	 անունը:	 Մեսրոպ	 Մաշտոցի	 և	 մյուս	
աշակերտների	 հետ	 միասին	 հայերեն	 թարգմանել	
է	 Աստվածաշունչը:	 Նրա	 հիմնական	 գործը՝	 «Հայոց	
պատմությունն	 է»	 —	 հայ	 ժողովրդի	 առաջին	
համակարգված	 պատմությունը,	 որը	 շարադրվել	 է	
հայ	 և	 օտար	 աղբյուրների	 հիման	 վրա	 (սիրիական,	
հունական	և	այլն):	Այդ	աշխատանքը	մեծ	ազդեցություն	
է	գործել	հայ	պատմագիտության	վրա	և	թարգմանվել	է	
օտար	շատ	լեզուներով13.

²ÕµÛáõñ   21   Ðáõß³ñÓ³Ý ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óáõÝ ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   22   ¶ñÇ·áñ 
Ü³ñ»Ï³óÇ (951–1003)

Հայ	 բանաստեղծ,	 փիլիսոփա	
և	 աստվածաբան:	 Հայկական	 վաղ	
վերածննդի	 ներկայացուցիչ:	 Նրա	
«Մատյան	 ողբերգություն»	 պոեմը	
թարգմանվել	է	աշխարհի	բազմաթիվ	
լեզուներով	և	զգալի	դեր	է	խաղացել	
հայ	 գրական	 լեզվի	 զարգացման	
գործում:Առաջին	անգամ	տպագրվել	
է	 1673	թ.	Մարսելում,	իսկ	մինչ	այդ	
տարածվել	 է	 ձեռագիր	 տեսքով:	
Պոեմի	 ամենից	 վաղ	 պահպանված	
ձեռագիրը	 թվագրվում	 է	 XII-րդ	
դարին14.

13	 Энциклопедия	 фонда	 «Хайазг»	 Мовсес	 Хоренаци.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://ru.hayazg.info.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://ru.hayazg.info/Мовсес_Хоренаци.

14 Энциклопедия	 фонда	 «Хайазг»	 Григор	 Нарекаци.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://ru.hayazg.info.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://ru.hayazg.info/	Григор_Нарекаци.
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²ÕµÛáõñ   23   ²É»ùë³Ý¹ñ ¶ñÇµáÛ»¹áíÇ 
³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ15

²ÕµÛáõñ   24   ²É»ùë³Ý¹ñ ¶ñÇµáÛ»¹áí 
(1795–1829) 

Ռուս	դիվանագետ,	բանաստեղծ,	դրամատուրգ,	
ազնվական,	 նշանավոր	 «Խելքից	 պատուհասը»	
պիեսի	հեղինակ,	որն	առաջին	անգամ	բեմադրվել	
է	 1827	 թվականին	 նորանվաճ	 Երևանի	 բերդում:	
Գրիբոյեդովը	որպես	Պարսկաստանում	Ռուսա	ստ-
անի	դեսպան,	ակտիվ	մասնակցություն	է	ունեցել	
1828	թվականին	Ռուսաստանի	և	Պարսկաստանի	
միջև	Թուրքմենչայում	կնքված	պայմանագրին,	որը	
մեծ	դեր	է	խաղացել	հայ	ժողովրդի	ճակատագրում:	
Նրա	 անմիջական	 ղեկավարությամբ	 է	 տեղի	
ունեցել	 ավելի	 քան	 40	 հազար	 պարսկահայերի	
գաղթը	Արևելյան	Հայաստան16:	

²ÕµÛáõñ   25   ØÇù³Û»É Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ 
³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ17

²ÕµÛáõñ   26   ØÇù³Û»É Ü³Éµ³Ý¹Û³Ý  
(1829–1866) 

Հայ	 գրող,	 հրապարակախոս,	 քննադատ,	
հասարակական	 գործիչ:	 Վեպերի	 հեղինակ՝	
«Մինին	 խոսք,	 մեկելին	 հարս»	 (1858			թ.),	
«Մեռելահարցուկ»	(1859		թ,	չի	ավարտել),	«Օրագիր»	
(1858–1860		թթ.).	 Մեծ	 ժողովրդականություն	 է	
վայելել	Միքայել	Նալբանդյանի	քաղաքացիական	
քնարերգությունը,	որը	ներարկված	է	ազատության	
համար	 պայքարի	 պաթոսով:	 Նալբանդյանը	
թարգմանել	 է	 նաև	 ռուս	 մեծ	 բանաստեղծներ	
Ալ.	 Պուշկինին,	 Մ.	 Լերմոնտովին,	 ինչպես	 նաև	
Հ.	 Հայնեին	 և	 օտար	 մյուս	 բանաստեղծներին:	
Հայաստանի	Հանրապետության	ներկայիս	հիմնի	
բառերի	հեղինակն	է18:

15 Գրիբոյեդովի	արձանը.	Էլեկտրոնային	ռեսուրս:	http://charkhchyan.wordpress.com.	—	Հասանելիություն:	
http://charkhchyan.wordpress.com/2013/11/27/գրիբոյեդովի-արձանը/:

16	 Հեղինակային	տեքստը	Կ.	Բայրամյանի	և	Լ.	Հովհաննիսյանի:	Տես	նաև.	Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	http://
www.wisdoms.ru.	—	Հասանելիություն.	http://www.wisdoms.ru	/avt/b65.html:

17	 Հուշարձան	Միքայել	 Նալբանդյանին	 Երևանում.	 By	 Armineaghayan	 (Own	work)	 [CC	 BY-SA	 3.0	 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],	via	Wikimedia	Commons.	Էլեկտրոնային	ռեսուրս:	http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Nalbandyan_M._%281%29.JPG:

18	 Միքայել	Նալբանդյան.	Адаптировано	из	электронного	ресурса:	http://www.peoples.ru	—	Հասանելիություն:	
http://www.peoples.ru/art/literature/story/nalbandian/:



100    

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ Ä²è²Ü¶àôÂÚàôÜ

100    

ÊáõÙµ 4:

²ÕµÛáõñ   27   îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ ³ñÓ³ÝÁ 
ºñ¨³ÝáõÙ 

²ÕµÛáõñ   28   îÇ·ñ³Ý ºñÏñáñ¹ Ø»Í (95–55 
ù.Í.³.) 

Ամենանշանավոր	 հայոց	 թագավոր,	 գահ	ակ-
ալել	է	95–55	թթ.	ք.ծ.ա,	հիմնադրել	է	Տիգրանակերտ	
մայրաքաղաքը:	 Տիգրան	 Մեծի	 գահակալության	
օրոք	 Հայաստանը	 դարձավ	 Առաջավոր	 Ասիայի	
հզոր	 պետություն:	 Մեզ	 են	 հասել	 Տիգրան	 Մեծի	
օրոք	հատված	ոսկե,	արծաթե	և	բրոնզե	դրամները	
իր	դիմանկարով	և	տիտղոսի	նշումով՝	 «արքայից	
արքա»19:

²ÕµÛáõñ   29   ÐáíÑ³ÝÝ»ë ²Ûí³½áíëÏáõ 
³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ20

²ÕµÛáõñ   30   ÐáíÑ³ÝÝ»ë ²Ûí³½áíëÏÇ  
(1817–1900)

Համաշխարհային	 փառքի	 արժանացած	
հայազգի	նկարիչ-մարինիստ:	Ունեցել	է	նկարների	
մեծ	 հավաքածու:	 Այվազովսկին	 հիմնականում	
նկարել	 է	 ծովային	 պատկերներ:	 Ընդհանուր	
առմամբ,	 նկարիչը	 նկարել	 է	 ավելի	 քան	 6	
հազար	 աշխատանք:	 Նրա	 ստեղծագործական	
գործունեության	 ամենից	 ռոմանտիկ	 գծերն	
արտահայտված	 են	 հռչակավոր	 «Իններորդ	
ալիքը»	 նկարում:	 Նրա	 ներդրումը	արվեստի	 մեջ	
մատնանշված	 է	 ողջ	 աշխարհում:	 Նա	 ընտրվել	
էր	աշխարհի	գեղարվեստի	հինգ	ակադեմիաների	
անդամ21:	

19	 Տիգրան	 Մեծ.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://www.globalarmenianheritage-adic.fr	 —	 Հասանելիություն:	
http://www.globalarmenianheritage-adic.fr/0ru/5music/0tigran1.htm.

20	 Հովհաննես	Այվազովսկու	արձանը	Երևանում:	Լուսանկարը	Կ.Ս.	Բայրամյանի	2014թ.
21	 Հովհաննես	Այվազովսկի.	Էլեկտրոնային	ռեսուրս:	http://ivan.evart.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://ivan.

evart.ru./bio.
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²ÕµÛáõñ   31   ÎáÙÇï³ëÇ ³ñÓ³ÝÁ 
ºñ¨³ÝáõÙ22

²ÕµÛáõñ   32   ÎáÙÇï³ë (êáÕáÙáÝ 
êáÕáÙáÝÛ³Ý) (1869–1935)

Երգահան,	 երաժիշտ,	 երգիչ,	 դիր	իժ	որ,	 
մանկավարժ,	 հայ	 ազգային	 կոմպ	ոզի		տոր-
ական	 դպրոցի	 հիմնադիր:	 Կոմ	իտ		ա	սը	 
հանդիսանում	 է	 միջազգային	 եր	ա	ժշ	տ	ական	 
կազմակերպության	 հիմնադիր	 անդամը,	
որտեղ	 բազմիցս	 հանդես	 է	 եկել	 հայկա-
կան	 երաժշտության	 մասին	 դաս	ախո-
սու	թյուններով:	 Կոմիտասի	 պատվին	 է	
անվանակոչվել	 լարային	 քառյակը,	 Երևանի	
Կոնսերվատորիան,	Կամերային	տունը,	պող-
ոտա,	 այգի:	 Նրա	 արձանը	 տեղադրված	 է	
Երևանում,	Էջմիածնում	և	Փարիզում23.

²ÕµÛáõñ   33   ìÇÉ Û³Ù ê³ñáÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ 
ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   34   ìÇÉ Û³Ù ê³ñáÛ³Ý  
(1908–1981)

«Չնայած	 ես	 գրում	 եմ	 անգլերեն	 լեզվով	
և	 ծնվել	 եմ	 Ամերիկայում,	 սակայն	 ես	 ինձ	
համարում	եմ	հայ	գրող:	Իմ	բառերը	անգլերեն	
են:	 Շրջապատը,	 որի	 մասին	 գրում	 եմ,	
նույնպես	 ամերիկյան	 է:	 Սակայն	 իմ	 հոգին,	
որը	պարտադրում	է	ինձ	գրել	—	հայկական	է:	
Նշանակում	է,	որ	ես	հենց	հայ	գրող	եմ»:	Դա	իր՝	
Վիլյամ	Սարոյանի	խոսքերն	են,	որին	այդքան	
սիրում	և	ընդունում	են	Հայաստանում24.

22 Կոմիտաս.	Էլեկտրոնային	ռեսուրս:	http://commons.wikimedia.org.	—	Հասանելիություն:	http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Statue_of_Komitas_Vardapet,_Yerevan,_Armenia.jpg.

23	 Կոմիտաս.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://www.armeniaculture.am.	 —	 Հասանելիություն:	 http://www.
armeniaculture.am/ru/Encyclopedia_komitas.

24	 Վիլյամ	Սարոյանի	մասին.	Էլեկտրոնային	ռեսուրս:	http://magazines.russ.ru.	—	Հասանելիություն:	http://
magazines.russ.ru/interpoezia/2011/1/ba13-pr.html.
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ÊáõÙµ 5:

²ÕµÛáõñ   35   Ð³Ïáµ Ø»Õ³å³ñïÇ 
Ñáõß³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ25

²ÕµÛáõñ   36   îå³·ñÇã Ð³Ïáµ Ø»Õ³å³ñï 
(XV—XVI ¹¹.)

Հակոբ	 Մեղապարտի	 մասին	 կենսագրական	
տեղեկություններ	 չեն	 պահպանվել:	 Հայ	 առաջին	
տպագրիչ	 Հակոբ	 Մեղապարտը	 (Մեղապարտ	
նշանակում	 է	 «մեղավոր»)	 1512	 թվականին	
տպագրել	 է	 առաջին	 հայ	 տպագիր	 գիրքը՝	 —	
«Ուրբաթագիրքը».	 Նրա	 գործունեության	 շնորհիվ	
հայերեն	 լեզուն	 դարձավ	 գրատպության	 առաջին	
լեզուներից	մեկը	աշխարհի	լեզուների	շարքում26.

²ÕµÛáõñ   37   ì³Ññ³Ù ö³÷³½ Û³ÝÇ 
³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ27

²ÕµÛáõñ   38   ì³Ññ³Ù ö³÷³½ Û³Ý (1888–
1968)

Հայ	 նշանավոր	 դերասան:	 Բեմում	 է	 1907	
թվականից	(Ստամբուլ):	1922–1953	թթ.	հայ	և	ռուս	
դերասանական	 խմբերի	 հետ	 հյուրախաղերի	
մեջ	 է	 եղել	 ԽՍՀՄ-ում	 և	 արտերկրում:	 1954	
թվականից	 աշխատել	 է	 Սունդուկյանի	 անվան	
դրամատիկական	 թատրոնում:	 Հիմնականում	
հանդես	է	եկել	շեքսպիրյան	պիեսներում	(Ռոմեո	—	
«Ռոմեո	 և	 Ջուլիետ»,	 1908;	 Համլետ	 —	 «Համլետ»,	
1912;	 Լիր	 —	 «Լիր	 Արքա»,	 1914:	 Նրան	 առավել	
փառք	 է	 բերել	 Օթելլոյի	 դերակատարումը	 —	
«Օթելլո»,	 1932):	 Հետևել	 է	 XIX	 դարի	 եվրոպական	
դերասանական	 արվեստի	 ավանդույթներին	 և	
զարգացրել	 է	 հայկական	 ողբերգական	 թատրոնի	
ավանդույթները28.

25 Հակոբ	Մեղապարտի	արձանը	Երևանում:	Լուսանկարը	Կ.Ս.	Բայրամյանի	2014թ.
26	 Հակոբ	 Մեղապարտ.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://dic.academic.ru/	 —	 Հասանելիություն:	 http://dic.

academic.ru/dic.nsf/ruwiki/613872.
27	 Фото	Armineaghayan	(Own	work)	[CC	BY-SA	3.0	(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],	via	Wikimedia	

Commons:	Էլեկտրոնային	ռեսուրս:	http://commons.wikimedia.org/wiki/	/File:Վահրամ_Փափազյան_(2).JPG	
28	 Վահրամ	 Փափազյան.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://dic.academic.ru.	 —	 Հասանելիություն:	 http://dic.

academic.ru/	dic.nsf/enc1p/35654/ПАПАЗЯН.
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²ÕµÛáõñ  39   ²éÝá ´³µ³ç³ÝÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ    40   ²éÝá ´³µ³ç³ÝÛ³Ý (1921–1983)

Նշանավոր	 հայազգի	 երաժշտագետ,	
դաշնակահար	 և	 մանկավարժ,	 ԽՍՀՄ	
ժողովրդական	 արտիստ,	 ամենից	
հայտնի	և	սիրված	երգարաններից	մեկը:	
Նրա	 երգերը	 բազմիցս	 լավագույն	 են	
ճանաչվել	 ամենատարբեր	 միջազգային	
փառատոններում	 և	 մրցույթներում.	
«Մի	 անգամ	 ինձ	 մոտ	 մի	 մարդ	 եկավ:	
Այդ	մարդը	ինձ	խնդրեց	երգել,	որպեսզի	
հասկանա,	ձայն	ունեմ,	թե	ոչ:	Ես	սկսեցի	
երգել	 և	 ռիթմի	 տակ	 ծափ	 տալ:	 Այդ	
մարդը	լսեց	ինձ,	իսկ	այնուհետև	ասաց,	
որ	 ինձ	 հարկավոր	 է	 երաժշտությամբ	
զբաղվել:	Ասաց	ու	գնաց:	Հետո	միայն	ես	
տեղեկացա,	 որ	այդ	 մարդը	Արամ	 Իլյիչ	
Խաչատրյանն	էր»	—	հետագայում	գրել	է	
Առնո	Բաբաջանյանը29:

²ÕµÛáõñ   41   îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³ÝÇ ³ñÓ³ÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ

²ÕµÛáõñ   42   îÇ·ñ³Ý ä»ïñáëÛ³Ý  
(1929–1984) 

Շախմատի	 աշխարհի	 չեմպիոն:	
Բոտվեննիկի	հետ	նրա	խաղը	կայացավ	
1963	 թվականին,	 որը	 33-ամյա	 Տիգրան	
Պետրոսյանին	 դարձրեց	 աշխարհի	
նոր	 չեմպիոն:	 Պետրոսյանը	 աշխարհի	
չեմպիոն	 մնաց	 6	 տարի:	 Իր	 «Երկաթյա	
Տիգրան»	 անվանումը	 ստացել	 է	
պաշտպանության	 բացառիկ	 արվեստի	
համար,	իսկ	երկրորդը՝	 «Շախմատային	
ձախլիկ»	 անվանումը	 ստացել	 է	
անսովոր	խաղաձևի	համար,	որը	կարող	
էր	 փակուղու	 հասցնել	 նույնիսկ	 հզոր	
հակառակորդներին30:

29	 Առնո	 Բաբաջանյան.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://babadzanyan.narod.ru.	 —	 Հասանելիություն:	 http://
babadzanyan.narod.ru/bio.htm.

30	 Տիգրան	 Պետրոսյան	—	 շախմատի	 աշխարհի	 չեմպիոն.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://www.gambiter.
ru.	—	Հասանելիություն:	http://www.gambiter.ru/chess/item/306-tigran-petrosyan.html.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 3: ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÁ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¨ 
Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç 

q

15. Ինչու՞ ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ին կից հուշարձանների պահպանության և տեսարժան 
վայրերի հարցերով Միջազգային Ասամբլեան հաստատել է հատուկ օր, որը 
նվիրված է պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությանը 
(աղբյուր 43): 

16. Գիտեք արդյո՞ք օրինակներ, երբ հուշարձանները, որոնք նվիրված են 
պատմական անձերին կամ իրադարձություններին, հանվել են: Ինչու՞ է դա 
տեղի ունեցել:

17. Ինչպե՞ս վարվել անցյալ դարաշրջանների հուշարձանների հետ, եթե այդ 
իրադարձությունների և գործիչների հանդեպ վերաբերմունքը մեր օրերում 
փոխվել և դարձել է բացասական:

²ÕµÛáõñ  43  Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý í³Ûñ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñí³ Ù³ëÇÝ 

ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ին	 կից	 հուշարձանների	 պահպանության	 և	 տեսարժան	 վայրերի	
հարցերով	Միջազգային	Ասամբլեայի	խորհուրդը	(ԻԿՈՄՈՍ)	1983	թվականի	ապրիլի	
18-ը	 հայտարարել	 է	 հուշարձանների	 պահպանության	 և	 տեսարժան	 վայրերի	
միջազգային	 օր	 համաշխարհային	 մշակութային	 ժառանգության	 պահպանման	
և	 պաշտպանության	 հարցերի	 վրա	 հասարակության	 ուշադրությունը	 սևեռելու	
նպատակով31.

²ÕµÛáõñ  44  È»ÝÇÝÇ Ññ³å³ñ³ÏÁ ºñ¨³ÝáõÙ: 1980 Ã.32

31	 Международный	день	памятников	и	исторических	мест.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://ru.wikipedia.
org.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_день_памятников_и_историче-
ских_мест.

32 Լենինի	 հրապարակը	 Երևանում,	 1980	 թ.	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս:	 http://di-sok.livejournal.com.	—	
Հասանելիություն:	http://di-sok.livejournal.com	/5839.html.
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²ÕµÛáõñ  45  Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÁ ºñ¨³ÝáõÙ: 2014 Ã.33

²ÕµÛáõñ  46  Ð³Û ËáñÑñ¹³ÛÇÝ å³ïÙ³µ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ È»ÝÇÝÇ Ù³ëÇÝ 1970 Ã.

Մեծ	 Լենինի	 անունը	 բոլոր	 ժողովուրդների	 ազատության	 խորհրդանիշն	 է:	
Մարդկության	 պատմության	 մեջ	 չի	 եղել	 հասարակության	 զարգացման	 այսպիսի	
գաղափարների	 ազդեցության	 տարածում,	 որպիսին	 լենինիզմի	 գաղափարներն	
էին,	 որոնք	 ժողովուրդներին	 ցույց	 էր	 տալիս	 ազատության	 և	 երջանիկ	 կյանքի	
ուղին…	Լենինյան	անմահ	գաղափարները	ոչ	միայն	ազատություն	և	երջանկություն	
տվեցին	հայ	ժողովրդին,	այլև	նրան	փրկեցին	ֆիզիկական	վերջնական	ոչնչացումից:	
Տնտեսական	հետամնացությունը,	որը	մոխրի	էր	վերածվել,	Հայաստանը	խորհրդային	
կարգերի	ժամանակ	դարձավ	արդյունաբերական	առաջավոր	հանրապետություն՝	իր	
բարձր	զարգացած	գիտությամբ	և	մշակույթով34:

²ÕµÛáõñ  47  Ð³Û Ý»ñÏ³ÛÇë ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍãÇ Ï³ñÍÇùÁ È»ÝÇÝÇ Ù³ëÇÝ

ԽՍՀՄ	նախկին	քաղբանտարկյալ,	 Հայաստանի	ազգային	ժողովի	անդամ	Ազատ	
Արշակյանը	այլ	 կերպ	 է	 ներկայացնում	 Լենինի	 կերպարը:	 Նրա	 կարծիքով,	 Լենինի	
հեղափոխությունը	հիմնված	էր	այն	բանի	վրա,	որ	այն	թույլ	էր	տալիս	ոչնչացնել	իր	
քաղաքական	ընդդիմադիրներին:	Նա	քիչ	դժբախտություններ	չի	բերել	հայ	ժողովրդին:	
Դա	ողբերգություն	էր:	Լենինը	կատարել	է	արյունալի	հեղափոխություն	և	արյան	մեջ	է	
ճնշել	իր	բոլոր	ընդդիմադիրներին:	Լենինիզմը	ամբողջությամբ	ողողված	է	արյամբ35:

33	 Հանրապետության	հրապարակը	Երևանում:	Фотобанк	Лорі.	https://lori.ru/.
34 Агаян	Ц.П.	В.И.	Ленин	и	освобождение	армянского	народа.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://lraber.asj-oa.

am.	—	Հասանելիությունը՝:	http://lraber.asj-oa.am	/1622/1/19.pdf.
35	 Ретроспективный	 взгляд:	 образ	 В.	 И.	 Ленина	 продолжает	 пробуждать	 воспоминания.	 [Էլեկտրոնային	

ռեսուրս]	http://armenpress.am/arm/news.	—	Հասանելիությունը՝:	http://armenpress.am/arm/news	/716071/.
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q Ամփոփիչ քննարկում

 Պետք է արդյո՞ք պահպանել անցյալի հուշարձանները, եթե 
իրադարձությունների, ինչպես նաև այդ հուշարձաններում պատկերված 
մարդկանց հանդեպ մեր վերաբերմունքը փոխվել և բացասական է դարձել: 
Մտածեք այդ հարցի շուրջ և ցուցադրեք ձեր վերաբերմունքը և դիրք գրավեք 
այս ցուցանակներից մեկի մոտ. 

 

A
ò³ñ³Ï³Ý ¨ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ  
å»ïù ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý í»ñ³óÝ»É ¨ Ó·ï»É Ùáé³Ý³É  
³Û¹ ³ÝóÛ³ÉÁ:

B

Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÷áËí»É 
¨ ¹³ñÓ»É ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý, å»ïù ¿ Ñ³í³ù»É Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ, 
³é³ÝÓÇÝ åáõñ³ÏáõÙ, áñå»ë Ã» ³ÝóÛ³ÉÇ ¹³ë»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ, 
áñÁ »ñµ»ù ãå»ïù ¿ ÏñÏÝíÇ:

C ²Û¹åÇëÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÃáÕÝ»É Çñ»Ýó ï»ÕáõÙ. Ýñ³Ýó 
ÏáÕùÇÝ å»ïù ¿ ¹Ý»É Ñ³ïáõÏ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý í³Ñ³Ý³Ï:

D Ü»ñÏ³Û³óñ»ù Ó»ñ ï³ñµ»ñ³ÏÁ:
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խաչմերուկում

 X Ինչպե՞ս է Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական 
գործունեության մեջ հնչում մշակույթների երկխոսությունը:

q

1. Քննարկեք լուսանկարը (Աղբյուր1) և առաջադրանք. Ի՞նչ են ուզում 
ասել և արտահայտել լուսանկարիչն ու լուսանկարում երևացող մարդը: 
Բացատրության համար օգտվեք պատմական տեղեկանքից: Տվեք 
լուսանկարին անվանում:

²ÕµÛáõñ   1  1

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Սերգեյ	Փարաջանովը	(Սերգո	Փարաջանյան)	—	նշանավոր	կինեռեժիսոր,	սցենար-
իստ,	նկարիչ,	ծնվել	է	Թբիլիսիում	1924	թվականին:	1942–1945	թթ.	սովորել	է	երկաթուղային	
տրանսպորտի	ինժեներեների	ինստիտուտում,	այնուհետև	Թբիլիսիի	կոնսերվատորիայի	
վոկալի	բաժնում,	ինչպես	նաև	օպերային	թատրոնին	կից	խորեոգրաֆիկ	ուսումնարանում:	
1945թվականին	 տեղափոխվել	 է	 Մոսկվայի	 կոնսերվատորիա,	 այնուհետև	 ընդունվել	
է	 կինեմատոգրաֆիայի	 համամիութենական	 պետական	 ինստիտուտի	 ռեժիսորական	
ֆակուլտետ:

1949	 թվականից	 աշխատել	 է	 Ա.Պ.	 Դովժենկոյի	 անվան	 Կինո	 կինոստուդիայում	
և	 նկարահանել	 է	 ինչպես	 գեղարվեստական,	 այնպես	 էլ	 վավերագրական	 ֆիլմեր:	
60-ական	 թթ.	 Փարաջանովը	 ակտիվ	 մասնակցություն	 է	 ունենում	 Ոիկրաինայի	

1	 Фото	из	книги:	«Сергей	Параджанов:	хроника	диалога»	[фотоальбом]	/	Юрий	Мечитов;	[предисл.:	Э.	Ряза-
нов].	—	Тбилиси:	GAMS-print,	2009.	—	С.	280.
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այլախոհական2	շարժմանը:	Նրա	անունն	առաջինն	էր	գրված	հայտնի	«139-ի	նամակը»	
ստորագրողների	 մեջ,	 որը	 հասցեագրված	 էր	 ԽՍՀՄ	 բարձրագույն	 ղեկավարությանը,	
ի	 նշան	 բողոքի	 գիտական	 և	 ստեղծագործական	 մտավորականության	 հանդեպ	
անօրինական	քաղաքական	հետապնդումների	համար:	Նշանակալից	իրադարձություն	
էր	 նրա	 «Մոռացված	 նախնիների	 ստվերները»	 ֆիլմի	 պրեմերան	 Կիևի	 «Ուկրաինա»	
կինոթատրունում	1965թ.	հոկտեմբերին,	որտեղ	ցուցադրումից	առաջ	մտավորականության	
նկատմամբ	հետապնդումների	դեմ	ելույթ	ունեցան	ուկրանական	իրավապաշտպանները:	
Դառանալով	 հետապնդումների	 օբյեկտ	 և	 փորձելով	 խուսափել	 բանտարկությունից,	
Սերգեյ	 Փարաջանովը	 1966	 թվականին	 ստիպված	 էր	 հեռանալ	 Հայաստան:	 1968	
թվականին	«Հայֆիլմ»	կինոստուդիայում	Սերգեյ	Փարաջանովը	նկարահանում	է	«Սայաթ-
Նովա»	ֆիլմը:

Փարաջանովը	 բացահայտ	 և	 ակտիվ	 կերպով	 քննադատում	 էր	 խորհրդային	
իշխանությունը,	 հանդես	 էր	 գալիս	 կինոյում	 և	 արվեստի	 մեջ	 ցենզուրայի	 և	
ստեղծագործական	սահմանափակումների	դեմ:	Վտանգավոր	դառնալով	իշխանության	
համար,	 քանի	 որ	 բավականին	 ժողովրդականություն	 էր	 վայելում	 արտասահմանում,	
1973	 թվականին	 կինոռեժիսորը	 մտացածին	 մեղադրանքով	 Կիևում	 ձերբակալվում	 է	 և	
դատապարտվում	 է	 հինգ	տարի	ազատազրկման:	Միջազգային	 բողոքի	ալիքի	 շնորհիվ	
1977	 թվականին	 նա	 ազատվում	 է	 բանտից:	 Նրան	 երկրորդ	 անգամ	 բանտարկում	 են	
1982	թվականին	Մոսկվայում,	սակայն	մի	քանի	ամսից	և	կրկին	մշակույթի	գործիչների	
միջազգային	հուժկու	բողոքի	ալիքի	շնորհիվ	նրան	կրկին	ազատում	են	բանտից:	Քանի	
որ	նրան	արգելված	էր	ապրելու	Մոսկվայում	և	Կիևում,	Փարաջանովը	վերադառնում	է	
հայրենի	Թբիլիսի:

Ֆիլմերից	 բացի,	 Սերգեյ	 Փարաջանովը	 միաժամանակ	 սցենարներ	 էր	 գրում	 և	 լավ	
նկարիչ	էր.	նա	ստեղծել	է	հսկայական	թվով	նկարներ	և	կոլաժներ:

Սերգեյ	Փարաջանովը	մահացավ	1990	թվականի	հուլիսի	21-ին:	Նա	մահացավ,	երբ	
սկսել	 էր	աշխատանքները	 ինքնակենսագրական	 «Խոստովանանք»	 ֆիլմի	 վրա:	 Կինոյի	
նշանավոր	գործիչը	թաղվել	է	Երևանում	հայ	ժողովրդի	հանճարների	պանթեոնում:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³Ýáí — ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ³é³Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ. ÎÇÝá

q

2. Բնորոշեք Սերգեյ Փարաջանովի ֆիլմերի թեմատիկան (աղբյուր 2): Նրանցում 
ո՞ր ժողովուրդների պատմությունն ու մշակույթն է արտահայտված: 

3. Ի՞նչն է միավորում, Ձեր կարծիքով, ֆիլմերում, որոնց մասին խոսք է գնում 3–10-
րդ աղբյուրներում և ո՞րն է դրանցում յուրահատկությունը:

4. Ո՞րն հատկանշականը ուկրանացի հետազոտողների կարծիքով «Մոռացված 
նախնիների ստվերները» ֆիլմում (աղբյուր 4, 5): 

5. Կինոգետ Նեյ Զորկինայի կարծիքով, ի՞նչումն է արտահայտվում Սերգեյ 
Փարաջանովի ֆիլմերի «Ազգային մշակույթի փարաջանո¨ան նուրբ 
զգացումները» (աղբյուր 9):

6. Ինչպե՞ս եք հասկանում Սերգեյ Փարաջանովի մշակույթի մասին մտքերը 
(աղբյուր 10): 

2	 Դիսիդենտներ	 —	 այլախոհներ:	 Դիսիդենտական	 շարժում	 —	 բողոքական	 շարժում	 Խորհրդային	
Միությունում,	որի	մասնակիցները	հանդես	էին	գալիս	իշխանության	տոտալիտար	բնույթի	և	մարդու	
իրավունքների	պաշտպանության	համար:	
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²ÕµÛáõñ   2   ê. ö³ñ³ç³ÝáíÇ ýÇÉÙá·ñ³ýÇ³Ý3

«Մոլդովական	հեքիաթ»	—	դիպլոմային	աշխատանք,	1951
«Անդրիեշ».	 1954	 —	 մոլդովական	 ժողովրդական	 հեքիաթների	 հիման	 վրա	

գեղարվեստական	կինոնակար:
«Երգչախումբ	 «Դումկա».	 1957	 —	 վավերագրական	 կինոնակար՝	 նվիրված	

Ուկրաինայի	 ազգային	 ակադեմիական	 երգչախմբին	 —	 երաժշտական	 կոլեկտիվ,	
որը	 կատարում	 էր	 ժողովրդական	 և	 դասական	 ստեղծագործություններ	 առանց	
երաժշտության	ուղեկցության:	Ստեղծվել	է	1920	թվականին	և	աշխատում	է	մինչ	օրս:

Ուկրանիական	 ռապսոդիա.	 1961	—	գեղարվեստական	կինոնակար	ուկրանացի	
զինվոր	 Անտոնի	 ճակատագրի	 ու	 սիրո	 մասին,	 որը	 Երկրորդ	 համաշխարհային	
պատերազմում	գերի	էր	ընկել	և	փրկվել	է	գերմանացի	արգանիստի	կողմից:

Մոռացված	 նախնիների	 ստվերները.	 1964.	 —	 գեղարվեստական	 կինոնկար	
ուկրանացի	 գրող	 Մ.	 Կոցյուբինսկու	 համանուն	 վեպի	 մոտիվներով՝	 գուցուլական	
զույգերի՝	 Իվանկայի	 և	 Մարիչկայի	 դժբախտ	 և	 ողբերգական	 սիրո	 մասին,	 որոնց	
ընտանիքները	թշնամացած	էին:

Կիևյան	 մանրանկարներ	 (չի	 ավարտել)	 1966	 —	 գեղարվեստական	 կինոնկար	
Հայրենական	Մեծ	պատերազմի	մասին,	որը	նկարահանվել	էր	նոր	ձևով.	չի	ավարտվել,	
քանի	որ	արգելվել	է	շարունակել	աշխատանքը:

Հակոբ	Հովնաթանյան:	1967	—	վավերագրական	կինոնակար	19-րդ	դարի	նշանավոր	
հայ	դիմանկարիչ	Հակոբ	Հովնաթանյանի	մասին,	որը	ծնվել	է	Թբիլիսիում:

Նռան	գույնը:	(Սայաթ-Նովա)	1969	—	գեղարվեստական	կինոնակարի	XIII	դարի	
հայ	նշանավոր	աշուղ	(երգիչ-բանաստեղծ)	Սայաթ-Նովային	նվիրված,	որը	ևս	ծնվել	
էր	Թիֆլիսում:

Լեգենդ	 Սուրամի	 ամրոցի	 մասին:	 1984	 —	 գեղարվեստական	 կինոնակար,	 որը	
ստեղծվել	է	Սուրամի	ամրոցի	մասին	վրացական	լեգենդի	հիման	վրա,	որը	կարող	էր	
անառիկ	դառնալ,	եթե	նրա	պատերի	մեջ	կենդանի	կթաղվեր	գեղեցիկ	երիտասարդ:	

Արաբեսկի	Պիրոսմանիի	թեմայի	հիման	վրա:	1986	—	վավերագրական	կինոնկար	
XIX	—	վերջի	XX	դարի	սկզբի	նշանավոր	նկարիչ-ինքնուսույցի	մասին:	

Աշիկ-Քերիբ:	 1988	—	 գեղարվեստական	 կինոնկար,	 Մ.	 Լերմոնտովի	 համանուն	
վիպակի	 անվամբ	 և	 գրված	 է	 երաժիշտի	 արկածների	 մասին	 ադրբեջանական	
ժողովրդական	հեքիաթի	հիման	վրա:	

²ÕµÛáõñ   3  àõÏñ³Ý³óÇ Ùß³ÏáõÃ³µ³Ý ì³¹ÇÙ êÏáõñ³ïáíëÏÇÝ «²Ý¹ñÇ»ß» 
ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ 

Բանաստեղծական	 ոճով	 հիանալի	 մի	 հեքիաթ.	 …	 Դեռահաս-հովիվ	 Անդիրեշը,	
որը	խորհրդանշում	էր	 «լույսը»,	կենաց	մահու	կռվի	մեջ	է	մտնում	 չար	ոգու՝	—	«Սև	
Վիխրի»	հետ,	որն	անիծում	էր	կենդանի	ամեն	ինչ:	Բալետը,	մնջախաղը,	բավականին	
պայմանական	«տարազը»,	լիովին	պայմանական	ժամանակը	և	յուրաքանչյուր	կադրի	
տարածականությունը,	ահա	այդ	 դիմակայության	դարն	ու	 միջոցները:	 «Անդրիեշը»՝	
ժանրային	առումով	բալկանյան-մոլդովականի	«Մոռացված	նախնիների	ստեվերները»	
ֆլիմի	զարմանալի	նախադուռն	էր»4:

3	 Ներկա	ցուցակը	չի	ներկայացնում	Ս.	Փարաջանովի	վավերևագրական	ֆիլմերի	ողջ	ցանկը:
4	 Вадим	Скуратовский.	Тени	забытых	фильмов.	Цит.	по	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	—	К.:	2013.	

С.	39,	40.
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²ÕµÛáõñ   4  àõÏñ³Ý³óÇ ÏÇÝá·»ï È. ´ñÛáõËáí»óÏ³Û³Ý «Øáé³óí³Í 
Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ëïí»ñÝ»ñÁ» ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ

…հնարավոր	է,	որ	ապագայում	ոչ	միայն	ժողովրդական	արվեստի	մասնագետները,	
այլև	 բոլոր	 նրանք,	 ում	 համար	 թանկ	 է	 ժողովրդական	 արվեստը,	 կուսումնասիրեն	
ֆիլմերը	 և	 նրանց	 օգնությամբ	 կկազմեն	 սովորական	 մի	 գուցուլովների	 և	 նրանց	
յուրահատուկ	 արվեստի	 մասին	 պատկերացում5:	 Սակայն	 դրանք	 ավելի	 ուավելի	
են	 հեռանում	 ժամանակից	 և	թանգարանային	 ցուցանմուշները	 չեն	տալիս	այն	 լայն	
պատկերացումը,	 ինչ	 ֆլիմի	 հերոսների	 կյանքը,	 որն	 արտահայտվում	 է	 էկրանին:	
Ֆիլմում	օգտագործված	չեն	ոչ	արհեստական	բուտաֆորիաներ6	և	ոչ	էլ	թանգարանային	
նմուշներ:	 Փարաջանովին	 հաջողվել	 էր	 Կարպատի	 բնակիչներից	 փնտրել	 այդ	
իրերը	 և	 ֆլիմում	 ցուցադրել	 բազմաթիվ	 հնագույն	 սրբապատկերներ,	 եկեղեցական	
իրեր,	 գուցուլական	 ամենատարբեր	 հագուստ	 և	 սպասք՝	 անթև	 վերնաշապիկներ,	
գլխարկներ,	 կիսաշրջազգեստներ,	 գոտիներ	 և	 այլն:	 Այդ	 գանձերը	 հնուց	 իր	 վեր	
պահպանել	էին	մարդիկ	և	հեռավոր	գյուղերից	բերում	էին	ֆիլմի	նկարահանումներին:	
Այդ	ամենի	հետևանքով	կինոդիտողի	մոտ	առաջանում	է	հավաստիության	զգացում,	
որը	հնարավոր	չէ	լցնել	բուտաֆորիաներով7:	

²ÕµÛáõñ   5   àõÏñ³Ý³óÇ ·ñ³Ï³Ý³·»ï ¨ ¹ÇëÇ¹»Ýï Æí³Ý ¸½ Ûáõµ³Ý 
«Øáé³óí³Í Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ëï»í»ñÝ»ñÁ» ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ

Գուցուլների	Ռոմեո	և	Ջուլիետի	հուզական	պատմությունը՝	Իվանկայի	և	Մարիչկայի,	
իր	 ողջ	 պոետականության	 և	 ինքնագնահատման	 մեջ,	 Փարաջանովի	 համար	 որպես	
յուրահատուկ	 «ուղեցույց»	 ծառայեց	 դեպի	 ժողովրդական	ավանդույթների	 և	 ասքերի,	
ժողովրդական	 կենցաղի,	 արվեստի	 և	 տարազների	 աշխարհ:	 Եվ	 այդ	 ամենն	 իր	
հերթին	նրան	հետաքրքրում	էր	ոչ	միայն	որպես	անցյալ,	այլ	որպես	ներկայի	աղբյուր,	
հոգևոր	խնդիր	 և	 հանելուկ,	 որպես	 մարդկային	 գոյության	արդի	 հավերժ	խնդիրների	
ներկայացման	ասպարեզ՝	մարդկային	հոգու	ամենամեծ	արժեքների	փնտրման	համար8:

²ÕµÛáõñ   7   üñ³ÝëÇ³óÇ ÏÇÝáï»ë³µ³Ý ¾ñÇÏ ´ÛáõÉáÝ ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÇ 
«ê³Û³Ã-Üáí³» ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ

…	 ստեղծելով	 «Սայաթ-Նովա»	 ֆիլմի	 կադրերի	 կոմպոզիցիան,	 ռեժիսորը	 իր	
նկարների	 ոգին	 անմիջականորեն	 վերցնում	 է	 հայկական	 մանրանկարչությունից:	
Մանրանկարչության	 բարձրակետը,	 որն	 իրենից	 միաժամանակ,	 ներկայացնում	 է	
հայկական	մշակույթի	 կենտրոնական	պահերից	 մեկը,	 վերաբերում	 է	 միջնադարին:	
Ֆիլմի	 լուսավոր	 նկարները	 ներկայացվում	 են	 գծավոր	 և	 սխեմատիկ	 նկարների	
տեսքով,	պարուրված	սև	ուրվագծերով…

…	 Համեմատելով	 բանաստեղժ	 Սայաթ-Նովային	 սուրբ	 Գեորգիի	 հետ,	 որը	
մարդկանց	պահապանն	 էր	 և	 չէր	 դադարում	 հմայել	 նրանց:	 Քանի	 որ	 դա	 իրապես	
ազգային	 վերաբերմունք	 է	 բանաստեղծի	 հանդեպ…	 բանաստեղծը,	 որպես	 սուրբ,	
դառնում	է	հայ	ժողովրդի	պահապանն	ու	հովանավորը:	Եվ	եթե	նույնիսկ	բանաստեղծը	
մահանում	է,	նրա	անմահ	երգը	պահպանվում	է	ժողովրդի	հիշողության	մեջ9:

5	 Գուց	ուլներ	—	ուկրանացիների	էթնիկական	խումբ,	Կարպատների	բնակիչներ:
6	 Բուտաֆորիա	 —	 կեղծ,	 հատուկ	 պատրաստված	 իրեր	 (քանդակագործություն,	 կահույք,	 սպասք,	

զարդարանք,	զենք	և	այլն),	որոնք	օգտագործվում	են	թատերական	ներկայացումների	ժամանակ	որպես	
թե	իրական	առարկաներ:	

7	 Лариса	Брюховецкая.	«Тени	забытых	предков»	—	как	художественный	манифест.	—	цит.	по	«Экранный	
мир	Сергея	Параджанова».	—	К.:	2013.	—	С.	31.

8	 Иван	Дзюба.	День	поиска.	Цит.	по:.	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова»,	С.	16.
9	 Эрик	Бюло.	«Саят-Нова»	Сергея	Параджанова.	Цит.	по	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	Киев:	2013.	—	

С.	144,	152.
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²ÕµÛáõñ   6   ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÁ «ÎÇ¨Û³Ý áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñ» ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ

«Ես	 վաղուց	 եմ	 երազել	 ֆիլմ	 նկարել	Կիևի	 մասին:	 Քաղաքն	արդեն	 մեկ	անգամ	
չէ,	 որ	 եղել	 է	 էկրանին՝	 պատմական,	 լանդշաֆտային,	 ճարտարապետական,	
արդյունաբերական	առումներով:	Սակայն	ես	ցանկանում	եմ	մտնել	Կիևի	հոգու	մեջ»10:

²ÕµÛáõñ   8   ²Ý·ÉÇ³óÇ å³ïÙ³µ³Ý ¨ é»ÅÇëáñ Ð»ñµ»ñï Ø³ñß³ÉÁ  
«Üé³Ý ·áõÛÝÁ» ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ

Ամենուր՝	 Լենինգրադում,	 Մոսկվայում,	 Կիևում	 մեզ	 ասում	 էին,	 որ	 մեկ	 ֆիլմ	
մենք	 պարտավոր	 ենք	 դիտել՝	 «Նռան	 գույնը»:	….ֆիլմը	 նկարահանվել	 է	 Երևանում	
«Հայֆիլմ»	կինոստուդիայում,	ներկայացված	է	ռուսերեն	տարբերակով:	Սկզբնական	
վերտառերից	պարզվում	է,	որ	խոսքը	գնում	է	հայ	բանաստեղծ	Հարություն	Սայադյանի	
մասին,	 որը	 հայտնի	 է	 որպես	 Սայաթ-Նովա	 անունով,	 որը	 նաև	 թագավորական	
նշանավոր	երգիչ	էր:	Նա	ապրել	է	1712–1795	թվականներին	և	հայտնի	էր	որպես	աշուղ	
(ժողովրդական	երգիչ)	և	սիրային	երգերի	հեղինակ,	որոնք	նա	կատարում	էր	ազգային	
գործիքի՝	 քամանչայի	 վրա:	Սկզբում	 նա	աշխատում	 էր	 որպես	 ջուլհակ,	այնուհետև	
դարձավ	վրաց	Հերակլ	թագավորի	արքունական	բանաստեղծը:	1768	թվականից	սկսած	
նա	ապրում	է	վանքում,	իսկ	1795թվականին	սպանվում	է	պարսկական	զավթիչների	
կողմից:	 «Ռուս	 բանաստեղծ»	 Վալերի	 Բրյուսովը	 նրա	 մասին	 գրել	 է.«Երգիչը,	 որը	
աշուղական	արվեստը	բարձրացրեց	անհասանելի	աստիճանի,	Սայաթ-նովան	էր,	որն	
իր	տաղանդի	հզորությամբ	ժողովրդական	երգչի	արհեստը	վերածեց	բանասատեղծի	
բարձր	կոչման…	Սայաթ-Նովան	իր	 օրինակով	առաջինն	ապացուցեց,	թե	ինչ	 ուժ	 է	
թաքնված	ժողովրդական	երգչի	ձայնի	մեջ»11:	

²ÕµÛáõñ   9   ÎÇÝá·»ï Ü»Û ¼áñÏÇÝ³Ý ö³ñ³ç³ÝáíÇ ýÇÉÙ»ñÇ Ù³ëÇÝ

«Սուրամի	 ամրոցի	 լեգենդը»	 Փարաջանովը	 նկարահանել	 է	 տասնհինգամյա	
դադարից	հետո,	դաժան	և	տագնապալից	տարիներին12:	Սակայն	հոգնածության	ոչ	մի	
հետք,	ոչ	իր	հավերժական	փնտրտուքի	սկզբունքներից	հրաժարում	չի	կարելի	գտնել	
այդ	ուշ	ժամանակի	նկարում:	Սյուժեի	հիմքում	գեղեցիկ	մի	երիտասարդի	հնագույն	
լեգենդն	է,	որն	իրեն	զոհաբերում	է	հանուն	իր	քաղաքի	փրկության:	Ազգային	մշակույթի,	
գեղագիտության,	ձևի	Փարաջանովյան	նուրբ	զգացումը	իր	արտահայտությունն	է	գտել	
ռեժիսորական	լուծումների	մեջ,	որը	գրեթե	անհավատալի	համահունչ	է	վրացական	
գեղանկարչության	և	թատերական	ավանդույթներին:	Եվ	եթե	«Մոռացված	նախնիների	
ստվերները»	ֆիլմը	իսկական	ուկրանական	էր	և	եթե	«Նռան	գույնի»	մեջ	նա	ներդրել	
էր	հայկական	հոգևորի	և	գեղեցկության	հասկացությունը,	ապա	«Սուրամի	ամրոցի	
լեգենդի»	 մեջ	 Փարաջանովն	 ընտրեց	 հին	 վրացական	պոեզիան,	 ազգային	 ֆոլկլորի	
դաժան	և	նուրբ	ձևը՝	տեսարաններ,	որմնանկարներ13:

²ÕµÛáõñ   10   ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÁ «Øáé³óí³Í Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ëïí»ñÝ»ñÁ» ýÇÉÙÇ 
Ù³ëÇÝ

«Ինչու	արեցի	այս	ֆիլմը՞:	Ուղղակի	նկարեցի:	Արվեստը	հանդիսանում	է	մեզանից	
բարձր,	նունիսկ	մեր	գիտակցության	սահմաններից	բարձր	ինչ-որ	մի	բան:	Առանց	նրա	
նույնն	է,	ինչ	առանց	օդի,	առանց	որի	մենք	չենք	կարող	ապրել:	Արվեստը	գոյություն	ունի	

10	 Цит	по.	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	—	К.:	2013.	—	С.	75.
11	 Герберт	Маршалл.	Дело	Серго	Параджанова.	Цит.по:	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	—	С.	157.
12	 (Նկատի	ունեն	ձերբակալությունը,	ճամբարում	նրա	լինելը,	ցուցադրության	համար	Имеется	в	виду	арест,	

пребывание	в	лагере,	запрет	снятых	фильмов	для	показа,	недопущение	до	творческой	деятельности).
13	 Зоркая	Н.	М.	История	Советского	кино.	Цит.	по:	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	Киев:	2013.	—	С.	13.
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բոլորիս	համար,	ով	նրան	սիրում	է:	Ես	հայ	եմ,	սակայն	ինչու՞	չնկարեմ	ուկրանական	
ֆիլմ:	 Արվեստը	 ժողովրդից	 բարձր	 է,	 թեպետ	 միաժամանակ	 ունի	 ժողովրդական	
բնույթ»14:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³Ýáíª ÏÛ³ÝùÇ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý 
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝÁ

q

7. Գտեք 11–17 աղբյուրներում հնարավոր այն պատճառները, որոնցով  
Ս. Փարաջանովն իր ֆիլմերում դիմում էր ամենատարբեր ազգային 
սյուժեներին:

8. Ո՞ր «երեք հայրենիքները» նկատի ունի Սերգեյ Փարաջանովը 13-րդ աղբյուրի 
մեջ: Ինչպե՞ս է նրա այս արտահայտությունը կապված նրա ֆիլմերի սյուժեների 
հետ:

9. Ի՞նչ նկատի ունի վրացի հետազոտողը, երբ գրում է Փարաջանովի մասին, որ 
նա փորձում էր «միավորել անհամատեղելին» (աղբյուր 15):

10. Ի՞նչ եք կարծում. ի՞նչ նպատակով Փարաջանովի գործընկերը, հայ ռեժիսոր Լ. 
Գրիգորյանը (աղբյուր17) գիրք է գրել իր բարեկամի մասին, որը լույս է տեսել 
«Նշանավոր մարդկանց ¶անքը» գրքաշարում:

11. Ինչպե՞ս եք հասկանում «Փարաջանովը համաշխարհային երևույթ է» 
հասկացությունը: Ինչու՞ այդքան տարբեր մշակույթի ներկայացուցիչները 
Սերգեյ Փարաջանովին համարում են «իրենցը»:

²ÕµÛáõñ   11  ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÁ ÂµÇÉÇëÇÇ Ù³ëÇÝ 

Ես	ծնվել	և	մեծացել	եմ	Մեծ	քաղաքում,	որտեղ	ասորին	ու	ուկրանացին,	քուրդն15 
ու	ռուսը,	հայն	ու	ադրբեջանցին,	վրացին	ու	հույնը,	թուրքն	ու	 լեհը,	իսպանացին	ու	
գերմանացին,	էստոնացին	ու	հրեան	ապրել	և	ապրում	են	մի	մեծ	ընտանիքում,	մի	տան	
մեջ:	Այս	քաղաքն	ունի	իր	սեփական	կոլորիտը,	իր	համը,	իր	սերը	ու	ազատությունը:	Այս	
աղաքում	միևնույն	հրապարակում	կանգնած	են	ռուսական,	հայկական	և	վրացական	
եկեղեցիներ,	հրեական	սինագոգ	և	մահմեդական	մզկիթ…	դա	հրաշք	է	,	հրաշք,	որն	
ամենուր	իմ	մեջ	է16:

²ÕµÛáõñ   12  Ð³ÛïÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ¨ éáõë é»ÅÇëáñ ¾É¹³ñ èÛ³½³ÝáíÁ ê»ñ·»Û 
ö³ñ³ç³ÝáíÇ Ù³ëÇÝ

Փարաջանովը	մեծ	կինոռեժիսոր	է՝	ողբերգական	ու	անհավատալի	ճակատագրով	
հանդերձ:	Ծնունդով	լինելով	Թբիլիսիից	և	ազգությամբ	հայ,	միաժամանակ,	մոսկվացի	
իր	 կրթությամբ,	 քանի	 որ	 սովորել	 է	 ՎԳԻԿ-ում,	 այնուհետև	 երկար	 ժամանակ	
ապրել	 է	Կիևում:	Դժբախտաբար,	Խորհրդային	Միությունում	 նրան	 չգիտեին	 միայն	
գործընկեր-կինոմատոգրաֆիստները:	Նրա	 քաղաքական,	 յուրահատուկ	 և	անսովոր	
կինոն	ցուցադրում	 էին	ոչ	մեծ	կինոթատրոններում:	Ուստի,	ինչպես	ասում	 էին	այդ	
ժամանակ,	«Փարաջանովը	հայտնի	էր	բավական	նեղ	շրջանակներում»:	Ճիշտ	է,	այդ	

14	 Цит.	по	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	Киев:	2013,	—	С.	69.
15	 Քրդերը	 —	 իրանալեզու	 ցեղերի	 ընդհանուր	 անունը,	 որոնք	 ապրում	 են	 լեռնային	 շրջաններում՝	

ժամանակակից	Իրանի,	Իրաքի,	Թուրքիայի	և	Սիրայի	և	այլ	երկրների	շրջաններում:
16	 Параджанов	С.	Исповедь:	Киносценарии.Письма	/	С.	Параджанов.	—	СПб.:	Азбука,	2001.	—	С.	196.
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«նեղ	 շրջանակների»	 մեջ	 էր	 մտնում	 համաշխարհային	 կինոմատոգրաֆիայի	 ողջ	
ծաղկաբույլը:	Նրանով	հիանում	էին	Ֆելինին,	Վայդան,	Ֆորմանն	ու	Տարկովսկին»17:

²ÕµÛáõñ   13  ê»ñ·á ö³ñ³ç³Ýáí. «ºë »ñ»ù Ñ³Ûñ»ÝÇù áõÝ»Ù…»

«Ի՞նչ	 է	 իմ	 կենսագրությունը:	 «Դարդ»18	 —	 ահա	 դա	 նրա	 հավերժ	 ձև	 է:	 Ինձ	
համար	Հայաստանը	—	դա	արվեստ	է	ու	պատմություն,	դա	իմ	բարեկամներն	են,	իմ	
ուրախությունը,	 մեր	 ստեղծագործական	 կորուստները…	 Այստեղ	 ես	 հայ	 և	 վրացի	
նկարիչներին	 դնում	 եմ	 ներդաշնակ	 հարթության	 մեջ…	 և	 իմ	 հեղինակությունը:	
Բոլորը	գիտեն,	որ	ես	երեք	հայրենիք	ունեմ:	Ես	ծնվել	եմ	Վրաստանում,	աշխատել	եմ	
Ուկրաինայում	և	պատրաստվում	եմ	մեռնել	Հայաստանում»19:

²ÕµÛáõñ   14  ìñ³ó ÏÇÝá·»ï Îáñ³ Ì»ñ»Ã»Éáõ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

Փարաջանովը	իսկական	թբիլիսցի	է:	Թբիլիսի	կամ	Թիֆլիս,	ինչպես	անվանում	էր	
Փարաջանովն	իր	քաղաքը,	նրա	համար	այն	դարձավ	աշխարհիս	երեսի	ամենահատուկ	
վայրը…	Նա	մեծացավ	 վրացական	 մայրաքաղաքի	 բազմազգ	անկյուններից	 մեկում,	
որտեղ	երեք	մշակույթների	(վրացական,	հայկական	և	թուրքական)	և	երեք	կրոնների	
(ուղղափառ,	 հայ-լուսավորչական,	 և	 մահմեդական)	 խաչմերուկում	 ձևավորվեց	
նրա	 յուրահատուկ	էթնիկական	ֆենոմենը…	Նկարների	տակ	սցենարի	ձեռագրերից	
մեկի	 էջում,	 որը	 հավանաբար,	 ինքնանկար	 էր,	 մատիտով	 այսպիսի	 գրառում	 կա.	
«Հարությունը	ես	եմ,	Սայաթ-Նովան	ես	եմ»20:

²ÕµÛáõñ   15   ìñ³óÇ ³ñí»ëï³µ³Ý ¶. ¸³íÇÃ³ßíÇÉÇÝ ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áõÕáõ Ù³ëÇÝ 

Միացնելով	անմիանալին,	նա	կարծես	թե	փորձում	էր	արվեստի	միջոցով	միավորել	
Արևելքը	և	Արևմուտքը:	Արյամբ	և	բնավորությամբ	հայ,	բնակության	վայրով՝	վրացի,	
հավատով	ուղղափառ,	լեզվով՝	ռուս,	բարեկամական	հարաբերությամբ՝	ուկրանացի,	
իր	 արվեստի	 պլաստիկայով՝	 պարսիկ,	 հոլլանդացի,	 ֆրանսիացի,	 իսպանացի,	
ճապոնացի	և	հնդիկ	միաժամանակ:	Փարաջանովը	իր	մեջ	ներառել	է	ամեն	ինչ,	որը	
խառնված	էր	Թիֆլիսում	XIX	դարում:	Հանդիսություն՝	անհնարինության	ձևի	մեջ	—	
ահա	 Փարաջանովի	 տիրույթը…	 «Նռան	 գույնի»	 հերոսի՝	 աշուղ	 Սայաթ-Նովայի	
նման,	որը	երգեր	էր	գրում	երեք	 լեզուներով՝	հայերեն,	վրացերեն	և	ադրբեջաներեն,	
ռեժիսոր	Փարաջանովը	ևս	ստեղծել	է	երեք	ֆիլմեր,	երեք	լեզուներով.	«Նռան	գույնը»	
հայերեն,	 «Լեգենդ	 Սուրամի	 ամրոցի	 մասին»	 վրացերեն,	 Լեմոնտովի	 հեքիաթի	
թեմաներով	«Աշիկ-Քերիբը»	ադրբեջաներեն:	Եվ	յուրաքանչյուր	ֆիլմում	Փարաջանովը	
հանդիսատեսի	առջև	ներկայանում	է	այդ	ազգային	մշակույթների	լիակատար	կրողը,	
նրա	անբաժան	մասը21:

17 Эльдар	Рязанов.	«Человек-праздник».	Предисловие	к	книге	«Сергей	Параджанов	хроника	диалога».	Там	же,	
суперобложка.

18	 Դարդ	՝	հայերենում	և	վրացերենում՝	«ցավ»:
19	 Интервью	С.Параджанова	армянскому	TV	на	открытии	выставки	в	Ереване15	января	1988	г.	—	http://burusi.

wordpress.com/2010/04/21/sergei-parajanov–5/.
20	 Параджанов	 С.	 Дремлящий	 дворец.	 /	 С.	 Параджанов.	 Санкт-Петербург.:	 «Азбука-классика»,	 2006.	 —	 

С.	10,	15.
21 Георгий	 Давиташвили.	Шамхал	 и	 воин.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.

nukri.org/index.php?name=News&file=article&sid=375.
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²ÕµÛáõñ   16   ÎÇÝáÛÇ å³ïÙ³µ³Ý Ü³áõÙ ÎÉ»ÛÙ³ÝÁ ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÇ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ

Փարաջանովը,	կարելի	է	ասել,	համակովկասյան	ռեժիսոր	է,	քանի	որ	նրա	ֆիլմերում	
ներկայացված	 են	 ինչպես	 վրացական,	 այնպես	 էլ	 հայկական,	 և՛	 ադրբեջանական	
թեմաները,	 և՛	 իրանական	 ազդեցությունը	 և՛	 բավականին	 հետաքրքիր	 թուրքական	
արձագանքները,	 և,	 իհարկե,	 ուկրանական	 կինոյի	 հիանալի	 գեղանկարիչ:	 Բացի	
դրանից,	նա	մոսկովյան	կինոդպրոցի	սանն	էր:	Նա,	իհարկե,	ինտերնացիոնալ	երևույթ	է,	
հասկանալի	է	երկրագնդի	բոլոր	անկյուններում,	ինչպես	յուրաքանչյուր	խոշոր	նկարիչ»22.

²ÕµÛáõñ   17  Ð³Û é»ÅÇëáñ È¨áÝ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÇ  
ýÇÉÙ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Սերգեյ	 Փարաջանովի	 «Մոռացված	 նախնիների	 ստվերները»	 ֆիլմը,	 որը	
զարմանալիորեն	մեզ	է	հաղորդում	բանաստեղծական	իմպուլսներ	և	սլավոնական	էթնոսի	
բնավորության	առանձնահատկությունը,	 դարձավ	ուկրանական	կինոյի	 գլուխգործոցը:	
Փարաջանովը	դասվում	է	այդ	կինոմատոգրաֆիայի	դասականների	շարքին,	սակայն	նրա	
կիսանդրին	Դովժենկոյի	անվան	ստուդիայի	բակում	չէ:	Հայաստանում	ևս	նա	դասվում	է	
հայկական	կինոյի	դասականների	շարքին:	Նրա	«Նռան	գույնը»	ֆիլմը	դարձավ	հայկական	
կինոմատոգրաֆիայի	 մեծագույն	 նվաճումը:	 Փարաջանովի	 թանգարանը,	 որը	 բացվել	
է	 Երևանում,	ամենից	այցելվող	 թանգարաններից	 է:	 Վրաստանում	 նա	 նկարահանել	 է	
«Լեգենդ	Սուրամի	ամրոցի	մասին»	ֆիլմը,	որը	զարմանալի	ճշտությամբ	մեզ	էր	հաղորդում	
վրացական	բնավորության	առանձնահատկությունները,	նույնպես	դարձել	է	վրացական	
կինոմատոգրաֆիայի	 նվաճումներից	 մեկը:	 Նրա	 արձանը	 զարդարում	 է	 Թբիլիսիի	
կենտրոնի	 հրապարակներից	 մեկը:	 Եվ,	 վերջապես,	 առավել	 անհավատալին	 այստեղ	
այն	 է,	 որ	 նա,	 որպես	 նկարիչ,	 խորապես	 կապված	 էր	 քրիստոնեական	 մշակութային	
ավանդույթների	հետ,	իր	վերջին	աշխատանքում՝	«Աշիկ-Քերիբում»	նույնքան	խորությամբ	
ներթափանցեց	 մահմեդական	 հոգեկերտվածքի	 էության	 մեջ	 և	 ստեղծեց	 ֆիլմ,	 որը	
դարձավ	իսլամական	մշակույթի	համար	իրադարձային:	Եվ	դրա	լավագույն	հուշարձանն	
ու	 հաստատումը	 այն	 է,	 որ	 իրանցի	 ռեժիսորները,	 որոնք	 պարգևներ	 էին	 հավաքում	
ամենատարբեր	փառատոններում,	 Փարաջանովին	անկեղծորեն	անվանում	 էին	 իրենց	
հոգևոր	ուսուցիչը	և	մշտապես	մեծ	հարգանքով	էին	վերաբերվում	նրան:	Պատկերավոր	
ասած՝	նրանք	հաստատում	են,	որ	«դուրս	են	եկել	նրա	վերարկուից»23.

Ð³ñó³ËáõÙµ 3:  ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³Ýáí — ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ ³é³Ýó 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ. ³ñí»ëïÁ ÏÇÝáÛÇó ¹áõñë

q

12. Ո՞ր ժամանակաշրջանին են վերաբերում 18 և 19-րդ աղբյուրների նկարները: 
Ովքե՞ր են այդ ստեղծագործությունների հեղինակները: Ինչո՞վ են նրանք ձեզ 
հայտնի: 

13. Բացատրեք, ինչու՞ 20-րդ աղբյուրը համարվում է կոլլաժ: Ի՞նչ եք կարծում. ինչու՞ 
և ինչի՞ համար նկարիչը օգտագործել է վերածննդի դարաշրջանի հանրահայտ 
նկարները իր փոխակերպումների համար: Ի՞նչ է նա ցանկացել ասել իր 
հնարավոր հանդիսատեսին XX դարի վերջին:

22	 Наум	Клейман.	Комментарии.	В	книге	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	Сборник	статей.	Автор	идеи	
и	составитель	Юрий	Морозов.	К.:	2013.	С.	177.

23	 Григорян	Л.	Параджанов/	Л.	Григорян.	Москва.:	Молодая	гвардия,	2011	—	С.	1–2.
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²ÕµÛáõñ     20   ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³Ýáí.  
ÎáÉÉ³Å. «Êáëïáí³Ý³Ýù»,  
÷áË³Ï»ñåáõÙ ä»ÝïáõñÇÏÏáÛÇ  
¨ è³ý³Û»ÉÇ Ã»Ù³Ý»ñáí24

24	 Выставка	цвета	граната:	коллажи	Сергея	Параджанова	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Интервью»		  
http://www.interviewrussia.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.interviewrussia.ru/art/vystavka-cveta- 
gra	nata-kollazhi-sergeya-paradzhanova.

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

ԿՈԼԼԱԺ	(ֆրանս՝	collage	—	 
սոսնձել)	—	կիրառական	 
արվեստի	ստեղծագործությունների	
ստեղծում՝	ամենատարբեր	
առանձին	մասնիկների	և	նյութերի	
օգտագործմամբ	(ամենատարբեր	
սոսնձանյութերի	օգտագործում.	
դրանք	են՝	լուսանկարներ,	տոմսեր,	
կտորներ,	թերթերից	և	գունավոր	
թղթերից	կտրվածքներ	և	այլն	կամ	
նյութերից.	դրանք	են՝	մետաղալար,	
փայտ,	պարաններ,	երկաթ	և	այլն):

²ÕµÛáõñ   18      Æï³É³óÇ ÝÏ³ñÇã 
ä»ÝïáõñÇÏÏá. ïÕ³ÛÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ.  
1500 Ãí³Ï³Ý

²ÕµÛáõñ     19     Æï³É³óÇ ÝÏ³ñÇã 
è³ý³Û»É ê³ÝïÇ. êÇùëïÇÝÛ³Ý 
Ù³¹áÝÝ³: XVI ¹³ñÇ ëÏÇ½µ
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q

14. Ի՞նչ նոր բան իմացաք Փարաջանովի ստեղծագործության մասին 22-րդ 
աղբյուրից: Ինչպե՞ս եք հասկանում այն միտքը, որ «ինչին էլ որ նա ձեռք էր 
տալիս, ամեն ինչ վերածվում էր արվեստի գլուխգործոցի»:

15. Ինչպե՞ս են հարաբերվում 20, 21, 22, 23-րդ աղբյուրները:
16. Ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞ է Փարաջանովը, որը ռեժիսոր էր իր կրթությամբ և 

մասնագիտությամբ, զբաղվում էր այնպիսի մի ստեղծագործական ձևով, 
ինչպիսին կոլլաժն էր: Ի՞նչն էր գայթակղում նրան, ձեր կարծիքով, արվեստի այս 
ժանրում: Հիմնավորեք Ձեր կարծիքը:

²ÕµÛáõñ   21   ¸»ñ³ë³ÝáõÑÇ ²ÉÉ³ ¸»ÙÇ¹áí³ÛÇ Ñáõß»ñÇó

Ամեն	ինչ,	որին	կպնում	էին	նրա	ձեռքերը,	պետք	էր	դրվեր	շրջանակի	մեջ,	քանի	որ	
այս	ամենն	արվեստի	գործեր	էին:	Լաթեր,	ապլիկացիաներ,	գործվածքներ,	քարեր,	հին	
գորգեր	–այդ	ամենը	նրա	տարերքն	էին:	Հոլանդիայում	նա	այցելել	է	հին	իրերի	վաճառքի	
շուկա	և	գնում	էր	ամեն	ինչ,	ինչ	տեսնում	ու	հավանում	էր:	Երբ	նա	վերադառնում	էր	
այդ	այցելություններից,	բեռնատար	վերելակը	չէր	կարողանում	տեղավորել	նրա	գնած	
բոլոր	պարկերը:	Եվ	ահա	նա	դատարկում	էր	գնումները.	Մի	կույտի	մեջ	հայտնվում	էին	
արծաթյա	մատանիներն	և	ինչ-որ	էժանագին	ապակե	իրեր.	—	«դու	չեք	հասկանում,	
մեր	կեկելները	/	նկատի	ունի	աղջիկներին/	կարող	է	մտածեն,	թե	դրանք	շափյուղաներ	
են	և	ադամանդներ»25:

²ÕµÛáõñ   22    ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³Ýáí.   
àñÙÝ³ÝÏ³ñ «ä³ñáÕ ùáõñ¹Á ¨  
ùñ¹áõÑÇÝ26». 1979 Ãí³Ï³Ý27

25	 А.	Демидова.	Тени	Зазеркалья.	—	Цит.	по:	Цвет	граната:мир	Параджанова	в	23	главах.	—	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	 http://vozduh.afisha.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://vozduh.afisha.ru/cinema/cvet-granata- 
mir-paradzhanova-v–23–glavah/.

26	 Քրդեր՝	 իրանական	 լեզվաընտանիքի	 ցեղերի	 ընդհանուր	 անունը,	 որոնք	 ապրում	 են	 ժամանակակից	
Քուրդիստանի	 լեռնային	 շրջաններում՝	 Իրանում,	 Իրաքում,	 Թուրքիայում	 և	 Սիրիայի	 առանձին	
շրջաններում:	

27	 Фото	из	книги:	«Сергей	Параджанов:	хроника	диалога»	там	же.	—	С.	26.

²ÕµÛáõñ    23   ê. ö³ñ³ç³Ýáí: ÎáÉÉ³Å 
ÞáÃ³ èáõëÃ³í»Éáõ ³Ýí³Ý íñ³ó³Ï³Ý 
å»ï³Ï³Ý Ã³ïñáÝÇ ³½¹³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ 
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Այս	 ստեղծագործությունը	 ուշագրավ	 (Աղբյուր	 23-րդ)	 ճակատագիր	 ունի	—	այն	
կատարվել	է	Փարաջանովի	Թբիլիսիի	տան	պատշգամբում	և	մշտապես	լրացվում	էր	
նոր	տարրերով:	Հեղինակն	այն	անվանել	է	«որմնանկարներ»:	Սերգեյ	Փարաջանովի	
մահից	հետո	երկրպագուներն	այն	դարձել	են	հուշանվեր28:

q

17. Ինչո՞վ են տարբերվում Սերգեյ Փարաջանովի լուսանակարները (աղբյուրներ 
24–27) սովորական լուսանկարներից:

18. Ի՞նչ էր, ըստ ձեզ, ցանկանում ասել Սերգեյ Փարաջանովը և լուսանկարիչ Յուրի 
Մեչետովը: Կարելի է արդյ՞ոք, 24–27 աղբյուրները համարել արվեստի գործեր: 
Հիմնավորեք Ձեր պատասխանը:

19. Ի՞նչն է միավորում 20, 22, 23 ու 24–27 աղբյուրներին: 
20. Ինչպե՞ս կարող էր հասարակությունն ընդունել արվեստի այս 

ստեղծագործությունները:
21. Ինչպե՞ս եք դուք հասկանում հարցախմբի անվանումը. «ստեղծագործություն 

առանց սահմանների»:

²ÕµÛáõñ  24  «¸ÇÙ³ÝÏ³ñ ÃéãáõÝÇ Ñ»ï»29  ²ÕµÛáõñ  25  30

28	 Фото	из	книги:	«Сергей	Параджанов:	хроника	диалога».	—	Там	же.	—	С.	81.
29	 Взято	 из:	 Екатерина	 Носко:	 Сергей	 Параджанов.	Мистификация	 бытия.	 Электр.	 журнал	 Styleinsider	—	

http://www.styleinsider.com.ua.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.styleinsider.com.ua/wp-content/
uploads/2015/03/pic5.jpg.

30 Фото	из	книги:	«Сергей	Параджанов:	хроника	диалога».	—	Там	же.	—	С.	62.
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²ÕµÛáõñ  26  
31        ²ÕµÛáõñ  27  32

Ð³ñó³ËáõÙµ 4: ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³Ýáí — ³½³ïáõÃÛ³Ý ·ÇÝÁ

q

22. Փարաջանովի անձի մասին նոր ի՞նչ կարելի է իմանալ 28, 29, 30, 31-րդ 
աղբյուրներից: Ընդգծեք հանգուցային բառերը և բառակապակցությունները, 
որոնք, ըստ ձեզ, բացահայտում են Փարաջանովի կողմից ազատության 
ընբռնումը:

²ÕµÛáõñ  28  È»Ñ ÏÇÝáùÝÝ³¹³ï ¨ Éñ³·ñáÕ Ú³Ýáõß ¶³½¹»Ý ö³ñ³ç³ÝáíÇ 
ÎÇ¨Ç µÝ³Ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ

Այստեղ	 հարկ	 է	 վերադառնալ	 Փարաջանովի	 բնակարանին:	 Բնակարանը,	 որը	
գտնվում	 է	 Կիևում,	 Տարաս	 Շևչենկոյի	 անվան	 այգում,	 Հաղթանակի	 հրապարակի	
վրա՝	կրկեսի	դիմաց:	Փարաջանովի	բնակարանն	ավելի	էր,	քան	հանրահայտ	մարդու	
բնակարանը:	 Փարաջանովին	 հաջողվել	 էր	 ստեղծել	 սեփական	 և	 առանձնացած	
աշխարհ:	 Այնքան	 հերմետիկ33	 էր,	 որ	 նրանում	 կարելի	 էր	 բոլորովին	 ազատ	 զգալ:	
Այնքան	բաց	էր,	որ	որ	նրանում	կարողանան	ներկա	 լինել	նաև	այլ	մարդիկ:	Գրեթե	
ամեն	օր,	երեկոյան,	Փարաջանովի	բնակարանով	էին	«անցնում»	բազմաթիվ	մարդիկ:	
Նրանք	գալիս	էին	այստեղ,	կարծես	թե	չէին	կարող	ապրել	առանց	նրա,	չէին	կարող	
շնչել,	 մտածել,	 չէին	կարող	հավաքել	իրենց	մտքերը:	Մտնելով	տուն,	 նրանք	բոլորը	
գիտակցում	էին,	որ	մտնում	են	այլ	աշխարհ	և	այդ	այլ	աշխարհն	էլ	հենց	միավորում	
էր	նրանց	բոլորին:	Դա	օազիս	էր	վիրավոր,	տաղանդավոր,	փնտրող	և	անհանգիստ	

31 Ю.		Мечитов.	Параджанов	был	королем	бала.	—	Интервью.	12	февраля	2014.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	—	
http://www.interviewrussia.ru.	—	 Հասանելիությունը՝	 http://www.interviewrussia.ru/movie/yuriy-mechitov-
paradzhanov-byl-korolem-bala	1/3.

32	 Фото	из	книги:	«Сергей	Параджанов:	хроника	диалога»	—	Там	же,	С.	14.
33	 Անանցալի,	պինդ	փակված:
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մարդկանց	 համար:	 Դա	 մի	 կացարան	 էր,	 որում	 տեղ	 չուներ	 կոպտությունն	 ու	
կեղծավորությունը34,	իսկ	որպես	մուտքի	տոմս,	տաղանդից	բացի,	հանդիսանում	էր	
բարությունը,	հարգանքն	ու	անկեղծությունը35:

²ÕµÛáõñ  29  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ¨ éáõë Ñ³ÛïÝÇ é»ÅÇëáñ ¾É¹³ñ èÛ³½³ÝáíÁ ê»ñ·»Û 
ö³ñ³ç³ÝáíÇ Ù³ëÇÝ

Սերյոժան	կյանքում	անսովոր	մարդ	էր	և	ազատ	էր	իր	բոլոր	դրսևորումներում.	
սիրում	էր	նվերներ	տալ	և	դա	անում	էր	անընդհատ:	Նա	մարդ	էր,	որը	լավ	էր	զգում	
գեղեցիկը,	 իսկական	 նկարիչ	 էր,	 մեծատառով	 գեղեցիկի	Ստրուկ:	 Կենցաղի	 մեջ	 էլ	
անսովոր	անձնավորություն	էր	և	նրանից	առաջին	տպավորությունը	ցնցող	էր:	Նա	
փորձում	էր	առօրյա	կյանքում	մշտապես	տոն	հորինել,	ստեղծել	այն:	…	եթե	մարդիկ	
չգիտեին,	որ	դա	հանրահայտ	ռեժիսոր	է,	ապա	ոմանք,	եթե	ոչ	մեծամասնությունը,	
նրան	ընդունում	էին	որպես	թե	քաղաքի	խելագար:	Նա	չէր	կարող	անազատ	ապրել,	
նա	երբեք	չի	ընկել	մտքերի	մեջ,	թե	ինչ	կարելի	է	ասել,	ինչը՝	ոչ:	Հետագայում	Բելլա	
Ախմադուլինան36	Սերյոժայի	մասին	կգրեր,	թե	«Նա	մեղավոր	էր	նրանում,	որ	ազատ	
էր»37.

²ÕµÛáõñ  30  ÎÇÝáûå»ñ³ïáñ Ð³ññÇ ÎáõÝó¨Á ö³ñ³ç³ÝáíÇª áñå»ë 
³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Զարմանալի	է	այն,	որ	այս	ամենը…	օգնեց	նրան	իր	շուրջը	ստեղծելու	զարմանալի,	
գայթակցիչ,	անվերջանալի	 զբաղեցնող	 մի	 դիմակահանդես,	 որում	 յուրաքանչյուրին	
առանց	 սխալվելու	 տրված	 էր	 իր	 տեղը.	 ծաղրածուին՝	 ծաղրածուի,	 թագավորին՝	
թագավորի:	 Լինելով	 ծաղրածուների	 արքա,	 նա	 երբեք	 չդարձավ	 ծաղրածու	
թագավորների	 օրոք:	 Նրա	 համար	 իսկական	 հարստությունը	 ազատությունն	 էր…	
Նա	նրա	հարազատ	որդին	էր:	Ազատությունը	ծնեց	նրան:	Իսկ	իրականում	ՊԱԿ-ը	և	
կուսակցական	ամեն	տեսակ	իշխանություն	Փարաջանովին	հասցրեց	կատաղության,	
նրա	ոչ	 գորշությանը.	 նրա	անպարտ	ոգին	 և	 հոգու	ազատությունը,	 ցանկությունը	 և	
ապրելու	ունակությունը	այնպես,	ինչպես	հարիր	է	ազատ	մարդուն:	Նրանք	զգացին	
նրա	 յուրաքանչյուր	 ցայտուն	արհամարանքը	անձի	ամեն	 մի	 բռնության	 հանդեպ	 և	
ջարդում	էին	նրան՝	ինչպես	կարող	էին,	իր	խոսքով	ասած՝	“հեռացրեցին”	արվեստից,	
հասարակությունից	և	կյանքից38.

²ÕµÛáõñ  31  ÐÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÇ Ù³ëÇÝ

Էլդար	Շենգելայան39	գրել	է.	«Նրան	բանտարկեցին	ոչ	իր	քաղաքական	հայացքների	
համար…	Սերգոյին	ձերբակալեցին	նրա	համար,	որ	նա	իր	արվեստով	քանդում	էր	այն	
սահմանները,	որը	դրել	էր	այդ	ժամանակի	իշխանությունը:	Նրա	արվեստը	ծակում	էր	
նրանց	աչքերը:	Դա	կինո	էր,	որն	ամեն	ինչ	խառնում	էր	և	քանի	որ	ամեն	ինչ	խառնում	էր,	
նրան	ձերբակալեցին:	Բանտից	դուրս	գալուց	հետո,	այն	հարցին,	թե	ով	է	Փարաջանովը,	

34 Այստեղ	—	ցուցադրական,	կեղծ,	խաբուսիկ:
35	 Цит.	по	«Экранный	мир	Сергея	Параджанова».	Сборник	статей.	Автор	идеи	и	составитель	Юрий	Морозов.	

К.:	2013.	—	С.70–71.
36	 Բելլա	Ախմադուլինա	(1937–2010)	—	Խորհրդային	և	ռուս	բանաստեղծուհի,	գրող,	թարգմանչուհի:	
37 Цит.	по:	Эльдар	Рязанов.	«Человек-праздник».	Предисловие	к	книге	«Сергей	Параджанов	хроника	диало-

га».Там	же,	суперобложка.
38	 Гарри	Кунцев.	Жил-был	Параджанов.	Документальная	повесть	—	жур.:	«Дружба	Народов»,	№	9,	201.
39	 Էլդար	Շենգելայա	—	վրացական	կինեռեժիսոր	և	սցենարիստ:	
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կինոռեժիսորն	իրեն	հատուկ	հումորով	պատասխանեց.	«Վրաստանում	մեծացած	հայ,	
որն	իր	պատիժն	էր	կրում	խորհրդային	բանտում	և	ուկրանացի	ազգայնամոլ»40:

q

23. Ինչու՞մն էր հանրահայտ ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի ճակատագրի 
ողբերգականությունը (աղբյուր 32): Ինչպե՞ս է այն, Ձեր կարծիքվ, կապված 28–31-
րդ աղբյուրներում Փարաջանովի մասին տեղեկության հետ:

24. 33-րդ և34-րդ լուսանակարը բեմադրական է: Յուրի Մեչետովի կողմից 
արված 34-րդ լուսանկարը կատարվել է Թբիլիսիի փողոցներից մեկում: 
Ինքը, Փարաջանովը այն համարում է դարի կադր: Ի՞նչ եք կարծում. Ի՞նչ 
էին ցանկանում այդ լուսանկարով ասել ինքը՝Փարաջանովը և լուսանկարի 
հեղինակը: Փոխվեց արդյո՞ք Ձեր պատկերացումները 33-րդ լուսանկարի մասին՝ 
պարապմունքի նյութերի հետ ծանոթանալուց հետո: Որքանո՞վ են հիմնավոր, 
ըստ Ձեզ, այդ երկու լուսանկարների տեղադրումը կողք-կողքի: Ինչո՞վ են 
դրանք կապվում 28–32 աղբյուրների հետ: 

²ÕµÛáõñ  32  ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³ÝáíÁ ÂµÇÉÇëÇ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ù³ëÇÝ

…	 30	 տարի	 հետո	 ես	 վերադարձա	 քաղաք,	 որտեղ	 ծնվել	 էի	 1924	 թավկանին:	
Վերադարձա	բավականին	ծեր,	որի	ուսերին	կարծես	երկու	թևեր	լինեին.	մի	կողմից՝	
փառք,	հաղթանակներ	և	ճանաչում,	մյուս	կողմից՝	ստրկական,	բանտարկյալի,	զեկի	
նվաստացում:	 Ես	 պաշտոնական	 և	 ոչ	 մի	 կոչում,	 պարգև	 չունեմ:	 Ես	 ոչինչ	 եմ:	 Ես	
ապրում	եմ	Վրաստանում,	Թբիլիսիում,	իմ	ծնողների	հին	տանը	և	երբ	անձրև	էր	գալիս,	
քնում	էի	անձրևանոցով	և	երջանիկ	էի,	քանի	որ	դա	նման	էր	Տարկովսկու	ֆիլմերին41…

²ÕµÛáõñ  33  ê»ñ·»Û ö³ñ³ç³Ýáí

40	 Тенгиз	 Верулава	 —	 «Улыбка	 Джоконды	 Серго	 Параджанова»	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://burusi.wordpress.com/cinema/sergei-parajanov/	—	перевод	с	груз.	автора.

41	 В	 Грузии	 начались	 съемки	 фильма	 «Параджанов».Киевская	 правда.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://kpravda.com/v-gruzii-nachalis-semki-filma-paradzhanov/.
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²ÕµÛáõñ  34  ÚáõñÇ Ø»ãÇïáíÇ Éáõë³Ý³Ï³ñÝ»ñÇó. ³ñí³Í ¿ 1981 Ãí³Ï³ÝÇ 
Ù³ÛÇëÇ 15-ÇÝ: ö³ñ³ç³ÝáíÝ ³ÛÝ ³Ýí³Ý»É ¿ «¹³ñÇ Ï³¹ñÁ»

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչի՞ շնորհիվ է, որ Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործական ժառանգությունը 
համարվում է համաշխարհային մշակույթային ժառանգության մաս: 
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հասարակության պայմաններում

 X Ինքնության ինչպիսի՞ ձևեր կարող է ունենալ մարդը կամ 
մարդկանց խումբը և որքանո՞վ են դրանք համահունչ առօրյա մեր 

շփումներին:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: àíù»±ñ »Ý Ýñ³Ýù

q

1. Քննարկեք լուսանկարները, որոնք բերված են 1–8 աղբյուրներում: Ի՞նչ եք 
կարծում. եթե մենք հարցնենք բոլոր այս մարդկանց այն մասին, թե ովքեր են 
իրենք, ի՞նչ կպատասխանեին նրանք մեզ: Ո՞ր նշանները կարող են մեզ հուշել, 
թե ովքե՞ր ենք մենք (կամ մյուս մարդիկ):

2. Ուշադրությամբ քննարկեք 1–2 աղբյուրների ցուցադրությունները: Ո՞ր 
մշակույթին են պատկանում լուսանկարում ներկայացված մարդիկ: Արտաքին 
ո՞ր նշաններով կարելի է այդ որոշել: 

²ÕµÛáõñ  1  1           ²ÕµÛáõñ  2  2

1	 Օլգա	Կովալևսկայայի	անձնական	արխիվից.	2007թվական:
2	 Man	in	traditional	Azerbaijani	costume.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Wikimedia	Commons.	—	Հասանելիությունը՝:	

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_man_with_traditional_azerbaijani_costume.JPG.
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q

3. Ի՞նչ է ցույց տալիս մարդկանց մասնագիտական պատկանելիությունը, որոնց 
դուք տեսնում եք 3–4-րդ աղբյուրների լուսանկարներում:

²ÕµÛáõñ  3  3

²ÕµÛáõñ  4  4

3	 [Электронный	архив]	https://www.flickr.com.	Коллекция	Bruce	Reeve.	—	Հասանելիությունը՝	https://www.
flickr.com/photos/58609798@N00/14377482084/.	Печатается	с	разрешения	автора.

4	 Սումսկի	հրուշակագործները,	2010	թ.	—	Էլեկտրոնային	միջոց	http://cxttrs.sumy.ua;	—	Հասանելիություն.	
http://cxttrs.sumy.ua/konditer.



124    

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ Ä²è²Ü¶àôÂÚàôÜ

124    

q

4. Ի՞նչը կարող է ցույց տալ, թե ո՞ր մշակույթն է ներկայացնում մարդը:
5. Գուշակեք, թե ո՞ր մշակույթներին են պատկանում 5–6-րդ աղբյուրների 

լուսանկարներում ներկայացված մարդիկ: Ի՞նչ գիտեք այդ մշակույթների մասին:
6. Ի՞նչ մշակույթներ դուք գիտեք: Ո՞ր հատկանիշներից դուք կարող եք ճանաչել 

այդ ներկայացուցիչներին:

²ÕµÛáõñ  5  5

²ÕµÛáõñ  6  6 

5	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Wikimedia	Commons.	—	Հասանելիությունը՝:	http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:BSA_riders_at_2007_Ace_Cafe_reunion.jpg.

6	 Լուսանկարը	Վ.	Դերեվյանկոյի,	2010	թ.
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q

7. Ինչո՞վ են տարբերվում 7 և 8 –րդ աղբյուրներում ներկայացված մարդիկ:
8. Կարո՞ղ ենք արդյոք խոսել մարդկանց առանձին սերունդների մասին: Եթե՝ այո, 

ապա ի՞նչն է նրանց համար բնութագրական:

²ÕµÛáõñ  7  7

²ÕµÛáõñ  8  8

q

9. Բացատրեք. ի՞նչ չափանիշներով են միացվել 1–8 լուսանկարները 1-ին 
հարցախմբում:

10. Ի՞նչն է ձեր կարծիքով, ազդում մարդու ինքնության և հասարակության կոնկրետ 
խմբին իր պատկանելիության վրա: 

7	 Օլգա	Կովալևսկայայի	անձնական	արխիվից.	2007թվական:
8	 Донецкий	 государственный	 университет	 управления,	 «Університет	 третього	 віку»	 [Էլեկտրոնային	

ռեսուրս]	 https://www.facebook.com.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 https://www.facebook.com/dsum3a/photos/
pb.943562825654251.	—	2207520000.1424012904.	/943669975643536/?type=1&theater.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2:  ²ßË³ï³Ýù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï

q

11. Վերնագրում օգտագործված է «ինքնություն» տերմինը: Օգտագործելով 
առաջին հարցախմբի առաջադրանքների կատարման ընթացքում ձեռք բերած 
ձեր գիտելիքները, աշխատեք ձևակերպել «ինքնության» հասկացության մասին 
ձեր պատկերացումները:

12. Կարդացեք ներքևում բերված հիմնական հասկացությունների բնորոշումը, 
որոնք կարևոր են այս թեման հասկանալու համար: Համընկնում են արդյո՞ք ձեր 
պատկերացումները ներքևում բերված այդ տերմինի բնորոշման հետ:

13. Միավորվեք զույգերի մեջ և միմյանց հետ քննարկեք, թե ի՞նչը համընկավ 
և չհամընկավ ինքնության մասին ձեր ունեցած պատկերացումների և 
գիտնականների կողմից ինքնության բնորոշման հետ:

 ¡ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Ինքնություն	—	Հասարակության	մեջ	իր	և	սեփական	իրավիճակի	մասին	մարդկանց	
ունեցած	 հասկացությունների	 ամբողջություն՝	 իրեն	 առանձին	 խմբերի	 և	 սոցիալական	
դերակատարության	 հետ	 նույնականացման	 հիման	 վրա:	 Օգնում	 է	 տարբերակելու	
«յուրայիններին»	«մյուսներից»:

Բազմամշակութային	 հասարակություն,	 որը	 ձևավորվել	 է	 տարբեր	 ազգություն,	
ազգային	 ծագում	 և	 սոցիալական	 պատկանելիություն	 ունեցող	 բնակչության	 խմբերի	
համատեղ	բնակության	ընթացքում:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3: ÆÝùÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÙ

q

14. Խմբերում քննարկեք առաջարկված աղբյուրի տեքստը, որը ներկայացնում 
է ինքնության որոշակի ձև և որը նկարագրված է հետազոտողների կողմից: 
Աղբյուրի մեջ գտեք հանգուցային բառակապակցություններ կամ խոսքեր, 
որոնք բնութագրում են ինքնության այդ ձևը:

15. Ձեր կողմից կատարված աշխատանքի հիման վրա՝ կարճ բնութագրեք ձեր 
կողմից քննարկված ինքնության ձևը: 

²ÕµÛáõñ  9  î³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ

Տարածքի	 հետ	 նույնականացումն	 ունի	 աստիճանական	 բնույթ	—	 մարդը	 իրեն	
միաժամանակ	համարում	է	որոշակի	միկրոտարածաշրջանի	(եվրոպացի),	որոշակի	
երկրի	 (Ուկրաինայի	 քաղաքացի),	 որոշակի	 էթնոսի	 (ուկրաինացի),	 որոշակի	
տարածաշրջանի	(գալիցկյան),	որոշակի	քաղաքի	կամ	գյուղի	բնակիչ	(լվովցի)9:

9	 Нагорна	Л.	Національна	ідентичність	в	Україні.	—	К.:	ІПЕНД,	2002.	—	С.	28.	(Перевод	с	укр.	автора).
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²ÕµÛáõñ  10  ²½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ

Ազգային	 ինքնությունը	 անգնահատելի	 է	 անձի	 համար,	 քանի	 որ	 նրանց	
ապահովում	է	հպարտության	և	պատվի	զգացում՝	չնայած	նրա	սոցիալական	ծագմանը,	
սեռին,	 նվաճումներին,	 կարգավիճակին	 և	 հասակին:	Ազգային	 ինքնության	ամենից	
հայտնի	ու	տարածված	ձևը	նրա՝	սոցիալական	տարբերությունների	հաղթահարման	
ունակությունն	 է	արհեստական	մեծ	ընտանիքի՝	ազգի	պատկանելիության	հանդեպ	
ունեցած	 զգացողությունների	 ամրապնդման	 շնորհիվ:	 Ազգային	 ինքնությունը	
նպաստում	 է	 մերձենալուն,	 ազգի	 ներկայացուցիչների	 միջև	 համերաշխությանն	 ու	
համակրանքին10.

[…]	Ազգի	«Քաղաքացիական»	մոդելը	նախատեսում	է	մարդկանց	ինչպես	իրական,	
այնպես	 էլ	 պատկերելի	 մասնակցությունը	 միմյանց	 հետ,	 ընդ	 ուրում՝	 ոչ	 միայն	
սոցիալական	և	մշակութային,	այլև	քաղաքական	առումներով:	Այս	տեսակետից՝	ազգի	
և	ազգային	կոլեկտիվ	ինքնությունը	դառնում	են	բավականին	սերտ	և	փոխկապակցված	
հասկացություններ:	 Ի	 վերջո,	 ազգը	 կազմված	 է	 և	 գործում	 է	 որպես	 առանձնակի	
սոցիալական,	մշակութային	և	քաղաքացիական	հասարակություն,	նրա	ինքնությունը	
բաժանող	բոլոր	անդամների	հիման	վրա11:

²ÕµÛáõñ  11  ÎñáÝ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝ12

Կրոնական	ինքնությունը	հանդիսանում	է	կրոնական	գիտակցության	կատեգորիա,	
որի	 բովանդակությունը	 նրա	 առնչությունն	 է	 գաղափարների	 և	 արժեքների	 հետ,	
որոնք	այս	կամ	այն	մշակույթում	դիտվում	են	որպես	կրոնական	ինքնություն,	ինչպես	
նաև	պատկանելիությունն	է	կոնկրետ	կրոնին	և	կրոնական	խմբին:	Առաջինի	դեպքում	
այս	տեսակետը	 բնորոշվում	 է	 «Ես	—	 հավատացյալ	 եմ»	արտահայտությամբ,	 մյուս	
դեպքում՝	ասվածը	նշանակում	է	«Ես	—	քրիստոնյա-կաթոլիկ	եմ»,	 «Ես	—	բուդդիստ	
եմ»,	«Ես	—	մահմեդական	եմ»	և	այլն13:

²ÕµÛáõñ  12  ø³Õ³ù³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ

Շրջապատող	անձերի	 մոտ	 իրականության	 ներկայությունն	 ու	փորձառությունը	
անհրաժեշտ	 են	 ինքնության	 կատեգորիաների	 գոյության	 համար	 և	 քաղաքային	
ինքնությունը	ձևավորում	են	որպես	սուբյեկտիվ	իրավիճակ՝	որպես	թե	քաղաքի	հետ	
կապի	զգացում:.	[…]	Դա	քաղաքում	մնալու	երկարատևությունն	է,	նրա	հետ	կապված	
իրական	 բազմազանությունը,	 լայնությունն	 ու	 նրա	 բնակիչների	 սոցիալական	
կապերի	հաճախականությունը,	մշակութային	իրավասությունը,	պահանջմունքներն	
ու	 հետաքրքրությունները,	 ամենատարբեր	 տեղեկատվական	 հոսքերի	 ներգրավ-
վածության	աստիճանը	և	այլն:	Նրանք	բոլորն	էլ	իրենց	դերակատարությունն	ունեն	
քաղաքային	ինքնության	ձևավորման	և	գոյատևման	խնդրում14:

10 Ґібернау	М.	Ідентичність	націй.	—	К.	Темпора,	2012.	—	С.	222−223.	(Пер.	с	укр.	автора).
11	 Соціокультурні	ідентичності	та	практики.	За	ред.	А.Ручки.	—	К.:	ІС	НАН	України,	2002.	—	С.	25.	(Пер.	 

с	укр.	автора).
12	 Конфессия	(лат.	сonfessio	—	исповедание)	—	особенность	вероисповедания	в	пределах	определённого	ре-

лигиозного	учения,	а	также	объединение	верующих,	придерживающихся	этого	вероисповедания.
13	 Папаяні	 І.	 В.	 Проблема	 концептуалізації	 релігійної	 ідентичності.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	

—	 Հասանելիությունը՝:	 http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/29612/14-Papayani.
pdf?sequence=1.	(Пер.	с	укр.	автора).

14	 Мусиездов	А.	А.	Социологическая	концепция	 городской	идентичности.	—	Х.:	ХНУ	имени	В.	Каразина,	
2013.	—	С.	317–319.
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²ÕµÛáõñ  13  ¶»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ

Գենդերային15	ինքնությունը	—	արական	և	իգական	սեռին	անձի	պատկանելիությունն	
է:	 Այս	 հասկացությունը	 նշանակում	 է	 անձի	 ինքնագիտակցության	 դրսևորում,	 որը	
երևում	 է	 մարդու	 կողմից	 իրեն	 որպես	 սեռի	 ներկայացուցչի	 անհանգստությունից,	
որպես	 կոնկրետ	 վարքագծի	 բնութագրական	 առանձնահատկությունների	
դրսևորման	 կրող,	 որը	 համահունչ	 է	 մասկուլինության16	 /	 և	 ֆեմինության17	 մասին	
պատկերացումներին:	 Այն	 սկսում	 է	 ձևավորվել	 երեխայի	 ծննդյան	 պահից	 սկսած:	
Այդ	 ժամանակից	 էլ	 սկսում	 են	 գենդերային	 սոցիալացման	 երևույթները,	 որի	
ընթացքում	երեխային	նպատակաուղղված	դաստիարակում	են	այնպես,	որպեսզի	նա	
համապատասխանի	տվյալ	հասարակությունում	«արական»-ի	և	«իգական»-ի	մասին	
ընդունված	պատկերացումներին:	Հասարակության	մեջ	գոյություն	ունեցող	հատուկ	
չափանիշների	հիման	վրա	էլ	 երեխաների	մոտ	ձևավորվում	 են	սեփական	սեռային	
ինքնության	և	դերակատարության,	նրա	վարքագծի,	ինչպես	նաև	ինքնագնահատման	
մասին	պատկերացումները18:

²ÕµÛáõñ  14  î³ñÇù³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ

Տարիքային	ինքնությունը	իրենից	ներկայացնում	է	անձի	սոցիալական	ինքնության	
բաղադրամաս,	որն	արտացոլում	է	սուբյեկտիվ	բաժանվող	պատկանելիությունը	այս	
կամ	 այն	 տարիքային	 խմբին:	 Այն	 հանդիսանում	 է	 անձնավորության	 սոցիալական	
ինքնության	 բաղադրամասերից	 մեկը	 և	 ներառված	 է	 նրա	 կառուցվածքի	 մեջ	 մյուս	
բաղադրիչների	 հետ	միասին.	 սեռային,	ազգային,	 էթնիկական,	 կրոնական,	 սոցիալ-
տնտեսական	և	այլն19:

²ÕµÛáõñ  15  Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝ

Մասնագիտական	 ինքնությունը	 դա	 մասնագիտական	 խմբի	 հետ	 օբյեկտիվ	
և	 սուբյեկտիվ	 միասնությունն	 է,	 որը	 պայմանավորում	 է	 անձի	 մասնագիտական	
բնութագրումների	 հաջորդականությունը	 (կանոն,	 դերակատարություն	 և	
կարգավիճակ)20:

15	 Գենդեր	(անգլ.	gender,	լատին.	genus	«սեռ»)	—	սոցիալական	սեռ,	որը	բնորոշում	է	հասարակության	մեջ	
մարդու	 վարքագիծը	 և	 թե	այդ	 վարքագիծը	 ինչպես	 է	 դրսևորվում:	 Այդ	 վարքագիծը	 բնորոշում	 է	 նաև	
մարդու	վարքագիծը	մյուսների՝	ընկերների,	գործընկերների,	դասընկերների,	ծնողների	ու	պատահական	
անցորդների	 հետ	 ունեցած	 հարաբերություններում:	 «Գենդերը»	 տարբերվում	 է	 «սեռը»	 բառից	
(անգլ՝.	 սեռ)	 նրանով,	 որ	 սեռը	 նշանակում	 է	 մարդու	 օրգանիզմի	 մորֆոլոգիական	 և	 ֆիզիոլոգիական	
առանձնահատկություններ,	 մարդկային	 անձի	 գենետիկորեն	 տիրապտեող	 նախանշանների	
ամբողջություն,	որը	բնորոշում	է	նրա	դերը	բեղմնավորման	ընթացքում:

16	 Մասկուլինություն	 (լատին.	 masculinus,	 տղամարդկային)	 —	 մարմնական,	 հոգևոր	 և	 վարքագծային	
առանձնահատկությունների	 համալիր,	 որը	 հատուկ	 է	 տղամարդկանց	 (այսինքն՝	 արտաքնապես	
տարբերակում	է	տղամարդուն	կանանցից,	կենդանիների	դեպքում՝	արուին	էգից):

17	 Ֆեմինություն	 (լատին.	 femina	 —	 կին,	 էգ)	 —	 հոգեբանական	 առանձնահատկությունների	 համալիր,	
որն	 ավանդաբար	 հատուկ	 է	 կնոջը.	 քնքշություն,	 զգայականություն,	 մեղմություն,	 անկեղծություն,	
հավատարմություն,	 որը	 տղամարդու	 մոտ	 առաջացնում	 է	 կնոջը	 պաշտպանելու	 և	 պահպանելու	
ցանկություն:

18	 Микляева	А.	В.,	Румянцева	П.	В.	Социальная	идентичность	личности:	содержание,	структура,	механизмы	
формирования.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	(Кафедра	психологии	человека	РГПУ	им.	А.	И.	Герцена).	—	
Հասանելիությունը՝:	http://humanpsy.ru/miklyaeva/soc_ident_02.

19	 Микляева	 А.	 В.	 Актуализация	 возрастной	 идентичности:	 ситуативный	 контекст.	 —	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս].	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://psihologia.biz/psihologiya-psihologiya-obschaya_693/miklyaeva-
aktualizatsiya-vozrastnoy–16069.html.

20	 Жукалина	 О.	 Становление	 профессиональной	 идентичности	 студентов-психологов.	 —	 М.:	 2008.	 —	
[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	(Негосударственное	образовательное	учреждение	«Институт	практической	пси-
хологии	и	психоанализа»).	—	Հասանելիությունը՝:	http://tatyanabarlas.narod.ru/diplom/Zhukalina.htm.
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²ÕµÛáõñ  16  Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝ

Մշակութային	 ինքնության	 հասկացությունը	 հանդիսանում	 է	 լայն	 մի	 հաս-
կացության՝	կոլեկտիվ	ինքնության	մի	մասը,	որը	հենված	է	սկզբունքների	վրա	և	որի	
համաձայն	անձը	 յուրացնում	 է	 կոլեկտիվ	 մշակույթի	 գոյություն	 ունեցող	տարրերը,	
այն	համարելով	իրենը	և	նույնացվելով	նրանց	հետ:	Այսպես	անձի	մոտ	առաջանում	է	
համայնքին	պատկանելու	զգացում	(նմանության	հիմքի	վրա):	Միաժամանակ,	անձը	
իր	 մեջ	 մշակում	 է	 նաև	 մյուս	 համայնքների	 նկատմամբ	 տարբերության	 զգացում	
(այլատյացություն)21:

Ð³ñó³ËáõÙµ 4: öáùñ-Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ

q

16. Պատկերացրեք, որ դուք հետազոտող եք: Կարդացեք 17-րդ աղբյուրից Ա–Ը 
հարցազրույցից մի հատված, որոնցում ներկայացված են հարցախույզին 
մասնակցած մարդկանց կարծիքները: Հետազոտողների կարծիքների հիման 
վրա, որոնք դուք հետազոտել եք նախօրոք (2-րդ հարցախմբի աղբյուրները), և 
ինքնության այս կամ այն ձևի ձեր կողմից տրված բնութագրումները, փորձեք 
բնորոշել, թե ինքնության ո՞ր ձևերը կարելի է տեսնել կամ նրանք հիշատակված 
են հարցազրույցներից յուրաքանչյուրում: Հիմնավորեք ձեր պատասխանները 
քաղվածքներով, որոնք դուք դուրս եք բերել հարցազրույցներից:

²ÕµÛáõñ  17  ÜÛáõÃ»ñ Ñ³ñó³½ñáõÛóÝ»ñÇó22

«Ա»
Հարցազրույցը	վարող:	Ո՞վ	եք	դուք	ազգությամբ:
Պատասխանող:	(Տղամարդ,	33	տարեկան):	Գնչու:
Հարցազրույցը	 վարող:	 Ի՞նչ	 է	 ձեզ	 համար	 նշանակում	 գնչու	 լինելը:	 Ինչպե՞ս	 եք	

որոշում,	որ	դուք	գնչու	եք:
Պատասխանող:	Ես	չգիտեմ:	Գնչու	եմ,	քանի	որ	կարծում	եմ,	որ	աստծո	կողմից	է	

այն	տրվել,	հենց	այնպես,	որ	ես	գնչու	եմ	և	դրանից	ոչ	մի	տեղ	չես	փախչի:

«Բ»
Հարցազրույցը	վարող:	Ո՞վ	եք	դուք	ազգությամբ:
Պատասխանող:	(Կին,	33	տարեկան):	Հրեա,	հուդայուհի:.
Հարցազրույցը	վարող:	Ի՞նչ	է	ձեզ	համար	նշանակում	հրեա	լինելը:
	Պատասխանող:	Դա	կենսակերպ	է:
Հարցազրույցը	վարող:	Իսկ	ինչու՞մն	է	դա	արտահայտվում:
Պատասխանող:	Ամեն	ինչում.	տոների	ժամանակ,	մշակույթում,	սնվելու	մշակույթի	

մեջ	և	այլն:	Հուդայականությունը՝	դա	ինչ-որ	դավանանք	չէ,	այլ	կենսակերպ:	Դու	չես	
կարող	լինել	հրեա	կամ	հուդայուհի,	դրանք	միմյանցից	անբաժան	են:

Հարցազրույցը	 վարող:	 Իսկ	 ի՞նչ	 է	 ձեզ	 համար	 նշանակում	 լինել	 այդ	 խմբի	
ներկայացուցիչ:

21 Гнатюк		О.	 Прощання	 з	 імперією.	 Українські	 дискусії	 про	 ідентичність	 /	 О.	Гнатюк.	 —	 К.:	 Критика,	
2004.	—	С.	50–51.

22	 Հարցազրույցները	հավաքվել	են	Օ.	Միխեևայի	կողմից	Դոնեցկի	մարզում,	2013	թվականին	և	Լուգանսկում,	
2004	թվականին:
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Պատասխանող:	Դժվար	հարց	է,	քանի	որ	ես	չգիտեմ,	թե	ինչ	պատասխանեմ	այդ	
հարցին:	Մարդիկ	այդ	խմբում	նույնպես	տարբեր	են,	մեկը	կրթված	է,	մյուսները	ոչ:	Այլ	
խոսքով,	կարծես	թե…	Սակայն,	այդուհանդերձ,	դա	իմ	մշակույթն	է,	իմ	կյանքն	է,	ես	
նրա	մեջ	մեծացել	եմ	և	նրա	մեջ	էլ	ապրում	եմ:	

«Գ»
Հարցազրույցը	վարող:	Ո՞վ	եք	դուք	ազգությամբ:
Պատասխանող:	(Կին,	55	տարեկան):	Ուկրաինուհի:
Հարցազրույցը	վարող:	Ի՞նչ	է	ձեզ	համար	նշանակում	ուկրաինուհի	լինելը:
Պատասխանող:	Ես	հպարտ	եմ,	որ	ես	ուկրաինուհի	եմ:	Մշտապես	երեխաներին	

պատմում	 եմ,	 որ	 իմ	 ընտանիքում	 միայն	 ուկրաինացիներ	 են:	Ուկրաինացի	 է	 և՛	 իմ	
հայրը,	և՛	մայրը,	և՛	պապերս,	և՛	նախապապերս՝	բոլորն	էլ	ուկրաինացիներ	են:	Ավելին,	
նրանք	Կիևից	են	գաղթել…	

«Դ»
Հարցազրույցը	վարող:	Ասեք	ձեր	ազգությունը:
Պատասխանող:	Ուկրաինացի:
Հարցազրույցը	վարող:	Ի՞նչ	է	ձեզ	համար	նշանակում	ուկրաինացի	լինելը:	Ի՞նչից	

եք	որոշում,	որ	դուք	ուկրաինացի	եք:
Պատասխանող:	 (Տղամարդ,	 29	 տարեկան):	 Եթե	 անկեղծ՝	 ապա	 ինձ	 համար	 դա	

բնակության	վայր	է:	Այսինքն`	ես	ինձ	չեմ	համարում	ազգայնական:	Ուստի,	որքան	էլ	
ասեմ	թե՝	ես	այստեղ	ուկրաինացի	եմ	բոլոր	չափանիշներով…	ապա	դա	զուտ	միայն	
աշխարհագրական	առումով:	

«Ե»
Հարցազրույցը	վարող:	Ասեք	ձեր	ազգությունը:
Պատասխանող:	Հայուհի:
Հարցազրույցը	վարող:	Ի՞նչ	է	ձեզ	համար	նշանակում	հայուհի	լինելը:
Պատասխանող:	Նախադպրոցական	տարիքիս	ես	այդքան	էլ	չէի	մտածում,	թե	ինչ	

ազգության	եմ:	Դա,	առաջին	հերթին,	հայրական	կողմից	է	և	նույնիսկ	երբ	կենդանի	
էր	 իմ	 պապը,	 նա	 միշտ	 ասում	 էր՝	 «չմոռանաս,	 թե	 ինչ	 ազգություն	 ունես»:	 Ես	 մի	
ընտանիքից	եմ,	որն	ավելի	շատ	նման	է	հայկական	ընտանիքներին,	քանի	որ	ասում	
էր՝	«երբ	դու	ուզում	ես	այս	կամ	այն	քայլն	անես,	մի	մոռացիր,	որ	հայուհի	ես»:

«Զ»
Հարցազրույցը	 վարող:	 Կինը	 որպես	 անձ,	 պետք	 է	 դրսևորվի	 իր	 ավանդական՞	

դերում,	թե՞	դրանից	դուրս:	
Պատասխանող:	 Անձնապես՝	 ես	 այն	 կարծիքին	 եմ,	 որ	 դաստիարակության	

հիմնական	դերակատարությունը	կնոջ	և	տղամարդու	միջև	եղած	տարբերությունների	
ձևավորման	 մեջ	 մեծ	 է	 և	 դրանք	 հեշտությամբ	 կարելի	 է	 նկատել	արտաքին	տեսքի	
մեջ,	 վարքագծում,	 հոգեբանական	 դրսևորումներում	 և	 նույնիսկ	 ինքնադրսևորման	
ոլորտում:	Կարող	է	իմ	ասածը	ծայրահեղ	հնչի,	սակայն	ես	խորապես	համոզված	եմ,	
որ	յուրաքանչյուր	երեխայի	մեջ	ամենից	առաջ	հարկավոր	է	դաստիարակել	մարդու,	
այլ	ոչ	թե	տղամարդու	կամ	կնոջ:	

«Է»
Հարցազրույցը	վարող:	Ի՞նչպես	եք	դուք	ընտրել	կնոջ	համար	այսպիսի	անսովոր	

մասնագիտություն՝	տաքսու	վարորդ:
Պատասխանող:	Ամեն	ինչ	 սկսվել	 է	 դեռ	 մանկությունից:	 Հազար	անգամ	ասված	

բան	է,	սակայն	ես	տարբերվում	էի	իմ	ընկերուհիներից	և	ընդհանրապես	նախընտրում	
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էի	ընկերություն	անել	տղաների	հետ:	Հետո	արդեն՝	հայրական	ավտոտնակ,	որտեղ	
ես	 նրանից	 ստացա	 բոլոր	 հրահանգները:	 Աշխատեցի	 որպես	 ավտոբուսի	 վարորդ,	
հետո	 մի	 փոքր	 ժամանակով	 երթուղայինի	 վրա	 էի:	 Հիմա	 արդեն	 տաքսու	 վարորդ	
եմ	 բնակչության	տեղափոխությամբ	 զբաղվող	խոշոր	մի	 ձեռնարկությունում:	Եվ	 իմ	
աշխատանքը	ինձ	մեծագույն	հաճույք	է	պատճառում:

«Ը»
Հարցազրույցը	վարող:	Ի՞նչ	է	ձեզ	համար	նշանակում	լինել	ուսուցիչ	և	ի՞նչումն	է	

այդ	մասնագիտության	էությունը:
Պատասխանող:	Մանուկ	հասակում	ես	երազում	էի	բժիշկ	դառնալ:	Հետո	մի	օր	լսեցի	

իմ	պապի	երազանքի	մասին,	որին	չեմ	տեսել,	քանի	որ	սպանվել	էր	պատերազմում:	
Նա	 ուզում	 էր,	 որ	 մեր	 ընտանիքից	 որևէ	 մեկը	 շարունակի	 իր	 գերդաստանի	
մասնագիտությունը.	այդ	պատճառով	ես	ուսուցիչ	դարձա:	Ահա	այսպես	դասավորվեց	
իմ	 ճակատագիրը	 և	 ես	 դարձա	 տարրական	 դասարանների	 ուսուցիչ:	 Ձգտում	 եմ	
յուրաքանչյուր	երեխայի	մեջ	ներդնել	իմ	ողջ	հոգին:	Ուզում	եմ,	որ	նրանք	լինեն	բարի,	
անկեղծ,	սիրեն	իրենց	հայրենիքը,	հոգան	նրա	համար,	իմանան	նրա	պատմություն	ու	
մշակույթը:	Նաև	ցանկանում	եմ,	որ	իմ	սաներից	որևէ	մեկը	ապագայում	ևս	ուսուցիչ	
դառնա:

q

17. Օգտագործելով գիտելիքներն ու տեղեկատվությունը, որոնք ստացվել են 3-րդ 
և 4-րդ հարցախմբի աղբյուրների հետ աշխատանքի արդյունքում, օրինակներ 
բերեք, երբ մարդիկ ինչ-որ կերպ միավորված են ինքնության մեկ տեսակի մեջ 
(օրինակի համար՝ տարածաշրջանային, մասնագիտական, տարիքային կամ 
ազգային), կարող են արմատապես տարբերվել իրենց բնութագրերով: Եվ 
ընդհակառակը՝ հիշեք մարդկանց հետ պատահական հանդիպման դեպքեր 
(գնացքում, զբոսայգում, պետական հաստատության ընդունարանում) և 
փորձեք փնտրել հնարավոր ինքնության ամենատարածված տեսակները, որոնք 
միավորում են մարդկանց: Ինքնության ի՞նչ տեսակներ դուք գործի դրեցիք այս 
խնդրի իրականացման ընթացքում:

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ի՞նչ եք կարծում. ինչու՞ միմյանցից այսքան տարբեր մարդիկ կարող են 
ապրել միևնույն հասարակության մեջ և ընդհանուր լեզու գտնել: Ի՞նչն է, ձեր 
կարծիքով, նրանց միավորում և ի՞նչն է բաժանում:
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ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ

Մեկ բաժնի մեջ «մշակույթ» և «քաղաքականություն» հասկացությունների 
մեկտեղումը պատահական չի արված: Քաղաքականությունը հանդիսանում 
է հասարակական «անքի այն բնագավառը, որում կենտրոնացվում և իրենց 
ձևակերպումն են ստանում հասարակական բոլոր հիմնախնդիրները, բախվում 
են ամենատարբեր սոցիալական, էթնիկական, կրոնական, մշակութային 
և այլ խմբերի շահերը: Այդ պատճառով՝ այն իր ազդեցությունն է թողնում 
հասարակական բոլոր բնագավառների վրա, այդ թվում և մշակույթի վրա 
ընդհանրապես, իսկ միջմշակութային հարաբերությունների վրա առանձնապես: 
Պետությունն այս դեպքում հանդես է գալիս որպես հիմնական «պատվիրատու» 
և «հովանավոր»՝ նյութապես աջակցելով մշակութային գործունեությանը, 
միաժամանակ խրախուսելով կամ ճնշելով այդ մշակույթը ստեղծողների 
ստեղծագործական ազատությունը՝ սահմանելով արգելքներ, ինչու չէ նաև՝ 
կոչումներ ու արտոնություններ շնորհելով վերջիններիս: Ուսումնասիրելով այս 
բաժինը, դուք կտեղեկանաք այն մասին, թե ինչպես են միմյանց հետ կապված 
քաղաքականությունն ու մշակույթը անցյալում և ներկայում: 

 X Ի՞նչ փոփոխություններ և ի՞նչ պատճառով են ապրել Ծննդյան տոնն ու 
Նոր տարին XIX-XX դարերի ընթացքում:

 X Ինչպե՞ս է փողոցների և հրապարակների անվանումները 
արտահայտում իշխանությունների վերաբերմունքը անցյալի  
և ներկայի հանդեպ:

 X Ինչպե՞ս են հասարակական հարաբերություններում տեղի ունեցած 
փոփոխություններն ազդում կնոջ կերպարի վրա: 

 X Ինչպե՞ս են հասարակությունում ընթացող փոփոխություններն 
ազդում անցյալի հանդեպ վերաբերմունքի և այն մարմնավորող 
հուշարձանի վրա:

 X Ի՞նչ և ինչպե՞ս են պատմում հուշարձանները հասարակության մեջ 
փոփոխությունները: 

 X Ինչպե՞ս էին արվեստը, պոեզիան և երաժշտությունն օգտագործվում 
ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների բարեկամության» քարոզչության մեջ: 

 X Ինչպիսի՞ն էին խորհրդային երիտասարդության ազգամիջյան 
շփումները:

 X Ի՞նչ են պատմում անցյալի մասին Մայիսի մեկը նշելու խորհրդային 
ավանդույթները: 

 X Ի՞նչն է հասարակությանը դարձնում միասնական ու բազմակերպ:

 X Ի՞նչ են արժեքները և ինչպե՞ս են դրանք ազդում հասարակության 
վրա:
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Ծննդյան տոնի և Նոր տարվա բարդ  
ճակատագիրը ХІХ–ХХ դդ.

 X Ի՞նչ փոփոխություններ և ի՞նչ պատճառով են ապրել Ծննդյան 
տոնն ու Նոր տարին XIX–XX դարերի ընթացքում:

q

1. Ի՞նչ են տոները:
2. Ինչու՞ ենք մենք սիրում տոներ:
3. Ի՞նչ տոներ կարող եք թվարկել: Դրանք ընտանեկան են, թե՞ անձնական, 

կոլեկտիվ, պրոֆեսիոնալ:
4. Ինչի՞ համար ենք մենք սիրում Ծննդյան տոնն ու Նոր տարին: 

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Պատմաբանների	 կարծիքով,	 մեր	 ամանորյա	 ավանդույթներն	 առնվազն	 5000	
տարեկան	 են	 և	 կապված	 են	 երկրագործական	 մշակույթի	 առաջացման	 հետ:	 Շատ	
ժողովուրդների	 մոտ	 Նոր	 տարվա	 սկիզբը	 Սեպտեմբերի	 1-ին	 էր	 կամ	 համընկնում	 էր	
գարնանային	կամ	աշնանային	գիշերահավասարի	շրջանին:

Նոր	տարին	 ձմռան	ընթացքում	տոնելու	ավանդույթը	 ի	 հայտ	 է	 եկել	 Հին	 Հռոմում,	
Հուլիոս	 Կեսարի	 ջանքերով,	 Ք.	 Ծ.	 Ա.	 45	 թվականին:	 Նորամուտ	 օրացույցում,	 որն	 ի	
պատիվ	Կեսարի	 կոչվեց	 Հուլյան,	 յուրաքանչյուր	ամիս	 նվիրված	 էր	 մեկ	աստծո	 և	Նոր	
տարին	սկսվում	էր	Հունվարի	1-ից:	Համարվում	է,	որ	հենց	այդ	ժամանակ	է	սկիզբ	առել	
Ամանորը	կամ	Նոր	տարին	ուրախ	ժողովրդական	տոներով	տոնելու	և	տները	զարդարելու	
ավանդույթը:	 Միջնադարյան	 Եվրոպայում	 Նոր	 տարին	 նշելը	 նույնականացվում	 էր	
հեթանոսության	հետ	և	ահա	567թ.	կաթոլիկ	եկեղեցու	կողմից	Նոր	տարին	նշելն	ուղղակի	
արգելվեց:	Սակայն	ուշ	միջնադարում	վերադառնում	է	նոր	տարվա	հաշվարկը	հունվարի	
1-ից	 սկսելու	ավանդույթը:	Ծննդյան	տոնը	 կամ	Սուրբ	Ծննդյան	տոնը	 քրիստոնյաները	
նշում	 են	 ի	պատիվ	Բեթղեհեմում	 Հիսուս	Քրիստոսի	 ծննդյան:	Այն	 իր	 կարևորությամբ	
Զատկից	 հետո	երկրորդն	 է	 քրիստոնեական	աշխարհի	տասներկու	 մեծագույն	տոների	
շարքում	և	 IV	դարից	նշվում	 է	 քրիստոնեություն	դավանող	բոլոր	ժողովուրդների	մոտ:	
Ծննդյան	 տոներին	 նվերներ	 տալու	 ավանդույթը	 հասնում	 է	 մինչև	 մոգերի՝	 հեռավոր	
երկրներից	 եկած	 իմաստունների	 մասին	 աստվածաշնչյան	 պատմությանը,	 ովքեր	
նվերներ	մատուցեցին	մանուկ	Հիսուսին:

Ամենահին	 փաստաթղթերը,	 որոնցում	 հիշատակվում	 է	 ծննդյան	 տոնածառը	
Եվրոպայում,	 թվագրվում	 են	 XVI	 դարի	 սկզբով:	 Մշտադալար	 եղևնին	 սրբազան	 ծառի	
համարում	ուներ,	որը	խորհրդանշում	էր	հենց	կյանքն	ու	խավարից	ու	մթությունից	նոր	
ծնունդը,	 վերածնունդը:	 XVII	 դարում	 ծննդյան	 տոնի	 եղևնին	 արդեն	 Ծննդյան	 տոների	
տարածված	ատրիբուտ	էր	Գերմանիայում,	սկանդինավյան	և	որոշ	բալթյան	երկրներում:	
Ծննդյան	եղևնու	հաջողությունը	բողոքականություն	դավանող	երկրներում	ավելի	մեծ	էր	
շնորհիվ	այն	լեգենդի,	համաձայն	որի	հենց	ինքը՝	Մարթին	Լյութերն	էր	առաջինը	մտածել	
մոմեր	վառել	ծննդյան	եղևնու	վրա1:	

Ռուսական	կայսրությունում	Նոր	տարին	հունվարի	1-ին	նշելը	սահմանվեց	Պետրոս	
Մեծի՝	1699թ.	դեկտեմբերի	15-ի	հրամանագրով:	

1	 Մարտին	Լյութեր	—	աստվածաբան,	Եվրոպայում	Ռեֆորմացիայի	նախաձեռնողն	ու	քրիստոնեությունում	
բողոքական	ուղղության	հիմնադիրը:
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q

5. Ո՞վ էր Ռուսաստանում Ծննդյան տոները Նոր տարվա եղևնով դիմավորելու 
գաղափարի նախաձեռնողը:

6. Ինչպիսի՞ն էր Ծննդյան տոների բնույթը ըստ 1–5 աղբյուրների. աշխարհիկ թե՞ 
եկեղեցական: Հիմնավորեք Ձեր պատասխանը:

7. Բնակչության ո՞ր շերտերն էին Ամանորը և Ծննդյան տոները նշում եղևնով: Ի՞նչն 
է փոխվել Նոր տարին և Ծննդյան տոները նշելու մեջ XIX դարի ընթացքում: 

²ÕµÛáõñ  1  ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ»ñÁ Ýß»Éáõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

Ծննդյան	տոնածառ	դնելու	ավանդույթը	Ռուսաստան	է	եկել	ընդամենը	XIX	դա-
րի	 20-ական	 թթ.,	 պետերբուրգի	 գեմանացիների	 միջոցով:	 Առաջինը	 հանրայնորեն	
Ծննդյան	 տոները	 եղևնով	 սկսեցին	 նշել	 կայսերական	 ընտանիքում:	 Նիկոլայ	 I-ի	
կառավարման	տարիներին	Ձմեռային	պալատում	ամեն	տարի	սկսեցին	անցկացվել	
տոներ	 երեխաների	 և	 կայսեր	ազգականների	 համար՝	տոնածառերով	 և	 նվերներով:	
Այնուհետև	 այս	 սովորույթը	 սկսեց	 տարածվել	 պետերբուրգյան	 ազնվականության	
միջավայրում:	 Պահպանվել	 է	 նույնիսկ	Ժուկովսկու	 գրությունը	Պուշկինին	 «Շաբաթ	
օրը	տոնածառ	է	լինելու»:	Այդ	շրջանում	Ծննդյան	եղևնին	ռուսական	տներում	դեռևս	
հազվադեպ	 երևույթ	 էր,	 սակայն	 արագ	 հեղինակություն	 էր	 ձեռք	 բերում	 որպես	
մոդայիկ	նորույթ	ու	1840-ական	թթ.	վերջերից	արդեն	եղևնիներ	սկսեցին	վաճառվել	
պետերբուրգյան	 շուկաներում:	 «Պետերբուրգում	 բոլորը	 շեղված	 են	 տոնածառների	
ուղղությամբ:	 Սկսած	 պաշտոնյայի	 աղքատիկ	 աշխատասենյակից	 մինչև	 շքեղ	
սալոններ,	ամենուր	Պետերբուրգում	վառվում,	փայլում,	լուսավորվում	ու	առկայծում	
են	տոնածառերը	ծննդյան	երեկոների	ընթացքում»,	—	գրում	էր	ժամանակակիցը2:	

²ÕµÛáõñ   2   ä³ïÏ»ñÝ»ñ 
Ï³Ûëñ ÜÇÏáÉ³Û I-Ç 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇó: 
ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ³Í³éÁ 
²ÝÇãÏáí Û³Ý å³É³ïáõÙ3 

2	 С.	Борисова.	Рождественская	ёлка.	Возвращение	/Электронная	газета	Родительский	Комитет	Украины/ян-
варь	№1(1)	—	2013.	с.5.	Հասանելիությունը՝	http://zlatoust.dp.ua/gazeta/1360332839/2013-01.Gazeta-RKU.pdf.	

3	 Նկարիչ	Ա.	Չերնիշևի	կտավը.	1840–1850	гг.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Русская	живопись.	Знаменитые	рус-
ские	художники	и	репродукции	их	картин	Հասանելիությունը:	http://art19.info/chernyshev/picture/sceny-
iz-semejnoj-zhizni-imperatora-nikolaya-i-rozhdestvenskaya-elka-v-anichkovom-dvorce.html.
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Ծննդյան տոնի և Նոր տարվա բարդ ճակատագիրը ХІХ–ХХ դդ.

²ÕµÛáõñ  3  Î³Ûë»ñ³Ï³Ý »Õ¨Ýáõ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ Áëï Ø»Í ÆßË³ÝáõÑÇ úÉ·³ 
²É»ùë³Ý¹ñÇ èáÙ³Ýáí³ÛÇ Ñáõß»ñÇ4 

Ճրագալույցին	 (Ծննդյան	 տոների	 նախօրե)5	 ամեն	 ինչ	 արդեն	 պատրաստ	 էր:	
<…>	Սակայն,	և	երեխաները	և	բոլոր	մնացածները	պետք	է	սպասեին	այնքան,	մինչև	
Կայսրը	կխփեր	զանգը:	Եվ	այդ	ժամանակ,	մոռանալով	վարվեցողության	կանոնների	
ու	պաշտոնականության	մասին,	բոլորը	վազում	էին	դեպի	հանդիսությսւնների	սրահի	
դռները:	 Դռները	 կրնկի	 վրա	 բացվում	 էին	 և	 «մենք	 հայտնվում	 էինք	 կախարդական	
թագավորությունում»:	 Ողջ	 սրահը	 զարդարված	 էր	 կայծկլտացող	 բազմագույն	
մոմերով	և	կախված	ոսկեզօծ	ու	արծաթազօծ	մրգերով	ու	տոնածառի	խաղալիքներով:	
Ոչ	մի	զարմանալի	բան!	Վեց	տոնածառ	նախատեսված	էր	ընտանիքի	և	ավելի	շատ՝	
ազգականների	ու	պալատական	ծառայակազմի	համար:	Յուրաքանչյուր	տոնածառի	
մոտ	փոքրիկ	սեղան	էր	դրված,	ծածկված	վրան	նվերներ	շարված	սպիտակ	սփռոցով	
<…>	Երեք	օր	անց	արդեն	տոնածառերը	պետք	է	դուրս	բերվեին	պալատից:	Երեխաներն	
իրենք	էին	դրանով	զբաղվում:	Հանդիսությունների	սրահ	գալիս	էին	ծառաներն	իրենց	
ընտանիքների	հետ,	իսկ	արքայական	ընտանիքի	երեխաները,	մկրատներով	զինված,	
բարձրանում	 էին	 սանդուղքների	 վրա	 ու	 տոնածառից	 հանում	 ամեն	 ինչ,	 մինչև	
վերջին	 զարդարանքը:	 Բոլոր	 շքեղ,	 կակաչների	 նման	 լուսամփոփներն	 ու	 հրաշալի	
զարդարանքները	 բաժանվում	 էին	 ծառաներին	 <…>:	 Որքան	 էին	 նրանք	 երջանիկ,	
որքան	և	մենք	նույնպես,	որ	նրանց	այդպիսի	ուրախություն	էինք	պարգևում6!

²ÕµÛáõñ  4  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÁ éáõë³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ Ýáñ 
ï³ñí³ ïáÝ³Í³éÇ Ù³ëÇÝ 

Տոնածառ	 զարդարելու	 սովորույթը,	 տարածվելով	 ապշեցուցիչ	 արագությամբ,	
մայրաքաղաքից	 անցնում	 է	 գավառական	 քաղաքներ,	 այնուհետև՝	 նույնիսկ	
կալվածատիրական	տիրույթներ,	ունևոր	ընտանիքներից	դեպի	պակաս	ունևորները,	
ինչի	արդյունքում	ներառվում	են	ավելի	ու	ավելի	մեծ	թվով	մարդիկ:	Ընդլայնվում	է	
նաև	տոնի	հասարակական	կարգավիճակը.	Բացի	ընտանեկան	հանդիսություններից,	
որոնք	 կազմակերպում	 են	 ծնողներն	 իրենց	 երեխաների	 համար,	 սովորական	 են	
դառնում	մանկական	եղևնիները,	որոնց	հրավիրվում	են	ազգականների,	ծանոթների	
ու	ծառայակիցների	երեխաները:	1860-ական	թթ.	 լայն	տարածում	ունեն	նաև	կրթա-
դաստիարակչական	 հաստատություններում	 կազմակերպվող	 հանդիսությունները:	
Արդյունքում,	 10–15	 տարի	 անց,	 եղևնին	 ամբողջությամբ	 յուրացված	 էր:	 Սակայն,	
ռուսական	հասարակությունում	չունենալով	որևէ	գաղափարական	հիմք,	այն	մնում	
էր	ուղղակի	մոդայիկ	նորամուծություն,	սիրված	«գերմանական	զվարճանք»,	հաճույք,	
որ	մեծերը	պարգևում	էին	երեխաներին7:

²ÕµÛáõñ  5  XIX–XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ éáõë³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ »Õ¨Ýáõ 
Ñ³Ý¹»å í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ

Սկզբնապես	 Ծննդյան	 եղևնին	 Ռուսաստանում	 ընկալվում	 էր	 որպես	
արտոնյալ	 ազնվականական	 տոնական	 մշակույթի	 բաղկացուցիչ:	 Ավելի	 ուշ,	 տոնի	

4	 Մեծ	 իշխանուհի	 —	 կայսերական	 ընտանիքի	 անդամ-ամուսնացած	 կնոջ	 տոհմական	 տիտղոս:	 Այս	
դեպքում՝	Օլգա	Ալեքսանդրի	Ռոմանովան	(	1882–1960)՝	կայսր	Ալեքսանդր	III-ի	դուստրը:	

5	 Ճրագալույց՝	 Ծննդյան	 տոների	 նախօրե,	 նախորդ	 գիշեր:	 Ուկրաինայում	 անվանում	 են	 «Святвечер»:	
Ճրագալույցի	ընթրիքը	ենթադրում	է	հատուկ	ծիսական	կերակուրների	առկայություն:

6	 Йен	Воррес:	Мемуары	Великой	Княгини	Ольги	Александровны,	1960	Глава	2.	Классная	комната	и	внешний	
мир.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Библиотека	Якова	Кротова»:	http://krotov.info/.	Հասանելիությունը	http://
www.rodon.org/vi/pvk.htm.

7	 Душечкина	Е.	В.	Дед	Мороз:	этапы	большого	пути.	(к	160-летию	литературного	образа)	—	Журнальный	зал	
М.:	НЛО.	2001.	№	47.	[Электронная	версия]	http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html.	Адапт.	текст.
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ժողովրդավարացման	ու	նրա	դասային	ընդգրկման	աճի	արդյունքում,	խաղալիքներով	
ծածկված	տոնածառն	ավելի	հաճախ	էր	զարդարում	բուրժուական	բնակարանը:	Ավելի	
մեծ	թվով	հաջողակ	գործարարներ	(վաճառականներ,	առևտրականներ,	բանկիրներ)	
և	եկամտաբեր	մասնագիտությունների	տեր	 (բժիշկներ,	փաստաբաններ,	պետական	
ծառայողներ)	 մարդիկ	 էին	 փորձում	 իրենց	 ամենօրյա	 կենցաղում	 վերարտադրել	
ազնվականական	 կենսակերպը,	 իսկ	 շքեղությամբ	 ու	 ներքին	 հարդարանքի	
ճոխությամբ՝	նույնիսկ	գերազանցել	իրենց	ավելի	ազնվազարմ	ժամանակակիցներին:	
Հարուստ	 զարդարված	 եղևնին	 խորհրդանշում	 էր	 անհատական	 և	 ընտանեկան	
բարեկեցության	ձգտումն	ու	միաժամանակ	հաստատում	այն	ունենալու	իրողությունը:	
Այն	խորհրդանիշ	էր,	որը,	մի	կողմից	միավորում	էր	ընտանիքն	ու	այն	առանձնացնում,	
սահմանազատում	 «օտարներից»,	 իսկ	 մյուս	 կողմից՝	 վկայում	 էր	 ընտանիքի	
հասարակական	 հեղինակության,	 կարևորության	 ու	 հարստության	 մասին,	 որը,	
սակայն,	այս	դեպքում	կապ	չուներ	ազնվականական	ծագման	հետ:	Միաժամանակ,	
ընտանեկան	եղևնին	դառնում	էր	«նոր»,	ինտելեկտուալ	էլիտային	պատկանելու	նշան8:

q

8. Ի՞նչ զգացողություններ են արթնացնում Ձեր մեջ Աղբյուր 6–8-ը:
9. Ինչպե՞ս էին զարդարում եղևնին ամանորյա տոների համար: Ի՞նչն էր ուղեկցում 

զարդարված եղևնուն:
10. Ի՞նչ սիմվոլիկ նշանակություն ուներ զարդարված ամանորյա եղևնին: 
11. Ի՞նչ նոր բան իմացաք 6–8 Աղբյուրներից:
12. Ի՞նչ անձինք են կապվում Ռուսաստանում Նոր տարին նշելու հետ: Տոնին ի՞նչ 

բնույթ են հաղորդում նրանք (Աղբյուր 9):

²ÕµÛáõñ  6  îáÝ³Í³éÇ ½³ñ¹³ñ³ÝùÝ»ñÇ ÇÙ³ëï³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Սկզբնապես	 ռուսական	 ծննդյան	 ծառի	 ճյուղերին	 կախված	 զարդարանքները	
վերստեղծում	 էին	 կրոնական,	 աստվածաշնչյան	 պատկերներ,	 իսկ	 ինքը՝	 եղևնին,	
լցված	էր	կրոնական	սիմվոլիկայով	գագաթից	մինչև	հիմքերը:

Ծառի	 գագաթին,	 որպես	կանոն,	 դրվում	 էր	 բեթղեհեմյան	աստղը,	 իսկ	 ստորին	
հատվածի	խաչը	կրում	էր	խաչելության	պատկերը՝	որպես	Քրիստոսի	չարչարանքների	
խորհրդանիշ:	Մարդանման	թևավոր	արարածները՝	հրեշտակները,	որոնք	ավետում	
էին	Քրիստոսի	ծնունդը,	նույնացվում	էին	աստվածային	կամքի	հետ:

Պսակները	 (կաթիլանման,	 շղթայակերպ	 և	 այլն)	 որպես	 սրբազանության,	
չարչարանքների,	մահվան,	հարության	և	կրկին	մահվան	խորհրդանիշ	տոնածառի	
վրա	հարևանություն	էին	անում	դրոշների	հետ,	որոնք	խորհրդանշում	էին	հանուն	
հավատի	պայքարը:	Եղևնու	զանգակները	իրենցով	նշանավորում	էին	աստվածային	
ձայնը,	որը	քարոզում	էր	ճշմարտություն,	ինչպես	նաև	հիշեցնում	էր	այն	զանգակների	
մասին,	 որոնք	 հովիվները	 կախեցին	 ոչխարների	 վզից,	 երբ	 իմացան	 Հիսուսի	
ծննդյան	 մասին	 ու	 առաջինը	 երկրպագեցին	 նրան:	 Մրգերը,	 որպես	 յուրահատուկ	
դրախտային	ուտելիք,	ծառին	ներկայացված	էին	պարտադիր	խնձորով	(Փրկության	
և	 Ճանաչողության	 խորհրդանիշ)	 և	 խաղողով,	 որը	 Հին	 Կտակարանում	 հանդես	
է	 գալիս	 որպես	 Երկրի	 բարիքների	 խորհուրդը	 կրող	 և	 հավասարազոր	 է	 Կենաց	
Ծառին:	 Թռչունը	 (Ավետաբեր	 Աղավնին)	 հանդես	 էր	 գալիս	 որպես	 աստվածային	
ոլորտների	լրաբեր,	իսկ	գառնուկը	(Աստծո	գառ)՝	որպես	Քրիստոսի	խորհրդանշան:	
Քրիստոնեական	ավանդույթի	 կարևորագույն	խորհրդանշանները	 ծառին	 կախված	

8	 Алла	Сальникова.	История	ёлочной	игрушки.	М.:	НЛО.	—	2011.	С.	32–33.
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մոմերն	 էին՝	 Քրիստոսի,	 եկեղեցու,	 երանավետության	 և	 հավատի	 էմբլեմները:	
Նրանք	իրենց	գոյությամբ	միաժամանակ	խորհրդանշում	էին	մարդկային	միայնակ	
հոգին:	 Նրանց	 նախատիպերը	 այն	 կրակներից	 վերցված	 աստղիկներն	 էին,	 որոնք	
լուսավորում	էին	Բեթղեհեմյան	հովիվների	ճանապարհը9:

²ÕµÛáõñ  7  Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï³½áïáÕÁ Üáñ ï³ñí³ »Õ¨Ýáõ Ù³ëÇÝ 

Սակայն	 հիացական	 վերաբերմունքը	 բոլորը	 չէ,	 որ	 կիսում	 էին:	 Այն	 չէին	
ընդունում	 ռուսական	 հնության	 նվիրյալները,	 անտառների	 պաշտպաններն	 ու	
ամենակարևորը՝	ուղղափառ	եկեղեցին,	որ	նրանում	տեսնում	էր	Արևմուտքից	բերված	
սովորույթ:	Եկեղեցու	դիմադրությունը	եղևնու	քրիստոնեականացման	գործընթացին	
պայմանավորված	 էր	առաջին	հերթին	այն	մտավախությամբ,	 որ	դրա	տարածմանը	
զուգահետ	Ծննդյան	տոները	կկորցնեն	կրոնական	նշանակությունը:	Եղևնին	սկսում	
էր	կապվել	ոչ	այնքան	Ծննդյան	տոների,	որքան	նոր	տարվա	և	ձմռան	հետ	(դառնալով	
սեզոնային	 խորհրդանշան),	 իսկ	 տարածապես՝	 ձմեռային	 անտառի	 խորհրդանիշ,	
որտեղ	 ձյուն	 կար,	 սունկ,	 տարբեր	 գազաններ	 ու	 կենդանիներ,	 այլ	 անտառային	
խորհրդանշաններ10:

²ÕµÛáõñ  8  Èñ³·ñ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ, 1910 Ã.

«Ծննդյան	 տոների	 առաջին	 և	 երկրորդ	 օրը,	 Ցարսկոյե	 Սելոյում,	 Ձերդ	
Գերազանցությունների	 ներկայությամբ	 տոնածառեր	 վառվեցին	 Ձերդ	 գերա-
զանցության	 անձնական	 պահակազորի	 կազակների,	 երկաթուղային	 գումարտակի,	
պալատական	 ոստիկանության	 և	 պալատների	 այլ	 ծառայողների	 համար»,	 —	
1910թ.	 դեկտեբերի	 30-ին	 հայտնում	 էր	 «Всеобщая	 маленькая	 газета»-ն:	 «Եղևնիները	
գեղեցիկ	 զարդարված	 էին	 հարյուրավոր	 գնդիկներով,	 նրանց	 վրա	 կախված	 էին	
բոլոր	 հնարավար	 քաղցրավենիքները:	 Մոտակայքում,	 մեծ	 սեղանի	 վրա,	 շարված	
էին	նվերները.	տարբեր	արծաթյա	իրեր,	գդալներ,	թեյամաններ	ու	շաքարամաններ»:	
Ինչպես	 հաղորդվում	 էր	 հաղորդագրության	 հետագա	 հատվածում,	 կայսրը	 տոնի	
առթիվ	շնորհավորեց	ստորին	պաշտոնյաներին,	այնուհետև	նրանք	հերթով	մոտեցան	
վիճակախաղի	անիվին	և	նրանից	համարներ	կրող	տոմսեր	հանեցին:	Սպաները	իրենց	
հերթին	 սեղանի	 վրա	 գտնում	 էին	 համապատասխան	 համարը	 կրողն	 նվերը,	 ինչից	
հետո	Մեծ	իշխանուհիները	հանձնում	էին	այն11:

²ÕµÛáõñ  9  ÒÙ»é å³åÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ

Համաձայն	տարբերակներից	մեկի,	Ռուսական	Ձմեռ	Պապի	նախա-,	նախապապը	
ռուսական	ժողովրդական	հեքիաթների	հերոս	Մորոզկոն	էր	կամ	«Մորոզ	Կրասնի	նոսը»	
(Կարմիր	 քիթ),	 ով	 սառնամանիքի,	 ձմռան	 ու	 եղանակի	տիրակալն	 էր:	Սկզբնապես	
նրան	 պատկերում	 էին	 որպես	 մի	 փոքրամարմին	 ծերունի՝	 երկար	 մորուքով	 և	
խիստ,	 ռուսական	 սառնամանիքներին	 նման	 բնավորությամբ…	Միանշանակ	ասել,	
թե	 որտեղ	 է	 բնակվում	 ռուսական	 Ձմեռ	պապը,	 բարդ	 է,	 քանի	 որ	 գոյություն	 ունեն	
բազմաթիվ	լեգենդներ:	Որոշները	պնդում	են,	որ	նա	հյուսիսային	բևեռից	է,	որոշները՝	
Լապլանդիայից12:	Պարզ	է	մեկ	բան	միայն,	որ	նա	ապրում	է	ծայր	հյուսիսում,	որտեղ	
շուրջ	տարին	ձմեռ	է:

9	 Алла	Сальникова.	Նույն	տեղում,	—	էջ.	49.	
10 Душечкина	 Е.	 В.	 Дед	Мороз:	 этапы	 большого	 пути.	 (к	 160-летию	 литературного	 образа)	—	Журналь-

ный	зал	М.:	НЛО.	2001.	№47.	Էլեկտրոնային	տարբերակը՝	http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html.	
Հարմարեցված	տեքստ:

11	 С.	Евгеньев.	Царская	ёлка.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Без	Формата	http://lenoblast.bezformata.ru/
Հասանելիությունը:	http://lenoblast.bezformata.ru/listnews/tcarskaya-elka/388973/.

12	 Լապլանդիա-տարածք,	որը	գտնվում	է	Սկանդինավյան	թերակղզի	հյուիսում,	Ֆինլանդիայում:	
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<…>	 Ռուսական	 Ձմեռ	 պապի	 ծագումը	 արմատապես	 տարբերվում	 է	 եվրո-
պական	 Սանթա	 Կլաուսի	 ծագումից:	 Սանթա	 Կլաուսը	 իրակական	 պատմական	
անձնավորություն	 է	 (Սուրբ	 Նիկոլայ13),	 ում	 բարի	 գործերի	 համար	 սրբերի	 շարքն	
են	 դասել,	 սրան	 հակառակ՝	 ռուսական	 Ձմեռ	 պապը	 ավելի	 շատ	 հեթանոսական	
ոգի	 է,	 ժողովրդական	 հեքիաթների	 ու	 հավատալիքների	 հերոս	 <…>	 Մինչ	 օրս	 էլ	
ռուսական	 Ձմեռ	 պապը	 երկար	 մուշտակով	 է,	 ցուպով,	 ռուսական	 վալենկաներով:	
Նա	նախընտրում	է	տեղափոխվել	ոտքով,	օդով	կամ	երեք	ձի	լծած	սահնակով…	Նրա	
մշտական	ուղեկիցը	թոռնուհին	է՝	Ձյունանուշը14:	Ձմեռ	պապին	խաղում	է	երեխաների	
հետ	ու	Նոր	տարվա	գիշերը	նվերներ	է	թողնում	տոնածառի	տակ15:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Üáñ ï³ñí³ ïáÝ»ñÁ: 
Ø³ë 1. ²ñï³ùëáõÙ

q

13. Ի՞նչ է «Կոմս¨ատկան»: Ինչու՞ էր իշխանությունը «փոխում» տոները: Ինչն 
էին ավանում «Ծննդյան տոների նախապաշարումներ» և «կրոնական աղբ» 
(Աղբյուր 10, 11): 

²ÕµÛáõñ  10  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ïáÝáõÙ 
Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

1922	թ.	արշավ	կազմակերպվեց,	որի	հիմնական	նպատակը	Քրիստոսի	Ծննդյան	
տոնը	«կոմերիտական16	Ծննդյան»	վերափոխելն	էր,	կամ,	այլ	կերպ,	«комсвятки»17):	

Այս	 տոնի	 տարածումը	 (որպես	 հակակշիռ	 «տերտերական	 Ծննդյան	 տոներին»,	
ինչպես	 սկսեցին	 անվանել	 մեծ	 ուղղափառ	 տոնը)	 համապատասխանում	 էր	
տոները	 «փոխելու»	 գաղափարին,	 ինչը,	 խորհրդային	 գաղափարախոսների	
կարծիքով,	 հնարավորություն	 կտար,	 որ	 բնակչությունն	 ընդունի	 խորհրդային	
գաղափարախոսությունը:	 Կոմերիտական	 բջիջները	 պարտավոր	 էին	 «комсвя-
ток»-ի	 հանդիսությունները	 կազմակերպել	 նոր	 տոմարով	 դեկտեմբերի	 25-ին,	 որը	
ոչ	 աշխատանքային	 օր	 էր:	 Միջոցառումները	 ներառում	 էին	 ելույթերի	 ընթերցում,	
որոնք	 բացահայտում	 էին	 Ծննդյան	 տոների	 «տնտեսական	 արմատները»,	
բեմականացված	քաղաքական	երգիծանք,	եկեղեցական	մոտիվներով	կոմերիտական	
ստեղծագործությունների	կատարում:	Տոնի	երկրորդ	օրն	արդեն	փողոցային	քայլերթ-
դիմակահանդեսներ	էին	կազմակերպվում,	որոնց	մասնակիցները	կրում	էին	Անտանտի,	
Կոլչակի,	 Դենիկինի,	 կուլակի,	 ՆԷՊմանի,	 հեթանոսական	 աստվածների,	 նույնիսկ	

13	 Սուրբ	 Նիկոլայ՝	 IV	 դարի	 սրբերից,	 փոքրասիական	 եպիսկոպոս:	 Ըստ	 ավանդությունների,	 եղել	 է	
երեխաների	 և	տնազուրկների	 հովանավորըն	 ու	պաշտպանը:	 Նրա	անվան	 հետ	 է	 կապվում	 միմյանց	
նվերներ	տալու	սովորույթը:	Քրիստոնեական	ավանդությունը	նրան	գիտի	որպես	Նիկոլայ	Հրաշագործ:

14	 Ձյունանուշ	—	մինչև	հեղափոխությունը	«ձնե	աղջիկ»	—	մանկական	միջացառումներում	մասնակցում	
էր	 միայն	 որպես	 ժողովրդական	 հեքիաթի՝	 Օստրովսկու	 մշակման	 մի	 փոքր	 հատվածի	 և	 Ռիմսկի-
Կորսակովի	 օպերայի	 հերոս:	 Միայն	 1935թ.	 հետո	 է	 Ձյունանուշը	 դառնում	 Ձմեռ	 պապի	 օգնականը:	
Այս	զույգը	միասին	առաջին	անգամ	հայտնվեց	միայն	1937թ.	սկզբին,	Միությունների	տան	մոսկովյան	
ամանորյա	միջոցառման	ժամանակ:

15	 «История	Деда	Мороза»	—	Славянский	мир.	[Електронный	ресурс].	Հասանելիությունը՝	:http://slavs.org.ua/
ded-moroz.

16	 Կոմերիտմիություն	 (հապ.)	 —	 Կոմունիստական	 երիտասարդության	 միություն,	 ստեղծվել	 է	 1918թ.,	
որպես	 բոլշևիկյան	 կոմունիստական	 կուսակցության	 ղեկավարությամբ	 գործող	 երիտասարդության	
քաղաքական	կազմակրեպություն:	

17	 Святки	—	սլավոնական	ժողովուրդների	մեծ	մասի	մոտ	Ծննդյան	տոնից	մինչև	Մկրտությունը	 ընկած	
ժամանահատվածը	ներառող	տոնական	օրեր:
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Ծննդյան տոնի և Նոր տարվա բարդ ճակատագիրը ХІХ–ХХ դդ.

ծննդյան	սագի	և	խոճկորի	հագուստներ:	Ակումբներում,	դպրոցներում	ու	մանկական	
կենտրոններում	 տոնածառ	 էր	 կազմակերպվում,	 որը	 ստացել	 էր	 «կոմերիտական	
տոնածառ»	 անվանումը:	 Ստեղծելով	 նոր	 տոնական	 ծեսեր	 ու	 արարողություններ,	
խորհրդային	գաղափարախոսները	ձգտում	էին	օգտագործել	ինչպես	ժողովրդական,	
այնպես	էլ	եկեղեցական	ավանդական	տոների	տարրերը	<…>

Սակայն	 եղևնու	 հանդեպ	 բարեհաճ	 վերաբերմունքը	 երկար	 չտևեց:	
Փոփոխությունները	տեսանելի	դարձան	արդեն	1924թ.	վերջին,	երբ	«Красная	газета»-ն	
բավարարվածությամբ	 հաղորդում	 էր.	 «Այս	տարի	 նկատելի	 է,	 որ	 ծննդյան	տոների	
հետ	կապված	նախապաշարումները	գրեթե	դադարել	են:	Շուկաներում	գրեթե	չկան	
եղևնիներ,	 ավելի	 քիչ	 են	 ոչ	 գիտակից	 մարդիկ»:	 Աստիճանաբար	 իր	 գոյությունը	
դադարեցրեց	նաև	«կոմերիտական	Ծննդյան	տոնը»18:

q

14. Ի՞նչ իմաստով է Աղբյուր 11-ում տոնածառը «հաճելի»,իսկ Ձմեռ պապը՝ «բարի» 
անվանվում: Ինչու է «ձմեռ պապ» անունն այստեղ փոքրատառով սկսվում:

15. Ի՞նչն է զարմացնում «Правда» թերթում նամակի հեղինակին (Աղբյուր 12): 
Ինչպես են միմյանց հետ կապված 10, 11, 12 աղբյուրները:

16. Ինչպիսի՞ն էր Խորհրդային իշխանության առաջին տարիներին վերաբերմունքը 
Ծննդյան տոների և Նոր տարվա հանդեպ: Ինչո՞վ էր պայմանավորված այդ 
վերաբերմունքը (Աղբյուր 10, 11, 12):

²ÕµÛáõñ  11  ºÕ¨Ýáõ ¨ ÒÙ»é å³åÇ Ñ³Ý¹»å ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý 
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Հոկտեմբերին	 հաջորդող	 առաջին	 տարիներին	 խորհրդային	 իշխանության	
վերաբերմունքը	 եղևնու	 և	 Ձմեռ	 պապի	 հանդեպ	 բավականին	 չեզոք	 էր:	 Սակայն,	
երբ	 1927թ.	 սկսվեց	 հակակրոնական,	 հակաեկեղեցական	 արշավը,	 որի	 հիմնական	
նպատակներից	 մեկը	 հին	 տոների	 վերացումն	 էր	 և	 նորերի	 հաստատումը,	
եղևնին	 և	 Ձմեռ	 պապին	 դարձան	 «կրոնական	 վերապրուկ»,	 «կապիտալիստների	
հակաժողովրդական	 գործունեության“	 եղանակներից	 մեկը…	 «Եկեղեցական	 աղբի»	
վերածված	 ծննդյան	 տոնը,	 ինչպես	 և	 եղևնին	 ու	 Ձմեռ	 պապը,	 հայտնվեցին	 նույն	
բովանդակային	շարքում.	«Երեխաներին	խաբում	են,	որ	նվերը	Ձմեռ	պապն	է	բերում:	
Երեխաների	կրոնականությունը	սկսվում	է	հենց	տոնածառից…	Իշխող	դասակարգերը	
օգտվում	 են	 «հաճելի»	 եղևնուց	 և	 «բարի»	 ձմեռ	 պապից	 նաև	 այն	 բանի	 համար,	
որպեսզի	աշխատավորներին	դարձնեն	«կապիտալի	հլու	և	հնազանդ	ծառաներ»,	—	
այսպես	էին	պնդում	1927թ.	պատրաստված	Ծննդյան	տոների	օրերի	հակակրոնական	
քարոզչության	Նյութերում19:

²ÕµÛáõñ  12  Ð³ïí³Í «Правда» Ã»ñÃÇÝ ÏáÙáõÝÇëï º. ¶áñ¹Ç»ÝÏáÛÇ Ý³Ù³ÏÇó, 
1928 Ã.

Ինձ,	անաստվածիս,	ով	հակակրոնական	պրոպագանդա	է	տանում	սովորողների	
և	 բանվորների	 միջավայրում,	 զարմացնում	 է,	 թե	 ինչու	 է	 «Правда»	 թերթը20	 вիր	

18	 Е.	В.	Душечкина	 /	Из	истории	русской	елки	 (1920-е–1930-е	 годы)	 /	Журнал	Живая	 старина.	 2002,	№	4,	 
С.	9.	—	Էլեկտրոնային	տարբերակ:	Հասանելիությունը՝	http://annales.info/rus/small/elka.htm.

19 Душечкина	Е.	В.	Дед	Мороз:	этапы	большого	пути.	(к	160-летию	литературного	образа)	—	Журнальный	зал	
М.:	НЛО.	2001.	№	47.	[Электронная	версия]	http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/dush.html.

20	 Խորհրդային	իշխանության	տարիներին	գլխավոր	պաշտոնաթերթը:
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հայտարարություններում	 ողջ	 ԽՍՀՄ-ով	տարածում,	 որ	 Универпочта-ն	տոնածառի	
խաղալիքներ	 է	 առաջարկում:	 Պահանջում	 եմ	 «Универпочта»	 կազմակերպությանը	
հրապարակայնորեն	 խարազանել	 այն	 բանի	 համար,	 որ	 այն	 նպաստում	 է	 հին	
կենցաղին,	 տարբեր	 անիմաստ	 խաղալիքներ	 ուղարկելով	 տոնածառը	 զարդարելու	
համար21:

q

17. Ի՞նչ վերաբերմունք ունի Նոր տարվա և Ծննդյան տոների հանդեպ մանկական 
«Друг детей» հանդեսին ուղարկված նամակի հեղինակը (Աղբյուր 13): Ի՞նչ 
խոսքերով է հեղինակն արտահայտում իր վերաբերմունքը: Ինչո՞վ է Ձեր 
կարծիքով դա պայմանավորված: Ի՞նչ նպատակով է մանկական հանդեսը նման 
նամակ տպում:

18. 1Ով և ինչ է պատկերված Լուսանկար 14-ում: Քանի՞ տարեկան են երեխաները: 
Արդյո՞ք իրենք՝ երեխաներն են կազմակերպել այդ իրադարձությունները: Ո՞վ 
և ինչու՞ է նման լոզունգներով նման ցույց կազմակերպել: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ 
նպատակով է արված լուսանկարը: 

19. Ի՞նչ կոչ է պարունակում Աղբյուր 15-ը: Երեխաներին ի՞նչ է առաջարկվում 
տոնածառի տոնի փոխարեն: 

20. «Безбожник у станка» հանդեսի դիմաշապիկին ո՞վ և ի՞նչ է պատկերված: Ո՞վ 
է նկարի գլխավոր հերոսը: Ինչպե՞ս են, Ձեր կարծիքով, կապված նկարն ու 
հանդեսի անվանումը: Ինչու՞ նման դիմաշապիկ ունի հենց 1930 թ. համարը:

21. Ի՞նչն է ընդհանուր և որո՞նք են տարբերությունոները 14, 15, 16 Աղբյուրներում: 
22. Ինչո՞վ էր բացատրվում տոնի հանդեպ խորհրդային իշխանության բացասական 

վերաբերմունքը (Աղբյուր 10–16)?

²ÕµÛáõñ  13  «Друг детей» Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ëÇÝ áõÕÕí³Í Ý³Ù³ÏÇ Ñ³ïí³Í, 
1929 Ã. 

Մոտենում	 են	 ծննդյան	 հարբած	 տոները՝	 հին,	 անպետք,	 ինչպես	 ինքը՝	 փտած	
հին	կյանքը:	Նրան	հետևում	է	հին	«նոր	տարին»,	դարձյալ	անպետք,	վնասակար,	իր	
հետ	 հարբեցողություն,	 անիմաստ	 զվարճանքներ	 ու	 հիվանդություններ	 բերող:	 Այս	
հին	 կրոնական	 տոները	 շատերի	 մոտ	 կարծես	 չեն	 ստացվում	 առանց	 երեխաների	
համար	 «տոնածառ»	դնելու	 <…>	Տոնածառի	տոներում	մենք	միայն	խեղում	ենք	մեր	
երեխաներին.	Նրանց	մեջ	դաստիարակում	ենք	սեր	հին	տոների	նկատմամբ,	զրկում	
ենք	 առողջությունից,	 մաքուր	 օդից,	 գազանային	 վերաբերմունք	 ենք	 ձևավորում	
կանաչ	տարածությունների	ու	բույսերի	հանդեպ…	Կազմակերպեք	ձմեռային	տոներ	
երեխաների	համար,	սակայն	դրանք	մի	համապատասխանեցրեք	ծննդյան	տոներին	
<…>	«Друг	Детей»	ընկերության	յուրաքանչյուր	անդամ22	պարտավոր	է	մասնակցություն	
ունենալ	 կրոնական	 տոների	 և	 եղևնու	 վերացման	 ագիտացիային,	 քարոզչությանը:	
Քարոզչության	 մեջ	 պետք	 է	 ներառել	 մանկական	 կազմակերպություններ:	
Կազմակերպեք	 քայլերթեր	 երիտասարդ	 անտառերի	 ոչնչացումը	 դատապարտող	
ցուցանակներով:	Համատեղ	ջանքերով	կարելի	է	հասնել	նրան,	որ	մինչև	հնգամյակի	
ավարտը	 մեզանում	 վերջնականապես	 անհետանա	 գերմանական	 բուրժուազիայի	

21	 Гордиенко	Е.	«Правда»,	№	300	(4132)	стр.	5	от	23	декабря	1928	г.
22	 «Друг	Детей»	—	ստեծվել	է	1924թ.,	կամավորրական	ընկերություն	էր,	որն	օգնում	էր	հասարակությանը	

դպրոցներում,	 հաստատություններում,	 այլ	 կառույցներում	 երեխաների	 կոմունիստական	 դաստիա-
րակությունը	կազմակերպելու	հարցում:	1930թ.	արդեն	համառուսաստանյան	միություն	է:	Հրատարակել	
է	«Друг	детей»	ամենամսյա	հանդես:	1935թ.	դադարեցրել	է	գործունեությունը:.
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կողմից	ներմուծված՝	«տոնածառ»	կազմակերպելու	բարբարոսական	սովորույթը:	Սա	
մեզ	 կօգնի	 հնարավորինս	 շուտ	 վերջ	տալ	 կրոնական	տոներին,	 դրա	 հետ	 մեկտեղ՝	
կրոնին	ընդհանրապես23:	

²ÕµÛáõñ   14   Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÇ ë³Ý»ñÁ Ñ³Ï³ñáÝ³Ï³Ý óáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï, 
ØáëÏí³, 1929 Ã.24

 
 
 
 
Գրություններ	
ցուցանակներին.
Ձախ	ցուցանակ.	
«Ծնողներ,	մեզ	մի	
շեղեք	ուղուց,	մի	
արեք	Ծննդյան	
տոներ	և	տոնածառ»	
Աջ	ցուցանակ.
«Երեխաներին	
դաստիարակեք	
մանկավարժի,	
այլ	ոչ	աստծո	
օգնությամբ»:

.

²ÕµÛáõñ  15  ÜÏ³ñ «Друг детей» Ñ³Ý¹»ëÇó, № 12, 1929 Ã.

Գրություն.	Կորչի	բուրժուական	տոնածառը:
Ներքևում	ոտանավոր.:

	 Անիմաստ	ծախսեր	մի	արեք		 	 Չմուշկներն	ու	դահուկները	
	 Ծննդյան	եղևնու	համար		 	 	 Մեզ	ավելի	հարազատ	են:
.

23	 «Долой	буржуазную	елку!»	—	Журнал	«Друг	Детей».	Ленинград.	№	3,	1929.	—	С.		13.
24	 Воспитанники	 детских	 садов	 на	 антирелигиозной	 демонстрации.	 Москва,	 Бауманский	 район.	 1929		г.	

[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	Հասանելիությունը՝	http://tankfront.livejournal.com/25807.html?title.
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²ÕµÛáõñ   16    
«Безбожник у станка» Ñ³Ý¹»ëÇ 
ß³åÇÏÁ, 1930 Ã.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q

23. Ինչու՞ էին ամանորյա տոները գաղտնի նշվում (Աղբյուր 17): Ի՞նչն էր, ըստ 
հիշողությունների, «ամենահետաքրքիրը» (Աղբյուր 18): Ի՞նչ վերաբերմունք ունի 
տոնի հանդեպ հուշերի հեղինակը:

24. Ընտրեք բանալի բառ կամ արտահայտություն, որը կարող է որպես վերնագիր 
ծառայել Հարցախումբ 2-ին:

²ÕµÛáõñ  17  ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ»ñÁ ·³ÕïÝÇ Ýß»Éáõ Ù³ëÇÝ

1929թ.	իշխանությունը	Ծննդյան	տոները	հայտարարեց	հակահեղափոխական	ու	
արգելեց:	Դեկտեմբերի	25-ը	դարձավ	աշխատանքային	օր:	Եղևնիները	դպրոցներից	ու	
ուսումնարաններից	վերջնականապես	անհետացան…	Երեխաների	համար	սկսեցին	
կազմակերպվել	 «հակածննդյան	 երեկոներ»:	 Հիմա,	 Ծննդյան	 գիշերը	 (դեկտեմբերի	
24-ից	 25-ի),	 խորհրդային	 ծառայողներին	 ղեկավարությունը	 ստիպում	 էր	 քայլել	
փողոցներով	և	հետևել	այն	անձանց,	ովքեր	արգելված	տոնն	էին	նշում:	Չլսողներին	
մեծ	 տհաճություններ	 էին	 սպասում:	 Կարելի	 էր	 կորցնել	 աշխատանքն	 ու	 նույնիսկ	
հայտնվել	 ճաղերի	 ետևում:	 Սակայն	 ետ	 սովորեցնել	 տոնից	 գրեթե	 անհնարին	
էր:	 Նույնիսկ	 բռնաճնշումների	 սպառնալիքների	 պայմաններում	 մարդիկ	 այն	
գաղտնի	 կազմակերպում	 էին.	 անաղմուկ,	 առանց	 երգերի	 ու	 երաժշտության,	 փակ	
վարագույրների	ետևում…	տոնածառը	պահարանի	մեջ	դնելով25:

25	 А.	Макаров	/	Под	угрозой	репрессий	Рождество	в	городах	отмечали,	тщательно	занавешивая	окна	и	ставя	елку	 
в…	шкаф	/	Электронный	портал	журнала	«Факты	и	комментарии»	—	http://fakty.ua/	հասանելիությունը:	 
http://fakty.ua/156786-pod-ugrozoj-repressij-rozhdestvo-v-gorodah-otmechali-tcshatelno-zanaveshivaya-okna-
i-stavya-elku-v-shkaf.

1)	Գրություն	եղևնու	վրայի	
ցուցանակին.	«Կտրելը	Ծննդյան	
տոների	համար	արգելվում	է»
2)	Գրություն	կարմիր	դրոշին	
«սոցիալիստական	կառույց»
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²ÕµÛáõñ  18  ²Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÇ Ñáõß»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝãå»ë ¿ÇÝ ÝßáõÙ 
ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝ»ñÁ 1930-³Ï³Ý ÃÃ. ëÏ½µÇÝ 

Ծննդյան	տոներին	 մեր	 մոտ	 մեծ,	 բարձր,	 փարթամ	 եղևնի	 էին	 զարդարում:	 Այդ	
տարիներին	 այն	 արգելված	 էր,	 քանի	 որ	 համարվում	 էր	 կրոնական	 ծիսակարգի	
մասնիկ,	 սակայն	 մորեղբայրս	 <…>	 նրա	 ետևից	 գյուղ	 էր	 գնում	 ու	 բերում	 այն	
ծածկոցներով	 փաթեթավորած	 սահնակով	 (Розвальни)26,	 ետնամուտքով	 տանում	 էր	
խոհանոց,	աշխատելով	աննկատ	մնալ:	Ճաշարանում	փակում	էինք	պատուհանները,	
որպեսզի	եղևնին	հանկարծ	փողոցից	չերևար:	Հետո	սկսվում	էր	ամենահետաքրքիրը.	
սենյակն	 ազատում	 էին	 կահույքից,	 կենտրոնում	 դնում	 էին	 եղևնին,	 որը,	 որպես	
կանոն,	 գագաթով	 հասնում	 էր	 մինչև	 մեր	 բարձր	 առաստաղը:	 Այն	 զարդարում	
էինք	 խաղալիքներով,	 որոնք	 պատրաստում	 էին	 հենց	 ընտանիքի	 անդամները:	
Ամենաաակտիվ	 վարպետը	 Վերա	 Աֆանասևնան	 էր	 (մորաքույր	 Վերան),	 ով	 այդ	
ամենը	 սովորել	 էր	 դասընթացների	 ժամանակ:	 Բոլորը	 նստում	 էին	 մեծ	 սեղանի	
շուրջ	 և	աշխատանքը	 եռում	 էր:	 Խաղալիքներ	պատրաստում	 էինք	 ստվարաթղթից,	
բամբակից,	 գունավոր	 թղթերից,	 բարակ	 ոսկեպատ	 և	 արծաթապատ	 թիթեղներից,	
որոնցով	զարդարում	էինք	ընկույզները27:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýáñ ï³ñí³ ïáÝ»ñÁ: 
Ø³ë 2. ì»ñ³¹³ñÓ 

q

25. Ինչո՞վ էր ԽՍՀՄ առաջնորդներից մեկը բացատրում Նոր տարին շքեղ 
զարդարված եղևնիով նշելու անհհրաժեշտությունը (Աղբյուր 19): Ի՞նչն է «սխալ» 
համարում նամակի հեղինակը: Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչն է հեղինակը առաջարկում 
որպես «լավ խորհրդային տոնածառ»: Ինչի՞ վկայությունն է այս տեքստի 
հայտնվելը պետության գլխավոր, պաշտոնական թերթում: 

26. 1930-ական թթ. Երկրորդ կեսին տոնի հանդեպ վերաբերմունքում ի՞նչ 
փոփոխություններ տեղի ունեցան: Ի՞նչը պահպանվեց նախահեղափոխական 
տոնից: Ի՞նչ նոր տարրեր ի հայտ եկան: (Աղբյուր 20–21): 

²ÕµÛáõñ  19  «Правда» Ã»ñÃÇÝ ÊØÎÎ Î»ÝïÏáÙÇ ù³ÕµÛáõñáÛÇ28 ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý 
Ã»ÏÝ³Íáõ ä³í»É äáëïÇß¨Ç Ý³Ù³ÏÇó. «ºÏ»ù Üáñ ï³ñáõÝ 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ É³í ïáÝ³Í³é Ï³½Ù³Ï»ñå»Ýù!» 

28	դեկտեմբերի,	1935թ.
Նախախորհրդային	տարիներին	 բուրժուաներն	ու	 բուրժուազիայի	պաշտոնյաները	

միշտ	Նոր	տարուն	իրենց	երեխաների	համար	տոնածառի	հանդես	էին	կազմակերպում:	
Աշխատավորների	 երեխաները	 պատուհանից	 նախանձով	 էին	 նայում	 փայլփլացող	
լույսերով	զարդարված	տոնածառին	ու	նրա	շուրջ	ուրախացող	հարուստների	երեխաներին:	
Ինչու՞	 են	 մեզ	 մոտ	 դպրոցները,	 մանկական	 տները,	 մանկամսուրները,	 մանկական	
ակումբները,	 Պիոներների	 պալատները	 խորհրդային	 երկրի	 աշխատավորների	
երեխաներին	զրկում	այդ	հրաշալի	հաճույքից	<…>

Անհրաժեշտ	 է	 եղևնու,	 տոնածառի	 այդ	 սխալ	 քննարկմանը	 վերջ	 դնել,	 քանի	 որ	
այն	 երեխաների	 համար	 հրաշալի	 զվարճանք	 է:	 Կոմերիտականները,	 պիոներական	

26 Розвальни	—	սահնակի	տեսակ:	
27	 Земская	Е.	А.	Михаил	Булгаков	и	его	родные:	Семейный	портрет.	—	М.:	Языки	славянской	культуры,	2004.	—	

169	с.
28	 ԽՄԿԿ	ԿԿ	—	Խորհրդային	Միության	Կոմունիստական	Կուսակցության	Կենտրոնական	Կոմիտե:
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աշխատողները29	պետք	է	Ամանորի	նախաշեմին	կազմակերպեն	կոլեկտիվ	հանդեսներ	
երեխաների	 համար:	 Դպրոցներում,	 մանկատներում,	 Պիոներների	 պալատներում,	
մանկական	ակումբներում,	մանկական	կինոթատրոններում	—	ամենուր	պետք	է	լինեն	
մանկական	 եղևնիներ!	 Չպետք	 է	 լինի	 նույնիսկ	 մեկ	 կոլեկտիվ	 տնտեսություն,	 որտեղ	
վարչությունը,	 կոմերիտականների	 հետ,	 Նոր	 տարվա	 նախաշեմին	 չկազմակերպի	
տոնածառի	հանդես	իր	երեխաների	համար…

Վստահ	եմ,	որ	կոմերիտականներն	այս	գործին	ամենաաակտիվ	մասնակցությունը	
կունենան	 և	արմատախիլ	 կանեն	այն	անհեթեթ	 կարծիքը,	 որ	 մանկական	տոնածառը	
բուրժուական	նախապաշարմունք	է:	Այսպիսով,	եկեք	Նոր	տարվա	ուրախ	դիմավորում	
կազմակերպենք	 երեխաների	 համար,	 եկեք	 լավ	 խորհրդային	 տոնածառի	 հանդեսներ	
կազմակերպենք	բոլոր	քաղաքներոււմ	և	կոլտնտեսություններում30:

²ÕµÛáõñ  20  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ïáÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 

1935թ.	վերջին	տոնածառի	հանդեսը	ոչ	այնքան	վերականգնվել	էր,	որքան	դարձել	
էր	 նոր	 տոն,	 որն	 ուներ	 հստակ	 և	 պարզ	 բանաձև	 «նոր	 տարվա	 տոնածառը	 մեր	 
երկրում	 ուրախ	 և	 երջանիկ	 մանկության	 տոնն	 է»:	 Ամանորյա	 տոնածառերի	
կազմակերպումը	դառնում	էր	պարտադիր	հաստատությունների	և	արդյունաբերական	
ձեռնա	րկությունների	 աշխատակիցների	 երեխաների	 համար:	 Եղևնու	 ծառն	
արդեն	ոչ	միայն	Նոր	տարվա	խորհրդային	տոնի,	այլ	ընդհանրապես	խորհրդային	
կյանքի	 անհրաժեշտ	 բաղադրիչն	 էր:	 Տոնը,	 որպես	 կանոն,	 կազմակերպում	 էր	
«տոնածառի	հանձնաժողովը»,	որի	մեջ	սովորաբար	մտնում	էին	արհմիութենական	
ակտիվիստները31:	Նրանք	մշակում	էին	ծրագիրը,	բերում	եղևնին,	ապահովում	Ձմեռ	
պապի	 ներկայությունը,	 պատրաստում	 նվերները	 <…>.	 Տոնական	 օրերին	 եղևնու	
պատկերը	բառացիորեն	չէր	իջնում	թերթերի	և	ամսագրերի	էջերից:

	 <…>	Եղևնու	կապը	Ծննդյան	տոների	հետ	մոռացության	մատնվեց:	Ծննդյան	
տոների	ծառը	դարձավ	Նոր	տարվա	պետական	տոնի	ատրիբուտ,	խորհրդային	երեք	
ամենակարևոր	 տոներից	 մեկը	 (հոկտեմբերի	 և	 Մայիսի	 1-ի	 հետ):	 Բեղթղեհեմյան	
ութաթև	 աստղին	 եղևնու	 գագաթին	 փոխարինեց	 արդեն	 հնգաթև	 աստղը,	 ճիշտ	
այնպիսին,	ինչպիսին	կրեմլյան	աշտարակներին	էր	<…>	Անցավ	ևս	մի	քանի	տարի	ու	
1947թ.	հունվարի	1-ը	նորից	դարձավ	օրացույցի	կարմիր,	այսինքն,	ոչ	աշխատանքային	
օր,	իսկ	Միությունների	տան32	տոնածառը	ստացավ	«պետության	գլխավոր	եղևնի	կամ	
տոնածառ	կարգավիճակը»33:

²ÕµÛáõñ  21  ÈáõëÅáÕÏáÙÇ34 ªïáÝ³Í³éÁ ½³ñ¹³ñ»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É 
óáõóáõÙÝ»ñÇó, 1937Ã. 

Եղևնու	 գագաթն	անհրաժեշտ	 է	 զարդարել	 կարմիր	 կամ	արծաթագույն,	փայլող	
հնգաթև	աստղով	<…>	Հարկավոր	է	պահպանել	աչքի	համար	հաճելի	առարկաների	
առատություն	 նրանց	ամենաանսովոր	 զուգակցությամբ	 և	 հարևանությամբ,	 ինչպես	

29	 Դաստիարակներ,	 ովքեր	պիոներների	հետ	աշխատում	 էին	դպրոցներում	և	պիոներների	տներում	ու.	
պալատներում:	

30	 Постышев	 П.П.	 «Давайте	 организуем	 к	 Новому	 году	 детям	 хорошую	 елку!»	 Письмо	 в	 газете	 Правда	 
28.11.1935.	—	С.	1.

31	 Արհմիություններ	—	ԽՍՀՄ	աշխատավորների	արհեստակցական	միություններ:
32	 Միությունների	 տուն-շենք,	 որում	 XIX	 դարում	 կազմակերպվում	 էին	 պարահանդեսներ	 ու	

ազնվականական	հավաքներ,	ավելի	ուշ՝	համերգներ:	1919թ.	շենքը	հանձնվեց	արհմիություններին,	ինչից	
և	ստացավ	այդ	անվանումը:	1936թ.	Միությունների	տան	սյունազարդ	դահլիճում	էին	կազմակերպվում	
ամանորյա	մանկական	միջոցառումները՝	զարդարված	եղևնու	առկայությամբ:

33	 Е.	 Душечкина.Три	 века	 русской	 ёлки.	 [Электронный	 портал]	журнал	 «Наука	 и	жизнь»:	 http://www.nkj.
ru.	—	Հասանելիությունը՝	http://www.nkj.ru/archive/articles/12680/.	

34	 Լուսավորության	 ժողովրդական	 կոմիսարիատ	 —	 համապատասխանում	 է	 ներկայիս	 կրթության	
նախարարությանը:	
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օրինակ,	 պարաշյուտ	 և	 արջուկ,	 թիթեռներ	 և	 ճայթռուկներ	 և	 այսպես	 շարունակ	
<…>	 Հատուկ	 ուշադրություն	 պետք	 է	 դարձնել	 տոնածառի	 ստորին	 հատվածի	
դեկորացիաներին:	 Այս	 հրաշալի	 ծառի	 հեքիաթային	 ու	 անսովոր	 տեսքը	 պետք	 է	
պահպանել	ամբողջությամբ35:

q

27. Ինչի՞ մասին է գրում լեհական թերթը (Աղբյուր 22): Հաստատեք կամ մերժեք 
լեհական թերթի տեսակետը, օգտագործեոլվ Աղբյուր 22–28-ը, ինչպես նաև 
20–21-ը:

28. Ո՞ր եղևնին էին ԽՍՀՄ-ում անվանում «գլխավոր»: Նոր տարվա 
բովանդակության և խորհրդի ի՞նչ փոփոխությունների մասին են վկայում 
Աղբյուրներ 25-ը, 27-ը և 28-ը: 

29. Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է Աղբյուր 26-ը Նոր տարին անվանում «քաղաքական 
նշանակություն ունեցող տոն»: Տոնի այդպիսի բնորոշման հաստատումներ կամ 
մերժումներ գտեք Աղբյուր 24–28-ում:

²ÕµÛáõñ  22  «Курьер Лодзя» É»Ñ³Ï³Ý Ã»ñÃÇ 1939 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 4-Ç Ñ³Ù³ñÇó. 
ÊêÐØ-áõÙ Ýáñ ï³ñí³ ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Արգելքը	 (Նոր	 տարին	 նշելու)	 վերացվեց	 ընդամենը	 վերջին	 տարիներին,	 երբ	
կոմունիստական	կուսակցությունը	ցանկացավ	աշխարհին	ի	ցույց	դնել,	որ	ստալինյան	
տնտեսական	քաղաքականությունը	հաջողել	է	և	ԽՍՀՄ-ում	սկսվել	է	բարգավաճումը:	
Ավելին	սսկեցին	խրախուսվել	այսպես	կոչված	«Նոր	տարին	կոլեկտիվով	դիմավորելու	
միջոցառումները»՝	 հունվարի	 1-ի	 գիշերը	 <…>	 Այդ	 պատճառով	 էլ	 Ամանորի	
գիշերը	 բոլոր	 կոմունիստական	 ակումբներում	 և	 նույնիսկ	 դպրոցներում	 սկսեցին	
հանդիսություններ	կազմակերպել:	Նրանցում	ի	հայտ	եկավ	ևս	մեկ	զվարճանքի	տարր՝	
տոնական	եղևնին	<…>	Կոմունիստական	Նոր	տարին,	սակայն,	խիստ	տարբերվում	
է	եվրոպականից:	Պպետության	ղեկավարությունը	փորձում	է	այս	տոնին	հաղորդել	
կոմունիստական	 բովանդակություն,	 հետևաբար	 բոլոր	 զվարճաքնենրի	 նախորդում	
են	ագիտացիոն	դասախոսությունները	խորհրդային	քաղաքականության	արդիական	
հիմնախնդիրների	վերաբերյալ,	իսկ	հանդիսատեսը	կարողանում	է	զվարճանքը	սկսել	
միայն	դասախոսությունները	և	«Իտերնացիոնալը»	(Ստալինի	պատվին)	լսելուց	հետո:	

Տոնը	 վերադարձնելուց	 հետո	Խորհրդային	Միությունում	 հաստատվեց	 նույնիսկ	
հատուկ	 նորտարվա	 արարողակարգ.	 երբ	 ժամացույցի	 սլաքը	 սկսում	 է	 մոտենալ	
տասներկուսին,	 կոմունիստական	 բանախոսը	 սկսում	 է	 վանկարկել	 Ստալինի	
առողջության	ու	կոմունիզմի	հաջողությունների	մասին,	ինչպես	նաև	արտահայտում	
ցանկություններ,	որ	գալիք	տարում	կոմունիստական	հեղափոխություն	 բռնկվի	ողջ	
աշխարհում36:

²ÕµÛáõñ  23  «ºñÏñÇ ·ÉË³íáñ »Õ¨Ýáõ» Ù³ëÇÝ

Երբ	1937թ.	հոկտեմբերին	Ստալինին	հարցրին,	թե	որտեղ	պետք	է	դնել	գլխավոր	
եղևնին,	նա	պատասխանեց.	—	«Մեր	մոտ	բոլոր	եղևնիներն	են	գլխավոր»:	Այդ	խոսքերը	

35	 «Елка	в	детском	саду	и	школе»	—	Пособие.	М.:Учпедгиз.	1937.	—	С.	9–10.		
36 «Советский	Новый	1939-й	 год»	 («Kurjer	Łódzki»,	Польша)	 31/12/2012	 /	ИноСМИ.ru	 /	 электронный	вари-

ант	—	Հասանելիությունը՝	http://inosmi.ru/russia/20121231/203594718.htmlАдаптированный	текст.
*	 ՀամԼԿԵՄ	Կենտկոմ	—	Լենինյան	կոմունիստական	երիտասարդական	համամիութենական	միության	

կենտրոնական	կոմիտե:	Կոմունիստական	երիտասարդական	միության	(կոմերիտմիության)	ղեկավար	
մարմինը:
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ընդունվեցին	 բառացիորեն	 և	 ընկալվեցին	 որպես	 հրաման:	 Ագիտէսկադրիլիաների	
պարաշյուտիստների	 կազմից	 շտապ	 կարգով37	 սկսեցին	 ձևավորվել	 Ձմեռ	պապերի	
ջոկատներ,	 որոնք	 պիտի	 ամանորյա	 նվերներ	 նետեին	 պետության	 նույնիսկ	
ամենաանմատչելի	 անկյուններ:	 Այս	 միջոցառումը,	 կազմակերպիչների	 կարծիքով,	
պիտի	 ավելի	 ակնառու	 դարձներ	 խորհրդային	 ավիացիայի	 ու	 պարաշյուտիստ-
դեսանտայինների	 հնարավորությունների	 պրոպագանդան:	 1938թ.	 նախօրեիին	
այլ	 բնակավայրեր	 ուղևորվեցին	 ագիտգնացքներ,	 ագիտավտոմեքենաներ,	
ավիասահնակներ,	քաղաքացիական	ինքնաթիռներ,	ճամփա	ընկան	դահուկորդները	
և	 նույնիսկ	 հատուկ	 սուրհանդակներ	 եղջերվասահնակներով:	 <…>	 Սակայն	
Միությունների	Տան	եղևնին	մրցակցությունից	դուրս	էր:	Հրաշքներն	այստեղ	սպասում	
էին	առաջին	քայլից,	երեխաները	չէին	տխրում	տարբեր	սրահներում:	Մեկում	նրանք	
դիտում	էին	զարմանահրաշ	կենդանիներին,	որոնք	բերված	էին	կենդանաբանական	
այգուց,	մյուսում	հանդիպում	էին	ժողովրդական	հեքիաթների	և	խորհրդային	սիրված	
մանկական	գրքերի	հերոսների,	երրորդում՝	նրանց	սպասում	էին	տարբեր	ճաշակների	
համար	 նախատեսված	 ատրակցիոնները:	 Սակայն	 տոնի	 կենտրոնն	 ու	 առանցքը	
գեղեցկուհի	եղևնին	էր՝	որի	վրա,	լուսարձակների	ճառագայթների	ներքո,	փայլում	էին	
տոնածառի	տասը	հազար	խաղալիքներ՝	բանվորա-գյուղացիական	ու	կոմունիստական	
խորհրդանշաններով:	 <…>	 Նույնիսկ	 պատերազմական	 տարիներին,	 չնայած	 բոլոր	
դժվարություններին,	 մանկական	 ամանորյա	 միջոցառումներ	 անցկացվում	 էին:	
Իսկ	 1945թ.	 Միությունների	 տան	 միջոցառումների	 թափն	 ու	 շքեղությունը	 արդեն	
խորհրդանշում	էին	մոտալուտ	հաղթանակը38:

²ÕµÛáõñ  24  ¶ÉË³íáñ »Õ¨ÝÇÝ 
ØÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³Ý êÛáõÝ³½³ñ¹ 
¹³ÑÉÇÅáõÙ: 1941Ã.39

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ

Առաջին	պաշտոնական	եղևնին	
տեղադրվեց	1937թ.,	Միությունների	տան	
Սյունազարդ	դահլիճում,	Մոսկվայում:	
Այս	տարվա	հետ	է	կապված	նաև	որոշ	այլ	
ամանորյա	նորամուծությունների	ի	հայտ	
գալը:	Այսպես,	բեթղեհեմյան	ոսկյա	աստղի	
փոխարեն	տոնածառը	զարդարում	էր	
կարմիր	հնգաթև	աստղը,	որը	դարձել	էր	
կոմունիզմի	և	խորհրդային	իշխանության	
խորհրդանիշը:	Այդ	ժամանակ	էլ	ի	
հայտ	եկավ	նաև	ժամացույցի	զարկերը	
շամպայնի	բաժակով	դիմավորելու	
սովորույթը:	Դա	1937թ.	հունվարի	1-ին	
էր,	Կրեմլում	տոնական	ընդունելության	
ժամանակ:

37	 Բառի	 առաջին	 մասը	 ագիտացիա՝	 գործողության	 դրդել,	 գաղափարներ	 տարածել,	 հասարակական	
տրամադրությունների	վրա	ազդել:

38	 «Какая	страна,	такая	елка».	—	Журнал	«Огонёк»,	№	51,	1997	г.
39	 Фотография	 Э.Евзерихина,	 Москва.	 Колонный	 зал	 Дома	 Союзов,	 1941	 г.	 [Электронный	 портал]	 http://

www.christmasheaven.ru/articles.php?article_id=277.	—	Հասանելիությունը՝	http://www.christmasheaven.ru/
images/articles/Ded_Moroz_fotografija_Je.Evzerihina_Moskva_Kolonnyj_zal_Doma_Sojuzov_1941_g.jpg.
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Ծննդյան տոնի և Նոր տարվա բարդ ճակատագիրը ХІХ–ХХ դդ.

²ÕµÛáõñ   25    
Üáñ ï³ñí³ 
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ »Õ¨Ýáõ 
ûñÇÝ³Ï «Игрушка» 
Ñ³Ý¹»ëÇó,  
№ 8, 1937 Ã.40

²ÕµÛáõñ   26   ø³Õ³ù³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ïáÝ 

Կոմերիտմիության	 և	 պիոներական	 կազմակերպության	 ղեկավարման	 պայմ-
աններում	 ի	 հայտ	 եկան	 «ամենավերևներում»	 հաստատված	 միջոցառումների	
սցենարներ	 կոմունիստական	 միջոցառումների	 համար…	 Նրանցում	 անպայման	
խաղարկվում	էր	բարի	և	չար	ուժերի	դիմակայությունը:	Ձմեռ	պապն	ու	Ձյունանուշը41 
պայքարում	 էին	 բազմաթիվ	 թշնամիների	 դեմ	 ու	 ի	 հեճուկս	 նրանց	 ինտրիգների	 ու	
խոչընդոտների,	 հասնում	 էին	 տոնի	 սպասող	 երեխաներին:	 Գաղափարը	 պարզ	
էր	 ու	 հասարակ:	 Համաշխարհային	 իմպերիալիզմը	 չի	 հրաժարվում	 երիտասարդ	
խորհրդային	 պետությունը	 վտանգի	 ենթարկելու	 փորձերից,	 սակայն,	 խորհրդային	
մարդիկ,	 ինչպես	միշտ,	ավելի	ուժեղ	են:	Բնական	է,	 որ	 ցանկացած	նման	ցերեկութ	

40	 Վերցված	է:	Алла	Сальникова.	История	елочной	игрушки.	Նույն	տեղում,	էջ	95:
41	 Ձյունանուշ	—	մինչև	հեղափոխությունը	«ձնե	աղջիկ»	—	մանկական	միջացառումներում	մասնակցում	

էր	 միայն	 որպես	 ժողովրդական	 հեքիաթի՝	 Օստրովսկու	 մշակման	 մի	 փոքր	 հատվածի	 և	 Ռիմսկի-
Կորսակովի	 օպերայի	 հերոս:	 Միայն	 1935թ.	 հետո	 է	 Ձյունանուշը	 դառնում	 Ձմեռ	 պապի	 օգնականը:	
Այս	զույգը	միասին	առաջին	անգամ	հայտնվեց	միայն	1937թ.	սկզբին,	Միությունների	տան	մոսկովյան	
ամանորյա	միջոցառման	ժամանակ:	



150    

ØÞ²ÎàôÚÂÀ ºì ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ

ավարտվում	 էր	 Ստալինի	 աննկարագրելի	 փառաբանությամբ:	 Արդեն	 մեծացել	 էր	
խորհրդային	 երեխաների	 մի	ամբողջ	 սերունդ,	 ովքեր	 վստահ	 էին,	 որ	 «խորհրդային	
երեխաների	լավագույն	բարեկամը»	անձամբ	կապ	ունի	Նոր	տարվա	գալստյան	հետ:	
Համենայնդեպս,	Ձմեռ	պապն	ու	Ձյունանուշը	որպես	շուրջպարի	երգ	առաջարկում	էին	
մոտավորապես	այսպիսի	 բովանդակությամբ	 երգ.	 «Տոնածառի	 շուրջ	 ուրախ	 շրջան	
կկազմենք	և	կերգենք	ամբողջ	երկրով.	Փառք,	փառք,	մեր	մեծ	Ստալին:	Փառաբանվիր,	
մեր	հարազատ	Ստալին!»42:

²ÕµÛáõñ  27  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³Ýß³ÝÝ»ñáí ïáÝ³Í³éÇ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ 

1935	թ.	սկսեցին	արտադրել	
Լենինիև	Ստալինի	
պատկերներով	տոնածառի	
գնդիկներ,	սակայն	դրանք	 
շատ	արագ	հավաքեցին:	
Առաջին.	Խաղալիքները	
կոտրվում	էին	և	երկրորդ,	
երկիմաստ	էր	«Լենինին	և	
Ստալինին	տոնածառից	
կախել»	արտահայտությունը:

²ÕµÛáõñ  28  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 

1930-ական	 թթ.	 վարպետները	 շատ	 զգայուն	 էին	 իշխանության	 և	անձամբ	 ընկեր	
Ստալինի	 ցանկությունների	 հանդեպ:	 Ժողովուրդների	առաջնորդն	ասաց,	 որ	 հոկեյը	
լավ	է,	անմիջապես	սկսեցին	պատրաստել	տոնածառային	հոկեյիստների:	Գովեց	«Цирк»	
կինոկատակերգությունը,	անմիջապես	եղևնիներին	սկսեցին	հայտնվել	ծաղրածուներ,	
ակրոբատներ	 ու	 նույնիսկներ	 փոքրիկ	 նեգրեր:	 Քրիստոնեական	 խորհրդանիշերին	
փոխարինեց	խորհրդայինը:	Եղևնու	վրա	հայտնվեցին	կարմիրբանակայինի	պատկերներ՝	
բուդյոնովկայով,	 նավաստիներ,	 «մաշա-պիոներներ»,	 ԽՍՀՄ	տարբեր	 ժողովուրդների	
ներկայացուցիչներ՝	 ավանդական	 տարազով	 («Բարեկամություն»	 հավաքածու),	
Կարմիր	աստղով	ինքնաթիռներ,	 դիրիժաբլեր,	 դրոշներ:	 1930-ական	թթ.	խորհրդային	
խանութների	 ցուցափեղկերին	 արդեն	 կարելի	 էր	 տեսնել	 հայրենական	 ապակու	
գործարանների	 արտադրանքը՝	 գնդեր,	 տանկեր,	 տոնական	 կախազարդ-լույսեր՝	
փոքր	 էլեկտրական	 լամպերից	 պատրաստված	 <…>:	 Զարմանալի	 է,	 սակայն	 եղևնու	
խաղալիքները	 ամենապահանջարկվածը	 դարձան	 Հայրենական	 Մեծ	 պատերազմի	
տարիներին:	Մարդիկ	դրանք	հավաքում	էին	դպրոցների	ու	մանկատների	ամանորյա	
ցերեկույթների	համար,	զարդարված	եղևնիներով	հոսպիտալներում	ուրախացնում	էին	
վիրավորներին:	Իմիջիայլոց,	ամենահարգի	ու	տարածված	խաղալիքները	պատերազմի	
տարիներին	 պարաշյուտիստներն	 էին:	 Դրանք	 շատ	 հեշտ	 էին	 պատրաստվում:	
Սովորկան	խաղալիքներին	թելերով	ուղղակի	կտավի	կտոր	էր	փակցվում:	Իմպրովիզը	
չափազանց	 շատ	 էր:	 Պատրաստում	 էին	 խաղալիքներ	 ռազմաճակատի	 զինվորի,	
թշնամական	թիկունքում	 գտնվող	պարտիզանի	տեսքով:	Գործածական	 էին	նույնիսկ	
կրակված	փամփուշտները.	Դրանցից	հրաշալի	կախազարդեր	էին	ստացվում43:

42	 А.	 Владимиров	 /	Новый	 год:	 Трудная	 дорога	 к	 елке/	Web-журнал	 «Інтелектус».	—	 Հասանելիությունը՝	
http:	//www.patent.net.ua/intellectus/inteligibilisation/populus/1445/ua.html.	

43	 А.	Котельникова,	А.	Константинов,	Д.	Овчинников	/	Ракеты,	спутники	и	кукурузные	початки.	Зарисовки	
из	истории	елочной	игрушки	/	[Электронный	портал	АИФ]	http://www.perm.aif.ru.	—	Հասանելիությունը՝	
http://www.perm.aif.ru/ny2014/tellings/1067355.
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²ÕµÛáõñ     29   Üáñ ï³ñí³ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ  ²ÕµÛáõñ   30   ÊáñÑ¹³ÛÇÝ ³Ù³ÝáñÛ³ 
÷áëï³ÛÇÝ µ³óÇÏ, 1941 Ã. µ³óÇÏ, 1943 Ã.44

q

30. Նոր տարվա տոնի ի՞նչ խորհրդանշաններ են օգտագործված 1941 և 1943 թթ. 
փոստային բացիկներում: Աղբյուր 29–30-ում ինչպե՞ս են միմյանց կապվում 
պատերազմի և տոնի խորհրդանշանները:

31. Ինչու՞ էին պատերազմի ծանր պայմաններում մարդիկ Նոր տարվա 
հանդիսություններ կազմակերպում (Աղբյուր 31): Ինչպե՞ս էին նրանք 
պատրաստվում տոնին ու նշում այն: Ի՞նչ էր խորհրդանշում այդ տոնը 
խորհրդային մարդկանց համար: Հիմնավորեք պատասխանները, հիմնվելով 
Հարցախումբ 3-ի աղբյուրների վրա:

²ÕµÛáõñ  31  è³½Ù³×³Ï³ïáõÙ ºñÏñáñ¹ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ù³ÝáñÁ Ýß»Éáõ Ù³ëÇÝ ÑÇßáÕáõõÃÛáõÝÝ»ñÇó

Ինչ	է	Հյուսիսային	Բևեռը	ձմռան	ամիսներին:	Սառնամանիքներն	անցնում	են	40	
աստիճանից,	 անանցանելի	 ձյուներ	 են:	 Երիտասարդ	 զենիթայիններն	 ապրում	 էին	
գետնափորերում.	 ցածր	առաստաղ,	մետաղական	անկողին,	 երկհարկ	քնելատեղեր,	
յոթ	մարդ	մի	գետնափորում:

44	 Фронтовой	 Новый	 год.	 [Электронной	 ресурс]	 «Историческая	 Правда»	 http://www.istpravda.ru/	 —	
Հասանելիությունը՝	http://www.istpravda.ru/artifacts/1465/.
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Նոր	տարին	պատերազմում	 էլ	 է	Նոր	տարի:	 Իսկ	 ի՞նչ	տոն	առանց	 զարդարված	
եղևնու,	 Ձմեռ	 պապի	 ու	 Ձյունանուշի:	 Զենիթայինները	 կրակված	 փամփուշտի	 մեջ	
տեղավորեցին	 փոքր	 կեչի,	 այն	 փաթաթեցին	 տոնական	 չափաբաժնի	պահածոների	
թղթերով:	 Եղևնու	 գագաթին	 դրեցին	 փայլփլուն	 կոնֆետ:	 Տոնական	 սեղանի	 զարդը	
պահածոյացված	 երշիկի	տուփերն	 էին,	ամերիկյան	պահածոյացված	 միսը,	 կտորով	
շաքարը,	սպիրտով	տափաշշերը:	

Իսկ	Նոր	տարվաւ	հեքիաթային	հերոսներին՝	Ձմեռ	պապին	ու	Ձյունանուշին	ձյունից	
ծեփեցին:	Եղան	նաև	ամանորյա	շնորհավորանքներ.	բոլորին	շուտափույթ	հաղթանակ,	
իսկ	ամենակարևորը՝	առողջ	և	կենդանի	վերադարձ	հարազատ	օջախներ45:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. Üáñ ï³ñÇÝ Ýß»Éáõ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ  
XX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ

q

32. Ինչպե՞ս եք հասկանում Աղբյուր 23-ի «երկիրը պետք է ժպտա» 
արտահայտությունը:

33. Ինչու՞ է տոնն անվանվում սիրելի ձմեռային օր: Աղբյուր 23-ում Նոր տարին 
նշելու հետ կապված ի՞նչ հակասություններ կարելի է գտնել: 

34. Ի՞նչ փոփոխությունների կարելի է տեսնել հասարակությունում՝ տոնածառի 
խաղալիքների փոփոխությունը դիտարկելով: Ինչպե՞ս են միմյանց հարաբերվում 
33, 34, 35, 36 աղբյուրները: 

²ÕµÛáõñ  32  1950–60-³Ï³Ý ÃÃ. ïáÝÇ ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ

Նիկիտա	Խրուշչովի46	ժամանակ	որոշեցին,	որ	հարկավոր	է	ստեղծել	Նոր	տարվա	
տոնի	ավանդույթներ.	տոնածառ,	Ձեռ	պապ.	ուրախ	երեխաներ,	դիմակահանդեսներ:	
Ամանորյա	 բոլոր	 բացիկների	 վրա	 պատկերվում	 էին	 միայն	 ժպտացող	 երեխաներ:	
Գաղափարական	 մեքենան	 աշխատում	 էր	 հետևյալ	 կերպ.	 ինչ-որ	 մեկը	 «վերևից»	
ասաց	ժպտալ,	ուրեմն	երկիրը	պետք	է	ժպտա:	Այն	Ստալինից	հետո	պետք	է	զգա	այլ	
ժամանակները:	Հենց	դրա	համար	էլ	ստեղծում	էին	առիթներ,	ավանդույթներ47.	

²ÕµÛáõñ  33  Èñ³·ñáÕÁ ÊêÐØ-áõÙ Üáñ ï³ñÇÝ Ýß»Éáõ Ù³ëÇÝ

Հիսունական	 թվականներին,	 երբ	 պետությունը	 փոքր-ինչ	 թոթափել	 էր	
պատերազմական	կյանքի	դժվարությունները,	Նոր	տարին	սկսեցին	նշել	առանձնակի	
խորհրդային	 թափով,	 ինչի	 իմաստն	այն	 էր,	 որ	այդ	 սիրելի	 ձմեռային	 օրը	 նույնիսկ	
ակնարկ	 չլիներ	 այն	 կենցաղային	 դժվարությունների	 մասին,	 որոնք	 իրականում	
հանդիպում	 էին	 ամեն	 քայլափոխի:	 <…>	 Աշխատում	 էին	 երեխաների	 համար	
անպայման	որևէ	պետական	ամանորյա	հանդեսի	տոմս	ճարել,	իսկ	ամենահարգին,	

45	 Фронтовой	Новый	год	—	Там	же.	Адаптированный	текст.
46	 Ն.	 Ս.	 Խրուշչով	 —	 ԽՍՀՄ	 առաջնորդը	 1954–1964թթ.,	 ում	 օրոք	 տեղի	 ունեցավ	 հասարակական-

քաղաքական	կյանքի	ազատականացումը:
47	 Отрывок	 из	 статьи	 «Новый	 год	 в	 советской	 России:	 продолжение»	 /	 Петербург	 в	 позитиве	 09.01.2014	 /	

[Элект	ронный	портал]	Город+.	http://www.gorod-plus.tv.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.gorod-plus.tv/
blog/108.html.
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բնականաբար,	Նոր	տարվա	եղևնին	էր	Կրեմլում:	Յուրաքանչյւոր	երեխա	պետք	է	գնար	
Տոնածառի	հանդեսին	ու	այնտեղից	վերադառնար	ավանդական	նվեր	պարկով՝	լցված	
բազմատեսակ	 քաղցրեղեններով:	 <…>	 Մանկական	 եղևնին	 ու	 համապատասխան	
նվերը	նույնիսկ	յուրօրինակ	ծես	էին	դարձել:	<	…>	Սակայն	խորհրդային	ժամանակների	
և	մասնավորապես,	նախատոնական	շրջանի	հիմնական	բնութագիչն	իհարկե	հերթերն	
էին,	որովհետև	տոների	նախօրյակին	անպայման	խանութներ	ինչ-որ	բաներ	«նետում	
էին»:	Իսկ	գնումը,	որը	արվել	էր	երկար	հերթի	պոչում	կանգնելուց	հետո,	սոսկ	գնում	
չէր:	Այն	արդեն	ինքնին	տոն	էր48!

²ÕµÛáõñ  34  îáÝ³Í³éÇ Ë³Õ³ÉÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó…

1940-ական	թթ.	կեսերից	եղևնիների	գագաթներ	սկսեցին	արտադրվել	մոսկովյան	
Կրեմլի	Սպասկի	աշտարակի	տեսքով:	Այս	խորհրդանշանի	իմաստն	ակնհայտ	էր	ու	
լրացուցիչ	մեկնաբանությունների	կարիք	չուներ:	Այդ	տարիներին	շատ	խաղալիքներ	
էին	արտադրվում	«գյուղատնտեսական	թեմաներով».	գազար,	լոլիկ,	սխտոր,	վարունգ,	
ցորենի	հասկերի	փնջեր,	խնձոր,	տանձ,	կիտրոն,	և,	իհարկե,	խրուշչովյան	տարիների	
«դաշտերի	 թագուհին»՝	 եգիպտացորենը:	 1950–60-ական	 թթ.	 սկզբին	 տոնածառի	
«քաղաքական»	խաղալիքը	մասամբ	դուրս	 է	 մղվում	 «կենցաղային»	խաղալիքներով,	
որոնք	 հիմնված	 էին	 գեղեցկության	 մասին	 խորհրդային	 պատկերացումների	
վրա:	 Խորհրդային	 եղևնիներին	 հայտնվեցին	 խաղալիք	 թեյնիկներ,	 սափորներ,	
սրճամաններ,	սկուտեղներ	ու	զամբյուղներ՝	կոնֆետներով,	զարթուցիչներ,	ջահեր	ու	
սեղանի	լամպեր:	Սա,	սակայն,	ամենևին	չէր	նշանակում,	որ	խորհրդային	պետության	
ուժն	ու	հզորությունը	քարոզող	խաղալիքները	մնացել	էին	անցյալում:	Այդ	շրջանում	
տոնածառի	 խաղալիքների	 արտադրության	 ամենատարածված	 թեմաներից	 մեկը	
տիեզերքի	նվաճումն	էր49:

²ÕµÛáõñ  35  îáÝ³Í³éÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ  ²ÕµÛáõñ   36   îáÝ³Í³éÇ Ë³Õ³ÉÇù 
Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ 1960–70-³Ï³Ý ÃÃ.  ïÇ»½»ñ³·Ý³óÇ ï»ëùáí50

48	 Е.	Ласкина;	Отрывок	из	статьи	Новый	год:	Из	России	в	СССР.	[Электронный	портал]	http://www.casual-
info.ru/index.php.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/5012/.

49	 Алла	Сальникова.	История	ёлочной	игрушки.	М.:	НЛО,	2011.	—	С.	128–129.
50	 Традиции	празднования.	[Электронный	портал]	http://www.christmasnostalgia.com/ArticleBusyBeeTrader% 

20USSR%20Ornaments.htm.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.christmasnostalgia.com/USSROrnaments8.
JPG.
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q

35. Ի՞նչ է պատկերված Լուսանկար 37-ում: Որտե՞ղ է տեղադրված զարդարված 
տոնածառը: Ո՞վ և ինչու՞ է այն տեղադրել: Ո՞րն է լուսանկարի սիմվոլիկ 
նշանակությունը:

36. Տոնի ո՞ր առանձնահատկության մասին է խոսում Աղբյուր 38-ը:
37. Ձեր կարծիքով, ու՞ր են ուղևորվում Ձմեռ պապերը (Աղբյուր 39): Ինչի՞ մասին 

է խոսում այնպիսի երևույթի մասսայականությունը, ինչպիսին Ձմեռ պապ 
հրավիրելն է: Աղբյուրներ 39 և 40-ը Նոր տարվա տոնի հանդեպ խորհրդային 
պետության ինչպիսի՞ վերաբերմունքի մասին են խոսում:

38. Ինչպե՞ս են միմյանց հարաբերվում 38–40 աղբյուրները: 

²ÕµÛáõñ  37  Üáñ ï³ñí³ Ý³Ëûñ»Ç í»ñçÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÝ 
³ñí³Í Éáõë³ÝÏ³ñ: øÇÙÇ³Ï³Ý ÏáÙµÇÝ³ïÇÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý 
³ñï³¹ñ³Ù³ëÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ: 1970-³Ï³Ý ÃÃ. ëÏÇ½µ: 
àõÏñ³ÇÝ³:

²ÕµÛáõñ  38  1960–80-³Ï³Ý ÃÃ. Üáñ ï³ñÇÝ ïáÝ»ÉáõÝ å³ïñ³ëïí»Éáõ Ù³ëÇÝ

Խորհրդային	Նոր	տարին,	ըստ	էության,	քաղաքային	տոն	էր:	Դա	հասկանալի	է:	
Գյուղաբնակի	 համար	 ինչ	 դեկտեմբերի	 31-ը,	 ինչ	 հունվարի	 1-ը.	 Նրանք	 միմյանցից	
ոչնչով	 չեն	 տարբերվում:	 Եթե	 առօրյա	 գյուղական	 աշխատանքներից	 կարելի	 է	
հրաժարվել,	 ապա	 հաստատ	 ոչ	 հանուն	 ամանորյա	 տոնի	 …	 Այդ	 պատճառով	 էլ	
խոսել	Նոր	տարին	նշելու	խորհրդային	ավանդույթի	մասին	կարելի	է	1960-ական	թթ.	
սկզբից,	 երբ	 քաղաքային	 բնակչության	 տեսակարար	 կշիռը	 երկրում	 գերազանցեց	
գյուղականին:	 Ի	 հավելումն	 դրան,	 հենց	 1960-ականների	 սկզբին,	 խրուշչովյան	
«ձնհալի»	 շրջանում51	 մասնավոր	 կյանքի	 ու	 մասնավոր	 տոների	 իրավունքը	 ոչ	

51 «Ձնհալ»	 —	 ԽՍՀՄ-ում	 հասարակական-քաղաքական	 ազատականացման	 ժամանակաշրջանի	
անվանումը:	Այն	կապվում	է	Ն.	Խրուշովի	անվան	հետ:
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միայն	սկսեց	ճանաչվել,	այլ	մտավ	պաշտոնական	գաղափարախոսություն:	<…>	Եվ	
իհարկե,	խորհրդային	տարիներին	ամանորյա	ավանդույթների	թվին	պետք	է	դասել	
հայտնի	արտահայտությունը.	 «Ահա	նվերը	 (մթերք,	հուշանվեր	և	այլն),	սակայն	այն	
Նոր	 տարվա	 համար	 է!»:	 Նույն	 տոտալ	 դեֆիցիտը	 խորհրդային	 քաղաքացիներին	
սովորեցրել	 էր,	 որ	 անհրաժեշտ	 իրերը	պետք	 է	 գնել	 ոչ	 թե	 տոնի	 նախօրյակին,	 այլ	
երբ	պատահի.	ավելի	լավ	է	թող	մնա:	Մթերքները	պահպանվում	էին	սառնարանում	
կամ	պատշգամբում,	իրերը՝	պահարաններում	կամ	խորդանոցներում,	տոնածառերը՝	
կախվում	էին	պատուհանից	կամ	դրվում	էին	նույն	պատշգամբում:	Ընտանիքի	գրեթե	
բոլոր	անդամները	գիտեին,	թե	ում	ինչ	են	նվիրելու	տոնի	կապակցությամբ,	սակայն	
դա	 ուրախությունը	 չէր	 պակասեցնում.	 Ուրախացնում	 էր	 հենց	 նոր	 իր	 ստանալու	
հնարավորությունն	 ինքնին!	 <…>	Ամանորը	 ԽՍՀՄ-ում	 ամենաընդհանուր	 տոնն	 էր	
(հաղթանակի	օրվանից	հետո,	սակայն	այն	սկսեցին	նշել	 1965թ.-ից)	…այն	ուղղակի	
տոն	 չէր:	 Այն	 նաև	 մնացած	 օրերին	 անհասանելի	 կերակրատեսակներ	 ճաշակելու,	
ինչպես	նաև	նվերներ	ստանալու	հնարավորություն	էր52…

²ÕµÛáõñ  39  ÒÙ»é å³å»ñÁ È»ÝÇÝ·ñ³¹Ç Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
«Невские зори» ÙÇ³íáñáõÙáõÙ, ù. È»ÝÇÝ·ñ³¹, 1984Ã.53

52	 КАК	ПРАЗДНОВАЛИ	НОВЫЙ	 ГОД	В	 СССР	 /	МТРК	 «МИР».	—	 [Электронный	 портал]	 http://ge.mirtv.
ru/.	—	Հասանելիությունը՝	http://ge.mirtv.ru/news/9576505.

53	 «СССР.	 Наша	 Родина».	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://savok.name.	 —	 Հասանելիությունը՝	 http://savok.
name/60-novyy-god.html.
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²ÕµÛáõñ  40  ÆÝãå»ë ÒÙ»é å³åÇÝ ïáõÝ Ññ³íÇñ»óÇÝ

Բացի	 նոր	 տարվա	 տոնածառերի	 ինստիտուտից,	 գոյություն	 ուներ	 նաև	
այնպիսի	 ծառայություն,	 ինչպիսին	 Ձմեռ	 պապ	տուն	 հրավիրելն	 էր:	 Այստեղ	 բոլոր	
կազմակերպական	հարցերը	 ծնողների	ուսերին	 էին.	անհրաժեշտ	էր	կազմակերպել	
Ձմեռ	պապի	և	Ձյունանուշի	այցելությունը,	որոշել,	թե	ինչ	նվեր	պետք	է	նրանք	բերեն,	
վճարել	 ծառայությունների	 դիմաց:	 Այս	 շուկայում	 ԽՍՀՄ-ում	 առանձնահատուկ	
այլընտրանք	գոյություն	չուներ:	Բոլոր	Ձմեռ	պապերը	գալիս	էին	«Заря»	ֆիրմայից,	որը	
պետության	կողմից	երաշխավորված	էր	նման	ծառայություններ	մատուցելու	համար:	
Այսպիսի	 սեզոնային	 աշխատանքների	 համար	 ծառայողները	 հավաքագրվում	 էին	
հիմնականում	թատերական	ուսումնարանների	ուսանողների	շարքերից:

Գալով	 տուն,	 Ձմեռ	 պապն	 ու	 Ձյունանուշը	 երեխայի	 հետ	 փոքր	 ցերեկույթ	 էին	
կազմակերպում,	փոքրիկին	ստիպում	էին	բարձրանալ	աթոռին	և	այնտեղից	կարդալ	
նախապես	 պատրաստված	 ոտանավորը,	 ինչից	 հետո	 և	 հանձնում	 էին	 վերը:	 Ձմեռ	
պապի	 համար	 գլխավոր	 վտանգը	 ոչ	 թե	 երեխայի	 կողմից	 բացահայտվելն	 էր,	 այլ	
երեխայի	ծնողի՝	նրան	հյուրասիրեու	ցանկությունը54:

q

39. Ի՞նչն է միավորում 41, 42, 43, 44 լուսանկարները: Ո՞րոնք են 41, 42, 43, 44 
լուսանկարների տարբերությունները 37 լուսանկարից: 

²ÕµÛáõñ    41  ²Ù³ÝáñÛ³ ó»ñ»ÏáõÛÃ   ²ÕµÛáõñ   42   Üáñ ï³ñí³ ïáÝÁ 
Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ. 1958Ã.,   Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ: 1969Ã.,  
â»ñù³ëÏÇ Ù³ñ½, àõÏñ³ÇÝ³55   ÂµÇÉÇëÇ, ìñ³ëï³Ý56 

54	 А.	Сидорчик	/	Сделано	в	СССР.	Детский	Новый	год	по-советски/	Материал	был	опубликован	13	в	журна-
ле	АИФ	—	электронный	портал	сайта:	http://www.aif.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.aif.ru/ny2014/
tellings/1025419.

55	 Գ.	Վ.	Կոնոնսկայայի	ընտանեկան	արխիվից:
56	 Ա.	Ջամաղիձեի	ընտանեկան	արխիվից:
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²ÕµÛáõñ  43  ÐÛáõñ »Ï³Í ÒÙ»é å³åÇ Ñ³Ù³ñ áï³Ý³íáñ ³ñï³ë³Ý»ÉÁ:  
1969Ã., ØáëÏí³, èáõë³ëï³Ý57

²ÕµÛáõñ  44  ÀÝï³ÝÇùÁ ½³ñ¹³ñí³Í ïáÝ³Í³éÇ Ùáï: 1973Ã.,  
·ÛáõÕ ìÇÝÝÇó³ÛÇ Ù³ñ½áõÙ, àõÏñ³ÇÝ³58 

q

40. Ուշադրություն դարձրեք աղբյուր 45-ի շնորհավորանքի հասցեատերերին 
և շնորհավորանքի տեքստին: Ինչի՞ մասին է վկայում ուղարկողների և 
ստացողների տարբեր աշխարհագրությունը: Ինչ են պատկերում 45 բացիկի 
նկարները: Արդյո՞ք պատահական է հենց նման բացիկների ընտրությունը 
ընտանեկան և ընկերական շնորհավորանքների համար: Տոնի ինչպիսի՞ բնույթի 
մասին են խոսում այս աղբյուրները:

57	 Յու.	Վ.	Կուշներյովայի	ընտանեկան	արխիվից:
58	 Պ.	Ա.	Կոստյուկի	ընտանեկան	արխիվից:
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²ÕµÛáõñ  45  ²Ù³ÝáñÛ³ ßÝáñÑ³íáñ³ÝùÝ»ñ µ³óÇÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí59 

59	 	Ա.	Ջամաղիձեի	ընտանեկան	արխիվից:

Հասցե. Ք. Թբիլիսի, Վրաստան
Շնորհավորական բացիկի տեքստը «բարև 
սիրելի Ռոբերտ, Ասմաթի! Ձեր ծնողներ, 
հայրիկ, մայրիկ, Ձեր երեխաներ: Ձեզ 
բոլորիդ շնորհավորում  ենք Նոր տարվա, 
նոր երջանկության կապակցությամբ: Ամբողջ 
սրտով Ձեր ողջ ընտանիքին ցանկանում  ենք 
լավ և պինդ առողջություն: Երկար տարիների 
կ յանք: Չութքերաշվիի ընտանիք» (Բացիկը 
Ղազախական ԽՍՀ-ի Ուստ-Կամենոգորսկից է)

Հասցեն. Քաղաք Թբիլիսի, Վրաստան
Շնորհավորական բացիկի տեքստը 
«Թիմուր, ամբողջ հոգով շնորհավորւոմ  
եմ  քեզ ու քո ամբողջ ընտանիքը, 
Անզորին Նանիի հետ՝ հրաշալի այս տոնի 
կապակցությամբ: Բոլորդ առողջ եղեք, 
երջանիկ ու հաջողակ երկար տարիներ: 
Կենաց փառապանծ Վրաստանի համար: 
Մարիա» (Բացիկը Մագադանից է, ՌԽՖՍՀ)
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q

41. Ի՞նչ հատկանիշների հիման վրա կարելի է դատել բացիկների ստեղծման 
ժամանակի մասին (Աղբյուր 46–47): Ինչո՞վ են նրանք տարբերվում մնացած 
բացիկներից (Աղբյուր 45)?

42. Ամանորյա տոնի ինչ տարրեր են ներկա 37–47 աղբյուրներում: Տոնի ի՞նչ բնույթի 
մասին են խոսում այս աղբյուրները. ընտանեկան, պաշտոնական, հանրային, 
պետական, անձնական: Հիմնավորեք Ձեր կարծիքը: 

43. Խորհրդային հասարակության մասին ի՞նչ են պատմում հարցախումբ 3-ի 
աղբյուրները: 

²ÕµÛáõñ   46  ²Ù³ÝáñÛ³ 
ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý µ³óÇÏ, 
1982Ã.60

²ÕµÛáõñ   47     
²Ù³ÝáñÛ³ ßÝáñÑ³íáñ³Ï³Ý 
µ³óÇÏ61

q Ամփոփիչ քննարկում

    Ո՞ր հասարակական փոփոխությունները և ինչպե՞ս ազդեցին Ծննդյան տոները և 
Նոր տարին նշելու վրա XIX-XX դարերի ընթացքում: 

60	 Новогодная	 поздравительная	 открытка.	 Художник	 А.Жребин.	 Министерство	 Связи	 СССР	 1982г.	 
Ա.	Ջամաղիձեի	անձնական	հավաքածուից:

61	 Керченский	историко-культурный	заповедник.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝	http://
www.kerch-museum.com/userfiles/images/foto/foundations/2012/November/23.11.2012/pict_6.jpg.
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Ժամանակների երկխոսությունը փողոցների  
և հրապարակների անվանումներում

 X Ինչպե՞ս է փողոցների և հրապարակների անվանումները 
արտահայտում իշխանությունների վերաբերմունքը անցյալի  

և ներկայի հանդեպ:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 1

Քաղաքների	 փողոցների	 և	 հրապարակների	 անվանումներից	 կարելի	 է	 կարդալ	
առանձին	 երկրների	 քաղաքական,	 սոցիալական,	 տնտեսական	 և	 մշակութային	
պատմությունը:	Այդ	անվանումները,	դրանց	փոփոխությունները	հաճախ	արտահայտում	
են	քաղաքական	կոնյունկտուրան1,	պատկերացում	են	տալիս	արժեքների,	իր	ժամանակի	
հերոսների	 և	 մշակույթի	 գործիչների	 հանդեպ	 իշխանությունների	 վերաբերմունքի,	
ինչպես	 նաև	 տվյալ	 երկրի	 պատմական	 զարգացման	 ուղղվածության	 մասին:	 Իր	
հերթին,	 երկրի	 քաղաքական	անկայունությունը	ազդում	 է	անվանումների	 հաճախակի	
փոփոխման	վրա,	որը	սովորաբար	հանդիպում	է	ոչ	դեմոկրատական	երկրներում:	Բացի	
դրանից,	 քաղաքների	 և	փողոցների	անվանումները	 և	 նրա	փոփոխությունները	 կարող	
են	 արտահայտել	 ոչ	 միայն	 պետության	 ներքին	 քաղաքականությունը,	 այլև	 արտաքին	
կողմնորոշումը:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. öáÕáóÝ»ñÇ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ

²ÕµÛáõñ  1  ²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ù³Û¹³ÝÁ (Ññ³å³ñ³ÏÁ) ÎÇ¨Ç ·ÉË³íáñ 
Ññ³å³ñ³ÏÝ ¿2 

1	 Կոնյուկտուրա	—	 իրադրություն,	 իրավիճակ,	 որն	 առաջանում	 է	 որոշակի	 պահին,	 հասարակության	
քաղաքական	ոլորտի	որոշակի	ժանամակաընթացքում:

2	 Լուսանկարը	Ռոման	Սալիխովի.	Տպագրվում	է	հեղինակի	համաձայնությամբ:	Հասնելիություն.	https://
www.flickr.com/photos/salikhov/13287522684.



161

Ժամանակների երկխոսությունը փողոցների և հրապարակների անվանումներում

161

q

1. Պատմական տեղեկանքի և 2-րդ աղբյուրի տեղեկության հիման վրա 
կանխատեսեք, թե ինչի՞ հետ է կապված Կիևի գլխավոր հրապարակի 
անվանափոխումը:

²ÕµÛáõñ  2  ÎÇ¨Ç ·ÉË³íáñ Ññ³å³ñ³ÏÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ 
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ

Փոփոխման 
ժամանակը անվանումը

1869 Կրեշչատիկի	հրապարակ

1876 Դումայի	հրապարակ

1919 Խորհրդային	հրապարակ

1935 Կալինինի	հրապարակ

1977 Հոկտեմբերյան	հեղափոխության	հրապարակ

1991

1991	—	Անկախության	հրապարակ	(այս	անվանումը	ստացել	
է	Ուկրաինայի	անկախության	պատվին)	կամ	անկախության	
Մայդան:	«Մայդան»	անունը	սկսվել	է	օգտագործվել	ժողովրդական	
զանգվածային	ելույթներից	հետո:	(Հեղափոխություն	գրանիտի	վրա	
1990	թ.,	ակցիա	«Ուկրաինան	առանց	Կուչմայի»	2000–2001	թթ.,	
Նարնջագույն	հեղափոխության	գլխավոր	վայրը	2004	թ.,	Եվրոմայդան	և	
պատվի	Հեղափոխություն	—	2013–2014թթ.)

q

2. 3–5 աղբյուրների հիման վրա լրացրեք աËուսակը «Թբիլիսիի գլխավոր 
հրապարակի և նրան հարակից փողոցների անվանումը առանձին տարիներին»:

Ցարիզմի ժամանակ Խորհրդային ժամանակ Ներկա ժամանակ
Գոլովինի պողոտա Ռուսթավելու պող Ռուսթավելու պող

     և այլն.
3. Պատմական 2-րդ աղբյուրի հիման վրա բացահայտեք, թե ո՞վ և ինչու՞ 

տարբեր ժամանակներում համարվել է հերոս: Ի՞նչ եք կարծում. ի՞նչը կարող 
էր համընկնել կամ տարբերվել այդ հերոսների հանդեպ իշխանությունների և 
բնակչության ունեցած վերաբերմունքի մեջ:

4. Օգտագործելով 1–2-րդ պատմական տեղեկանքները և 3–5-րդ աղբյուրները, 
ցույց տվեք այն փողոցների անունները, որոնք փոխվել են և բացատրեք, թե 
ինչու՞: Ձեր կարծիքով՝ ու՞մ անունները չեն փոխվել և ինչու՞ են այդ անունները 
մնացել անփոփոխ:

5. 1–5-րդ աղբյուրների և պատմական 2-րդ տեղեկանքի հիման վրա որոշեք, թե 
պատմական ի՞նչ իրադարձություններ են ազդել Թբիլիսիի և Կիևի փողոցների և 
հրապարակների անվանափոխության վրա և ի՞նչն է նրանց միջև ընդհանուրը: 
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²ÕµÛáõñ  3  ÂµÇÉÇëÇÇ ·ÉË³íáñ Ññ³å³ñ³ÏÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Çñ Ñ³ñ³ÏÇó 
÷áÕáóÝ»ñáí, 1907 Ã.3

[Ներդրեք	 քաղվածքը	 փաստաթղթից	 կամ	 հետաքրքիր	 իրադարձության	 համառոտ	 նկարագիրը:	
Գրառումը	կարելի	է	տեղադրել	փաստաթղթի	ցանկացած	տեղում:	Գրառման	ֆորմատի	փոփոխման	համար,	
որը	քաղվածքի	հիմնական	բովանդակությունն	է,	օգտագործեք	«Աշխատանքը	գրառումների	հետ»	ներդիրը:] 

²ÕµÛáõñ  4  ÂµÇÉÇëÇÇ ·ÉË³íáñ Ññ³å³ñ³ÏÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Çñ Ñ³ñ³ÏÇó 
÷áÕáóÝ»ñáí, ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ

3	 Սոլոլակի	 —	 Թբիլիսիի	 հին	 շրջանի	 անվանումը:	 Հայկական	 շուկա	 —	 առևտրական	 փողոց,	 որը	
հիմնականում	բնակեցված	էր	հայերով:	
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²ÕµÛáõñ  5  ÂµÇÉÇëÇÇ ·ÉË³íáñ Ññ³å³ñ³ÏÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Çñ Ñ³ñ³ÏÇó 
÷áÕáóÝ»ñáí, 2014 Ã.

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 2 

Տեղեկություն	 այն	 գործիչների	 մասին,	 որոնց	 անունները	 կրում	 էին	 Թբիլիսիի	
գլխավոր	հրապարակը	իր	հարակից	փողոցներով,	տարբեր	ժամանակներում

Ալեքսեյ	Վելյամինով,	Եվգենի	Գոլովին,	Միխայիլ	Լորիս-Մելիքով,	Իվան	Պասկևիչ-
երևանյան	—	գեներալներ,	պետական	և	ռազմական	գործիչներ,	Կովկասի	նվաճմանը	և	
ռազմական	տարբեր	գործողություններին	մասնակից	հրամանատարներ:	

Բորիս	Գանով	—	ռազմական	գործիչ,	XIX	դարի	սկզբին	Վրաստանի	վարչակարգի	
բարձրաստիճան	աստիճանավոր,	զինվորական:

Ալեքսանդր	Սերգեևիչ	Պուշկին	—	ռուս	մեծ	գրող:	
Վլադիմիր	 Լենին,	 Սերգեյ	 Կիրով	—	Խորհրդային	պետության	 և	 կոմունիստական	

կուսակցության	նշանավոր	գործիչներ:
Վլադիմիր	 Դումբաձե	 (Լադո)4,	 Վլադիմիր	 Կեցխովելի	 (Լադո)	 —	 վրացի	

հեղափոխականներ,	 բոլշևիկներ,	 որոնք	 մասնակցել	 են	 Կովկասում	 խորհրդային	
իշխանության	հաստատման	և	ամրապնդման	գործընթացին:	

Շոթա	Ռուսթավելի	—	XII	դարի	վրացի	պոետ,	 «Վագրենավորը»	 էպիկական	ասքի	
հեղինակ:	

Շալվա	Դադիանի	—	վրացի	գրող,	դրամատուրգ,	ռեժիսոր,	XX	դարի	առաջին	կեսի	
թատերական	գործիչ,	ԽՍՀՄ	Գերագույն	խորհրդի	պատգամավոր:	

Գեորգի	 Լեոնիձե	 (Գոգլա)	 —	 վրացի	 գրող,	 XX	 դարի	 առաջին	 կեսի	 բանաստեղծ	
և	 հասարակական	 գործիչ:	 Վրաստանի	 ժողովրդական	 գրող,	 Վրաստանի	 ԳԱԱ	
ակադեմիկոս:

Գալակտիոն	Տաբիձե	—	XX	դարի	առաջին	կեսի	և	կեսերի	վրացի	բանաստեղծ:
Կոնստանտին	 Աբխազի	 (Կոտե)	 —	 վրացի	 հասարակական,	 քաղաքական	 և	

ռազմական	 գործիչ,	 ազգային-ազատագրական	 շարժման	 ղեկավարներից	 մեկը,	
որին	 բոլշևիկները	 գնդակահարեցին	 1923	 թվականի	 մայիսին,	 հակախորհրդային	
ապստամբության	ճնշումից	հետո:

4	 Լադո	Դումբաձեի	անունով	փողոցը	անվանակոչվել	է	1936–1959	թթ.:	
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q

6. Ու՞մ պատվին են անվանվել 6–7-րդ աղբյուրների քաղաքային շինությունները:
7. Ի՞նչ եք կարծում. ինչու՞ են քաղաքային շինություններն անվանակոչում 

օտարերկրյա ժամանակակից քաղաքական գործիչների անուններով: 
(Պատմական տեղեկանք 3):

²ÕµÛáõñ  6   äáõñ³Ï ÂµÇÉÇëÇÇ ÑÇÝ ßñç³ÝáõÙ5

Գրառում	վրացերեն	
և	ադրբեջաներեն	
լեզուներով.	Հեյդար	
Ալիևի	անվան	
պուրակ:

²ÕµÛáõñ  7   Üáñ ÷áÕáó ÂµÇÉÇëÇáõÙ

Գրառում	վրացերեն	և	
անգլերեն	լեզուներով.	
փողոց	նախագահ	Ջ.	
Բուշի	անունով6:

5	 6–7	աղբյուրների	լուսանկարները	Ն.	Շոշիաշվիլու:
6	 Ջորջ	 Ու.	 Բուշ	 —	 ամերիկյան	 քաղաքագետ-հանրապետական,	 ԱՄՆ	 43-րդ	 նախագահը	 2001–2009	

թվականներին:
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 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 3

Պուրակը,	 որը	 տեղավորված	 է	 Թբիլիսիի	 պատմական	 վայրերից	 մեկում՝	
Աբանոթուբանիում,	2004	թվականին	վերանվանվել	է	Ադրբեջանի	նախագահ	Հեյդար	Ալիևի	
պատվին,	 որպես	 Վրաստանի	 և	 Ադրբեջանի	 միջև	 բարեկամության	 և	 ռազմավարական	
համագործակցության	նշան:	Այդ	ժամանակ	Վրաստանի	համար	հատուկ	նշանակություն	
ուներ	Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան	նավթամուղի	կառուցումը,	որը	պետք	է	անցներ	Ադրբեջանից	
Վրաստան	և	Թուրքիա:	Այդ	իսկ	պատճառով	պուրակում	դրվեց	Հ.	Ալիևի	արձանը:	

2005	թվականին	Թբիլիսիի	փողոցներից	մեկն	անվանակոչվեց	ԱՄՆ-ի	նախագահ	Ջորջ	
Բուշի	անվամբ՝	Ամերիկայի	Միացյալ	Նահանգների	նախագահի՝	Վրաստանին	ցուցաբերած	
բազմակողմանի	օգնության	և	Թբիլիսի	կատարած	պաշտոնական	այցի	համար:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ ¨ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ

q

8. 8–13 աղբյուրների և 4 և 5-րդ պատմական տեղեկանքների հիման վրա որոշեք, 
թե ինչպե՞ս է արտահայտվում նոր հուշարձանների կանգնեցումը այս կամ այն 
կառավարության հոգեկերտվածքի և քաղաքական ուղղվածության վրա: 

9. 8–13-րդ աղբյուրների և 4 և 5-րդ պատմական տեղեկանքների օրինակով 
բացատրեք, թե ի՞նչ սկզբունքով են փոխվում հուշարձանները քաղաքի գլխավոր 
հրապարակներում: 

²ÕµÛáõñ  8    Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ î³ßù»Ý¹ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ.  
¶»Ý»ñ³É-Ý³Ñ³Ý·³å»ï Î.ä. ýáÝ Î³áõýÙ³Ý, 1913 Ãí³Ï³Ý7

²ÕµÛáõñ   9   Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ î³ßù»Ý¹ 
ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ. Î³ñÉ Ø³ñùë,  
1976 Ãí³Ï³Ý8

7	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Aquilaaquilonis:	Русский	Ташкент.	—	Հասանելիությունը՝:	http://novchronic.ru/
print9453.htm.

8	 Википедия.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/b/
bb/Taskent_Central_Square_Karl_Marks_monument_1976.jpg.
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²ÕµÛáõñ  10  Ðáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ î³ßù»Ý¹ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ. ²ÙÇñ Â»Ùáõñ 
(Â³Ù»ñÉ³Ý), 2014 Ãí³Ï³Ý9

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 4

Ամիր	Թեմուրի	պուրակում	հուշարձանի	պատմությունը	Տաշքենդ	քաղաքի	կենտրոնում

Հիմնադրման	
տարեթիվը Հուշարձանը

1913 Հուշարձան	Թուրքեստանի	գեներալ-նահանգապետ	 
Կ.Պ.	ֆոն	Կաուֆմանին

1919 Հուշարձան	հեղափոխության	մարտիկներին	—	հուշակոթող	
«Ազատագրված	աշխատանք»	(«Մուրճ	ու	մանգաղ»)

1927 Հուշարձան	Հոկտեմբերյան	հեղափոխության	10-ամյակին
1930 Վ.Ի.	Լենինի	արձանը	կոչով՝	«Հնգամյակը	չորս	տարում!»

1940-ականների	վերջ	 Հուշարձան	Ի.	Վ.	Ստալինին

1961
Հուշատախտակ	կոմունիզմի	կառուցման	ծրագրի	պատվին՝	

ծրագրից	երկու	լեզուներով	տեքստով	(ժողովրդի	մեջ	ստացել	է	
«Ռուս-ուզբեկական	բառարան»	անունը)

1968 Հուշարձան	Կարլ	Մարքսին
1994	 Ամիր	Թեմուրի	հուշարձանը	(Թամերլան)10

9	 Википедия.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	 Հասանելիությունը՝:	 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/2/29/Monument_to_Amir_Temur_15-08.JPG.

10		Թեմուր	(1336–1405),	կամ	Թիմուր	(Թիմուրլանգ,	այսինքն	Կաղ,	Լանգ	Թեմուր,	Եվրոպայում	նրան	կոչում	
էին	 Թամերլան)	 —	 մարդկության	 պատմության	 նշանավոր	 նվաճողներից	 մեկը:	 Ջախջախել	 է	 Ոսկե	
Հորդան:	 Նվաճողական	արշավանքներ	 է	 կատարել	 Իրան,	Անդրկովկաս,	 Հնդկաստան,	Փոքր	Ասիա	 և	
այլն:	Իր	ստեղծած	պետության	մայրաքաղաքը	Սամարղանդն	էր:	
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²ÕµÛáõñ  11  Ðáõß³ñÓ³Ý ì. È»ÝÇÝÇÝª ÂµÇÉÇëÇÇ ·ÉË³íáñ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ 
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ11

²ÕµÛáõñ  12  êáõñµ ¶»áñ·ÇÇ Ñáõß³ÏáÃáÕÁ ²½³ïáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: 
ÂµÇÉÇëÇÝ ³Ûëûñ1210

11	 Фотография	Freireke.	—	Հասանելիությունը՝:	https://www.flickr.com/photos/frerieke/3644112373.	Воспроиз-
водится	с	разрешения	автора.	

12	 Լուսանկարը՝	Ն.	Շոշիաշվիլու:



168    

ØÞ²ÎàôÚÂÀ ºì ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ

168    

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 5 

2004	թվականին	Թբիլիսիի	
կենտրոնական	զբոսայգում	բացվեց	
Սանկտ	Պետերբուրգի	առաջին	
քաղաքապետ,	80–90-ական	
թվականների	խորհրդային	և	ռուս	
նշանավոր	քաղաքական	գործիչ	
Անատոլի	Սոբչակին	նվիրված	
հուշարձան:	Որպես	1989	թվականի	
ապրիլին	Թբիլիսիի	դեպքերը	
հետաքննող	հանձնաժողովի	
համանախագահ,	նա	ապացուցեց,	որ	
Վրաստանի	անկախության	համար	
հանրահավաքը	ցրելու	ժամանակ	
Խորհրդային	բանակի	կողմից	
օգտագործվել	է	ականազերծման	
բահեր	և	թունավոր	նյութեր:	
Հետագայում	Սոբչակը	դարձավ	
Վրաստանի	և	Թբիլիսիի	պատվավոր	
քաղաքացի:

²ÕµÛáõñ   13    Ðáõß³ñÓ³Ý ². 
êáµã³ÏÇÝ ÂµÇÉÇëÇáõÙ1311

 

q Ամփոփիչ քննարկում

     Ինչու՞ փողոցների և հրապարակների անունները կարող են դառնալ 
պատմական աղբյուր:

    Պատրաստեք տեղեկատվություն պատի թերթի համար՝ ձեր փողոցի, քաղաքի 
գլխավոր հրապարակի պատմության մասին: 

13	 Լուսանկարը՝	Ն.	Շոշիաշվիլու:
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Ինչպես «կինը» դարձավ «ընկեր»…
Հետհեղափոխական կնոջ կերպարը

 X Ինչպե՞ս են հասարակական հարաբերություններում տեղի ունեցած 
փոփոխություններն ազդում կնոջ կերպարի վրա:

q

1. Քննարկեք այս լուսանկարները (աղբյուրներ 1 և 2): Ի՞նչ են 
իրենցից ներկայացնում կանանց այս կերպարները արվեստի 
ստեղծագործություններում: 

2. Կնոջ ո՞ր դերն էին ձգտում ընդգծել նկարիչները: Հանդիսանում էր 
արդյո՞ք կանանց այդպիսի դերը ժամանակակից կանանց համար միակ 
հնարավորությունը: Հիմնավորեք ձեր տեսակետը:

²ÕµÛáõñ     1     êáõñµ ²ÝÝ³ÛÇ ½áÑ³ë»Õ³ÝÁ êáõñµ ÜÇÏáÉ³ÛÇ »Ï»Õ»óáõÙ: ø. Î³ÉÏ³ñ, 
¶»ñÙ³ÝÇ³, XVI ¹³ñÇ ³é³çÇÝ Ï»ë (Ñ³ïí³Í)1

²ÕµÛáõñ     2     Ðáíí»ñ·áõÃÛáõÝ. µ³½Ù³·áõÛÝ 
Ñ³Ë×³å³ÏÛ³ ËáõÙµ: XVIII ¹³ñÇ Ï»ë2

1	 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalkar_st_nikolai_020.JPG.
2	 Фото	из	 «Большая	иллюстрированная	энциклопедия	древностей».	Изд-во	 «Артия»:	Прага,	1980.	Цветная	

врезка	XXXIX.
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 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

ХХ	 դարը	 հասարակությունում	 արմատական	 փոփոխությունների	 դարաշրջան	
էր:	 1914–1918	թթ.	առաջին	համաշխարհային	պատերազմի	արդյունքում	 բնակչության	
կառուցվածքը	փոխվեց,	մահացան	մեծ	քանակությամբ	տղամարդիկ,	փոխվեց	կանանց	
դրությունը:	 Կանայք	 յուրացրեցին	 մի	 շարք	 նոր	 մասնագիտություններ	 և	 սկսեցին	
զգալի	 և	 մեծ	 դեր	խաղալ	 հասարակության	 կյանքում:	 Կանանց՝	 հասարակությունում	
իր	և	սեռային	դերի	գիտակցումը	փոխվեցին	ողջ	ХХ	դարի	ընթացում,	սակայն	կարևոր	
փոփոխությունները՝	 փոխակերպումը	 տեղի	 ունեցավ	 միայն	 1920–1930-ական	
թվականներին:	

Ռուսական	 կայսրությունում	 1917	 թվականին	 տեղի	 ունեցած	 հեղափոխությունը	
երկրների	 և	 աշխարհի	 կյանքում	 առաջ	 բերեց	 հսկայական	 փոփոխություններ:	
Բոլշևիկների	 գլխավոր	 խնդիրը,	 որոնք	 իշխանության	 եկան	 Ռուսաստանում,	
կոմունիստական	պետության	կառուցումն	էր	ու	 «նոր	մարդու»	դաստիարակությունը:	
Այդ	«նոր	մարդը»	պետք	է	ենթարկվեր	ընդհանուր	նպատակներին,	ղեկավարվեր	ոչ	թե	
սեփական	 շահերով,	 այլ	 պետության	 և	 հասարակության	 շահերով,	 հրաժարվեր	 հին	
ավանդական	արժեքներից	և	կասկածի	չենթարկեր	կոմունիզմի	«լուսավոր	ապագայի»	
ուղին:	Այսպիսի	նոր՝	խորհրդային	մարդու	դաստիարակության	գործուն	մեթոդներից	էր	
քարոզչությունը:	Հատկապես	խոսքի	միջոցով	քարոզչությունը,	մոնումենտալ	արվեստը,	
կինեմատոգրաֆիան	 և	 մարդու	 վրա	 ազդելու	 մյուս	 միջոցները	 ձևավորում	 էին	 նոր	
արժեքներ	և	նոր	հայացք	աշխարհի	հանդեպ	ողջ	ХХ	դարի	ընթացքում:
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3. 3-րդ աղբյուրի հիման վրա որոշեք, թե ինչպես էին պատկերացնում 
բոլշևիկները «ապագայի արվեստը»:

4. Ի՞նչ է նշանակում «մոնումենտալ քարոզչություն» հասկացությունը 3-րդ 
աղբյուրում:

5. Ի՞նչ եք կարծում. ի՞նչ իրադարձություն է նկատի առնված «մեծ հեղաշրջում» 
հասկացության տակ 4-րդ աղբյուրում: 

6. Ի՞նչ գլխավոր նպատակ էր հետապնդում ՌԽՖՍՀ ժողովրդական կոմիսարների 
խորհրդի 1918 թվականի ապրիլի 14-ի հրովարտակը:

7. Ու՞մ և ինչի՞ն պետք է փոխարինեին «թագավորների և նրա ծառաների» 
հուշարձանները: Եվ ինչու՞: 

8. Ո՞րն էր խորհրդային ղեկավարների համար առաջնահերթը հուշարձանների 
տեղադրման հարցում: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

9. Ի՞նչ է նշանակում «հավերժական մարմարներ և բրոնզներ» արտահայտությունը: 

²ÕµÛáõñ  3  ì.Æ. È»ÝÇÝÁ3 ³å³·³ÛÇ ³ñí»ëïÇ Ù³ëÇÝ

Վաղուց	 է	 այդ	 գաղափարը	 պատել	 ինձ	 <…>.	 Կամպանելլան4	 իր	 «Արևային	
պետությունում»	 խոսում	 է	 այն	 մասին,	 որ	 նրա	 աներևակայելի	 սոցիալիստական	

3	 Վլադիմիր	Իլյիչ	Լենին	(1870–1924)	—	Խորհրդային	օետության	հիմնադիրը:
4	 Թոմազզո	Կամպանելլա	(1568–1639)	—	իտալացի	փիլիսոփա	և	գրող,	«Արևի	քաղաքը»	գրքի	հեղինակը,	

որտեղ	ներկայացրել	է	իր	պատկերացրած	հասարակության	ապագա	կառուցվածքը:	
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քաղաքի	 պատերին	 նկարված	 են	 որմնանկարներ,	 որը	 երիտասարդության	 համար	
ծառայում	է	որպես	բնագիտության,	պատմության	համար	ուսանելի	դաս,	առաջացնում	
են	 քաղաքացիական	 զգացողություններ,	 մի	 խոսքով՝	 մասնակցում	 են	 նոր	 սերնդի	
կրթության	և	դաստիարակության	գործին:	Ինձ	թվում	է,	որ	դա	երբեք	էլ	միամտություն	
չէ	և	որ	հայտնի	փոփոխության	հետ	մեր	կողմից	կարող	է	յուրացվել	և	իրագործվել	հենց	
հիմա…	Ես	կասեի	այն,	ինչ	մասին	մտածում	եմ՝	դա	մոնումենտալ	քարոզչությունն	է.	
<…>	Մարմարի	և	գրանիտի,	ոսկյա	տառերի,	բրոնզե	արձանների	մասին,	որոնք	պետք	
է	համապատասխանեն	սոցիալիստական	մշակույթի	մեր	ոճին,	ես	այժմ	չեմ	երազում:	
Այն	դեռևս	վաղ	է,	սակայն	կյանքի	կոչել	մոնումենտալ	քարոզչության	երկրորդ՝	ավելի	
ամուր,	ավելի	 հասուն,	ավելի	արդյունավետ	ալիք,	 ինչպես	 ինձ	 է	 թվում,	 մենք	այժմ	
կարող	ենք5:

²ÕµÛáõñ  4  èÊüêÐ ÅáÕÏáÙËáñÑÇ6 «Â³·³íáñÝ»ñÇ áõ Ýñ³ Í³é³Ý»ñÇ 
å³ïíÇÝ Ï³Ý·Ý»óñ³Í Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ý»Éáõ, èáõë³ëï³ÝÇ 
êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍÇ 
Ùß³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ»: 14 ³åñÇÉÇ 1918Ã.

Ի	 նշանավորումն	 Մեծ	 հեղաշրջման,	 որը	 վերակազմավորել	 է	 Ռուսաստանը,	
Ժողովրդական	կոմիսարների	խորհուրդը	որոշում	է.

—	 Հուշարձանները,	 որոնք	 կանգնեցվել	 են	 թագավորների	 ու	 նրա	 ծառաների	
պատվին,	պատմական	և	գեղարվեստական	տեսակետից	որևէ	հետաքրքրություն	չեն	
ներկայացնում	և	ենթակա	են	հրապարակներից,	փողոցներից	հանման	և	մաս	առ	մաս	
պահեստ	տեղափոխելուն,	իսկ	մի	մասը	կարելի	օգտագործել	որպես	թափոն…

—	Ժողովրդական	կոմիսարների	խորհուրդը	ցանկություն	է	հայտնում,	որպեսզի	
մայիսի	1-ին	արդեն	հանված	լինեն	որոշ	առավել	այլանդակ	դեմքեր	և	դրանց	փոխարեն	
դրվեն	նոր	հուշարձանների	առաջին	մոդելները՝	ժողովրդական	զանգվածների	դատին	
հանձնելու	համար7…

²ÕµÛáõñ  5  ².ì. ÈáõÝ³ã³ñëÏáõ8 Ñá¹í³ÍÇó «äÉ³ÙÛ³» Ã»ñÃáõÙ, 1918 Ã.

Մենք	 կսկսենք	 հուշարձաններ	 տեղադրել	 զբոսայգիներում	 և	 մայրաքաղաքի	
հարմար	 վայրերում	 հատկապես	 հեղափոխությամբ	 վաստակած	 Ռուսաստանի	 և	
աշխարհի	գործիչների	ոչ	մեծ	գեղարվեստական	արձանները,	որոնք	առաջին	հերթին	
հետապնդում	են	քարոզչական	լայն	նպատակներ,	քան	հավերժացման	նպատակներ:	
Մենք	չենք	վազելու	արտաքին	շքեղության	և	ոչ	էլ	նյութի	արժեքավորության	հետևից,	
այլ	որակի	և	այդ	հուշարձանների	արտահայտչականության	հետևից:

Մենք	 հաստատապես	 հույս	 ունենք,	 որ	 ավելի	 հանդարտ	 ժամանակ	 այդ	
հուշարձաններից	շատերը	կվերածվեն	հավերժական	մարմարի	և	բրոնզի9:

5	 Цит.	 по:	 Луначарский	 А.	В.	 Воспоминания	 и	 впечатления.	 1968.	 [Электронное	 издание]	 http://ruslit.
traumlibrary.net/book/lunacharskiy-vpech-i-vosp/lunacharskiy-vpech-i-vosp.pdf	стр.403–404.

6	 ԺԿԽ	–Ժողովրդական	կոմիսարների	խորհուրդ	—	առաջին	խորհրդային	կառավարության	անվանումը	
1918–1946	 թթ.	 Նմանատիպ	 հրովարտակներ	 ընդունվեցին	 նաև	Ուկրաինայում	 1919	 թ.,	 Ադրբեջանում	
1920	թ.,Վրաստանում	և	Հայաստանում	1921	թ.

7	 Известия	ВЦИК.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Консультант	Плюс»:	Правовые	ресурсы/некоммерческие	ин-
тернет-версии.	Հասանելիությունը՝	—	http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=3394.	

8	 А.В.Луначарский	 (1875–1933)	 —	 советский	 государственный	 деятель,	 нарком-министр	 просвещения	 в	
1918–1929	гг.

9	 Цит.	по:	 Два	 памятника	 Карлу	 Марксу.	 —	 [Электронная	 библиотека	 с	 книгами	 по	 скульптуре].	 —	
Հասանելիությունը՝	—	http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000010/st002.shtml.	
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10. Ո՞վ է 6-րդ աղբյուրի հեղինակը: Ի՞նչն էր Ա. Կոլոնթայը հատկապես համարում 
«մեծագույն փոփոխությունը մարդկության պատմության մեջ»: Դարձավ արդյո՞ք 
խորհրդային կինը, հեղինակի կարծիքով, անկախ: Պաշտպանում եք արդյո՞ք 
հեղինակի կարծիքը: Հիմնավորեք ձեր տեսակետը:

11. 6–8 աղբյուրների հիման վրա որոշեք, թե կնոջ ի՞նչ նոր կերպար առաջացավ 
հետհեղափոխական առաջին տարիներին: Ի՞նչ հակասությունների հետ 
բախվեցին կանայք հասարակական նոր պայմաններում:

12. Հանգուցային ո՞ր բառերն են Միխայիլ Բուլգակովի «Շան սիրտը» (աղբյուր 
9) ստեղծագործության հատվածում բացատրում կանանց կերպարի 
մեջ սոցիալապես ընդունելի փոփոխությունները: Ի՞նչը պատճառ 
դարձավ պրոֆեսոր Պրեոբրաժենսկու կողմից բացահայտելու հյուրերի 
պատկանելիությունը տղամարդուն կամ կնոջը: Որքանո՞վ են այս պատճառներն 
արդիական մեր օրերի համար: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

13. Ինչու՞ էր տարածված այն տեսակետը, թե կնոջը «կատակելը և կոկետություն 
անելը, ուրախանալը հանցավորություն է» (աղբյուր 10): Ու՞մ էր հատուկ այս 
տեսակետը. տղամարդկանց, թե՞ կանանց: Կամ ասենք՝ բոլորին էր արդյո՞ք 
հատուկ: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

14. Որքանո՞վ է արդարացված գեղարվեստական գրականության հատվածի 
օգտագործումը որպես պատմական աղբյուրի (աղբյուր 9–10): Ինչու՞: 

15. Ծանոթանալով 6–10 աղբյուրների հետ, համառոտ ներկայացրեք կնոջ 
սոցիալական նոր դերը 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո: Որո՞նք են 
խորհրդային կնոջ նոր գծերն ու սկզբունքները:

 ²ÕµÛáõñ  6  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ². ÎáÉáÝÃ³ÛÁ10 ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
³ßË³ï³íáñáõÑÇÝ»ñÇ ¨ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³íáñáõÑÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
1921 Ã.

Խորհրդային	Ռուսաստանում	համընդհանուր	աշխատանքային	պարտադրանքին	
անցումը	 կնոջ	 կարգավիճակի	 մեջ	 մարդկության	 պատմության	 մեջ	 մեծագույն	
փոփոխություններ	 մտցրեց…	 Աշխատանքային	 ճակատի	 համար	 կոչը	 բոլոր	
սեռերի	 համար	 անխտիր	 փոխեց	 նախնական	 ողջ	 պատկերը	 սեռերի	 կյանքում	 և	
փոխհարաբերությունների	մեջ:	Այլևս	չկար	ժամանակին	իշխող	կնոջ	կախվածությունը	
նրա	 կապիտալիստ-տերերից	 և	 կերակրող-ամուսիններից:	 Այժմ	 հանդես	 էր	 գալիս	
միայն	մեկ	տեր,	որի	համար	մեկ	նպատակ	կար՝	ողջ	աշխատավոր	դասակարգի	շահը,	
որին	պետք	 է	 ենթարկվեին	աշխատավորն	 ու	 աշխատավորուհին.	 դա	Խորհրդային	
աշխատանքային	հանրապետությունն	էր11:	

10	 Ալեքսանդրա	Կոլլոնթայ	(1872–1952)	—	խորհրդային	պետական	և	հասարակական	գործիչ,	աշխարհում	
ԽՍՀՄ	առաջին	կին	դեպանը	Նորվեգիայում	և	Շվեդիայում,	1920–30-ական	թվականներին	գլխավորել	է	
ՌԿ(բ)Կ	կենտկոմի	կանանց	բաժինը,	որի	խնդիրն	էր	պայքարել	կնոջ	իրավահավասարության,	նրանց	
կրթական	աճի,	աշխատանքի	և	կենցաղի	պայմանների	բարելավման	համար:	Բազմաթիվ	հոդվածների	և	
«կանանց	հիմնահարցերին»	նվիրված	ելույթների	հեղինակ	է:

11	 А.	Коллонтай.	Избранные	статьи	и	речи.	—	М.,	Политиздат,	1972.	—	С.	337.
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²ÕµÛáõñ  7  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÁ 1917 Ãí³Ï³ÝÇó Ñ»ïá ÏÝáç Ýáñ 
ï»ë³ÏÇ Ù³ëÇÝ

1917	թվականի	հեղափոխության	ալիքը	անմասն	չմնաց	նաև	«կանանց	հարցից»	—	
կանայք	 պատմական	 իրադարձությունների	 ակտիվ	 մասնակիցները	 եղան,	 իսկ	
նրանցից	շատերը	նույնիսկ	ղեկավարեցին	այդ	շարժումները,	դարձան	հասարակական	
կյանքի	առաջամարտիկներ:	Հաճախ	այդ	կրակոտ	հեղափոխականները	ստիպված	էին,	
այսպես	թե	այնպես,	լուծելու	ավանդույթի	ուժով	ստեղծված	լուրջ	հակասությունները:	
Դրանք	 առաջին	 հերթին	 հակասություններ	 էին	 անձնական	 կյանքում	 (այսինքն՝	
սիրո,	ընտանիքի,	երեխաների,	կենցաղային	հարցերի,	որոնք	ավանդաբար	կապված	
էին	 կանանց	 հետ)	 և	 հասարակական	 նոր	 գործունեության	 մեջ:	 Շրջապատի	
մարդիկ	 գտնում	 էին,	 որ	 նրանք	 ի	 վիճակի	 էին	 ոչ	 միայն	առաջին,	այլև	 շրջանցելով	
առաջինըին	և	երկրորդը,	հասկացնել	էին	տալիս,	որ	նա	ընդամենը	բաբա՝	կին	է:	Իսկ	
ընդհանրապես,	նրանք	նախընտրում	էին	դիմելու	նոր	ձևը՝	ընկեր,	ընդգծելով	դրանով	
իրենց	իրավունքը	հավասարության	հանդեպ,	հասարակության	մեջ	իրենց	նոր	դիրքը:	
Այդպիսի	 իրավիճակը,	 իրականում,	 նոր	 էր.	 դեռևս	 երբեք	 այսպիսի	 զանգվածային	
ձևով	 ռուս	 կանայք	 հասարակական-քաղաքական	 կյանքում	 մասնակցություն	 չէին	
ունեցել:	Ձևավորվում	էր	նոր	կնոջ	հատուկ	կերպար՝	ակտիվիստ	և	պատասխանատու	
աշխատակցուհի12:	

²ÕµÛáõñ  8  ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ»ï³½áïáÕÁ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ 
ï³ñÇÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÏÝáç Ï»ñå³ñÇ Ù³ëÇÝ

Խորհրդային	հերոսուհին	սկզբում	երևաց	պարբերական	հրատարակությունների	
էջերում	 որպես	 բուժքույր,	 բանակի	 կոմիսար13	 նույնիսկ	 որպես	 մարտիկ:	 Նա	 շատ	
համեստ	 էր,	 հաստատակամ,	 նվիրված,	 քաջարի,	 համարձակ,	 աշխատասեր	 և	
հաճախ	երիտասարդ:	Նա	չէր	մտածում	իր	անձնական	բարեկեցության	մասին:	Եթե	
նա	ռազմաճակատին	անհրաժեշտ	էր,	ուստի	նա	կարող	էր,	թեպետ	դժվարությամբ,	
թողնել	իր	երեխաներին,	նա	կարող	էր	հաշտվել	ֆիզիկական	դժվարությունների	հետ,	
անվարան	 նետվել	 մարտի,	 իսկ	 գերեվարության	 ժամանակ՝	 ենթարկվել	 անասելի	
կտտանքների	 և	 նույնիսկ	 մահվան,	 հավատալով	 սակայն,	 որ	 իր	 զոհաբերությամբ	
ներդրում	է	կատարում	լավ	աշխարհի	կառուցման	համար14:

²ÕµÛáõñ  9  Ø. ´áõÉ·³ÏáíÇ «Þ³Ý ëÇñïÁ» í»åÇó

Վեպի	 գործողությունները	 տեղի	 են	 ունենում	 Մոսկվայում	 1920-ական	 թվականների	
կեսերի	ձմռանը:	Պրոֆեսոր	Ֆիլիպ	Ֆիլիպիչ	Պրեոբրաժենսկին	միջոց	էր	գտել	կենդանիների	
ներքին	 օրգանների	 վերապատրաստման	 ճանապարհով	 երիտասարդացնել	 մարդու	
օրգանիզմը:Պրոֆեսորն	 ապրում	 էր	 Մոսկվայի	 կենտրոնում՝	 յոթ	 սենյակից	 բաղկացած	
բնակարանում:Խորհրդային	իշխանությունը	տնային	կոմիտեների	միջոցով	իրականացնում	էր	
«խտացման»	քաղաքականությունը,	վերաբնակեցնելով	նորանոր	բնակիչների:	Այս	տեսարանը	
տեղի	է	ունենում	այն	ժամանակ,	երբ	տնային	հեղափոխական	կոմիտեն	գալիս	է	պրոֆեսորի	
մոտ՝	պահանջելու	ազատել	երկու	չօգտագործվող	սենյակները:

12 Бородина	А.,	Бородин	Д.	Баба	или	 товарищ?	Идеал	новой	 советской	женщины	в	 20–30-х	 годах.	 //	
Женские	и	 гендерные	исследования	 в	Тверском	 государственном	университете	—	Тверь:	 2000.	—	
С.	45–51.	Адапт.	текст.

13 Կոմիսար	(ֆրանս.)	—	պետության	հատուկ	 լիազոր	ներկայացուցիչ,	որպես	կանոն,	զինվորական	
զորամասերում:

14 Clements	B.	E.	The	Birth	of	the	New	Soviet	Woman.	Цит.	по:	Бородина	А.,	Бородин	Д.	Баба	или	това-
рищ?	Идеал	новой	советской	женщины	в	20–30-х	 годах.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.a-z.ru/
women_cd1/html/borodini.htm.
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Ներս	մտնողները	խռնվեցին	գորգի	վրա:
—	Մենք	 ձեզ	 մոտ	 եկել,	պրոֆեսոր,	—	խոսեց	 նրանցից	 մեկը,	 որի	 գլխին	 դրված	

գլխարկի	 տակից	 բարձրանում	 էին	 քառորդ	 արշինով	 խիտ	 մազերը,	 —	 այսպիսի	
գործով…

—	 Դուք,	 պարոններ,	 իզուր	 եք	 ման	 գալիս	 այսպիսի	 եղանակին	 առանց	
կրկնակոշիկների,	 նրանց	 խոսքն	 ընդհատեց	 Ֆիլիպ	 Ֆիլիպիչը,	—	առաջին	 հերթին,	
դուք	 կմրսեք,	 իսկ	 երկրորդը՝	 դուք	տրորում	 եք	 իմ	 գորգերը,	 իսկ	 իմ	 բոլոր	 գորգերը	
պարսկական	են:

Այն,	որը	գլխարկով	էր,	լռեց	և	զարմացած	նայում	էր	Ֆիլիպ	Ֆիլիպիչին:	Լռությունը	
շարունակվեց	մի	քանի	վայրկյան	և	այն	ընդհատեց	միայն	Ֆիլիպ	Ֆիլիպիչի՝	սեղանին	
դրված	փորագիր	փայտյա	սկուտեղի	վրա	մատների	տկտկոցը:

—	 Առաջին	 հերթին,	 մենք	 պարոններ	 չենք,	 —	 վերջապես	 խոսեց	 այդ	 չորսից	
ամենաերիտասարդը,	որի	դեմքը	դեղձի	տեսք	ուներ:

—	Առաջին	հերթին,	—	կրկին	նրան	ընդհատեց	Ֆիլիպ	Ֆիլիպիչը,	—	դուք	տղամարդ	
եք,	թե՞	կին:

	 Չորսն	 էլ	 միանգամից	 կրկին	 լռեցին	 և	 բացեցին	 իրենց	 բերանները:	Այս	անգամ	
ուշքի	եկավ	այն	գլխարկով	և	խիտ	մազերովը.

—	Ի՞նչ	տարբերություն,	ընկե՛ր	—	հարցրեց	նա	հպարտությամբ:
—	Ես	—	կին	եմ,	—	խոստովանեց	դեղձի	դեմքով	երիտասարդը,	որը	կաշվե	բաճկոն	

էր	հագել	և	ուժեղ	կարմրեց:	Նրա	ետևից	չգիտես-ինչու	կարմրեց	նաև	եկածներից	ևս	
մեկը	—	կեպկայով	շիկահերը:	—	Այդ	դեպքում	դուք	կարող	եք	մնալ	այդ	կեպկայի	մեջ,	
իսկ	ձեզ,	սիրելի	պարոն,	խնդում	եմ	հանել	գլխարկը15:

²ÕµÛáõñ  10  1920–1930-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ ì. Î»ïÉÇÝëÏáõ «²ñÇáõÃÛáõÝ» í»åáõÙ

Վեպում	կան	կանանց	մի	շարք	ուշագրավ	կերպարներ,	սակայն	հատկապես	առանձնանում	
է	Տոնյա	Վասյաևայի	կերպարը:	Աղջիկ-կոմերիտուհին	եկել	էր	Հեռավոր	Արևելքից,	որպեսզի	
կառուցեր	նոր	քաղաք:Նա	 չէր	խնայում	իր	ուժերը	աշխատանքում,	սակայն	ոչ	մի	կերպ	 չէր	
կարողանում	համընդհանուր	լեզու	գտնել	իր	հասակակից	տղաների	և	աղջիկների	հետ,	չէր	
մասնակցում	 աշխատանքից	 հետո	 խարույկի	 շուրջ	 նրանց	 ամենօրյա	 հավաքներին,	 իրեն	
դժբախտ	էր	համարում,	չնայած	որ	ապրում	էր	իր	համոզմունքներին	լիովին	համապատասխան:	

Ցանկանում	էր	արդյո՞ք	 (Տոնյա	Վասյաևան)	սեր:	Մինչ	այդ	նա	չէր	մտածում	այդ	
ամսին	կամ	գրեթե	չէր	մտածում:	Նա	վանում	էր	իրենից	այդ	զգացումը,	համարելով	
այն	թուլություն:	Նա	ատում	էր	անցյալը,	ատում	էր	քաղքենիությունը,	որում	չկայացած	
իր	 անցյալի	 կեղտոտ	 ոգին	 էր,	 ատում	 էր	 թեթևամտությունը,	 կոկետությունը	 և	
ընկերուհիների	 զարդերն	 և	 տղաների	 անզուսպ	 լինելը:	 Նրան	 թվում	 էր,	 թե	 քանի	
դեռ	 չի	ավարտվել	իրենց	պայքարը	 (իսկ	պայքարը	կոմունիզմի	հաղթանակն	էր	ողջ	
աշխարհում),	կատակել,	կոկետություն	անել,	կամ	ուրախանալը	հանցագործություն	է:	
Ամուսնությունը	նա	համարում	էր	դավաճանություն:	Սակայն	նրանից	ի՞նչ	մարտիկ,	
եթե	նա	կապված	չէր	ընտանիքի,	երեխաների,	սիրո	հետ:	Նա	իր	նկատմամբ	բավականին	
խիստ	էր	և	փորձում	էր	իրենից	վանել	քնքշության,	շոյանքի	և	հարմարավետության	
յուրաքանչյուր	ձգտում:	Նա	վախենում	էր	դառնալ	մեղմ,	կորցնել	իր	անկախությունը,	
իր	վճռականությունը,	իր	ուժը16:

15	 М.	Булгаков.	 Собачье	 сердце.	 Он-лайн	 библиотека	 LoveRead.ws.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.
loveread.ec/read_book.php?id=1530&p=6.

16 Вера	Кетлинская.	Мужество.	Электронная	библиотека	ModernLib.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://
modernlib.ru/books/ketlinskaya_vera/muzhestvo/read/.	—	С.	30.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2. Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ

q

16. Քննարկեք 11–22-րդ աղբյուրների տարբեր քանդակների ու արձանների 
լուսանկարները: Ընտրեք այն լուսանկարները, որոնք կարող են լուսաբանելու 
հիմք դառնալ 1-ին և 2-րդ հարցախմբերի համար: Հիմնավորեք ձեր 
ընտրությունը:

17. Որքանո՞վ են այդ քանդակներն արտահայտում «կանանց սկիզբը»: Համեմատեք 
կերպարները, որոնք ներկայացված են 1, 2-րդ աղբյուրների քանդակներում՝ 
կանանց կերպարով:

18. Ժամանակի ի՞նչ կերպար են ստեղծում ձեր կողմից ընտրված քանդակները 
կամ արձանները:Մտածեք նաև ձեր կողմից պատկերելի լուսանկարների 
հավաքածուի անվանման մասին, որը կարելի է ստեղծել են ընտրված 
լուսանկարների հիման վրա: Քննարկեք դա ձեր համադասարանցիների հետ:

²ÕµÛáõñ     11     ø³Ý¹³Ï «²ßË³ï³íáñÁ ²ÕµÛáõñ    12    Ø. ØÇÝÇ½»ñÇ ù³Ý¹³ÏÁ 
¨ ÏáÉïÝï»ëáõÑÇÝ»: ́ . ØáõËÇÝ³, ÄîÜò, «¶ñùáí áõë³ÝáÕáõÑÇÝ»:  
ØáëÏí³, 1937Ã. ï»ë Ý³¨17   «Ð»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï»  
         Ù»ïñáÛÇ Ï³Û³ñ³Ý, ØáëÏí³,  
         1930-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñ18

17	 Фото	11,	13	—	Фотобанк	http://lori.ru/5678563.
18	 12,	17,	20	—	լուսանկարները	Յուլյա	Կուշնարևայի:
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²ÕµÛáõñ     13  ²ÕçÇÏ-ßÇÝ³ñ³ñÇ ²ÕµÛáõñ    14    ÎáÉïÝï»ëáõÑáõ 
Ï³½Ùí³ÍùÁ Ø»ñïáßÇÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÁÝï³ÝÇùÁ: Â³Ù³ñ ²µ³Ï»ÉÇ³,  
ï³Ý ÙáõïùÇ Ùáï,ÎÇ¨, 1950-³Ï³Ý ÃÃ.  1939 Ãí³Ï³Ý19  

²ÕµÛáõñ    15  Ø³ÛñÁ Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï,  ²ÕµÛáõñ    16   ì. êÏáõÉëÏáõ ³ñÓ³ÝÁ 
ÂµÇÉÇëÇ20     «ºñÏáõ Ý³å³ëï³ÏÝ»ñÇ »ï¨Çó»  
       ýÇÉÙÇ Ï»ñå³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÎÇ¨, 1999

19	 TENGIZ	 VERULAVA/	 BURUSI	 [Электронный	 блог].	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://burusi.wordpress.com/ 
2009/11/21/tamar-abakelia–3/.

20	 Լուսանկարը	Ա.	Լորդկիպանիձեի:
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²ÕµÛáõñ  17  ä³ÝÝá «êï³Ë³Ýáí³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç»: 
Ø»ïñáÛÇ «¾É»Ïïñá·áñÍ³ñ³Ý³ÛÇÝ» Ï³Û³ñ³Ý, ØáëÏí³  

²ÕµÛáõñ  18  ìñ³ó³Ï³Ý å³ñÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ-ÆÉÇÏá êáõËÇßíÇÉÇ ¨ ÜÇÝá 
è³ÙÇßíÇÉÇ: ø³Ý¹³Ï³·áñÍ ¼áõñ³µ Ì»ñ»Ã»ÉÇ, 2011 Ã.21

21	 	 [Электронный	 блог].	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.liveinternet.ru/users/mirabilisflowers/
post204823602/.
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²ÕµÛáõñ    19  ´³ÝíáñÁ ¨ ·ÛáõÕ³óÇÝ: ²ÕµÛáõñ    20    ́ ³ÝíáñÁ ¨  
ø³Ý¹³Ï³·áñÍ ´. ¼Ýáµ³: î»Õ³¹ñí³Í ÏáÉïÝï»ëáõÑÇÝ: ø³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ËáõÙµ  
¿ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ¶»ñ³·áõÛÝ é³¹³ÛÇ «àõÏñ³ÇÝ³» ß»ÝùÇ ëñ³ÑáõÙ, ÄîÜò,  
ÏáÕù³ÛÇÝ ÙáõïùÇ Ùáï: 1985Ã.  ù. ØáëÏí³, 1930-³Ï³Ý ÃÃ. 
Èáõë³ÝÏ³ñÁ Æ. ìáÉÏáíÇ22  

²ÕµÛáõñ  21  Ðáõß³ñÓ³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ «ÎñáÏ» Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ùáï: 
ø³Ý¹³Ï³·áñÍ ì. Þãáõñ, ù.ÎÇ¨, 2000-³Ï³Ý ÃÃ.23

  

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչպե՞ս է կնոջ կերպարը արվեստում ներկայացնում հասարակական 
հարաբերությունները: Ինչի՞ հետ է կապված այդ կերպարի փոփոխությունը:

22	 Լուսանկարը	Ի.	Վոլկովայի:
23	 Լուսանկարը	Ն.	Վերբովսկայի:
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 X Ինչպե՞ս են հասարակությունում ընթացող  
փոփոխություններն ազդում անցյալի հանդեպ վերաբերմունքի  

և այն մարմնավորող հուշարձանի վրա

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Ի.	Վ.	Ստալինը	 (Ի.	Ջուղաշվիլի)	XX	դարի	ամենահայտնի	պատմական	դեմքերից	 է:	
Նրա	անվան	հետ	են	կապված	խորհրդային	պետության	և	հասարակության	պատմության	
առավել	ողբերգական	էջերը:	Նա	ուղղակի	կապ	ունի	զանգվածային	բռնությունների	հետ	և	
պատմության	մեջ	մտել	է	որպես	ԽՍՀՄ-ում	ամբողջատիրական	քաղաքական	համակարգի	
ստեղծող,	որը	ստացել	է	«ստալինիզմ/	ստալինականություն»	անվանումը:	Այնուամենայնիվ,	
XX	դարի	ողջ	երկրորդ	կեսին,	ինչպես	և	մեր	օրերում,	Ստալինի	անձի	և	գործունեության	
գնահատականը	միանշանակ	չէ:	Հակամարդկային	և	անբարոյական	քաղաքական	ռեժիմ	
ստեղծելու՝	նրա	հասցեին	ուղղված	մեղադրանքներին	զուգահեռ,	հնչում	են	նաև	Ստալինի՝	
արդյունավետ	պետական	մենեջեր,	կառավարիչ	լինելու	գնահատականներ:

XX	 դարի	 30–50-ական	 թթ.	 Խորհրդային	 Միությունում	 Ստալինի	 անձի	
փառաբանումը	 զանգվածային	 քարոզչության	 միջոցներով,	 մշակույթի	 և	 արվեստի	
ստեղծագործություններում,	 պետական	 փաստաթղթերում,	 օրենքներում,	 նրա	
անվան	 շուրջ	 կիսաստծո	 լուսապսակ	 ստեղծելու	 գործողությունները	 ահռելի	 չափեր	
էին	 ընդունել:	 Ստալինի	 կերպարը	 կենտրոնականներից	 ու	 հիմնականներից	 էր	
խորհրդային	 գրականությունում,	 մշտապես	 ներկա	 էր	 ժամանակի	 գեղարվեստում	 և	
քանդակագործությունում,	 ներառյալ	 մոնումենտալ	արվեստը:	 Ստալինի՝	 նշանակալի	
չափերի	 արձանները,	 որպես	 կանոն,	 կանգնեցվում	 էին	 քաղաքների,	 ավանների,	
գյուղերի	 կենտրոնում,	 կենտրոնական	 հրապարակում,	 փողոցում,	 որը	 նույնպես	
կրում	 էր	 Ստալինի	 անունը,	 վարչական	 շենքերի	 կողքին:	 Ավելի	 փոքր	 չափերի	
արձաններ	կանգնեցվում	էին	այգիներում,	պուրակներում,	դպրոցների	և	բարձրագույն	
ուսումնական	հաստատությունների	տարածքներում:	Արձաններ	տեղադրելու	 ևս	մեկ	
կարևոր	վայր	էին	երկաթուղային	կայարանները:	Քաղաքներն	ու	գյուղերը,	փողոցներն	
ու	 հրապարակները	 անվանակոչվում	 էին	 «առաջնորդի»	 անունով.	 Ստալինգրադ	
(Վոլգոգրադ),	Ստալինաբադ	(Դուշանբե),	Ստալինիր	(Ցխինվալի)	և	այլն:	

1937թ.	Ստալինի	հայրենի	քաղաք	Գորիում	բացվեց	նրա	տուն-թանգարանը:	1952թ.	
Գորիում,	 քաղաքի	 կենտրոնում,	 այնտեղ,	 որտեղ	 նախկինում	 եկեղեցին	 էր,	 նույնպես	
կանգնեցվեց	Ստալինի	արձանը:	Հուշարձանի	բարձրությունը,	պատվանդանը	ներառյալ,	
16	մետր	էր՝	ի	պատիվ	16	միութենական	հանրապետությունների1:	

1953թ.	Ստալինի	մահվանից	հետո	Կոմունիստական	կուսակցության	ղեկավարների	
վերաբերմունքը	առաջնորդի	անձի	 հանդեպ	փոխվեց:	 1956թ.,	 Խորհրդային	Միության	
Կոմունիստական	 Կուսակցության	 (ԽՄԿԿ)	 XX	 համագումարում	 փակ	 ելույթով	
հանդես	 եկավ	 ԽՄԿԿ	 Գլխավոր	 քարտուղար	 Ն.	 Ս.	 Խրուսչովը2:	 Ելույթը	 վերաբերում	
էր	 Ստալինի	 անձի	 պաշտամունքի	 քննադատությանն	 ու	 ահռելի	 նշանակություն	
ունեցավ	 հասարակության	 ազատականացման	 գործընթացներում:	 Միաժամանակ,	
ապաստալինացման,	հազարավոր	մարդկանց՝	ԳՈՒԼԱԳ-ից3	ազատվելու,	քաղաքական	

1	 Ֆիննական	պատերազմից	հետո,	օկուպացված	ֆիննական	և	Կարելական	Ինքնավար	հանրապետության	
տարածքներում	1940թ.	ստեղծվեց	ԽՍՀՄ	16-րդ	միութենական	հանրապետությունը՝	Կարելա–ֆիննական	
ԽՍՀ-ն:	1956թ.	վերջինիս	վերադարձվեց	ինքնավար	հանրապետության	կարգավիճակը	ՌԽՍՖՀ	կազմում	
և	այն	վերստացավ	Կարելական	ԻԽՍՀ	անունը:

2	 Ն.	Ս.	Խրուշչով	(1894–1971)	—	ԽՍՀՄ	ականավոր	քաղաքական	և	պետական	գործիչ,	ԽՄԿԿ	Կենտրոնական	
Կոմիտեի	առաջին	քարտուղար	1953–1964թթ.,	ԽՍՀՄ	Մինիստրների	Խորհրդի	Նախագահ	1958–1964թթ.:

3	 ԳՈՒԼԱԳ	(ռուս.	ГУЛАГ	—	ից),	բառացի՝	Ճամբարների	գլխավոր	վարչություն,	որը	1930–1956թթ.	մտնում	
էր	 պատժիչ	 մարմինների	 համակարգի	 մեջ	 և	 զբաղվոււմ	 էր	 դատապարտյալների	 կալանավայրերի	
համար	տեղեր	գտնելով	ու	վերջիններիս	հարկադիր	աշխատանքի	կազմակերպմամբ:	
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ռեժիմի	մեղմացման	գործընթացներին	զուգահեռ,	ի	հայտ	եկան	նաև	մի	քանի	անսպասելի	
հետևանքներ:	 Մասնավորապես,	 Ն.	 Ս.	 Խրուշչովը	 համարում	 էր,	 որ	 վրացիները,	
Ստալինի	 և	 Բերիայի	 շնորհիվ4,	 Խորհրդային	 Միությունում	 ապրում	 էին	 արտոնյալ	
պայմաններում:	«Անձի	պաշտամունքի»	վերացմանն	ուղղված	պաշտոնական	արշավը	
ԽՍՀՄ-ում	ձևավորեց	նաև	բավականին	ակտիվ	հակավրացական	տրամադրություններ,	
Վրացական	 ԽՍՀ	 սահմաններից	 դուրս	 ապրող	 վրացիների	 վրա	 հարձակումները	
սկսեցին	 ստանալ	 պարբերական	 բնույթ:	 Խրուշչովի,	 Ստալինի	 հասցեին	 ուղղված	
մեղադրանքներն	առ	այն,	որ	վերջինս	ձևավորել	է	անձի	պաշտամունք,	Վրաստանում	
ընկալվեցին	որպես	ազգային	զգացմունքներին	ուղղված	վիրավորանք:	

1956թ.	մարտին	Թբիլիսիում	և	Վրաստանի	այլ	քաղաքներում,	«առաջնորդի	մահվան»	
երրորդ	 տարելիցի	 կապակցությամբ,	 սկսվեցին	 միտինգներ	 ու	 բողոքի	 զանգվածային	
գործողություններ,	 որոնք	 շարունակվեցին	 5	 օր:	 Մարտի	 9-ին	 կառավարությունը	
գնդակահարեց	ցուցարարներին:	Ցայսօր	զոհվածների	կոնկրետ	թիվը	դեռևս	հայտնի	չէ	
(150-ից	մինչև	1000	մարդ):	Նույն	օրը	Թբիլիսիում,	Քուռի	մերձափնյա	այգում,	ոչնչացվեց	
Ստալինի	հուշարձանը.	այդտեղ	հավաքվում	էին	ցուցարարները:

50-ական	 թթ.	 —	 60-ական	 թթ.	 առաջին	 կեսերին	 Ստալինի	 արձանները	
հանվեցին	 Խորհրդային	 Միության	 բազմաթիվ	 քաղաքներում:	 1960–70-ական	 թթ.	
հակաստալինյան	ելույթները	դադարեցին,	չնայած	«առաջնորդի»	անունը	չարդարացվեց	
և	 չվերականգնվեց:	 1980-ական	 թթ.,	 վերակառուցման	 ու	 հրապարակայնության	
պայմաններում,	 հասարակությունում	 կրկին	 սկսվեց	 Ի.	 Ստալինի	 գործունեության	
դաժան	քննադատություն:

1991թ.	 անկախության	 հռչակումից	 հետո	 Վրաստանում	 «ստալինիզմը»	 սկսեցին	
նույնացնել	խորհրդային	անցյալի	հետ,	որի	պայմաններում	վրացիները	«ժողովուրդների	
հոր»	անմարդկային	քաղաքականությունից	տուժել	էին	ճիշտ	նույնպես,	ինչպես	ԽՍՀՄ	
մնացած	ժողովուրդները:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: êÇñ»ÉÇ ³é³çÝáñ¹Á

q

1. Ի՞նչն անվանեցին «թանկարժեք նվեր» (Աղբյուր 1): Ի՞նչն էր, Ձեր կարծիքով, 
արժեք հաղորդում այդ «նվերին»:

2. Ձեր վրա ի՞նչ տպավորություն է թողնում հուշարձանը (Աղբյուր 1–4): 
3. Ինչի՞ մասին են խոսում տեղական կուսակցական առաջնորդն ու թանգարանի 

տնօրենը: Ի՞նչն է փաստ այդ ելույթներում և ինչը՝ սոսկ արժեքային 
դատողություն:

4. Ինչ ե՞ք մտածում, ինչի՞ համար էին այդքան ուրախ հուշարձանը կառուցողների 
բրիգադի բրիգադիրն ու VIII դասարանի աշակերտուհին: Աղբյուրներում գտեք 
համապատասխան հատվածներ:

5. Ձեր կարծիքով, որքանո՞վ էին անկեղծ ելույթ ունեցողները իրենց 
զգացմունքներն արտահայտելիս (Աղբյուրներ 2, 3, 4, 5): Ու՞մ վերաբերմունքն 
էին արտահայտում նրանց խոսքերը:

6. Արդյո՞ք Ստալինի արձանի բացումը կարևոր իրադարձություն էր Գորի քաղաքի 
բնակիչների համար: Ինչու՞: 

7. Ու՞մ նախաձեռնությամբ էին Ստալինին արձաններ կանգնեցվում. պետության 
թե՞ քաղաքացիների: Հիմնավորեք Ձեր պատասխանը: 

4	 Լավրենտի	 Բերիա	—	 Խորհրդային	 պետական	 և	 քաղաքական	 գործիչ,	 ազգությամբ	 վրացի	 (մեգրել):	
Ստալինյան	բռնաճնշումների	հիմնական	կազմակերպիչներից	մեկը:	
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1952թ.	 նոյեմբերի	 2-ին,	 Գորիում,	 քաղաքի	 կենտրոնում,	 բացվեց	 Ի.	 Ստալինի	
հուշարձանը:	 Հուշարձանի	 հետևում	 գտնվող	 վարչական	 շենքը	 դեռևս	 ծածկված	
էր	 փայտամածերով,	 ուստի	 հիմնական	 ճակատը	 փակեցին	 լայն,	 կարմիր	 կտորով,	
ձախից	 և	 աջից	 կախեցին	 Վ.	 Լենինի	 ու	 Ի.	 Ստալինի	 դիմանկարները,	 կենտրոնում	
ամրացրին	հնգաթև	խաչ՝	Խորհրդային	Միության	զինանշանով,	իսկ	շուրջը՝	տասնվեց	
միութենական	հանրապետությունների	դրոշները:

	Գորիի	բնակչությունը	տոնում	էր	այդ	փաստը:	Միջոցառմանը	մասնակցում	էին	
բարձրաստիճան	պաշտոնյաներ	Մոսկվայից	ու	Թբիլիսիից,	ինչպես	նաև	գիտության,	
գրականության	 և	 արվեստի	 գործիչներ,	 աշխատանքի	 հերոսներ,	 շարքային	
քաղաքացիներ:	 Հանդիսավոր	 միտինգը	 բացեց	 Վրաստանի	 Կոմունիստական	
Կուսակցության	Գորիի	քաղաքային	կոմիտեի	առաջին	քարտուղար	Դ.	Ռոմելաշվիլին:	
Ելույթներով	հանդես	եկան	Ի.	Ստալինի	տուն-թանգարանի	տնօրենը,	հայտնի	գրողներ	
Գ.	 Լենիձեն,	 Ի.	 Նոնեշվիլին	 և	 ուրիշներ,	 որոնք	 ընթերցեցին	 Ստալինին	 նվիրված	
բանաստեղծություններ:	Հայտնի	ռուս	գրող	Վիկտոր	Գոլցևը,	Խորհրդային	Միության	
Գրողների	 Միության	 անունից,	 ողջունեց	 աշխատավորներին,	 ովքեր	 այդ	 օրերին	
թանկարժեք	նվեր	ստացան5:
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Ողջ	խորհրդային	 ժողովրդի	 հետ	առաջնորդի	 հարազատ	 քաղաքի	 բնակիչները,	
զինված	 ԽՄԿԿ	 XX	 համագումարի	 պատմական	 որոշումներով7,	 ոգեշնչված	 մեծ	
Ստալինի	 պատմական	 խոսքով,	 մեծ	 էնտուզիազմով	 շարունակում	 են	 աշխատել	
կոմունիզմ	 կառուցողների	 համագումարի	 որոշումները	 և	 ընկեր	 Ստալինի	

5	 Бюллетень	государственного	музея	им.	И.	В.	Сталина.	№	1(5)	/	Гори,	2012	—	C.	54.
6	 Լուսանկարը՝	Ժակ	Դյուպակյեյի:	Վերցված	է	Էեկտրոնային	հանդեսից.	Записки	скучного	человека.	Пу-

тешествия	Жака	Дюпакье	по	Советскому	Союзу.	1964.	Гори-Тбилиси.	Հասանելիությունը՝	http://humus.
livejournal.com/3294341.html.

7	 Տասներեք	 տարվա	 ընդմիջումից	 և	 Հայրենական	 պատերազմի	 ավարտից	 հետո	 կոմունիստական	
կուսակցության	առաջին	/	հերթական	համագումարը	կայացավ	1952թ.:
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ցուցումները	կատարելու	համար:	…Լավագույն	օրինակը	ցույց	տվեց	Լենինի	քաղաքի8 
մոնումենտալ-հուշարձանային	 գործարանի	 կոլեկտիվը,	 որը	 կարողացավ	 երեք	
ամսում	ձուլել	ընկեր	Ստալինի	բարձրորակ	քանդակը9:

²ÕµÛáõñ  3  ¶áñÇáõÙ Æ. êï³ÉÇÝÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ÙÇïÇÝ·áõÙ áõÝ»ó³Í 
»ÉáõÛÃÇó. ². ê³í³Ý»ÉÇ, Æ. ì. êï³ÉÇÝÇ ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»Ý:

…Մեր	քաղաքի	բնակիչները	անսահման	երջանիկ	են,	որ	ապրում	և	աշխատում	
են	այն	քաղաքում,	որտեղ	ծագել	է	մեր	ամենազոր	դարաշրջանի	կենդանարար	արևը:	
Մենք,	առաջնորդի	հարազատ	քաղաքի	բնակիչներս,	ողջունում	ենք	Մեծ	Ստալինին	
այս	ուրախալի	օրն	ու	նրա	հուշարձանի	մոտ	երդվում,	որ	ավելի	պինդ	կհամախմբվենք	
մեծ	առաջնորդի	շուրջը՝	կոմունիզմի	հաջող	շինարարության	համար…	

Կեցցե	 ժողովրդի	 սիրելի	 առաջնորդը,	 աշխատավոր	 մարդկության	 հայրն	 ու	
ուսուցիչը!	Կեցցե	մեր	արևը՝	մեծ	Ստալինը10!

²ÕµÛáõñ  4  ¶áñÇáõÙ Æ. êï³ÉÇÝÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ÙÇïÇÝ·áõÙ áõÝ»ó³Í 
»ÉáõÛÃÇó. è. äáõ·³ãÛáí, »ñ»ëå³ïáÕÝ»ñÇ µñÇ·³¹Ç µñÇ·³¹³í³ñ:

Ընկեր	 Ստալինին,	 ով	 մեր	 երկիրը	 վստահորեն	 տանում	 է	 դեպի	 կոմունիզմ,	
աշխատավոր	զանգվածները	նայում	են	որպես	երջանկության	և	կյանքի,	ուրախության	
և	 խաղաղության	 խորհրդանշանի:	 Իմ	 ոգևորվածությունը	 սահման	 չուներ,	 երբ	
առաջնորդի	 հուշարձանի	 շինարարությունը	 հանձնարարվեց	 իմ	 ղեկավարած	
բրիգադին:	Բրիգադը	հենց	սկզբից	ոգևորվածությամբ	գործի	անցավ:	

…Շինարարության՝	 բարձր	 տեմպերով	 սկիզբը,	 ամենօրյա	 պլանների	
գերակատարումը,	 աշխատավորների	 անկոտրում	 աշխատանքը	 ապահովեցին	
շինարարության	հաջող	ավարտը:	Հիմա,	երբ	մենք,	շինարարներս,	սեփական	աչքերով	
տեսնում	ենք	մեր	ստեղծագործությունը,	մեծ	ուրախություն	ենք	ապրում:	Ցանկանում	
եմ	ամբողջ	սրտով	առողջություն	 և	 բարեկեցություն	 ցանկանալ	Ընկեր	Ստալինին	ի	
փառս	աշխատավորների,	ի	փառս	կոմունիզմի11:

²ÕµÛáõñ  5  ¶áñÇáõÙ Æ. êï³ÉÇÝÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ µ³óÙ³Ý ÙÇïÇÝ·áõÙ áõÝ»ó³Í 
»ÉáõÛÃÇó. ¶áñÇÇ Ç·³Ï³Ý ¹åñáóÇ VIII ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÑÇ 
Ü³ÝáõÉÇ Ê³Ëáõï³ßíÇÉÇ

Մեր	 աչքերի	 առաջ	 կանգնեցված	 է	 սիրելի	 առաջնորդի	 և	 ողջ	 աշխարհի	
առաջադեմ	մարդկության	ուսուցչի՝	Ստալինի	արձանը:	Դրա	համար	մենք,	Գորիի	
երիտասարդներս,	մեծ	ուրախություն	ենք	ապրում,	քանի	որ	խորապես	համոզված	
ենք,	 որ	 Ստալինը	 մեր	 երջանիկ	 ներկայի	 ու	 ավելի	 լավ,	 հավերժ	 ապագայի	
խորհրդանշանն	է12:

8	 Նկատի	ունի	Լենինգրադը:	Այժմ՝	Սանկտ-Պետերբուրգ:
9	 «Сталинец»	 թերթ՝	 Գորի	 քաղաքի	 քաղաքային	 կոմիտեի	 և	 աշխատավորների	 քաղաքային	 խորհրդի	

գործադիր	կոմիտեի	պաշտոնական	օրգան,	1952թ.,	4	նոյեմբերի,	№	219,	էջ	1:
10	 Նույն	տեղում:
11	 Նույն	տեղում:
12	 Նույն	տեղում:
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q

8. Պատմական տեղեկանքի և հարցախմբի նյութերի հիման վրա որոշեք Թբիլիսիի 
1956թ. մարտի իրադարձությունների պատճառներն ու էությունը: 

9. Ինչու՞մ է իր ելույթում Ն. Խրուշչովը մեղադրում Ի. Ստալինին (Աղբյուր 6): 
Որքանով են փաստարկված մեղադրանքները: 

10. Ի՞նչ տրամադրություններ է իր օրագրում ի ցույց դնում խորհրդային գրող 
Տվարդովսկին (Աղբյուր 7): Ինչպե՞ս եք ընկալում բանաստեղծի գործածած 
հետևյալ խոսքերը «և մեղքի զգացողություններ և մտավախություններ և 
թաքնված ցավ»: Ի՞նչ թեմայի մասին է խոսում խորհրդային գրողը, «որի կողքով 
չես անցնի»: Ու՞մ համար և ինչու՞ է այդ թեման թաբու, արգելանք13:

²ÕµÛáõñ  6  Îáõë³ÏóáõÃÛ³Ý XX Ñ³Ù³·áõÙ³ñáõÙ Ü. ÊñáõßãáíÇ »ÉáõÛÃÇó13 

Ստալինին	 բացարձակապես	 խորթ	 էին	 լենինյան	 հատկանիշները,	 այն	 է՝	
մարդկանց	հետ	տանել	համբերատար	աշխատանք,	համառորեն	և	մանրազնին	կերպով	
դաստիարակել	նրանց,	կարողանալ	մարդկանց	իր	ետևից	տանել	ոչ	թե	հարկադրանքի	
ճանապարհով,	այլ	նրանց	վրա	ազդել	ողջ	կոլեկտիվով,	գաղափարական	դիրքերից:	
Նա	մի	կողմ	թողեց	համոզելու	և	դաստիարակելու	լենինյան	մեթոդը,	գաղափարական	
պայքարի	դիրքերից	անցավ	վարչական	ճնշումների,	զանգվածային	բռնաճնշումների	
ու	 տեռորի	 ուղուն:	 Նա	 ավելի	 ու	 ավելի	 լայն	 և	 համառորեն	 էր	 գործում	 պատժիչ	
օրգանների	 օգնությամբ,	 այդ	 ընթացքում	 հաճախ	 խախտելով	 բարոյականության	
գոյություն	 ունեցող	 բոլոր	 նորմերն	 ու	 խորհրդային	 օրենքները…	 հազարավոր	
անմեղ	 խորհրդային	 մարդիկ	 դարձան	 ամենաթողության	 ու	 անօրինության	 զոհեր:	
Եվ	 այդ	 ամենն	 արվում	 էր	 Ստալինի՝	 «վրաց	 ժողովրդի	 մեծ	 զավակի»	 «հանճարեղ	
առաջնորդությամբ»,	ինչպես	սիրում	էին	իրենց	երկրացուն	կոչել	վրացիները14:	

²ÕµÛáõñ  7  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ÊØÎÎ XX Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇó Ñ»ïá 
ìñ³ëï³ÝáõÙ ³é³ç³ó³Í ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ.  
². î. îí³ñ¹áíëÏáõ ûñ³·ñÇó, ÑáõÉÇë, 1962Ã. 

Հիմնական	տրամադրությունը՝	որոշակի	թախիծի,	չարտահայտվածության,	ինչ-որ	
բան	 թաքցնելու	 ծուխն	 է,	 որի	 մասին	 ոչ	 խոսքեր	 եղան,	 ոչ	 բանաստեղծություններ:	
Ստալինյան	 ժամանակները	 վրաց	 հայրենասերների	 (կամ	 ազգայնականների)	
ազգային	 ինքնասիրության	 փոխհատուցման	 ահռելի	 հնարավորություն	 էին,	
փոխհատուցում	 վաղուց	 անցած	 հզորության	 վերաբերյալ	 պատմական	 թախիծի	
ամբողջ	դարերի	համար:	Սա	այն	դեպքում,	երբ	նա	վրացիներին	ոգի	էր	տալիս	բոլորին	
հավասար,	եթե	ոչ	ավել,	չնայած	նա	կարծես	թե	արդեն	վրացի	էլ	չէր	ուզում	համարվել:	
Անմիջապես	Ստալինից	հետո՝	ժողովուրդների	շարքում	մի	տեսակ	առաջնորդության	
հանկարծակի	կորստի	տրամադրություններ,	իսկ	հետագայում՝	մեղքի,	վտանգների	ու	
թաքնված	ցավի	զգացողություններ:	Եվ՝	լռություն:	Ոչ	մեկը,	որքան	ինձ	թվում	է,	չի	էլ	
փորձել	 քննարկել	այս	թեման,	 իսկ	այն	 չես	 կարող	 շրջանցել…	Նրանք	կարծում	 են,	
որ	այդ	թեմայի	վրա,	համենայնդեպս	իրենց	համար,	թաբու	է	դրված:	Իսկ	պոեզիան	
այնպիսի	տեսք	է	ընդունում,	աաես	ոչինչ	չի	եղել	և	ոչինչ	չի	պատահել	—	չի	ստացվում:	

 
13		 Թաբու	—	արգելք,	արգելանք:	
14	 «Правда»	—	ԽՄԿԿ	Կենտկոմի	օրգան:	1956թ.,	15	փետրվարի,	№	46,	էջ	1–3:



184    

ØÞ²ÎàôÚÂÀ ºì ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ

184    

Ինչ	վերաբերում	է	այդ	թեմային…	երբ	նրանք	վախենում	են	ասել,	որ	խանութներույմ	
միս	չկա,	որպեսզի	հանկարծ	չմեղադրվեն	ազգայնականության	մեջ…15:

q

11. Ի՞նչ զգացողությունն են Ձեր մոտ առաջացնում իրադարձությունների 
մասնակիցների հիշողությունները (Աղբյուր 8): 

12. Ի՞նչն է ավելի շատ ապշեցնում վրացի հրապարակախոսին Թբիլիսիի՝ 1956թ. 
իրադաձություններում (Աղբյուր 9):

13. Որո՞նք էին Վրաստանում մարտյան բողոքների մասնակիցների պահանջները 
(Աղբյուր 10): Դրանք ինչպե՞ս ընդունվեցին Վրաստանի սահմաններից դուրս: 
Ինչու՞: 

14. Ինչի՞ համար է ներում խնդրում բանաստեղծը (Աղբյուր 11): 
15. Ինչպե՞ս են միմյանց հարաբերվում 6, 7, 8, 9, 10 և 11 աղբյուրները: 

²ÕµÛáõñ  8   ÂµÇÉÇëÇÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ÏóÇ 
ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

1956	թ.	փետրվարին	Խրուշչովը	Ստալինին	բացահայտ	մեղադրեց	զանգվածային	
բռնաճնշումներ	 և	 ժողովուրդների	 տեղահանություններ	 կազմակերպելու	 մեջ:	
Մեկ	 ամսից	 ավելի	 քիչ	 անց	 Թբիլիսիի	 կենտրոնում,	 Ստալինի	 երեսունմետրանոց	
հուշարձանի	 մոտ	 սկսեցին	 հավաքվել	 դժգոհողների	 զանգվածները:	 Այսպես	
շարունակվեց	մի	քանի	օր:	Մարտի	9-ին	քաղաքում	կանգնեցին	բոլոր	ֆաբրիկաներն	
ու	գործարանները,	չէին	աշխատում	ինստիտուտներն	ու	դպրոցները;	Բոլոր	մարդիկ	
գնում	 էին	Ստալինի	անվան	պաշտպանությանն	ուղղված	միտինգների:	Նրանց	մեջ	
էր	նաև	Լեյլա	Մթիաշվիլին	եղբոր՝	Ջեմալի	հետ:	Նրա	տասնվեց	տարին	նոր	էր	լրացել	
և,	ինչպես	նա	հիմա	պատմում	է,	այդ	պահին	քչերն	էին	հասկանում,	թե	ինչ	է	տեղի	
ունենում	և	ինչի	կարող	է	այդ	ամենը	հանգեցնել:	<…>	Մարտի	9-ի	գիշերը	միտինգի	
ժամանակ	կազմակերպեցին	խումբ՝	20	երիտասարդներից:	Նրանք	պետք	է	գրավեին	
գլխավոր	 փոստատան	 շենքը,	 որպեսզի	 այդտեղից	 ողջ	 աշխարհին	 հայտնեին	
վրացական	ժողովրդի՝	Խորհրդային	Միությունից	անջատվելու	որոշման	մասին:	Այդ	
ժամանակ	էլ	սկսվեց	հրաձգությունը:

«Ասես	թղթյա	փաթեթներ	պայթեցնեին.	ձայնն	այդպիսին	էր:	Մենք	հարևանների	
հետ	սկսեցինք	նայել	պատուհաններից:	Զինվորները	նկատեցին	մեզ	վարագույրների	
ետևից	 ու	փամփուշտները	 թռան	 դեպի	 մեր	պատուհանները:	 Հիշում	 եմ,	 որ	ադերն	
առավոտյան	փողոցում	տանկեր	տեսանք:	 Հայրս	 գնաց	 հիվանդանոցներում	 եղբորս	
փնտրելու:	 Նրա	 մարմնի	 մնացորդները	 հայրս	 գտավ	 Միխայլովյան	 հիվանդանոցի	
դիարանում:	 Հայրս	 միայն	 կոշիկների	 տակացուից	 էր	 հասկացել,	 որ	 հանգուցյալն	
իր	տղան	է»	—	հիշում	է	Մաթիաշվիլին:	Թբիլիսիում	պարետային	ժամ	սահմանվեց:	
Գնդակահարվածների	հարազատներին	չէր	թույլատրվում	հոգենագիստ	ու	թաղումներ	
կազմակերպել:	Լեյլան	պատմում	է,	որ	մեկ	շաբաթ	անց,	առավոտյան	ժամը	8-ին,	նրանց	
մոտ	 եկավ	 շտապ	 օգնության	 մեքենան	 իր	տասնինամյա	 եղբոր	 դագաղով,	 վերցրեց	
հորն	ու	մորը	և	տարավ	գերեզմանոց16: 

15	 Л.	М.	Млечин.	Министры	иностранных	дел.	Внешняя	политика	России.	От	Ленина	и	Троцкого	до	Путина,	
и	Медведева.	М.	2011.	Հասանելիությունը	էլեկտրոնային	տարբերակով	—	http://sci-book.com/vneshnyaya-
politika/vosstanie–1956-goda–58771.html.

16	 В	Грузии	вспоминают	события	9	марта	1956	года.	—	[Эл.	газета]	«Эхо	Кавказа»:	09.03.2010	—	http://www.
ekhokavkaza.com/	հասանելիությունը՝	http://ww.ekhokavkaza.com/content/article/1978843.html.
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²ÕµÛáõñ  9  ìñ³óÇ Ññ³å³ñ³Ï³ËáëÁ 1956Ã. Ù³ñïÇ 9-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ

1956թ.,	 մարտի	 9-ին,	Թբիլիսիում,	Ստալինի	 նախկին	 զինակցի	 ու	 հավա	տարիմ	
աշակերտի՝	 Ն.		Ս.			Խրուշչովի	 կառավարման	 պայմաններում,	 առանց	 նախա-
զգուշացնելու,	 չխնայեցին	 փամփուշտներ	 ընդդեմ	 հարյուրավոր	 դեռահասների	 ու	
երիտասարդների,	 որոնք	 հավաքվել	 էին	պաշտպանելու	այն	 մարդու	պատիվը,	 ում	
մասին,	 նրանց	 մայրերի՝	 ծննդատնից	 վերադառնալուց	 գրեթե	 անմիջապես	 հետո,	
ասում	 էին,	 որ	 Ստալինը	 խորհրդային	 բոլոր	 ժողովուրդների	 նրբանկատ	 հայրն	
է,	 իմաստուն,	 հանճարեղ	 առաջնոդ	 և	 ուսուցիչ,	 խորհրդային	 երիտասարդության	
լավագույն	 ընկերը…	Պատմությունը	 հստակ	 գիտի,	 թե	 քանի	 մարդ	 է	 զոհվել	 1905թ.	
հունվարի	 9-ին	 Պետերբուրգում17,	 սակայն	 նա	 միայն	 մոտավոր	 գիտի,	 թե	 որքանն	
են	 զոհվել	 հիսուն	տարի	անց,	Թբիլիսիում,	 1956թ.	 մարտի	 9-ին,	 քանի	 որ	 շատերին	
Կասպից	ծով	քշեցին	Քուռի	պղտոր	ջրերը18:

²ÕµÛáõñ  10   ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ä²Î–Ç (ä»ï³Ï³Ý ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÎáÙÇï»,  
éáõë. КГБ) ·³ÕïÝÇ ÝÛáõÃ»ñÇó 

Վրաստանում	միտինգների
մասնակից-ների	պահանջներից 
1.		Վերականգնել	ստալինյան	

մրցանակները;;
2.		վերականգնել	սահմանադրության	

իրական	անվանումը՝	ստալինյան	
սահմանադրություն;	

3.		Խորհրդային	մեծ	հանրագիտարանում	
ամբողջությամբ	գրել	Ի.	Վ.	Ստալինի	
կյանքի	և	գործունեության	մասին;	

4.		Մայիս	9-ը	անվանել	ստալինյան	
հաղթանակի	օր…

1.		Ստալինի	անունով	կոչել.	
ա)	Անդրկովկասյան	երկաթուղին;	
բ)	Զեստաֆոն	քաղաքի	

մետաղաձուլական	գործարանը;	
գ)	Սամտրեդիան	—	քաղաք	Ջուղաշվիլի
դ)	Համալսարանական	փողոցը	—	

Ստալինի	պողոտա;	
ե)	Քութաիսիի	ավտոգործարանը;	
զ)	Սուխումի	լեռանը	վերադարձնել	

Ստալինի	անունը;	
է)	Դինամո	ստադիոնը	անվանակոչել	

Ստալինի	անունով;	
ը)	Թբիլիսիի	պիոներների	պալատը
2.	քաղաքի	կենտրոնում,	կանգնեցնել	

Ստալինի	մոնումենտալ	հուշարձանը՝	
հրապարակով19

17 Նկատի	ունի	այսպես	կոչված	«Արյունոտ	կիրակին»	1905	թ.	հունվարի	9-ին,	որը	համարվում	է	ռուսակնա	
առաջին	հեղափոխության	սկզիբը:

18	 Буачидзе	К.	Такое	длинное,	длинное	письмо	Виктору	Астафьеву	и	другие	послания	с	картинками	в	чер-
но-белом	цвете	/К.	Буачидзе.	Тбилиси.:	Ганатлеба,	1989.	—	էջ	61:

19	 К	55-летию	мятежа	сталинцев	в	Грузии.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Amnesia.	Лучшее	из	прошлого.	Ру-
брика	Сталиниана	—	http://www.pavelbers.com/Staliniana%2019.htm.	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://news.
nswap.info/wp-content/uploads/2011/03/stgr1.jpg.
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²ÕµÛáõñ  11  ìñ³óÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ êÇÙáÝ âÇùáí³ÝÇÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁª 
ÂµÇÉÇëÇÇ Ù³ñïÇ 9-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Սխալս	ներիր,	Հայրենիք:
Ապրիլ	չի	լինի	Մթկվարիի	մոտ20.	
Արնոտ	առվակներն	են	փորել	ափերը	քո:	
Քո	մարմիններն	են	լվացնում,	շոյելով	վերքերն	արնոտ:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3: È×³óÙ³Ý ¨ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ21

q

16. Ո՞րն է հեղինակի մտորումների հիմնական գաղափարը (Աղբյուր 12):
17. Ի՞նչում է Ստալինի անձի հակասականությունը (Աղբյուր 13): Ինչ՞ն է Ձեզ համար 

առավել կարևոր Ստալինի անձի բնութագրությունում: Ինչու՞:
18. Ի՞նչն է միավորում Աղբյուր 12–14-ը: Ի՞նչ փոփոխություններ կարելի է տեսնել 

Ստալինի անձի հանդեպ վերաբերմունքում այս շրջանում: 
19. Հիմնվելով պատմական տեղեկանքի և ԽՍՀՄ պատմության վերաբերյալ Ձեր 

գիտելիքների վրա, մեկնաբանեք գրքի վերնագիրն ու այդ հրատարակության 
ժաÐետը (Աղբյուր 15):

20. Ինչի՞ մասին է խոսվում ժողովածուի հոդվածից բերված հատվածում (Աղբյուր 
16): Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է այդ տեղեկատվությունը ներառվել «Իմաստավորել 
Ստալինի պաշտամունքը» ժողովածուում (Աղբյուր 15):

21. Ինչպե՞ս են միմյանց հարաբերվում 15 և 12, 13, 14 աղբյուրները:
22. Ինչպե՞ս կարող էին Ստալինի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխություններն 

ազդել այս պատմական գործչին նվիրված հուշարձանների հանդեպ 
վերաբերմունքի փոփոխությունների վրա: Հիմնավորեք Ձեր տեսակետը

²ÕµÛáõñ  12  Ð³ÛïÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·ñáÕ Î. êÇÙáÝáíÁ êï³ÉÇÝÇ Ù³ëÇÝ, 1965 Ã.

Պատերազմի	մասին	այս	բարդ	պատմության	մի	մասը,	առանց	որին	հանդիպելուն	
պատրաստ	 լինելու	 գրականությունն	 իրականում	 անելիք	 չունի	 պատերազմի	 հետ	
կապված,	և	իմաստ	էլ	չունի,	որ	անդրադառնա	պատերազմին,	կապված	է	պատերազմի	
ղեկավարման՝	 Ստալինի	 ունեցած	 դերի	 հետ:	 Մեր	 պարտքն	 է	 օբյեկտիվորեն,	
փաստաթղթերի	 և	 կենդանի	 վկայությունների	 օգնությամբ,	 ուսումնասիրել	 և	
վերլուծել	 այդ	 դերը՝	 բոլոր	 դրական	 և	 բացասական	 կողմերով,	 չգերագնահատելով	
և	 չթերագնահատելով	 ոչ	 լավի	 և	 ոչ	 վատի	 մասշտաբները,	 ինչպես	 նաև	 նույն	 այդ	
անձի	 շատ	 մեծ	 մասշտաբները:	 Կարելի	 է	 կարծել,	 որ	 ճիշտ	 չէ	 ժամանակակից	
հրատարակություններում	 բաց	 թողնել	 այս	 կամ	 այն	 փաստաթղթի	 տակ	 դրված	

20 Մթկվարի	—	Քուռ	գետի	վրացական	ավանումն	է:	Այն	վրացական	հիմնական	գետն	է,	որի	ափին	են	գտնվում	
բազմաթիվ	վրացական	քաղաքներ,	այդ	թվում՝	Թբիլիսին:	Բանաստեղծության	թարգմանությունն	ազատ	
է,	հետևաբար՝	ոչ	պաշտոնական:

21 Լճացման	 շրջան	—	այսպես	կոչված	զարգացած	սոցիալիզմի	 շրջանը,	 Լ	Բրեժնևի	և	 նրա	հաջորդների	
կառավարման	տարիներին	 (1964–1987):	 Վերակառուցում-խորհրդային	 քաղաքական	 ղեկավարության	
իրականացրած	բարեփոխումների	և	նոր	գաղափարախոսության	անվանումը:	Դրանք	նախաձեռնվեցին	
ԽՄԿԿ	Կենտկոմի	Գլխավոր	քարտուղար	Մ.	Ս.	Գորբաչովի	կողմից: 
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Ստալինի	 ստորագրությունները	 որպես	 Գերագույն	 գլխավոր	 հրամանատար:	 Կամ,	
մի	մի	շարք	դեպքերում,	ես	խոսում	եմ	այն	դեպքերի	մասին,	երբ	խոսքն	անձնապես	
նրա	մասին	 է,	 նրա	անունը	փոխել	 «Ставка-կենտրոնակայան».	 «Կենտրոնակայանը»	
որոշեց,	 «Կենտրոնակայանից»	 զանգեցին:	Ակնհայտ	 է,	 որ	 երբ	այդպես	 են	 վարվում,	
սուբյեկտիվորեն	դա	համարում	են	անհատի	պաշտամունքի	դեմ	պայքարի	տարր22:

²ÕµÛáõñ  13   ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇã ². ². ¶ñáÙÇÏáÛÇ Ï³ñÍÇùÁ23

Ստալինի	անձը	առաջացնում	 է	 և	տասնամյակներ,	 հնարավոր	 է	 նաև	հարյուրա-
մյակներ	 կառաջացնի	 տարբեր,	 այդ	 թվում՝	 հակասական	 դատողություններ:	 Մեծ	
մասշտաբների	մարդ,	նա,	աներկբա,	երևույթ	է	պատմությունում:	

<…>	 Ստալինի	 անունը	 շուրթերին	 զոհվում	 էին	 Կարմի	 Բանակի	 զինվորներն	
ու	 պարտիզանները,	 որպեսզի	 պաշտպանեին	 իրենց	 Հայրենիքը	 ֆաշիստական	
նվաճողների	 դեմ	 պայքարում…	 Մի	 կողմից՝	 ուժեղ	 մտավոր	 կարողությունների	 և	
երկաթյա	 կամքի	 տեր	 հեղափոխական,	 ուժեղ	 և	 վտանգավոր	 թշնամուն	 հաղթելու	
անսասան	 վճռականություն	 ունեցող	 առաջնորդ,	 ով	 կարողանում	 էր	 պատերազմի	
տարիներին	 փոխըմբռնման	 հասնել	 դաշնակիցների	 հետ	 և	 ապահովել	 պետության	
արժանի	տեղը	ետպատերազմյան	աշխարհում:	Մյուս	կողմից՝	դաժան,	նենգ	մարդ,	ով	
հաշվի	չի	նստում	դրված	նպատակին	հասնելու	ճանապարհին	մատուցված	զոհերի	թվի	
հետ,	ով	սարսափելի	կամայականություն	է	թույլ	տալիս,	որն	հանգեցնում	է	բազմաթիվ	
խորհրդային	 մարդկանց	 զոհվելուն.	 սա	 էր	 անհատի	 պաշտամունքի	 արդյունքը:	
Պետությունը	և	ժողովուրդը,	իհարկե,	երբեք	նրան	 չեն	ների	այդ	անօրինությունները՝	
կոմունիստների	և	անկուսակցականների	զանգվածային	ոչնչացումը,	մարդկանց,	ովքեր	
որևէ	մեղք	չունեին,	ովքեր	հայրենասեր	էին,	սոցիալիզմի	գործի	նվիրյալներ24:

²ÕµÛáõñ  14   «È×³óÙ³Ý» ßñç³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ñáõß»ñÇó 

Լ.	Բրեժնևի	կառավարման	սկզբից	(1964		թ.)	անձի	պաշտամունքի	թեման	կորցրեց	
արդիականությունը:	 Նոր	 իշխանությունը	 խուսափում	 էր	 այդ	 հակասական	 և	
միաժամանակ	 արձագանք	 առաջացնող	 հարցի	 շուրջ	 հասարակությունում	 կրքերի	
շիկացումից:	Բացառությամբ	առանձին	դեպքերի,	Ստալինին	այլևս	չէին	հիշատակում:	
Այսպես,	 1965թ.	 մայիսին	 ֆաշիզմի	 դեմ	 հաղթանակի	 20-ամյակին	 նվիրված	 
Լ.	 Բրեժնևի	 զեկուցման	 “Խորհրդային	 ժողովրդի	 մեծ	 առաջնորդ,	 կազմակերպիչ	
և	 զորահրամանատար’’	 արտահայտությունը	 կապված	 էր	 ոչ	 թե	 Ստալինի,	 այլ	
Կոմունիստական	 կուսակցության	 հետ:	 Ստալինի	 անունը	 Խորհրդային	 Մեծ	
Հանրագիտարանում	թողեցին,	սակայն	նրան	նվիրված	հոդվածը	արդեն	չեզոք	էր	և	ոչ	
փառաբանում,	ոչ	էլ	քննադատում	էր	Ստալինին:	1979թ.,	Ստալինի	ծննդյան	100-ամյակի	
կապակցությամբ	 խորհրդային	 հեռուստատեսությունը,	 մամուլն	 ու	 ռադիոն	 կարճ	
տեղեկատվություն	 հրատարակեցին,	 սակայն	 հանդիսավոր	 միջոցառունմներ	
չկազմակերպվեցին25:

22	 Симонов	К.	М.	Глазами	человека	моего	поколения.	Размышления	о	И.	В.	Сталине/	К.	М.	Симонов.	Москва:	
Изд.	Агенства	печати	Новости,	1988.	—	C.	305–306.

23	 Ա.	Ա.	Գրոմիկո	 —	 խորհրդային	 հայտնի	 պետական	 գործիչ:	 1957–1985թթ.	 ԽՍՀՄ	 արտաքին	 գործերի	
նախարար,	1985–88թթ.	ԽՍՀՄ	Գերագույն	խորհրդի	նախագահության	նախագահ:	

24	 А.А.Громыко.	 Памятное.	 Новые	 горизонты.	 Книга	 1.	М.:	 2015	—	Գրքի	 էլեկտրոնային	տարբերակը	—	
http://www.litmir.co/br/?b=254413.	

25	 Из	 интервью	 Джанелидзе	 Отара	 (60	 лет),	 записанного	 Какашвили	 Лелой	 в	 городе	 Тбилиси	 (Грузия)	 
26	марта	2014	года	об	отношении	компартии	к	Сталину	в	60–70-х	годах	XX	века.
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²ÕµÛáõñ  16   «ÆÙ³ëï³íáñ»Éáí êï³ÉÇÝÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ» Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ 
ÅáÕáí³ÍáõÇó, »ñÏñáñ¹ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ

Ստալինն	ու	 նրան	որպես	 «արձագանք»	 երկրորդող	Մոլոտովը26	 իր	 ճառերում	և	
կեն	ացներում	գրեթե	բացահայտ	փառաբանում	էին	հիտլերյան	Գերմանիան,	Իտալիան	
ու	մեր	բարեկամությունը	նրանց	հետ…	Ի	պատասխան	Ռիբենտրոպը27	հայտարարեց,	
որ	Գերմանիայի,	Իտալիայի	և…	Խորհրդային	Միության	գաղափարախոսությունները	
միա	վորում	է	մեկ	ընդհանուր	գիծ	(?!)	—	ընդդիմությունը	Արևմուտքի	կապիտալիստ-
ա	կան	ժողովրդավարություններին(!):	Ֆաշիստական	դիվանագիտությունը	ջերմորեն	
ողջ	ունում	 էր	 Ստալինին,	 ով	 «շատ	 իմաստուն	 էր	 վարվել,	 հեռացնելով	 հրեա	
Լիտվինովին	և	նրա	փոխարեն	նշանակելով	արիացի	Մոլոտովին28	<…>	Ահա	թե	ինչ	
էր	 ասում,	 օրինակ,	 հիտլերյան	 բարձրագույն	 դիվանագիտական	 պաշտոնյաներից	
ֆոն	Բ.-ն.	«1939թ.	նոյեմբերի	30-ին	հարձակվելով	Ֆինլանդիայի	վրա,	նա	(Ստալինը)	
մեզ	ծանր	դրության	մեջ	դրեց…	Ֆինների	հետ	մեզ՝	գերմանացիներիս,	կապում	էր	հին	
բարեկամությունը!	Բայց	մենք	զոհաբերեցինք	ֆիններին,	<…>	քանի	որ	հենց	Ստալինի	
հետ	դաշինքից	էր	մեր	ֆյուրերը29	ուժ	և	վստահություն	քաղում!	Եվ,	ենթադրվում	է,	որ	
մենք	անսահման	երախտապարտ	ենք	նրան	հացի	և	նավթի	միլիոնավոր	տոննաների,	
քրոմի	և	մարգանեցի	համար»30:	

26	 Վյաչեսլավ	Միխաիլի	Մոլոտով-ԽՍՀՄ	արտաքին	գործերի	նախարարը	1939–1949	և	1953–1956թթ.:
27	 Իոահիմմ	ֆոն	Ռիբենտրոպ	—	Գերմանիայի	արտաքին	գործերի	նախարարը	1938–1945թթ.:
28 Մաքսիմ	Մաքսիմի	Լիտվինով	—	1930–1939թթ.	ԽՍՀՄ	Արտաքին	գործերի	ժողկոմ	ժողկոմ	(նախարար):
29	 Գերմաներեն	բառ	է,	որ	նշանակում	է	առաջնորդ,	ղեկավար:	Գերմանիայում	1934–1945թթ.	պետության	

և	 նացիոնալ-սոցիալիստական	 գերմանական	 բանվորական	 կուսակցության	 ղեկավար	 Ա.	 Հիտլերի	
տիտղոսն	էր:

30 Капустин	 М.	 К	 феноменологии	 власти.	 Психологические	 модели	 авторитаризма:	 Грозный	 –	 Сталин	 –	 
Гитлер	/	Осмыслить	Культ	Сталина.	М.:	Прогресс,	1989	—	С.	387–388.
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23. Հիմնվելով 17 և 18 Աղբյուրների վրա, քննարկեք, թե ինչու՞ Գորիում 
ապամոնտաժեցին Լենինի, այլ ոչ թե Ստալինի արձանը: Որոշեք պետության 
դիրքորոշումը այդ իրադարձությունների հանդեպ:

24. Ի՞նչ ուղղությամբ են հիմնականում զարգանում «առաջնորդի» և նրա 
հուշարձանի հանդեպ հասարակական կարծիքի փոփոխությունները: 
Հիմնվելով 19, 20, 21, 22 Աղբյուրների վրա, որոշեք ‘’առաջնորդի’’ արձանի 
հանդեպ հասարակական կարծիքի փոփոխության հնարավոր պատճառները: 
Արդյո՞ք տարիքը կապ ունի անցյալի հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորման, 
մասնավորապես, Ստալինի անձի հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխության վրա: 
Հիմնավորեք պատասխանը:
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1980-ական				թթ.	 վերջերին	 Մոսկվայից	 Վրաստան	 եկավ	 Կենտկոմի	 հանձնա-
ժողովը,	 որպեսզի	 ուսումնասիրի	 հանրապետությունում	 կուսակցական	 կազմա-
կերպությունների	 գաղափարական	 աշխատանքը:	 Հարցի	 քննարկման	 ընթացքում,	
այլ	 խնդիրների	 հետ,	 միաժամանակ,	 ուշադրություն	 հրավիրվեց	 այն	 իրողությանը,	
որ	 արտադրություններում	 և	 ձեռնարկություններում	 կան	 Իոսիֆ	 Ստալինի	 շատ	
նկարներ:	 Խորհրդակցությունից	 հետո,	 երեկոյան	 ժամերից,	 հանվեց	 երկաթուղային	
կայարանի	դիմաց	կախված	նկարը,	իսկ	երկաթուղային	կայարանի	հարևանությամբ	
գտնվող	 դրամարկղի	 շենքից	 մեծ	 չափերի	 գիպսե	 արձանը	 հանելու	 ընթացքում	
հանձնարարությունը	կատարողները	կոտրեցին	այն,	ինչին	ականատես	եղան	նաև	մի	
քանի	քաղաքացիներ:	Կենտրոնական	հրապարակի	հարևանությամբ	գտնվող	շենքերի	
բնակիչները,	ովքեր	ներկա	էին	հուշարձանը	հանելուն	ու	վերջինիս	կոտրվելուն,	իսկ	
հետո	նաև	տեսան,	թե	ինչպես	են	արտակարգ	խորհրդակցության	հավաքվում	բոլոր	
պաշտոնատար	 անձինք,	 հավանաբար	 որոշեցին,	 որ	 նախապատրաստվում	 է	 գրոհ	
Ստալինի	արձանի	 վրա:	 Բամբասանքը	 շատ	արագ	տարածվեց	 քաղաքում	 ու	 սեղմ	
ժամկետներում	ժողովուրդը	սկսեց	հավաքվել	հրապարակում:	Մոտավորապես	մեկ	
ժամում	 հրապարակն	 արդեն	 լցվեց	 միտինգավորներով:	 Միտինգը	 շարունակվեց	
3–4	օր:	Հավաքվածները	հայտարարեցին,	որ	չեն	ցրվի	այնքան	ժամանակ,	քանի	դեռ	
վստահ	չեն	 լինի,	որ	արձանը	հանելու	վտանգն	անցել	է:	Մի	քանի	օր	անց	միտինգը	
դադարեցվեց,	 իսկ	 արձանը	 մնաց	 իր	 տեղում:	 Միտինգի	 միակ	 հետևանքը	 եղավ	
քաղաքի	 կուսկազմակերպության	 ղեկավար	 Դավիթ	 Չուբնիշվիլիի	 հեռացումն	 ու	
տեղափոխությունը	 Թբիլիսիի	 քաղաքային	 խորհրդի	 գործկոմ,	 իսկ	 ամիսներ	 անց՝	
ամբողջական	մեկուսացումը	կուսակցական	գործունեությունից31:
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Հիշում	եմ,	որ	1991թ.	գարնանն	էր:	Լուրեր	տարածվեցին,	որ	գրոհ	է	պատրաստվում	
Ստալինի	արձանի	վրա:	Քաղաքի	բնակչությունը	բացասաբար	ընկալեց	այս	նորությունն	ու	
սկսեց	հավաքվել	Գորի	քաղաքի	Կենտրոնական	հրապարակում,	Ի.	Վ.	Ստալինի	արձանի	
շուրջ:	Իրավիճակը	աստիճանաբար	սրվեց:	Թբիլիսիից	արդեն	բերվել	էր	ապամոնտաժման	
համար	անհրաժեշտ	տեխնիկան:	Տեղական	իշխանության	նախագահը	Ս.	Կասաձեն	էր:	
Նա	ելույթ	ունեցավ	մարդկանց	առջև	ու	ողջ	ուժն	ուղղորդեց	Լենինի	արձանի	դեմ:	Ահա	
այսպես	Ստալինի	արձանի	փոխարեն	ապամոնտաժվեց	Լենինի	արձանը32:	

31	 Из	интервью	Гочашвили	Малхаза	(59	лет)	записанного	Какашвили	Лелой	в	городе	Гори	(Грузия)	21	июня	
2013	года	о	событиях	конца	80-х	годов	XX	века.

32	 Из	 интервью	 пенсионера	 Нуцубидзе	 Джемала,	 записанного	 Какашвили	 Лелой	 в	 городе	 Гори	 (Грузия)	
10	августа	2013	года	о	событиях	1991	года.
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…Արդեն	 երկրորդ	 օրն	 է,	 ինչ	 Գորիի	 կենտրոնական	 հրապարակում	 պատ	
է	 կառուցված,	 նման	 բեռլինյան	 պատին34,	 որի	 վրա	 փակցված	 են	 զինվորական	
լուսանկարներ	[2008	թ.	ռուս-վրացական	պատերազմի	—	խմբ.]:.	Պատը	բաժանված	է	
երկու	մասի,	իսկ	կենտրոնում	Ստալինի	արձանն	է:	Ցուցահանդեսի	կազմակերպիչների	
կարծիքով	սա	պատահական	չէ,	քանի	որ	Ստալինի	արձանը	նույնպես	Բեռլինի	պատի	
մի	մասն	է:	Երկու	մասի	բաժանված	պատի	և	Ստալինի	հուշարձանի	առաջ	կանգնած	
էր	երիտասարդությունը	Գորիից	և	Թբլիսիից՝	բացված	ցուցապաստառներով:	Մինչև	
քսան	երիտասարդ	պահանջում	էր	առաջնորդի	հուշարձանը	տեղափոխել	թանգարանի	
տարածք:	 Ուսանողները	 կառավարությանն	 ուղղված	 ուղերձ	 տարածեցին,	 որում,	
մասնավորապես,	 նշվում	 էր,	 որ	 անցյալ	 տարի,	 օգոստոսյան	 օրերին35,	 քաղաքը	
ռմբակոծում	 էին	 Ստալինի	 քաղաքական	 ժառանգորդները,	 հետևաբար,	 իրենց	
կարծիքով,	Ստալինի	արձանն	արժանի	չէ	քաղաքի	կենտրոնում	գտնվելուն…Չնայած,	
հասարակության	 մեկ	այլ	 հատված	 կարծում	 է,	 որ	խորհրդային	առաջնորդի	աձանը	
պետք	 է	 մնա	 քաղաքի	 կենտրոնական	 հրապարակում,	 քանի	 որ	 «նա	 վրացի	 էր	 և	
ստեղծեց	հզորագույն	համաշխարհային	կայսրություն»…	Կոմունիստների	առաջնորդի	
կարծիքով…,	 արձանի	 ճակատագիրը	 պետք	 է	 որոշեն	 միայն	 Գորիի	 բնակիչները…	
Իրավիճակը	 սրվեց	 այն	 բանից	 հետո,	 երբ	 երիտասարդներից	 մեկը	 կարմիր	 ներկով	
պատվանդանին	թողեց	հետևյալ	գրությունը՚.	«Իջիր	պատվանդանից,	Սոսելո	(«այսպես	
փաղաքշորեն	մանուկ	տարիներին	անվանում	էին	Ստալինին	—	խմբ.)!»	Չնայած	ամեն	
ինչ	խաղաղ	ավարտ	ունեցավ	ու	երիտասարդները	արագ	հեռացան,	այնուամենայնիվ	
<երիտասարդները>	սպառնացին	 լայնամասշտաբ	ակցիա	կազմակերպել	օգոստոսին,	
եթե	մինչև	այդ	արձանը	հեռացված	չլինի36:
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Այն	 մարդու	 հուշարձանը,	 ով	 այդքան	 վատ	 բաներ	 է	 արել	 մեր	 երկրի	 համար,	
չպետք	 է	 լինի	 քաղաքի	կենտրոնում:	Դա	ուղղակի	ամոթ	 է,	խայտառակություն:	Դա	
նվաստացնում	է	մեր	հեղինակությունը:	Մենք	պատերազմը	պարտվեցինք	Պուտինին,	
ով	Ստալինի	գաղափարական	զավակն	է,	նրա	գործի	շարունակողը:	Ստալինի	արձանը	
Գորիում	հավասարազոր	է	Հիտլերի	արձանին	Երուսաղեմում:	Մեծ	թվով	մարդիկ	են	
դարձել	ստալինյան	բռնաճնշումների	զոհեր37:
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Խոսելով	 Խրուշչովի	 կողմից	 Ստալինի	 «անձի	 պաշտամունքի»	 «մերկացման»	
մասին,	 Չերչիլը	 նշում	 էր.	 «Խրուշչովը	 պատերազմ	 սկսեց	 հանգուցյալի	 հետ	 և	 այն	
տանուլ	 տվեց»:	 Նույն	 այդ	 պատերազմը	 արդեն	 տանուլ	 են	 տվել	 նրանք,	 ովքեր	
վայրահաչում	են	Ստալինի	վրա38:

33	 Պատը,	Բեռլինի	պատի	նմանությամբ,	Գորիում	կառուցվել	 էր	 2009	թ.,	Ստալինի	հուշարձանի	դիմաց:	
Նրա	վրա	կախված	էին	2008թ.-ի	ռուս-վրացական	պատերազմի	վերաբերյալ	լուսանկարներ:

34 Բեռլինի	 պատ	 —	 ինժեներական	 շինություն	 Բելռինում,	 որը	 Գեևմանիայի	 դեմոկրատական	
հանրապետության	 և	 Արևմտյան	 Բեռլինի	 միջև	 պետական	 սահման	 էր	 1961–1989թթ.,	 միաժամանակ	
հանդիսանալով	«սառը	պատերազմի»	խորհրդանշանը:	

35	 Նկատի	ունի	ռուս-վրացականա	պատերազմը	2008թ.	օգոստոսին:
36	 Гога	 Апциаури.	 «Сойди	 с	 пьедестала,	 Сосело!».	 Горийские	 студенты	 против	 Сталина.	 [Էլեկտրոնային	

ռեսուրս]	 http://www.radiotavisupleba.ge.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.radiotavisupleba.ge/content/
article/1795545.html	(перевод	с	груз.	автора).

37	 Из	интервью	студентки	Тбилисского	гос.	университета	имени	И.	Джавахишвили	Тлашадзе	Натиа	(21	лет)	 
записанного	Какашвили	Лелой	в	городе	Гори	(Грузия)	10	августа	2013	года	об	отношении	молодой	девушки	 
к	монументу	Сталина.

38	 Из	интервью	пенсионера	Робизона	Риношвили,	70	лет,	записанного	Какашвили	Лелой	в	городе	Гори	(Гру-
зия)	27	сентября	2013	года	об	отношении	пенсионера	к	личности	Сталина.
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²ÕµÛáõñ  22   àã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý «²½³ïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõï» 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÇëï Â»³ ÂáõÃµ»ñÇÓ»Ç Ï³ñÍÇùÁ39 

Ցավալի	 էր	 տեսնել,	 թե	 ինչպես	 են	 իշխանության	 ներկայացուցիչները	 շտապ	
կարգով	մաքրում	և	ջնջում	ներկի	հետքերը	Ստալինի	արձանի	վրա	այն	բանից	հետո,	
երբ	անհայտ	անձինք	գիշերը	«ներկել»	էին	այն:	

Հետաքրքիր	 է,	 թե	 ով	 էր	 դա	 հանձնարարել	 տեղա	կան	 իշխանության	 ներկա	յա-
ցուցիչներին:	Ստալինի	արձանն	արժանի	է	ոչ	միայն	ներկով	ծածկվելուն,	այլ	ավելիին:	
Խայտառակություն	է,	և,	առաջին	հերթին,	Գորիի	բնակիչների	համար,	որ	Ստալինի	
արձանը	կանգնած	է	Գորիի	կենտրոնական	հրապարակում40! 

q

25. Ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞ արձանը ապամոնտաժեցին գիշերը (Աղբյուր 23, 24):
26. Ովքե՞ր, բնակչության ի:նչ խմբեր են շահագրգռված Ստալինի արձանը Գորի 

վերադարձնելու հարցում (Աղբյուր 25, 27, 28): Ի՞նչ զգացմունքներ կարող է այդ 
մարդկանց մոտ արթնացնել 27 լուսանկարը: Իսկ Ձե՞ր մոտ:

27. Ինչպե՞ս եք ընկալում Վրաց գրականության պետական թանգարանի տնօրենի 
կարծիքը «պարզունակ, տեղական-հայրենասիրական համակրանքների մասին» 
(Աղբյուր 29): Ինչպե՞ս է հեղինակը բացատրում վրացիների մոտ Ստալինի 
հայտնի լինելը:

28. Ինչպե՞ս են հարաբերվում Աղբյուր 29-ի և 30-ի կարծիքները: Կիսու՞մ եք դրանք: 
Ինչու՞:

²ÕµÛáõñ    23     êï³ÉÇÝÇ ³ñÓ³ÝÇ 
³å³ÙáÝï³ÅáõÙÁ ¶áñÇáõÙ, 
2010  Ã. ÑáõÝÇëÇ 25-ÇÝ41 

²ÕµÛáõñ   24    ¼ÈØ-Ý»ñÇ 
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

Գորիի	 ստալինիստներն	 ու	 կոմունիստները	 միայն	 առավոտյան	 իմացան,	
որ	 նախորդ	 գիշեր	 ապամոնտաժել	 են	 դիկտատորի	 հուշարձանը:	 Ծերունիները	
չէին	 կարողանում	 զսպել	 արցունքներն	 ու	 ասում	 էին,	 «որ	 այն,	 ինչ	 չկարողացավ	
անել	 Խրուշչովը,	 արեց	 Սահակաշվիլին»:	 Գիշերը	 ժամը	 2-ին	 Ստալինի	 արձանի	
ապամոնտաժումը	 քաղաքի	 բնակիչների	 մի	 մասը	 ընդունեց	 ծափողջույններով:	

39	 Ազատության	ինստիտուտ–ուլտրաազատական	ուղղվածության	ոչ	կառավարական	կազմակերպություն	
Վրաստանում:

40	 Памятник	Сталину	в	Гори	вызывает	спор.	—	Новости.	Радио	«Голос	Америки»	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]		—	http://www.amerikiskhma.com.	Հասանելիությունը	—	http://www.amerikiskhma.com/content/
a-54-2009-12-01-voa13-93116549/524528.html	(перевод	с	груз.	автора).	

41 Фотография	 №		703832.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Библиотека	 изображений	 РИА	 Новости	 
http://visual	rian.ru/ru.	
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Նրանց	 կարծիքով,	 արձանը	 պետք	 է	 հեռացվեր	 ավելի	 վաղ:	 Մեկ	 տարի	 առաջ	
որոշ	 երիտասարդներ	 բողոքի	 ակցիա	 էին	 սկսել	 արձանը	 թանգարանի	 տարածք	
տեղափոխելու	պահանջով:	Այսօր	երիտասարդության	այդ	հատվածը	բավարարված	
է:	Սակայն,	բնակչության	մեծ	մասը	չէր	թաքցնում	դժգոհությունը	գիշերային	ժամին	
արձանը	 ապամոնտաժելու	 կապակցությամբ:	 Վերջինների	 կարծիքով,	 սկզբնապես	
հարկավոր	 էր	 որոշում	 ընդունել,	 նախապատրաստել	 համապատասխան	 վայր	 ու	
հետո	միայն	քանդել	արձանը42:	

²ÕµÛáõñ   25   ìñ³ëï³ÝÇ ¼ÈØ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó, 21 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ, 2010 Ã. 

Վրացական	Գորիում	փնտրում	են	Իոսիֆ	Ստալինի	արձանը,	որն	անհետացել	է	
սույն	թվականի	հուլիսի	ապամոնտաժումից	հետո:	Այսօր	ժողովուրդների	առաջնորդը	
կդառնար	131	տարեկան:	Կոմունիստների	համար	նշանավոր	այս	օրը	Գորիում	որոշել	
են	միտինգ	կազմակերպել	…

Այսօր	մի	քանի	տասնյակ	մարդ	է	հավաքվել	Գորիի	կենտրոնական	հրապարակում:	
Կոմունիստները	 և	 ուղղակի	 Ստալինի	 երկրպագուները	 բողոքի	 ակցիա	 էին	
կազմակերպել,	պահանջելով	ժողովուրդների	առաջնորդի	հուշարձանը	վերադարձնել	
նախկին	տեղը:	

Բոլորը	ձեռքերին	ունեին	պլակատներ	և	առաջնորդի	նկարներ:	 Հավաքվածների	
խոսքերով,	 հիմա	 ոչ	 ոք	 նրանց	 չի	 կարող	 ասել,	 թե	 որտեղ	 է	 Ստալինի	 արձանը:	
«Ստալինի	ծննդյան	օրը	սրբազան	օր	է:	Մենք	ամեն	տարի	նշում	ենք	այն:	Ստալինը	
հասարակ	 ժողովրդի	 փրկիչն	 էր:	 Ինչքան	 դժբախտություններ	 կան,	 երբ	 հիմա	 նա	
չկա,	 —	 հայտարարեց	 «Վրաստանի	 միացյալ	 կոմունիստական	 կուսակցության»	
առաջին	քարտուղար	Նուգզար	Ավալիանին:

Ստալինի	 հուշարձանն	 ապամոնտաժվեց	 2010թ.	 հունիսի	 24-ին:	 Այդ	 ժամանակ	
Գորիի	 իշխանությունները	 հայտարարեցին,	 որ	 նրա	 տեղում	 կկանգնեցվի	 2008թ.	
օգոստոսյան	 իրադարձությունների	 և	 ստալինյան	 բռնաճնշումների	 զոհերի	
հուշահամալիր:	 Իսկ	 արձանը	 նախատեսվում	 է	 տեղափոխել	 Ստալինի	 տուն-
թանգարանի	 տարածք:	 Սակայն	 անցել	 է	 արդեն	 կես	 տարի,	 իսկ	 արձանը	 դեռևս	
կանգնեցված	չէ43:

²ÕµÛáõñ     26      êï³ÉÇÝÇ 
³ñÓ³ÝÁ Éùí³Í 
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍùáõÙ, ¶áñÇ ù³Õ³ùÇó  
7 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³44

42	 Нестан	Цецхладзе.	Местонахождение	монумента	Сталина	неизвестно.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://
www.netgazeti.ge.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.netgazeti.ge/GE/14/News/1791/	 (перевод	 с	 груз.	
автора).

43	 В	 Грузии	 потеряли	 памятник	 Иосифу	 Сталину.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://mir24.tv.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://mir24.tv/news/society/8291.

44	 Война	памятников	по-грузински.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.stena.ee.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://www.stena.ee/blog/vojna-pamyatnikov-po-gruzinski-80-zhitelej-za-pamyatniki-stalinu.	
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²ÕµÛáõñ  27      ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó

2013թ.	 հուլիսի	 4-ին	 Գորի	 քաղաքում	 տեղի	 ունեցավ	 աշխատավորների	
մեծ	 առաջնորդ	 Ստալինի	 արձանը	 քաղաքի	 կենտրոնական	 հրապարակում	
վերականգնելու	 պահանջով	 միտինգ:	 Ակցիային	 միացան	 Վրաստանի	 տարբեր	
քաղաքների	 և	 տարածաշրջանների	 ներկայացուցիչներ:	 Միտինգը	 կազմակերպվել	
էր	 նախաձեռնող	 խմբի	 և	 Վրաստանի	 միացյալ	 կոմունիստական	 կուսակցության	
ջանքերով:	Նախաձեռնող	խմբում	էին	Գորիի	հեղինակավոր	քաղաքացիները,	ինչպես	
նաև	 տարբեր	 հասարակական	 կազմակերպությունների,	 այդ	 թվում	 «Եգորով	 և	
Քանթարիա»,	«Նոր	ձախեր-Վրաստանի	ժողովրդական-հայրենասիրական	շարժում»,	
«Վրաստանի	խաղաղության	կոմիտե»	կազմակերպությունների	ներկայացուցիչներ:

Բոլոր	 ելույթ	 ունեցողները	 նշում	 էին	 այս	 խնդրի	 վերաբերյալ	 Վրաստանի	
բնակչության	մեծամասնության	միասնական	վերաբերմունքի	մասին.	անհրաժեշտ	է	
վերականգնել	Ստալինի	արձանը,	որը	խորհրդանշում	է	արդարությունը,	ժողովուրդների	
բարեկամությունը,	 վրաց-ռուսական	 բարեկամությունը,	 խաղաղությունն	 ու	
կայունությունը:	 Գորիի	 տարածաշրջանային	 հեռուստաընկերության	 հարցումների	
համաձայն,	 քաղաքի	 և	 շրջանի	 բնակչության	 80	 տոկոսը	 պաշտպանում	 է	 այդ	
գաղափարը:	Նույն	արդյունքը	կստացվի,	եթե	հարցումն	անցկացվի	ողջ	Վրաստանում45:

²ÕµÛáõñ  28   ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó, 10.09.2013 Ã.

Վաստանում	 Թելավի	 քաղաքի	 մունիցիպալիտետը	 ընդունել	 է	 Հայրենական	
Մեծ	 պատերազմում	 զոհվածների	 հուշահամալիրի	 տարածքից	 Ստալինի	 արձանը	
ապամոնտաժելու	 որոշում:	 Քանդակը,	 սեպտեմբերի	 սկզբին,	 առանց	 քաղաքային	
իշխանությունների	 թույլտվության,	 տեղադրել	 էին	 պատերազմի	 վետերանները:	
Հաջորդ	 օրը	 անհայտ	 անձինք	 քանդակը	 ծածկել	 էին	 ծիրանագույն	 ներկով,	 իսկ	
մունիցիպալիտետի	 ղեկավարը	 հայտարարել	 էր,	 որ	 արձանի	 վերականգնումն	
անօրինական	 է:	 Թելավիի	 միջադեպը	 ևս	 մեկ	 անգամ	 ցույց	 տվեց,	 որ	 վրացական	
հասարակական	 կարծիքի	 ընկալմամբ	 Իոսիֆ	 Ստալինը	 շարունակում	 է	 մնալ	
հակասական	անձնավորություն46:	

²ÕµÛáõñ  29   ìñ³ó³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ»ÝÇ 
Ï³ñÍÇùÁ

Վերջերս	Վրաստանում	առաջին	անգամ	Ստալինին	վերաբերող	սոցիոլոգիական	
հարցում	 անցկացվեց:	 Արդյունքները	 պաշտոնապես	 կհրապարակվեն	 հունվարին:	
Ինձ	 այդ	 արդյունքները	 սարսափեցրին:	 Պարզվեց,	 որ	 մեր	 մոտ	 ավելի	 շատ	
համակրանք	 կա	Ստալինի	 հանդեպ,	 քան	 Հայաստանում,	Ադրբեջանում	 և	 նույնիսկ	
ավելի,	 քան	 Ռուսաստանում:	 Հարցումների	 արդյունքների	 համաձայն	 Ստալինին	
համակրողների	 թվում	 կան	 և	 բարձրագույն	 և	 միջնակարգ	 կրթություն	 ունեցողներ.	
թիվը	գրեթե	հավասար	է:	Սա	ցույց	 է	տալիս,	որ	հասարակությունը	 չի	հասկանում,	
թե	ով	էր	Ստալինը	ու	այդ	համակրանքը	պարզունակ	տեղական-հայրենասիրական	
մակարդակում	է:	Եղել	է	այդպիսի	մի	վրացի,	ով	հսկայական	իշխանություն	է	ունեցել:	

45	 Митинг	в	городе	Гори	«Восстановить	монумент	Сталину»	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Красное	ТВ	http://
www.krasnoetv.ru/frontPage.	Հասանելիությունը՝	http://www.krasnoetv.ru/node/18980.	

46 Георгий	 Кобаладзе.Памятник	 Сталину	 как	 символ	 веры.	 —	 Радио	 Свобода	 _http://www.svoboda.org/.	
Հասանելիությունը՝	http://www.svoboda.org/content/article/25101369.html.	
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Նրանք	 դրանով	 հպարտ	են:	Երբ	 իրար	 կողքի	 են	Աստվածամոր	 ու	Ստալինի,	 մերկ	
աղջիկների	ու	Ստալինի	նկարները,	դա	արդեն	շատ	բանի	մասին	է	խոսում:

Ստալինը	ընդհանրապես	ժողովրդի	գիտակցությունում	հեռացել	է	կոմունիստական	
գաղափարախոսությունից	 և	 դարձել	 կարծես	 «մեր	 տղան»,	 ով	 չի	 նույնացվում	 ոչ	
Վրաստանի,	 ոչ	 ԽՍՀՄ-ի,	 ոչ	 կոմունիզմի	 հետ:	 Նույնիսկ	 մարդիկ,	 ովքեր	 չեն	 սիրել	
խորհրդային	 իշխանությունը,	 նրան	 համակրում	 են	 հետևյալ	 սկզբունքով.	 ահա	
Ռուսաստանն	«ունի»	մեզ,	իսկ	Ստալինն	«ուներ»	նրանց:	Սա,	իհարկե,	պատմության	
պարզունակ	 ընկալում	 է:	 Սակայն,	 հաճելի	 է	 դա	 մեզ	 համար,	 թե	 ոչ,	 Ստալինը	
ամենահայտնի	 վրացին	 է:	 Օտարերկրացիների	 առաջին	 ասոցիացիան	 Վրաստանի	
հետ	ոչ	Ռուսթավելին	 է	և	ոչ	 էլ	Փիրոսմանին47,	այլ	Ստալինը:	Եվ	դա	ստիճանաբար	
դառնում	է	ինքնության	մաս	<…>:

Որքան	 էլ	 տարօրինակ	 թվա,	 կոմունիստական	 գաղափարախոսության	
մայրամուտը	 Վրաստանում	 նույնպես	 կապվում	 է	 Ստալինի	 պաշտամունքի	 հետ:	
Երբ	 կառավարությունը	 1956թ.	 մարտին	 Թբիլիսիում	 գնդակահարեց	 Ստալինի	
պաշտպանության	հակառավարական	ցույցը,	այդպիսով	նա	թաղեց	կոմունիզմը48:

²ÕµÛáõñ  30   ìñ³óÇ ù³Õ³ù³·»ïÇ Ï³ñÍÇùÁ 

Պետության	 բնակչության	 45	 %-ը,	 այն	 պետության,	 որը,	 համարվում	 էր,	 որ	
դուրս	 է	 եկել	 ոչ	 միայն	 խորհրդային,	 այլ	 նույնիսկ	 ետխորհրդային	 անցյալից,	
պետության,	 որ	 հավակնում	 էր	 տարածաշրջանում	 առաջնորդության՝	 որպես	
պետություն-բարեփոխիչ,	 քանի	 որ	 ունի	 առաջադեմ	 հասարակություն,	 հանկարծ	
այդ	 պետությունում	 բնակչության	 45%-ը	 երկրպագում	 է	 Ստալինի՞ն:	 Ուշագրավ	
է,	 որ	 այս	 հետազոտության	 արդյունքները	 Վրաստանում	 անմիջապես	 կասկածի	
տակ	 դրվեցին,	 չնայած	 անհանգստության	 պատճառներ	 մնում	 են:	 [Ինչու	 է]	
այդքան	 բարձր	 Ստալինի	 հեղինակությունը	 Վրաստանում,	 դժվար	 կլինի	
բացատրել	 համաշխարհային	 հանրությանը,	 ում	 համար	 Ստալինը	 դիկտատոր	
է	 և	 ամբողջատիրական	 կառավարման	 խորհրդանիշ	 <…>	 Հետևաբար,	 Ստալինի	
արձանը	 վերականգնելով,	 վրացական	 Գորի	 փոքր	 քաղաքը	 կրկին	 կհայտնվի	
համաշխարհային	 ԶԼՄ-ների	 ուշադրության	 կենտրոնում:	 Այդ	 արձանը	 ոչ	 միայն	
կվնասի	 Վրաստանի	 նոր	 իշխանությունների	 հեղինակությանը,	 այլ	 բացասաբար	
կազդի	աշխարհում	Վրաստանի	ընկալման	վրա:	Ինչ	էլ	լինի,	եթե	ռուսների	համար	
Ստալինը	 Երկրորդ	 համաշխարհային	 պատերազմի	 հերոս	 է	 ու	 «ամուր,	 ուժեղ	
ձեռքի»	 խորհրդանիշ,	 վրացիների	 համար՝	 վրացական	 ազգի	 մեծ	 զավակ,	 ապա	
համաշխարհային	հանրության	համար	նա	ընդամենը	Բռնակալ	է49:	

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչպե՞ս է Ստալինի արձանի և նրա անձի հանդեպ վերաբերմունքը կապված 
անցյալի մասին հիշողության հետ:

47	 Շոթա	ռուսթավելի	—	XII	 դարում	ապրած	վրացի	հանճարեղ	 բանաստեղծ	և	պետական	գործիչ:	Նիկո	
Փիրօսմանի	—	XX	դարի	համաշխարհային	ճանաչում	ունեցող	նկարիչ:	

48	 Лаша	Бакрадзе.	У	нас	намного	больше	симпатий	к	Сталину	чем	в	России.	—	Интервью	директора	Госу-
дарственного	музея	грузинской	литературы	имени	Георгия	Леонидзе	электронному	порталу	http://www.
openspace.ru.	—	Հասանելիությունը՝	http://www.openspace.ru/article/744.	

49	 Бека	Чедия.	 Возрождение	 сталинизма	 в	 Грузии:	 политическая	 конъюнктура	 или	 воля	 нации?	—	Элек-
тронный	 Портал	 о	 Восточном	 партнерстве	 http://eastbook.eu.	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://eastbook.eu/
ru/2013/08/topic-ru/politics-ru/vozrozhdenie-stalinizma-v-gruzii-politicheskaia-konjunktura-ili-volia-nacii/.	
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Գեղեցիկ լռություն. Հուշարձանը մշակութային 
խաչմերուկում

 X Ի՞նչ և ինչպե՞ս են պատմում հուշարձանները հասարակության 
մեջկատարված փոփոխությունները:

q

1. Ի՞նչ է Ձեր կարծիքով խորհրդանշում հուշարձանը (Աղբյուր 1): 
ա) Ինչու՞ արձանի առանձին մասեր տարբեր կերպ են դիտվում: 
բ) Ինչպիսի՞ գաղափարներ են օգտագործված արձանի կոմպոզիցիայում: 
գ) Ինչու՞ արձանը գլուխ չունի:

2. Ինչպիսի՞ զգացումներ է առաջացնում Ձեր մոտ այդ արձանը: Ինչու՞:
3. Ի՞նչ եք կարծում. ի՞նչ միտք է ցանկացել հաղորդել արձանի հեղինակը 

այցելուներին:

²ÕµÛáõñ  1  ²ñÓ³Ý «¸³ñÇ ù³ÛÉÁ», ù. È³ÛåóÇ·, ¶»ñÙ³ÝÇ³1

1	 Լուսանկարը	Օ.	Կովալևսկայայի	2013	թ.:
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Ð³ñó³ËáõÙµ 1: Ðáõß³ñÓ³ÝÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ

q

4. Նայեք այդ հուշարձանների լուսանկարները (աղբյուր 2 և 3): Ի՞նչ դարաշրջան 
են դրանք ներկայացնում:

5. Համեմատեք այդ հուշարձանների տեսքը: Ի՞նչն է դրանց մեջ ընդհանուրը:
6. Ձեր կարծիքով, այդ դարաշրջանի ի՞նչ տեղեկատվություն պետք է հասցնեին 

այդ հուշարձանները այցելուներին: 
7. Ի՞նչ են պատմում այդ հուշարձանները ներկայիս ապրողներին:

²ÕµÛáõñ  2     Ðáõß³ñÓ³Ýª ÝíÇñí³Í  ²ÕµÛáõñ    3   Ðáõß³ñÓ³Ýª  
¸áÝµ³ëÁ. ³½³ï³·ñáÕÝ»ñÇÝ: 1984 Ã.2 «Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇù»: â»ñÏ³ëÇ3

q

8. Ինչի՞ն են նվիրված 4-րդ և 5-րդ աղբյուրներում ներկայացված հուշարձանները:
9. Ինչու՞մն է դրանց տարբերությունը 2-րդ և 3-րդ աղբյուրներում ներկայացված 

հուշարձաններից:
10. Ի՞նչ գաղափարներ են հաղորդում 4-րդ և 5-րդ աղբյուրներում ներկայացված 

հուշարձանները: 

2	 Լուսանկարը	Օ.	Միխեևայի	2014	թ.:
3 Հուշարձան	«Մայր	Վրաստան»	(Թբիլիսի,	Վրաստան).	Էլեկտրոնային	աղբյուր.	—	http://www.liveinternet.

ru.	Հասանելիություն	—	http://www.liveinternet.ru/users/4085298/post234896143
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q

11. Ի՞նչ եք կարծում. ինչու՞ են այդ հուշարձանները կանգնեցվել ԽՍՀՄ-ի անկումից 
հետո միայն:

12. Կան արդյո՞ք Ձեր բնակավայրերում հուշարձաններ, որոնք նվիրված են 
խորհրդային ժամանակաշրջանին, սակայն կանգնեցվել են Խորհրդային 
Միության անկումից հետո: 

²ÕµÛáõñ  4  4 Ðáõß³ñÓ³Ýª ÝíÇñí³Í  ²ÕµÛáõñ  5  Ðáõß³ñÓ³Ýª ÝíÇñí³Í 
ÐáÉáùáëïÇ ½áÑ»ñÇÝ: ú¹»ë³,  ù³Õ³ù³Ï³Ý µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áÑ»ñÇÝ: 
2004 Ã.       ¸áÝ»óÏ, 2005 Ã.  
 

q

13. Ինչո՞վ են տարբերվում 6-րդ և 7-րդ աղբյուրներում ներկայացված 
հուշարձանները 2–5-րդ աղբյուրներում ներկայացված հուշարձաններից:

14. Կա՞ն արդյոք, դրանցում ընդհանուր գծեր: Եթե՝ այո, ապա որո՞նք են դրանք:
15. Ի՞նչ արժեքներ են հաղորդում այդ հուշարձանները:
16. Ի՞նչ եք կարծում. ինչո՞վ է պայմանավորված այդ հուշարձանների պահանջը:

4	 Լուսանկարը	Օ.	Միխեևայի	(Աղբյուրներ	4–5):
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²ÕµÛáõñ  6   Ðáõß³ñÓ³Ýª ÝíÇñí³Í µñÇï³Ý³Ï³Ý «´ÇÃÉ½» éáù-ËÙµÇÝ: ¸áÝ»óÏ, 
àõÏñ³ÇÝ³, 2006Ã. Èáõë³ÝÏ³ñÁ ú. ØÇË»¨³ÛÇ:

 

 

²ÕµÛáõñ    7     Ðáõß³ñÓ³Ýª ÝíÇñí³Í 
«î³ïÇÏÇÝ», Î»Ù»ñáíá, èáõë³ëï³Ý, 2008Ã.5

q Ամփոփիչ հարց առաջին հարցախմբի համար

17. Ինչպե՞ս են հուշարձաններն արտահայտում հասարակության մեջ տեղի 
ունեցող փոփոխությունները:

5	 Александр	 Пестич.	 Кемерово.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://lex-under.livejournal.com.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://lex-under.livejournal.com/11874.html.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2: Ðáõß³ñÓ³ÝÁ ¨ Ù»Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ

q

18. Ներկայացված հուշարձանների մեջ ի՞նչն է ընդհանուր 8-րդ և 9-րդ 
աղբյուրներում: Իսկ ինչո՞վ են տարբերվում:

19. Ինչո՞վ են պայմանավորված այդ տարբերությունները:
20. Ինչպիսի՞ գաղափարներ և արժեքներ են արտահայտում այդ հուշարձանները: 

Ինչո՞վ են համընկնում կամ տարբերվում այդ հուշարձաններում արտահայտված 
գաղափարները և արժեքները: Բացատրեք Ձեր պատասխանը:

 

 ²ÕµÛáõñ     9  Ðáõß³ñÓ³Ýª Æ. êï³ÉÇÝÇÝ:  
ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý, 1950Ã.6

²ÕµÛáõñ     8  Ðáõß³ñÓ³Ýª «Ø³Ûñ  
Ð³Û³ëï³Ý», ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý,  
1967Ã.7 

q

21. Քննարկեք այս լուսանկարը (աղբյուր 10). Ի՞նչ փոփոխություններ է կրել տ¨ալ 
հուշարձանը:

22. Ի՞նչն է անսովորը այդ փոփոխության մեջ:
23. Ի՞նչ եք կարծում. ինչո՞վ են առաջնորդվել բնակիչները, միացնելով մեկ 

հուշարձանի մեջ երկու խորհրդանիշ: 
24. Կարդացեք 11-րդ աղբյուրը: Ինչպե՞ս են փոփոխվել այն գաղափարներն ու 

արժեքները, որոնք հուշարձանը հաղորդում է այցելուներին: Ի՞նչ է հասկանում 
պատմաբանը հուշարձանների «տեղայնացման» հասկացության տակ: 

6	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	—	 Блог	 Владимира	 Кезлинга.	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://kezling.ru/travels/
caucasian-autumn–11/.

7	 Фото	 из	 ежегодника	 «Советская	 архитектура»-II	 за	 1953	 год.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://synthart.
livejournal.com/262821.html.
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²ÕµÛáõñ      10  8   Ðáõß³ï³Ëï³Ïª 
ÝíÇñí³Í ·»ñÙ³Ý-ý³ßÇëï³Ï³Ý 
½³íÃÇãÝ»ñÇó ÈíáíÇ Ù³ñ½Ç 
³½³ï³·ñÙ³ÝÁ: 1970-³Ï³Ý ÃÃ.9

²ÕµÛáõñ      11        Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
áõÏñ³ÇÝ³óÇ Ñ»ï³½áïáÕÇ Ï³ñÍÇùÁ

Այս	կենտրոնի	ոչ	շատ	հուշարձանների	
մեջ	 (ք.				Սլավյանսկ)	 —	 խորհրդային	
զինվորներին	 նվիրված	 մի	 համեստ	 ու	
գորշ	 հուշարձան	 կա	 և	 արդեն	 1990-ական	
թվականներին	 իր	 վրա	 էր	 բևեռել	 շատերի	
ուշադրությունը.	 Աստվածամորը	 նվիրված	
քանդակով,	 որը	 սգում	 է	 սպանվածների	
համար:	Այդպիսի	տարերային	 «արդիակա-
նացումը»	 կամ	 ավելի	 ճիշտ՝	 խորհրդային	
զինվորներին	նվիրված	հուշարձանի	«տեղա-
յնացումը»	 Ուկրաինայի	 արևմուտ	քում	
կարելի	է	տեսնել	ոչ	միայն	Սլավյա	նսկում:

Խոսքն	 ամենից	 առաջ	 գնում	 է	 պա-
տերազմի	 հումանիտարացման	 մասին,	
երբ	 ուշադրությունը	 տեղափոխվում	 է	 մա-
սնավոր	 պատմություն,	 դեպի	 «հասարակ	
մա	րդկանց»	սխրանքներ	և	տառապանք,	երբ	
միաժամանակ	շեշտադրվում	են	խորհրդային	
քաղաքական	 և	 ռազմական	 ղեկավարների	
սխալներն	ու	դաժանությունը10:

q

25. Ի՞նչ պատահեց այդ հուշարձանների հետ (աղբյուրներ 12–14): 
26. Ովքե՞ր են այդ մարդիկ, որոնց համար հուշարձան է կանգնեցվել:
27. Պատմական ի՞նչ իրադարձությունների հետ է կապված այդ հուշարձանների 

ոչնչացումը:
28. Ի՞նչ եք կարծում. Ինչու՞ են մարդիկ վերացնում հուշարձանները:
29. Ճիշ՞տ եք համարում հուշարձանների հանդեպ այդպիսի վերաբերմունքը: 

Հիմնավորեք Ձեր պատասխանը:

8	 Լուսանկարը	Օ.	Միխեևայի	2008թ.:
9	 Աստվածածնի	արձանը	կանգնեցվել	է	արձանի	ներքևի	մասում	միայն	1990-ական	թթ.	վերջին՝	բնակիչների	

նախաձեռնությամբ,	որոնք	գումար	էին	հավաքել	նրա	կանգնեցման	համար:	Ներկայումս	Աստվածածնի	
արձանը	ավանդաբար	դրվում	է	ճանապարհներին	և	Արևմտյան	Ուկրաինայի	բնակավայրերում:

10	 Портнов	А.	«Родина-мать»	vs	Степан	Бандера:	экскурсия	по	избранным	памятникам	Второй	мировой	вой-
ны	//	Отечественные	записки.	—	2008.	—	№	5	(44).	—	С.	33–46.
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²ÕµÛáõñ  12   ü. ¾. Ò»ñÅÇÝëÏáõ Ñáõß³ñÓ³ÝÇ áãÝã³óáõÙÁ:11 ØáëÏí³, èáõë³ëï³Ý, 
û·áëïáë 1991Ã. Èáõë³ÝÏ³ñÁ èÆ² «ÜáíáëïÇ» 

 
 
 
 
 

²ÕµÛáõñ  13  ì.Æ. È»ÝÇÝÇ ³ñÓ³ÝÇ áãÝã³óáõÙÁ: ÎÇ¨, àõÏñ³ÇÝ³,  
9 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2013Ã. Èáõë³ÝÏ³ñÁ èÆ² «ÜáíáëïÇ»

11	 Ֆելիքս	Ձերժինսկին	համառուսական	արտակարգ	խորհրդի	հիմնադիրն	է	1917թ.,	հետագայում	կոչվեց	
ՆԳԺԿ	/ՊԱԿ/:	
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q Ամփոփիչ հարցեր 2-րդ հարցախմբի համար

30. Ինչպե՞ս է հասարակության մեջ փոփոխություններն ազդում հուշարձանների 
ճակատագրի վրա: Երկրորդ հարցախմբի աղբյուրների հիման վրա անվանեք 
այդպիսի փոփոխությունների երեք օրինակ:

31. Ո՞ր դեպքում կարող է հասարակությունը որոշել, թե հուշարձանը հնացել է և 
կարիք ունի փոփոխության կամ նրա նշանակության կամ դերի վերանայման 
կարիք ունի:

32. Ի՞նչ եք կարծում. ո՞ր հուշարձաններն են հնանում կամ կորցնում իրենց 
պատմական արդիականությունը, իսկ որոնք՝ ոչ:

33. Ի՞նչը կարող է մարդկանց մղել հուշարձանների հանդեպ «պատերազմին»:
34. եր կարծիքով՝ ի՞նչ այլ «դեղատոմսեր» կան այն հուշարձանների համար, որոնք 

կորցրել են իրենց նշանակությունը: Այդ «դեղատոմսերից» ո՞րն եք համարում 
թույլատրելի, իսկ որոնք՝ ոչ: Հիմնավորեք Ձեր պատասխանը:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3: Ðáõß³ñÓ³ÝÁ áñå»ë ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ

q

35. Քննարկեք 14-րդ աղբյուրի հուշարձանը և կարդացեք տեղեկատվական 
տեղեկանքը: Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ միտք է ցանկացել հայտնել քանդակագործը: 

36. Ի՞նչ է,Ձեր կարծիքով, խորհրդանշում այդ կիսատ կերած կանաչ խնձորը:

²ÕµÛáõñ  14   ø³Ý¹³Ï «ÊÝÓáñ». 
Èáõë³ÝÏ³ñ 1–2: ä»ñÙ, èáõë³ëï³Ý,  
2010 Ã.12  

     

 ¡  î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 

«Խնձոր»	քանդակը	կանգնեցվել	
է	ռուսական	Պերմ	քաղաքում	
և	կատարվել	է	ուկրաինացի	
քանդակագործ	Ժաննա	Կադիրովի	
կողմից:	Այդ	«խնձորի»	ներսում	
գտնվող	աղյուսները	վերցված	են	Պերմ	
քաղաքի	այն	տների	աղյուսներից,	
որոնք	վերացվել	են:	«Ամենատարեց»	
աղյուսը	120	տարեկան	է:	

12	 Լուսանկարը	Ժաննա	Կադիրովի	2010	թ.
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q

37. Ինչպե՞ս են պահպանվում Ձեր բնակավայրերում անցյալի հուշարձանները: 
Ինչպե՞ս են համատեղվում այդ հուշարձանները քաղաքի նորացման ու 
զարգացման հեռանկարների հետ:

²ÕµÛáõñ  15   Ðáõß³ñÓ³Ý Ýáñ Ñáõß³ñÓ³ÝÇÝ: Þ³ñ·áñá¹, àõÏñ³ÇÝ³, 2009 Ã.13

q Ամփոփիչ քննարկում

     Հուշարձանի դերակատարության մեջ և ճակատագրում ի՞նչ 
փոփոխությունների մասին դուք իմացաք 1–14 աղբյուրներից: 

     Ի՞նչ միտք պետք է դրվի հուշարձանի մեջ, որպեսզի այն դառնա հավերժական: 
Ի՞նչ եք կարծում, ինչպիսի՞ն պետք է լինի ժամանակակից հուշարձանը: 

     Ինչպիսի՞ տեսք պետք է ունենա և ի՞նչ արժեքներ պետք է փոխանցի այն 
դիտողին:

13	 Լուսանկարը	Ժ.	Կադիրովի	2009	թ.:
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Կերպարը, խոսքը և հնչյունը ԽՍՀՄ ժողովուրդների 
բարեկամության քարոզչության մեջ

 X Ինչպե՞ս էին արվեստը, պոեզիան և երաժշտությունն 
օգտագործվում ԽՍՀՄ-ում «ժողովուրդների բարեկամության» 

քարոզչության մեջ:

q

1. Զգայական ի՞նչ օրգաններով ենք մենք ընդունում տեղեկատվությունը:
2. Քննարկեք ընկալման միջոցներից մեկի առանձնահատկությունները և 

ներկայացրեք ապացույցներ նրա արդյունավետության օգտին: 

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: «ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ» Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ 
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç

q

3. Ծանոթացեք պատմական տեղեկանքի և 1–3 աղբյուրների հետ և ներկայացրեք 
ձեր կարծիքը. Ինչու՞ ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդային 
գաղափարախոսության մեջ հիմնական հասկացություններից մեկն էր:

4. Ինչպե՞ս է բացատրվում ռուս ժողովրդի դերը «ԽՍՀՄ ժողովուրդների 
ընտանիքում» (աղբյուր 3):

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Խորհրդային	 պետության	 ազգային	 քաղաքականության	 հիմքը	 հայտարարվեց	
«ժողովուրդների	բարեկամությունը»	և	 «պրոլետարական	ինտերնացիոնալիզմը	 (բոլոր	
երկրների	աշխատավորների	միջազգային	համերաշխության	գաղափարախոսություն,	
որը	վեր	էր	կանգնած	ազգային	շահերից)».	

«Ժողովուրդների	 բարեկամությունը»	 դա	 հասկացություն	 էր,	 որը	 ԽՍՀՄ-
ում	 օգտագործվում	 էր	 բազմազգ	 խորհրդային	 պետության	 գաղափարական	
հիմնավորման	և	զարգացման	համար:	1922	թվականի	դեկտեմբերի	30-ի	«Խորհրդային	
սոցիալիստական	հանրապետությունների	միության	կազմավորման	հրովարտակում»	
ասվում	 էր,	 որ	 «Խորհրդային	 իշխանության	 կառուցումը,	 որն	 իր	 դասակարգային	
էությամբ	 ինտերնացիոնալ	 է,	 խորհրդային	 աշխատավորական	 զանգվածներին	
դրդում	 է	 միավորման՝	 սոցիալիստական	 մեկ	 ընտանիքի	 մեջ:	 <…>	 Խորհրդային	
հանրապետությունների	ժողովուրդների	կամքը	…	հուսալի	հիմք	է	ծառայում	այն	բանի	
համար,	 որ	Միությունը	 հանդիսանում	 է	 իրավահավասար	 ժողովուրդների	 կամավոր	
միավորում»1:

«Եղբայրական	 համագործակցության	 և	 ժողովուրդների	 փոխադարձ	 օգնության»	
սկզբունքը	հայտարարվեց	սոցիալիստական	պետության	հիմքերից	մեկը:	Իրականում	
այն	 իր	 մեջ	 ներառնում	 էր	 գաղափար,	 որ	 ռուս	 ժողովուրդը	 ԽՍՀՄ	 ժողովուրդների	
ընտանիքում	ավագ	եղբայրն	է	և	նա	է	ապահովում	պետության	միասնականությունը:	
Իրագործվեց	ռուսաֆիկացման	մի	քաղաքականություն,	որի	առանցքում	ռուսաց	լեզվի	և	

1	 Декларация	 и	 договор	 об	 образовании	 СССР.	 30	 декабря	 1922	 г.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://www.rusarchives.ru/statehood/09-02-deklaraciya-obrazovanie-sssr–1922.shtml.
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Կերպարը, խոսքը և հնչյունը ԽՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամության քարոզչության մեջ
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մշակույթի	նպատակադրված	տարածումն	էր	ազգային	հանրապետություններում,	դրա	
հետ	մեկտեղ,	իհարկե,	նվազում	էր	ազգային	լեզուների	օգտագործումը:	«Ժողովուրդների	
բարեկամության»	սկզբունքի	հիման	վրա	դեռևս	պահպանվում	էր	ազգային	մշակույթների	
զարգացումը,	որը	սակայն	պետության	խիստ	վերահսկողություն	տակ	էր	և	իր	վրա	էր	
կրում	խորհրդային	հզոր	գաղափարական	ազդեցությունը:	Փորձերը,	խոսելու	ազգային	
անհավասարության	կամ	ԽՍՀՄ-ից	դուրս	գալու	մասին,	համարվում	էր	բուրժուական	
ազգայնամոլություն	 և	 խստորեն	 պատժվում	 էր:	 ԽՍՀՄ-ում	 թաքցնում	 էին	 ազգային	
հակամարտությունների	մասին	տեղեկատվությունները:

«Ժողովուրդների	 բարեկամության»	 կարևորության	 և	 տարածման	 ապացույց	 էր	
ծառայում	 այդ	 հասկացության	 ներկայությունը	 խորհրդային	 հանրապետությունների	
հասարակական	 բոլոր	 միջոցառումներում:	 Օրինակ,	 Ուկրաինայում	 և	 Կիևում	 կա	
հուշարձան,	 որը	 կոչվում	 էր	 «Ժողովուրդների	 բարեկամության	 կամուրջ»,	 այգի	
և	 «Ժողովուրդների	 բարեկամություն»	 մետրոյի	 կայարան,	 Չերկասկ	 քաղաքում՝	
«Ժողովուրդների	 բարեկամության»	 անվան	 մշակույթի	 պալատ,	 Մոսկվայում՝	
Ժողովուրդների	բարեկամության	համալսարան:	1972	թվականին	ԽՍՀՄ	կազմավորման	
50-ամյակի	պատվին	ստեղծվում	է	«Ժողովուրդների	բարեկամության»	հատուկ	շքանշան:

²ÕµÛáõñ  1   1977 Ãí³Ï³ÝÇ ÊêÐØ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÇó

Հոդված	70.	[…]
ԽՍՀՄ-ը	խորհրդանշում	է	խորհրդային	ժողովրդի	պետական	միասնականությունը,	

միաձուլում	 է	 բոլոր	 ազգերին	 և	 ժողովուրդներին՝	 կոմունիզմի	 միասնական	
շինարարության	նպատակի	համար2:

²ÕµÛáõñ  2  ¶Çï³Ï³Ý ÏáÙáõÝÇ½ÙÇ3 µ³é³ñ³ÝÇó

ԽՍՀՄ	 բոլոր	 ժողովուրդների	 բարեկամությունը	 և	 եղբայրությունը,	 անհա-
նդուրժողականությունը	 ազգայնամոլության	 և	 ռասայական	 խտրականության	
հանդեպ՝	 հանդես	 են	 գալիս	 որպես	 բարոյական	 կարևոր	 նորմեր,	 որպես	
սոցիալիստական	 համակեցության	 նորմեր:	 ԽՍՀՄ	 սահմանադրության	 համաձայն	
«ԽՍՀՄ	 յուրաքանչյուր	 քաղաքացու	 պարտքն	 է՝	 հարգել	 մյուս	 քաղաքացիների	
ազգային	հպարտությունը,	ամրապնդել	Խորհրդային	բազմազգ	պետության	ազգերի	և	
ժողովուրդների	միջև	բարեկամությունը»4:

²ÕµÛáõñ  3  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÁ éáõë ÅáÕáíñ¹Ç ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ

Ժողովուրդների	բարեկամական	ընտանիքը	գլխավորում	է	ռուս	մեծ	ժողովուրդը,	
որն	արժանիորեն	ընդունված	է	խորհրդային	բոլոր	ժողովուրդների	կողմից:

Ռուս	 ժողովուրդը	 վճռական	 դեր	 խաղաց	 Հոկտեմբերյան	 Մեծ	 հեղափոխության	
հաղթանակի,	 մեր	 երկրում	 սոցիալիզմի	 կառուցման	 մեջ,	 Հայրենական	 Մեծ	
պատերազմում	Հայրենիքի	անկախության	և	պատվի	համար	մղվող	պայքարում:	Ռուս	
ժողովուրդը	հանդիսանում	 է	այն	 ուժը,	 որն	ամրապնդում	 է	Խորհրդային	Միության	
բոլոր	ժողովուրդների	բարեկամությունը5:

2	 Конституция	 (Основной	 Закон)	 Союза	 Советских	 Социалистических	 Республик.	 1977.	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm.

3	 Научный	коммунизм	—	термин,	который	в	СССР	начали	употреблять	в	60-е	годы	20	века,	один	из	трех	
разделов	марксизма-ленинизма,	также	обязательный	предмет	во	всех	вузах	СССР.

4	 Научный	коммунизм:	Словарь	(1983)	/	Дружба	народов.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/037.html.

5	 Подгорный	Н.	Советская	Украина	в	братской	семье	народов	СССР.	Коммунист,	1954,	N.8,	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/2014_03/12.pdf.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2:  «ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý» ù³ñá½ãáõÃÛ³Ý 
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÷áñÓÁ

q

5. Ուշադրությամբ նայեք աղբյուրները: Պատասխանեք հարցերին և 
պատասխանները գրեք թղթի մեծ թերթերի վրա: Օգտագործեք այս թերթերը 
շնորհանդեսի ժանամակ՝ որպես օգնական համառոտագրություն:

6. Ի՞նչ սիմվոլներ և կերպարներ էին օգտագործվում ԽՍՀՄ-ում՝ «Ժողովուրդների 
բարեկամությունը» քարոզելու համար:

7. Ի՞նչ հնարքներ էին օգտագործվում լսարանի վրա ազդելու համար:

ÊáõÙµ 1: ä³ëï³éÝ»ñ

q

8. Խորհրդային պետության պատմության ո՞ր ժամանակաշրջանն են 
ներկայացնում 4–7 աղբյուրները: 

9. Ուշադրություն դարձրեք պաստառների անվանումների վրա: Ինչի՞ն են դրանք 
նվիրված: 

10. Նկարագրեք մարդկանց, որոնց դուք տեսնում եք պաստառներում: Ինչպե՞ս են 
նրանք հագնված: Ի՞նչ են նրանք անում: Կարող ենք արդյո՞ք մենք գուշակել, թե 
ու՞մ են նրանք ներկայացնում: Ի՞նչ նշաններից են դրանք երևում: 

11. Ի՞նչ կերպարներ են գտնվում պաստառի կենտրոնական մասում: Ի՞նչ եք 
կարծում. Ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում պաստառներում ներկայացված 
օբյեկտների տարածումը:

12. Ի՞նչ եք կարծում. Ի՞նչ դեր էր կատարում պաստառներում միևնույն 
խորհրդանիշների և նշանների կրկնությունը: 

13. Նկարագրեք պաստառների գունային նկարազարդումը: Ի՞նչ եք կարծում. Ինչու՞ 
հեղինակներն ընտրել էին հենց այդ գույնը: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

14. Ժողովուրդների բարեկամության» հանդեպ ի՞նչ տրամադրություն և ի՞նչ 
հարաբերություն պետք է ստեղծեին այդ պաստառները դիտողի մոտ:

15. Ի՞նչ եք կարծում. որտե՞ղ էին տեղադրվում այդ պաստառները: Հաճա՞խ կարող 
էին մարդիկ դրանք տեսնել:

²ÕµÛáõñ    4    ä³ëï³é:  
Î»óó»̄ êï³ÉÇÝÛ³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ!  
ÜÏ³ñÇã ì. ÈÇí³Ýáí, 1937 Ã.6

6	 Да	 здравствует	 сталинская	 конституция,	 худ.	 В.	 Ливанов,	 1937	 г.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://via-
midgard.info.	—	Հասանելիությունը՝:	http://via-midgard.info//uploads/posts/2013-08/1375833788_9-photo.jpg.
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²ÕµÛáõñ    5     ä³ëï³é: ê»ñÝ¹Çó ë»ñáõÝ¹  ²ÕµÛáõñ    6    ä³ëï³é: Î»óó»  
³Ùñ³åÝ¹íáõÙ ¿ ÊêÐØ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ  É»ÝÇÝÇ½ÙÇ ³Ù»Ý³Ñ³ÕÃ ¹ñáßÁ! 
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ: ÜÏ³ñÇã ì. ÊêÐØ: ÜÏ³ñÇã Ø. Ü»ëï»ñáí³- 
ÎáÝáí³Éáí, 1948 Ã.7 ´»ñ»½ÇÝ³, 1957 Ã.8

 

²ÕµÛáõñ  7   ä³ëï³é: ´»ñùÇ ïáÝÁ ù³ÛÉáõÙ ¿ »ñÏñáí Ù»Ï! ö³éù ³ßË³ï³ÝùÇÝ! 
´»ñù³Ñ³í³ùÇ Ñ»ñáëÁ: ÜÏ³ñÇã ¾. ²ñÍñáõÝÛ³Ý, 1978  Ã.9

7	 Из	поколения	в	поколение	крепите	дружбу	народов	СССР,	худ.	В.А.	Коновалов,	1948	г.	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	http://sovposters.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://sovposters.ru/view/865/.

8	 Да	 здравствует	 всепобеждающее	 знамя	 ленинизма!	 СССР.	 Худ.	 М.	 А.	 Нестерова	 (Нестерова-Березина),	
1957	г.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://rexstar.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://rexstar.ru/content/id35443.

9	 Праздник	урожая	шагает	по	стране!	Слава	труду!	Герой	жатвы,	худ.	Арцрунян	Э.	С.,	1978	г.	//	Плакат	в	ра-
бочем	строю.	Альбом.	—	М.:	Плакат,	1982.	—	С.	106.
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ÊáõÙµ 2: ´³óÇÏÝ»ñ

q

16. Ինչի՞ն են նվիրված փոստային բացիկները ( աղբյուրներ 8–11): Ի՞նչ է դրանց վրա 
նկարագրված: 

17. Ի՞նչ կերպարներ են գտնվում բացիկի կենտրոնական մասում: Ի՞նչ եք կարծում. 
Ի՞նչ նպատակ էր հետապնդում բացիկում ներկայացված օբյեկտների 
տարածումը:

18. Ի՞նչ եք կարծում. Ի՞նչ դեր էր կատարում բացիկներում միևնույն 
խորհրդանիշների և նշանների կրկնությունը: 

19. Նկարագրեք բացիկներ գունային համադրությունները: Ի՞նչ եք կարծում. Ուներ 
արդյո՞ք նշանակություն գույնի ընտրությունը: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

20. Ժողովուրդների բարեկամության» հանդեպ ի՞նչ տրամադրություն և ի՞նչ 
հարաբերություն պետք է ստեղծեին այդ բացիկները դիտողի մոտ:

21. Ի՞նչ եք կարծում. Ինչպե՞ս էին ընդունվում այդ բացիկները: Ընդունում էին 
արդյո՞ք դրանցում տեղ գտած գաղափարները մարդիկ, որոնք գնում և 
ուղարկում էին այդ բացիկները:

²ÕµÛáõñ   8     ́ ³óÇÏ «ö³éù ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ,  ²ÕµÛáõñ     9   ́ ³óÇÏ «ÞÝáñÑ³íáñ Ø»Í  
áñÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ  ÐáÏï»Ùµ»ñÇ ïáÝÁ!» 
ÙÇ³ÓáõÉ»ó ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý áõ 
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ù»Ï ÁÝï³ÝÇù Ù»ç!»10

  

²ÕµÛáõñ     10     ́ ³óÇÏ «ö³éù  ²ÕµÛáõñ     11  ´³óÇÏ «ö³éù Ø»Í 
ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ!»    ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ!» 

  
 

10 	8,	9,	10	և	11	բացիկները	Մ.Ի.	Լևիցկու	անձնական	արխիվից	են:	
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ÊáõÙµ 3: öáëï³ÛÇÝ µ³óÇÏÝ»ñ

q

22. Ի՞նչ թեմաներին են նվիրված փոստային նամականիշները (աղբյուրներ 12–13  
և 15): Ի՞նչ է նրանց վրա պատկերված:

23. Ի՞նչ նպատակով է, ձեր կարծիքով, կազմակերպվել նամականիշների այդքան 
մեծ քանակով թողարկումը (աղբյուր 15), որոնք պատկերում էին ԽՍՀՄ կազմի 
մեջ մտնող տարբեր ժողովուրդների ազգային տարազներ, ժողովրդական 
երաժշտական գործիքներ և այլն: 

24. Ի՞նչ խորհրդանիշներ է օգտագործել հեղինակը Ս. Մ. Կարպովի նկարից  
«ԽՍՀՄ. Ժողովուրդների բարեկամություն» սերիայի նամականիշում  
(աղբյուր 14): Ո՞րն է այդ նամականիշի գլխավոր գաղափարը:

25. Ի՞նչ եք կարծում. Որքա՞ն շատ մարդիկ էին ԽՍՀՄ-ում օգտվում փոստային 
նամականիշներից ներկա օրերի հետ համեմատած: Հիմնավորեք ձեր 
պատասխանը:

26. Ի՞նչ կարող էր զգալ մարդը, որը նամակ էր ստացել այդ նամականիշներից 
մեկով: Ո՞ր գաղափարների տարածմանն էին նպաստում այդ նամականիշները:

²ÕµÛáõñ    12     Ü³Ù³Ï³ÝÇß «ÊêÐØ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ÑÇëáõÝ ³ÙÛ³ÏÁ»11

²ÕµÛáõñ     13    Ü³Ù³Ï³ÝÇß 
«ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ßù³Ýß³ÝÁ»

²ÕµÛáõñ  14  Ü³Ù³Ï³ÝÇß «ÊêÐØ: ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ»

11	 12–15	նամականիշները	Վ.	Մելնիկովի	անձնական	արխիվից	են:
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²ÕµÛáõñ    15    «ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ï³ñ³½Ý»ñ» 
ë»ñÇ³ÛÇ Ý³Ù³Ï³ÝÇßÝ»ñ

ÊáõÙµ 4: äÇï³Ï³ÝÏ³ñÝ»ñ ÉáõóÏáõ ïáõ÷»ñÇ íñ³:

q

27. Ի՞նչ թեմաներին էին նվիրված պիտականկարները (աղբյուրներ 16–21):  
Ի՞նչ է նրանց վրա պատկերված:

28. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նպատակով էին արտադրության մեջ լուցկու տուփերի վրա 
փակցվում նախշերով, ազգային տարազներով, ԽՍՀՄ տարբեր ժողովուրդների 
ազգային սպորտաձևերով պիտականկարները:

29. Ի՞նչ նպատակով էին լուցկու տուփերի վրա փակցվում պիտականկարներ 
«Ժողովուրդների բարեկամություն» հանդեսի շապիկի պատկերով (աղբյուր 16):

²ÕµÛáõñ    16  äÇï³Ï³ÝÏ³ñ ÉáõóÏáõ  ²ÕµÛáõñ    17     äÇï³Ï³ÝÏ³ñ ÉáõóÏáõ 
ïáõ÷Ç íñ³ «ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ  ïáõ÷Ç íñ³ «ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý  
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ» ë»ñÇ³ÛÇó12. Ð³Ý¹»ë»13  ½³ñ¹³Ý³Ëß»ñ» ë»ñÇ³ÛÇó»14

 

12	 «Дружба	народов»	—	советский	литературный	журнал,	основан	в	1939	году	для	популяризации	произведе-
ний	писателей	союзных	республик	в	переводе	на	русский	язык.

13	 Наклейки	на	спичечные	коробки	из	серии	«Дружба	народов.	Журнал».	Из	личного	архива	Мельника	В.И.?
14	 Наклейки	на	спичечные	коробки	из	серии	«Народный	орнамент.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Собери	свою	

картинку:	 http://www.kartinki.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.kartinki.ru/categories/commercials/
spichechnye_etiketki_seriya_narodnyj_ornament1/.
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q

30. Ի՞նչ եք կարծում. Հաճախ էին արդյո՞ք օգտվում մարդիկ լուցկուց և տեսնում 
էին արդյո՞ք նրանք լուցկու երեսին պատկերված նկարները ներկայիս հետ 
համեմատած: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

31. Ի՞նչ դեր կարող էին ունենալ այդ կերպարները մարդու առօրյա ¶անքում:

²ÕµÛáõñ    18    äÇï³Ï³ÝÏ³ñ ÉáõóÏáõ  ²ÕµÛáõñ    19    äÇï³Ï³ÝÏ³ñ ÉáõóÏáõ 
ïáõ÷Ç íñ³ «ÊêÐØ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ  ïáõ÷Ç íñ³ «ÊêÐØ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 
ëåáñïÁ» ë»ñÇ³ÛÇó»15 »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÁ»    
        ë»ñÇ³ÛÇó»16

²ÕµÛáõñ    20      äÇï³Ï³ÝÏ³ñ ÉáõóÏáõ  ²ÕµÛáõñ    21    äÇï³Ï³ÝÏ³ñ ÉáõóÏáõ  
ïáõ÷Ç íñ³ «ÊêÐØ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ïáõ÷Ç íñ³ «ÊêÐØ 
ï³ñ³½Á ë»ñÇ³ÛÇó»17  Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ë»ñÇ³ÛÇó»18

15	 Наклейка	на	спичечные	коробки	из	серии	«Спорт	народов	СССР».	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	СССР	наша	
Родина:	http://savok.name/.	—	Հասանելիությունը՝:	http://savok.name/759-spich_sport.html.

16	 Наклейка	на	спичечные	коробки	из	серии	«Музыкальные	инструменты	народов	СССР».	Из	личного	архива	
Мельника	В.И.

17	 Наклейки	на	спичечные	коробки	из	серии	«Костюмы	народов	СССР».	Из	личного	архива	Мельника	В.И.
18	 Наклейка	на	спичечные	коробки	из	серии	«Республики	СССР».	Из	личного	архива	Мельника	В.И.
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ÊáõÙµ 5: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÑÝ»ñ·Ç ï»ùëï»ñÁ

q

32. Ի՞նչ է երկրի օրհներգը: Ե՞րբ և որտե՞ղ է օգտագործվում օրհներգը:
33. Ու՞մ օրհներգերն են ներկայացված 22–27 աղբյուրներում:
34. Միատեսակ ի՞նչ կերպարներ են հանդիպում ԽՍՀՄ տարբեր ժողովուրդների 

օրհներգում: Ինչո՞վ եք դա բացատրում:
35. Ի՞նչ եք կարծում. Ի՞նչ արդյունք էին ակնկալում տեքստի հեղինակները, 

որ հատկապես այդ կերպարների վրա էին հիմնվում ԽՍՀՄ առանձին 
հանրապետությունների ազգային օրհներգը ստեղծելիս:

36. Ի՞նչ էին միավորում այդ տեքստերը: Ինչո՞վ էին դրանք տարբերվում:
37. ԽՍՀՄ –ի մասին ի՞նչ տպավորություն պետք է ստեղծեին դրանք՝ որպես 

հանրապետությունների միություն:

²ÕµÛáõñ  22  ²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý êêÐ å»ï³Ï³Ý ûñÑÝ»ñ·Á 1944–1991 ÃÃ. 
(Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)19

Ռուս	քաջ	մարդկանց	հետ	միասին	մենք	տանում	ենք	բարեկամության	դրոշը
Դա	համարվում	է	սրբություն	—	մարդկանց	միասնությունը
Մենք	ստացանք	ուժ,	իշխանություն	բարեկամ	մարդկանց	միասնությունից,
Թող	ապրի	Միությունը,	խորհրդային	մեր	փառավոր	երկիրը
Լենինի	և	կուսակցության	ղեկավարությամբ,
Մեր	առավոտը	լուսավորված	է	կոմունիզմի	արևով:
Մենք	գնում	ենք	ապագա՝	հաղթողների	շարքերում,
Ապրիր,	ապրիր	Ադրբեջան,	խորհրդային	մեծ	ընտանիքում:

²ÕµÛáõñ  23  Ð³ÛÏ³Ï³Ý êêÐ å»ï³Ï³Ý ûñÑÝ»ñ·Á 1944–1991ÃÃ.20

Սովետական	ազատ	աշխարհ	Հայաստան,
Բազում	դարեր	դաժան	ճամփա	դու	անցար,
Քաջ	որդիք	քո	մաքառեցին	քեզ	համար,
Որ	դառնաս	դու	մայր	հայրենիք	հայության։

Կրկներգ։
Փառք	քեզ,	միշտ	փառք,	Սովետական	Հայաստան,
Աշխատասեր,	ճարտարագործ-շինարար,
Ժողովրդոց	սուրբ	դաշինքով	անսասան՝
Դու	ծաղկում	ես	և	կերտում	լույս	ապագադ։

Լենինն	անմահ	մեզ	հուրն	անշեջ	պարգևեց,
Մեր	դեմ	շողաց	երջանկաբեր	այգաբաց,
Հոկտեմբերը	կործանումից	մեզ	փրկեց
եվ	տվեց	մեզ	նոր,	պայծառ	կյանք	փառապանծ։

19	 Государственный	гимн	Азербайджанской	ССР	в	1944–1991	гг.	(перевод)	//	Музыкальная	энциклопедия.	—	
М.:	Изд-во	Советская	энциклопедия,	1974.	—	Т.	2.	—	С.	21.

20	 Государственный	гимн	Армянской	ССР	в	1944–1991	гг.	 (перевод)	 //	Музыкальная	энциклопедия.	—	М.:	
Изд-во	Советская	энциклопедия,	1974.	—	Т.	2.	—	С.	21.
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Մեծ	Ռուսիան	մեզ	եղբայրության	ձեռք	մեկնեց,
Մենք	կերտեցինք	ամրակուռ	նոր	պետություն,
Լենինյան	մեր	կուսակցությունն	իմաստուն
Հաղթորեն	մեզ	դեպ	կոմունիզմ	է	տանում։

²ÕµÛáõñ  24  ìñ³ó³Ï³Ý êêÐ å»ï³Ï³Ý ûñÑÝ»ñ·Á 1944–1991 ÃÃ. 
(Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)21

Մեծ	Հոկտեմբերի	փայլը
Լուսավորեց	քո	ալեհեր	գագաթները,
Ազատություն,	ուժ	և	արիություն
Քեզ	դարձրեցին	արևային	երկիր:
Ժողովուրդների	եղբայրական	ընտանիքում
Դու	հասել	ես	չտեսնված	բարձրունքների,
Համաժողովրդական	բարեկամությամբ	ու	սիրով
Հաղթել	ես	դու	հաղթում	ես:

²ÕµÛáõñ  25  ØáÉ¹³í³Ï³Ý êêÐ ûñÑÝ»ñ·Á 1945–1991 ÃÃ.  
(Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)22

Խորհրդային	Մոլդավիա,	մեր	ծաղկող	երկիր,
Եղբայրական	մյուս	հանրապետությունների	կողքին
Գնում	է	մեծ	Ռուսաստանի	հետ	միասին
Անխռով	գալիք	Միություն:
Բարեկամության	երգն	է	գովերգում	երկիրը,
Իմաստալից	գլխավորող	կուսակցությամբ:
Լենինի	գործը,	մեծ	գործը՝
Իրականացնում	է	մարդկանց	միասնությունը:

²ÕµÛáõñ  26  àõÏñ³ÇÝ³Ý êêÐ å»ï³Ï³Ý ûñÑÝ»ñ·Á (1949–1992 ÃÃ., 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí) (Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)23

Ապրի,	Ուկրաինա,	գեղեցիկ	և	ուժեղ
Խորհրդային	Միությունում	դու	գտար	երջանկությունը:
Հավասարը	հավասարների	մեջ,	ազատը	ազատների	մեջ
Ազատության	արևի	տակ,	որպես	ծաղիկ,	ծաղկել	ես,
Փառք	Խորհրդային	Միությանը,	Փառք!
Փառք	Հայրենիքին	դարեդար!
Ապրի	Ուկրաինա,	խորհրդային	պետություն
Բարեկամ-եղբայրների	միասնական	ընտանիքում!

21	 Государственный	гимн	Грузинской	ССР	в	1944–1991	гг.	(перевод)	//	Музыкальная	энциклопедия.	—	М.:	
Изд-во	Советская	энциклопедия,	1974.	—	Т.	2.	—	С.	22.

22	 Государственный	гимн	Молдавской	ССР	в	1944–1991	гг.	(перевод)	//	Музыкальная	энциклопедия.	—	М.:	
Изд-во	Советская	энциклопедия,	1974.	—	Т.	2.	—	С.	23.

23 Гімн	Української	РСР	//	Українська	радянська	енциклопедія.	—	К.:	УРЕ,	1979.	—	Т.	3.	—	С.	40–41.



214    

ØÞ²ÎàôÚÂÀ ºì ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ

214    

²ÕµÛáõñ  27   ÊêÐØ ûñÑÝ»ñ·Á (ËÙµ³·ñí³Í 1977–1991 ÃÃ..)  
(Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)24

Ազատ	հանրապետությունների	անխախտ	միությամբ
Միաձուլվել	է	հավերժ	Մեծ	Ռուսիան.
Թող	կեցցե	ժողովուրդների	ազատ	կամքով	ստեղծված
Միասնական,	հզոր	Խորհրդային	Միությունը!

Կրկներգ.
Փառք,	քեզ,	Մեր	ազատ	հայրենիք,
Ժողովուրդների	բարեկամությունը	ամուր	հենարան!
Լենինի	կուսակցությունը	—	ժողովրդական	ուժ	է
Մեզ	կոմունիզմի	հաղթանակն	է	տանում!

Ամպրոպների	միջից	մեզ	արևն	էր	ցոլում,
Եվ	Լենինը	մեզ	ուղի	հարթեց.
Արդար	գործին	ն	հանեց	ժողովուրդներին,
Աշխատանքի	և	հերոսության	նա	մեզ	կոչեց!

Կրկներգ

Կոմունիզմի	անհաղթ	գաղափարների	հաղթանակում
Մենք	տեսնում	ենք	մեր	երկրի	ապագան,
Եվ	կարմիր	դրոշին	մեր	փառավոր	Հայրենիքի
Մենք	մշտապես	անձնվիրաբար	հավատարիմ	ենք!

ÊáõÙµ 6: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñ·»ñÇó ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ³ïí³ÍÝ»ñ

q

38. Որո՞նք են (28–31 աղբյուրների) երգերի և բանաստեղծությունների թեմաները:
39. Խորհրդային հասարակության ի՞նչ արժեքներ են արտացոլված այդ երգերում և 

բանաստեղծություններում:
40. Այս և իմաստով նույնատիպ երգերը խորհրդային հանրահավաքների, 

շքերթների բաղկացուցիչ մասն էին, հնչում էին ռադիոյով և ցուցադրվում 
հեռուստացույցի էկրանին: Ի՞նչ եք կարծում. Ի՞նչ զգացումներ և 
տրամադրություն պետք է հաղորդեին այդ երգերն ու բանաստեղծությունները 
հանդիսատեսներին: 

41. ՞նչ ազդեցություն այն կարող էր ունենալ խորհրդային մարդկանց վրա:

²ÕµÛáõñ  28  Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ — Ù»ñ Õ»Ï³í³ñ (ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ì³Ýá 
Øáõñ³¹»Éáõ, ËáëùÁª ê»ñ·»Û ØÇË³ÉÏáíÇ) (Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)25

Հայրենիքի	արևի	տակ	մենք	տարեցտարի	ամրանում	ենք
Մենք	անձնվիրաբար	Լենինի	գործին	ենք	հավատարիմ.
Խորհրդային	մարդկանց	դեպի	հերոսության	է	կանչում
Երկրի	կոմունիստական	կուսակցությունը!

24	 Гимн	Союза	Советских	Социалистических	республик	Песни.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Советская	музыка:	
http://sovmusic.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://sovmusic.ru/text.php?fname=ussr2.

25 Партия	—	наш	 рулевой.	Песни.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	Советская	музыка:	 http://sovmusic.ru.	—	
Հասանելիությունը՝:	http://sovmusic.ru/text.php?from_sam=1&fname=s15963.
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Կուսակցությունը	մեր	ժողովուրդներին	միավորեց,
Աշխատանքային	միասնական	միության.
Կուսակցությունը	—	մեր	հույսն	է,	ուժը,
Կուսակցությունը	—	մեր	ղեկավարն	է!

²ÕµÛáõñ  29  ÆÙ Ñ³ëó»Ý ¿ª ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛáõÝ (ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ  
¸. ÂáõËÙ³ÝáíÇ, ËáëùÁª ì. Ê³ñÇïáÝáíÇ) (Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)26 

Սիրտս	տանջվում	է,	սիրտս	անհանգիստ	է,
Փոստային	առաքումն	է	հավաքվում.
Իմ	հասցեն	—	ոչ	տուն	է	և	ոչ	փողոց,
Իմ	հասցեն	է	—	Խորհրդային	Միություն:

²ÕµÛáõñ  30  ÆÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ (ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ¸. ÂáõËÙ³ÝáíÇ,  
ËáëùÁª è. èáÅ¹»Ýëïí»ÝëÏáõ)27 (Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)

Ես,	դու,	նա,
Միասին	—	մի	ամբողջ	երկիր:
Միասին	—	սիրով	ընտանիք,
«Մենք»	խոսքում	—	հարյուր	հազար	«ես»
Մեծ	աչքերով,	չարաճճի,
Սև,	շիկահեր	և	սպիտակ,
Տխուր	ու	ուրախ
Քաղաքներում	և	գյուղերում!
Ձեր	վրա	արևն	է	շողում,
Իմ	հայրենիք,
Դու	ամենից	լավն	ես	աշխարհում,	Իմ	Հայրենիք!

²ÕµÛáõñ  31  àõÏñ³ÇÝ³óÇ åá»ï Ø. èÇÉëÏáõ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ 
«ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ» (Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ)28

Ժողովուրդների	բարեկամությունը	—	ոչ	միայն	բառ	է,	
Ժողովուրդների	բարեկամությունը	—	դա	կենդանի	արդարություն	է,	
Հասկը	կոմբայնի	վրա	է	և	երեխաներն	են	ուրախ,	
Մարդկային	ուժ	է	գարնան	շնչով	[…]
Ժողովուրդների	բարեկամությունը	—	եղբայրական	սեղաններ	են,	
Որտեղ	ամենուր	կերուխում	է	
Միասնական	կամքով	աշխատավոր	մարդիկ,	
Արդարության	մարտիկներ	են,	լուսավոր	մարտիկներ:	
Ժողովուրդների	բարեկամությունը	—	դա	Լենինի	պատգամն	է,	
Արև	է՝	հարյուրամյակների	մթության	դեմ,	
Անձրևը	իր	արծաթափայլ	հագուստի	մեջ,	
Կեսգիշերային	կրեմլյան	աշտարակի	ղողանջ…
        1951

26 Мой	адрес	—	Советский	Союз.	 // Взвейтесь	кострами…	Сборник	пионерских	песен.	—	К.:	Вид-во	
«Молодь»,	1980.	—	С.	38.

27 Родина	моя.	Текст	песни.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.pojelanie.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://www.pojelanie.ru/zastol/pesni/po/14.php

28 М.Рильський.	 Дружба	 народів.	 Літературно-художній	 та	 громадсько-політичний	 збірник	
«Київ		–		79».	—	Київ:	«Радянський	письменник»,	1979.	—	С.	30.
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42. Քննարկված նյութերի հիման վրա, թվարկեք, ի՞նչ կերպարներ և խորհրդանիշեր 
են օգտագործվել ԽՍՀՄ ժողովուրդների միջև բարեկամությունը քարոզելու 
համար: 

43. Ի՞նչ կերպարներ, խորհրդանիշեր և նշաններ են կրկնվում և ինչու՞:
44. Որո՞նք էին դրանց մեջ միավորող խորհրդանիշները ԽՍՀՄ բոլոր 

ժողովուրդների համար: 
45. Ի՞նչ եք կարծում. ինչպե՞ս էր «Ժողովուրդների բարեկամության» պետական 

քարոզի նպատակով ամենօրյա օգտագործման առարկաների վրա նկարված 
կերպարների առկայությունն ազդում մարդկանց գիտակցության վրա: 

q ²Ù÷á÷Çã ùÝÝ³ñÏáõÙ

 Ի՞նչ եք կարծում. Ինչու՞ քարոզչական գործիքներ էին դառնում տեսողական 
կերպարները, գրական հանգավորված խոսքը, երաժշտությունը: 

     Ինչու՞մն էր կայանում մարդու գիտակցության վրա նրանց ազդելու 
առանձնահատկությունը: 

     Ի՞նչ դեր էր խաղում երաժշտությունը, արվեստը և գրականությունը ԽՍՀՄ 
«Ժողովուրդների բարեկամությունը» քարոզելու համար:
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Խորհրդային երիտասարդության  
միջմշակութային շփումները

 X Ինչպիսի՞ն էին խորհրդային երիտասարդության  
ազգամիջյան շփումները 

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Երկրորդ	համաշխարհային	պատերազմի	ավարտից	հետո	խորհրդային	վարչակարգը	
հատուկ	 ուշադրություն	 էր	 դարձնում	 երիտասարդության	 դաստիարակությանը	 և	 նոր	
մարդու	 կազմավորմանը,	 որի	 գլխավոր	 արժանիքներից	 մեկն	 էլ	 ինտերնացիոնալիզմն	
էր:	Պետական	քաղաքական	հատուկ	մարմինները	զբաղվում	էին	այդ	խնդրով:	Չնայած	
«երկաթյա	 վարագույրին»1,	 1957	 թվականի	 ամռանը	 քարոզչական	 նպատակով	
Խորհրդային	 Միությունը	 որոշեց	 Մոսկվայում	 անցկացնել	 երիտասարդության	 և	
ուսանողների	Համաշխարհային	փառատոն:	

1959	 թվականից	 սկսած,	 Խորհրդային	Միությունում	 ստեղծվում	 են	 ուսանողական	
շինարարական	ջոկատներ՝	շինջոկատներ,	որոնք	ամառային	արձակուրդների	ժամանակ	
աշխատում	 էին	համամիութենական	շինարարական	կառույցներում:	Միայն	 1965–1991	
թվականներին	շինջոկատներին	մասնակցել	է	մոտ	13	մլն.	ուսանողներ,	որոնց	շնորհիվ	
կառուցվել	են	հարյուր	հազար	շինություններ:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ß÷áõÙÝ»ñÁ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ 

Ա: Շինարարական ջոկատները

q

1. 1–6 աղբյուրների հիման վրա որոշեք, թե ովքե՞ր էին ընդգրկվում շինարարական 
ջոկատներում: Ինչպե՞ս:

2. 1-ին աղբյուրում գտեք, թե որտե՞ղ էին ուղարկում շինջոկատների 
երիտասարդներին և ինչու՞: Գտեք այն վայրերը, որտեղ ուղարկել են 
շինջոկատի ուսանողներին աշխատանքի համար: 

3. Ի՞նչ եք կարծում. Ինչու՞ երիտասարդությունը պատրաստակամություն է 
հայտնել հայտնվել տանից հեռավոր վայրերում և կատարել ծանր աշխատանք:

4. Մտածեք. օգտագործելով 3-րդ և 4-րդ աղբյուրները, որքանո՞վ էին 
արդարացված պետության ծախսերը, որոնք ներդրվեցին ուսանողական 
շինարարական կառույցների մեջ: 

5. Ի՞նչ նպատակներ էր դրել իր առջև պետությունը, խրախուսելով շինջոկատների 
գործունեությունը: Ի՞նչ խնդիրներ էր ծրագրում լուծել դրանով պետությունը:

1	 Երկաթյա	վարագույր	—	երկրի	մեկուսացում,	մյուս	երկրների	հետ	կապերի	խզում,	որը	պայմանավորված	
է	 քաղաքական	 արգելքներով.	 ԽՍՀՄ	 ղեկավարության	 կողմից	 տարվող	 այս	 քաղաքականության	
նպատակը	խորհրդային	երկրի	քաղաքացիներին	Արևմուտքի	ազդեցությունից	մեկուսացնելն	էր:
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Կերպարը, խոսքը և հնչյունը ԽՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամության քարոզչության մեջ

219

²ÕµÛáõñ  2  1960-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó 
Æí³Ý ê³ÉÇ³ÛÇ Ñáõß»ñÇó 

Կիևի	պոլիտեխնիկական	ինստիտուտում	առաջին	կուրսեցիներին,	որպես	կանոն,	
շինջոկատ	չէին	վերցնում	և	ընդհանրապես,	շինջոկատում	աշխատելու	ցանկություն	
հայտնում	 էին	 ոչ	 թե	 Կիևի	 կամ	 կենտրոնական	 քաղաքների,	 այլ	 շրջաններում	 և	
գյուղերում	ապրող	 երիտասարդությունը:	 Ես	այդպես	 էլ	 չեմ	 հիշում	 մայրաքաղաքի	
տղաների,	 որ	 ցանկություն	 են	 հայտնել	 աշխատել	 ուսանողական	 շինարարական	
ջոկատներում	 որպես	 ատաղծագործ	 կամ	 հողաշինարարական	 աշխատանքներում	
կամ	 ասենք՝	 որպես	 բետոնագործներ,	 թեպետ,	 հնարավոր	 է,	 որ	 այդպիսի	 դեպքեր	
լինեին…

1967	 թվականին	 շինջոկատում	 աշխատելու	 համար	 մրցույթը	 բավականին	
մեծ	 էր,	 քանի	 որ	 երիտասարդությանն	 ավելի	 շատ	 հրապուրում	 էր	 հետաքրքիր	
ճանապարհորդությունը	 այն	 սկզբունքով,	 որ	 որքան	 հեռու,	 այնքան	 դժվար,	 ուստի	
ցանկացողների	թիվը	մեծ	էր:	Ինձ,	ամեն	դեպքում,	շինջոկատում	ընդգրկեցին	առաջին	
կուրսից	 հետո՝	 հեղինակավոր	 բարձր	 կուրսեցիների	 երաշխավորությամբ	 միայն,	
քանի	 որ	 ես	 սովորում	 էի	 առանց	 երեքների	 և	 չէի	 հրաժարվում	 հասարակական	
աշխատանքներից…

Այդ	 տարիների	 երիտասարդությունը	 հնարավորություն	 ուներ	 լրացուցիչ	
աշխատավարձ	ստանալու	և	այդ	ամենը	միախառնելով	ռոմանտիկայի,	հսկայական	
երկիրը	 ճանաչելու	 և	 ի	 վերջո,	 կազմակերպական	 ձևով	 ճանապարհորդելու	
հետ…	Ուստի	 յուրաքանչյուր	տարի	մենք	գնում	 էինք	նոր	վայր,	 նոր	խոպան	հողեր	
յուրացնելու…

Ինձ	մոտ	մտքեր	են	առաջացել,	որ	իրականում,	շինարարական	այդ	ջոկատները	
հարկավոր	էին	նաև	բուն	Ուկրաինայում,	սակայն	ցանկություն	կար	մեկնելու	ավելի	
հեռու:	Իսկ	տանը՝	սեպտեմբերին,	մեկ	է,	ուղարկում	էին	կոլտնտեսություն՝	կարտոֆիլ,	
ճակնդեղ,	գազար	կամ	կաղամբ	հավաքելու	և	եթե	բախտներս	բերեր	և	ընկնեինք	այգի՝	
խնձոր	հավաքելու2…

²ÕµÛáõñ  3  1970-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó 
´áñÇë ÜáíÇÏáíÇ Ñáõß»ñÇó 

Մեկ	անգամ	իմ	հայացքը	ակամայից	սևեռվեց	ֆակուլտետի	հայտարարությունների	
տախտակի	 վրա,	 որտեղ	 այսպիսի	 հայտարարություն	 կար.	 «Շարունակվում	 է	
շինարարական	 ջոկատների	 համար	 ուսանողների	 հավաքագրումը,	 որը	 պետք	 է	
աշխատի	 Տյումենի	 մարզում»:	 Մի	 խոսքով՝	 ինձ	 ևս	 ընդգրկեցին	 այս	 շինջոկատի	
կազմում,	 իսկ	 1971	 թվականի	 հունիսի	 վերջին	 մեր	 ջոկատը,	 որի	 կազմում	 150-ից	
ավելի	ուսանողներ	էին,	հասավ	իր	տեղակայման	վայրը:	Կիևից	մինչև	Տյումեն	մենք	
մեկնեցինք	գնացքով,	որը	տևեց	մի	քանի	օր:	Այնուհետև	Տյումենից	մինչև	Սուրգուտ	
մեկնեցինք	 ԱՆ–2-ով,	 իսկ	 Սուրգուտից	 մինչև	 Նեֆտեյուգանսկ	 ՄԻ–6	 ուղղաթիռով,	
այնուհետև	Նեֆտեյուգանսկից	մինչև	Հարավային	Բալիկ	՝	ՄԻ–8	ուղղաթիռով3…

Շինջոկատի	 խնդիրն	 էր՝	 բնակարաններ	 կառուցել	 նավթամշակող	 գործարանի	
աշխատողների	 համար:	 Գրեթե	 բոլոր	 շինարարական	 նյութերը	 պետք	 է	 բերվեին	
ուղղաթիռով,	 նույնիսկ	 մեխը:	 Սակայն	 եթե	 որոշ	 շինանյութեր	 կարելի	 էր	 բերել	
ուղղաթիռով,	սակայն	գերանները	հո	 չէիր	կարող	բերել	ուղղաթիռով…	Այլ	խոսքով՝	
աշխատանքի	 կազմակերպման	 մասին	 խոսք	 լինել	 չէր	 կարող.	 աշխատանքի	 ոչ	
մի	 ճակատ,	 տրամադրություն	 նույնպես,	 շինպետերը	 հազվադեպ	 էին	 երևում	

2	 Звитяжні	семестри	студентських	будівельних	загонів	України:	документально-художня	дилогія	/	За	ред.	
В.	В.	Пассака.	—	Фастів:	Поліфаст,	2008.	—	С.	218.	

3	 ՄԻ–8	ուղղաթիռը	օգտագործվում	էր	քաղաքացիական	և	ռազմական	ավիացիայում:
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շինհրապարակում…	մեր	 միակ	սփոփանքը	 մաքուր	 օդն	 էր,	 չորացրած	 կարտոֆիլը	
և	 կաթի	փոշին,	 չոր	 օրենքը4	 և	 վոլեյբոլի	 դաշտը	 ուղղաթիռի	 համար	 նախատեսված	
հրապարակում:	Այսինքն՝	ռոմանտիկություն	որքան	ուզես,	սակայն	աշխատավարձ՝	
ոչ:	 Մյուս	 կողմից՝	 երիտասարդություն,	 տպավորություններ,	 ծանոթություններ,	
կիթառ5…

²ÕµÛáõñ  4  àõë³ÝáÕ³Ï³Ý çáÏ³ï Ô³½³Ëëï³ÝÇó 1985 Ãí³Ï³ÝÇÝ: 
¶³·³ñÇÝ, êÙáÉ»ÝëÏÇ Ù³ñ½, èáõë³ëï³Ý. 01.07.1985

 

²ÕµÛáõñ  5  1970-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó 
úÉ·³ ¶áÝã³ñáí³ÛÇ Ñáõß»ñÇó 

	…Երեք	տարի	շարունակ,	որպես	Կրիվորոգի	լեռնային	ինստիտուտի	ուսանողուհի,	
ամառը	ես	անցկացնում	էի	ուսանողական	ջոկատում,	ընդ	որում՝	երկու	անգամ,	1971	
և	 1972	 թվականներին	 Տյումենի	 մարզում:	 Դնեպրոպետրովսկից	 մի	 ամբողջ	 գնացք	
մեկնում	 էր	 Հյուսիսի	 աշխատողների	 համար	 բնակարաններ	 կառուցելու	 համար:	
Բնականաբար,	ուսանողներն	իրենց	ճանապարհածախսը	չէին	հոգում,	այլ	վճարում	
էին	 միայն	 սննդի	 և	 շինջոկատի	 հատուկ	 հագուստի	 համար,	այն	 էլ	աշխատավարձ	
ստանալուց	հետո,	այդ	իսկ	պատճառով	ուսանողները	բավականին	«…»	աշխատավարձ	
էին	ստանում6…

²ÕµÛáõñ  6   1960-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó 
ì³ëÇÉÇ Îñ»Ù»ÝÛ³ÛÇ Ñáõß»ñÇó 

…Ուսանողական	 շինարարական	 ջոկատում	 երրորդ	 անգամ	 ես	 եղա	 1969	
թվականին՝	 Կոմերիտմիության	 անդամ	 եղած	 ժամանակ:	 Կառուցում	 էինք	

4	 Չոր	օրենք	—	արգելք	սպիրտային	խմիչք	օգտագործելու	և	վաճառելու	համար:
5	 Звитяжні	семестри	студентських	будівельних	загонів	України:	документально-художня	дилогія	/	За	ред.	

В.	В.	Пассака.	—	Фастів:	Поліфаст,	2008.	—	С.	218.	
6	 Գրի	է	առել	Ա.	Կոզրոգը	2014	թվականի	մայիսին:
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թռչնաֆաբրիկա:	 Այդ	 շինարարական	 ջոկատը	 ինձ	 համար	 առանձնահատուկ	 էր	
նրանով,	որ	ես	ամուսնացա:	Առաջին	անգամ	ես	շինջոկատում	ծանոթացա	իմ	ապագա	
կնոջ	հետ,	իսկ	այս	անգամ	ես	ուղղակի	ամուսնացա:	Հարսանիքին	մասնակցում	էր	մեր	
ողջ	ջոկատը	և	ես	երկու	օր	արձակուրդ	խնդրեցի:	Հարսանիքը	կայացավ	Տոգուզակում՝	
դա	Ղազախստանում	էր,	իմ	ապագա	կնոջ	մայրիկի	մոտ7:

Բ: Խորհրդային բանակը

q

6. 7–8 աղբյուրներից որոշեք, թե որքանո՞վ կարելի էր խորհրդային բանակը կոչել 
ինտերնացիոնալ: Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

7. Գուշակեք, թե ինչպիսի՞ն էին լուսանկարում ներկայացած երիտասարդների 
միջև հարաբերությունները. (աղբյուր7):

8. Առաջին աղբյուրի քարտեզի վրա գտեք 8-րդ աղբյուրում նշված վայրերը. 
Որտեղի՞ց էին զորակոչվում և ու՞ր էին ծառայության ուղղվում զինակոչիկները: 
Կարելի է արդյո՞ք որոշ օրինաչափություն տեսնել ծառայության մեկնած 
վայրերի ընտրության մեջ: Եթե՝ այո, ապա ի՞նչով էր դա պայմանավորված և 
արդյո՞ք այն այդքան անհրաժեշտ էր:

9. 8–9-րդ աղբյուրների օգնությամբ քննարկեք, թե ինչպիսի՞ 
փոխհարաբերություններ էին հաստատվել տարբեր ազգությունների 
զինակոչիկների միջև: Ինչո՞վ կարելի է դա բացատրել: 

10. Գտեք 10-րդ աղբյուրում բանակում (ինչպես նաև ողջ երկրում) ազգամիջյան 
ոչ միանշանակ հարաբերությունները հաստատող վկայություն: Ինչու՞ էին 
քաղաքական մարմինները միջամտում զինվորների «անձնական» գործերին:

²ÕµÛáõñ  7  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñÁ:  
È»ÝÇÝ·ñ³¹Ç Ù³ñ½, ·ÛáõÕ ä»ëáãÝáÛ»: 1984 Ã.8

 

7	 Звитяжні	семестри	студентських	будівельних	загонів	України:	документально-художня	дилогія	/	За	ред.	 
В.	В.	Пассака.	—	Фастів:	Поліфаст,	2008.	—	С.	223.

8	 Նիկոլ	Մարգարյանի	անձնական	արխիվից:
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²ÕµÛáõñ  8  Ø³Û½»ñ ´áµáËÇÓ»ÛÇ Ý³í³ïáñÙáõÙ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ  

Ծառայել	 եմ	 Հյուսիսային	 նավատորմում,	 Սեվերոդվինսկ	 քաղաքում,	 1985–1988	
թվականներին:	Մեր	զորակոչից	այնտեղ	կային	12	զինվորներ:	Նրանք	ԽՍՀՄ	տարբեր	
հանրապետություններից	 էին	 և	 տարբեր	 քաղաքներից.	 Էստոնիայի	 Սիլլամյայե	
քաղաքից,	 Մոսկվայի	 մարզից,	 Գորկիից,	 Վորոնեժից,	 Ամուրսկից,	 Մոսկվայից,	
Լենինգրադից,	Ուկրաինայից՝	Լվովից,	Ղրիմից,	Դնեպրոպետրովսկից,	Կիրգիզական	
ՍՍՀ-ից,	Ադրբեջանից,	իսկ	ես՝	Վրաստանից	էի,	Սուխումի	քաղաքից:	Մենք	ապրում	
էինք	 բավականին	 համերաշխ:	Բաժանում	 էինք	ամեն	 ինչ:	Մենք	 զինվորներ	 էինք	 և	
երբեք	չէինք	խոսում	մեր	ազգությունից:	Լինում	էր,	որ	մենք	ծանրոցներ	էինք	ստանում	
մեր	 հայրենիքից:	 Մեզ	 համար	 դա	 մի	 մեծ	 տոն	 էր:	 Մենք	 բաժանում	 էինք	 ոչ	 միայն	
այն,	ինչ	ուղարկում	էին	հարազատները,	այլև	միասին	կարդում	էինք	մեզ	ուղարկած	
նամակները,	 կիսում	 էինք	 մեր	 ուրախությունն	 ու	 դժվարությունները,	 մեկս	 մյուսին	
խորհուրդներ	էինք	տալիս:	Երեք	տարի	ապրեցինք	մեկ	ընտանիքի	պես:	Նշում	էինք	բոլոր	
տոները:	Հաճախ	կազմակերպում	էինք	ժողովրդական	ստեղծագործության	երեկոներ:	
Զորացրումից	 հետո,	 մենք	 իհարկե,	 պահպանում	 էինք	 ջերմ	 հարաբերություններ:	
Սակայն	հայտնի	քաղաքական	իրադարձություններից	հետո	մենք	երկար	ժամանակ	
կորցրեցինք	մեր	կապը:Այժմ	սոցիալական	կայքերի	միջոցով	մենք	վերականգնեցինք	
մեր	սրտալից	շփումները9:

²ÕµÛáõñ  9  ¼ÇÝíáñÇ Ñáõß»ñÇó, áñÁ Í³é³Û»É ¿ ØáÝÕáÉÇ³ÛÇ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ 
½áñù»ñáõÙ 1979–1980 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 

Ամեն	 ինչ	 սկսվեց	 նրանից,	 որ	 երեք	 ազգությամբ	 ուզբեկ	 զինվորներ,	 որոնք	
աշխատում	 էին	 գնդի	 խոհանոցում,	 սովորականի	 համաձայն	 կարճ	 ճանապարհով՝	
գիշերով	ճաշարանից	զորանոց	գնացին	պահակակետի	կողքով:	Ամեն	ինչ	լավ	ավարտ	
կունենար,	 եթե	 պահակակետում	 լինեին	 իրենց	 ծանոթ	 զինվորները,	 սակայն	 այդ	
գիշեր	ժամապահը	նորեկ	զինվոր	էր՝	Յակուտիայից:	Ի	պատասխան	կանոնադրական՝	
«Կանգնիր,	 ո՞վ	 է	 գալիս»	 հարցին,	 նորակոչիկը	 լսեց	 հայհոյանքի	 պես	 մի	 բան	 և	
սպառնալիք,	որ	հիմա	ծեծ	կուտի:	Յակուտը,	որն	ինչպես	ասում	են՝	«բնության	ծնունդ	
էր»,	 կանոնադրությանը	 խիստ	 հետևելով,	 նախազգուշական	 կրակոցներ	 է	 տալիս	
դեպի	 վերև:	 Սակայն	 դա	 ուզբեկներին	 չի	 կանգնեցնում	 և	 նրանք	 վստահությամբ	
շարժվում	են	առաջ	և	նույնիսկ	նպատակադրվել	էին	զինաթափ	անել	ժամապահին:	
Հաջորդ	 կրակահերթն	արդեն	 նրանցից	 մեկին	 գետին	 է	 գլորում,	 իսկ	 մյուս	 երկուսը	
վիրավորվում	 են:	 «Մեղավորին»	 արագ	 կերպով	 հետագա	 քննության	 համար	
մեկուսարան	են	տանում:	

	 Հաջորդ	 երեկոյան	 «սպանվածի	 ցեղակիցները»,	 որը	 գնդի	 անձնակազմի	 գրեթե	
կեսն	 էր,	 որոշեցին	 հաշիվները	 մաքրել	տասնյակ	 յակուտների	 և	 բուրյաթների	 հետ,	
որոնք	ևս	ծառայում	էին	այդ	նույն	գնդում:	Սակայն	այստեղ	կատարվեց	մի	բան,	որին	
ոչ	ուզբեկները	և	ոչ	էլ	նրանց	միացած	ադրբեջանցիները	չէին	սպասում.	յակուտների	
թիկունքին	 են	 կանգնում	 Կեմերովոյից	 զորակոչված	 տղաները,	 իսկ	 նրանց	 հետ	
նաև	 բոլոր	 ռուս	 սիբիրցիները:	 Կռվեցին	 ողջ	 գիշեր	 ու	առանձնակի	 դաժանությամբ:	
Գործի	 դրվեցին	 բոլոր	 միջոցները,	 ինչը	 կարող	 էր	 վնասել	 միջինասիական	 հանրա-
պետությունների	 «եղբայրներին»՝	 սկսած	 գոտիներից	 մինչև	 աթոռակներ:	 Նրանցից	
մեկին	 սպանության	 աստիճանի	 զինվորական	 կոշիկներով	 ջարդեցին:	 Գործին	
խառնվեցին	 սպաները,	 որոնք	 ատրճանակների	 սպառնալիքով	 ետ	 մղեցին	
զինապահեստը	գրավելու	նրանց	փորձը10:

9	 Գրի	է	առել	Մ.	Միկելաձեն,	2013թվականի	հուլիսին:	
10	 Էլեկտրոնային	ռեսուրս.	հասանելիություն.	http://sovserv.ru/vbb/archive/index.php/t–46627.htm.
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²ÕµÛáõñ  10  ². ÞáõÉÙ³ÝÇ å³ïÙ³ÍÇóª µ³Ý³ÏáõÙ ³½·³ÙÇçÛ³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

ВԲանակում	 հասկանում	 էին,	 որ	ազգամիջյան	 հակամարտությունները	այդպիսի	
բազմազգ	 բանակում,	 ինչպիսին	 խորհրդայինն	 էր,	 որտեղ	 ռուսները	 50	 տոկոսից	 քիչ	
ավելի	էին,	կնշանակեր	նրա	արագ	քայքայում	և	պատերազմ	բոլորը	բոլորի	դեմ:	Ուստի,	
ազգամիջյան	և	«անձնական»	հակամարտությունները	քաղաքական	մարմինների	կողմից	
ջանասիրաբար	 «մարվում	 էին»	 հենց	 ծնվելու	 պահին:	 Ազգային	 առավելությունները	
ռազմական	մասնագիտական	շրջանակներում	ձգտում	էին	չթմբկահարել,	այդ	ամենը	
թողնելով	 զորանոցի	 դարպասներից	 դուրս:	 Մեզ	 դաստիարակում	 էին	 բանակային	
հանրության	մթնոլորտում,	ընդհանուր	էր	նաև	այն	գիտակցումը,	որ	եթե	Աստված	մի	
արասցե..	ապա	բոլորը	պետք	է	միասին	«մահանային	մեկ	խրամատում»11:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: Þ÷áõÙÝ»ñ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï

Գ. Փառատոնները և օտարերկրացիների հետ ոչ ձևական շփումները

q

11. Ի՞նչ տպավորություն եք ստանում փառատոններից , երբ քննում եք 11 և 12-րդ 
աղբյուրները: Գուշակեք, թե ովքե՞ր են դրանց հեղինակները և ի՞նչ նպատակ են 
դրել նրանք իրենց առջև՝ ստեղծելով այդ լուսանկարները:

12. 13–16-րդ աղբյուրների օգնությամբ բացատրեք, թե ո՞րն էր օտարերկրացիների 
հանդեպ խորհրդային երիտասարդության հետաքրքրության պատճառը: 

13. 13–16-րդ աղբյուրների հետ ծանոթությունից հետո վերադարձեք 11–12-րդ 
աղբյուրներին: Ի՞նչ եք կարծում. լուսանկարում հայտնված մարդիկ ինչպե՞ս 
դարձան իրադարձության մասնակիցներ: Գուշակեք, թե ինչպե՞ս կընթանան 
նրանց հետագա շփումները: 

²ÕµÛáõñ  11  ö³é³ïáÝÇ ûñ³·ÇñÁ12

Նորվեգացի	երիտասարդները	
և	խորհրդային	աղջիկները	
1957	թվականի	
Երիտասարդության	
և	ուսանողների	
համաշխարհային	VI	
Մոսկովյան	փառատոնում.	
Նրանք	ինքնագրեր	
են	փոխանակում	
գեղանկարչական	և	
կիրառական	արվեստի	
ցուցահանդեսում,	որը	կայացել	
է	Մոսկվայում՝	Ա.Մ.	Գորկու	
անվան	մշակույթի	և	հանգստի	
կենտրոնական	զբոսայգում:

11	 Шульман	А.	Еврейский	альбом	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	http://shaon.livejournal.
com/55594html.

12	 11–12-րդ	Աղբյուր	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Библиотека	изображений	РИА	Новости:	http://visual	rian.
ru/ru.
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²ÕµÛáõñ  12  ö³é³ïáÝÇ ûñ³·ÇñÁ 

Համերաշխության	երեկո	
գաղութային	երկրների	
երիտասարդության	
հետ	Օստանկինոյի	
զբոսայգում:	1957	թվական.	
Երիտասարդության	
և	ուսանողների	
համաշխարհային	VI	
Մոսկովյան	փառատոն:	

²ÕµÛáõñ   13   ê»ñ·»Û Øáõñ³ïáíÇ Ñáõß»ñÇó. Éñ³·ñáÕ

«Դեռ	 երեկ	 օտարերկրացիների	 հետ	 յուրաքանչյուր	 ծանոթություն	 սպառնում	 էր	
անկանխատեսելի	 և	 սարսափելի	 հետևանքներով,	 սակայն	 այստեղ	 հազարավոր	
օտարերկրացիներ	են	ժամանել13»…

²ÕµÛáõñ  14  ²É»ùë»Û Îá½ÉáíÇ Ñáõß»ñÇó. ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ç³½Ù»Ý

Փառատոնի	 մթնոլորտը,	 չնայած	 նրա	 խիստ	 ժամանակացույցին,	 բավականին	
հեշտ	 և	 անբռնազբոսիկ	 ստացվեց:	 Էնտուզիազմը	 նույնիսկ	 ձևական	 չէր,	 ամեն	
ինչ	 արտահայտված	 էր	 մեկ	 լոզունգում՝	 «Խաղաղություն	 և	 բարեկամություն»,	
բարձրախոսներից	 ամենուր	 հնչում	 էր	 երաժշտությունն	 ու	 երգը,	 որոնք	 հատուկ	
կերպով	 պատրաստված	 էին	 այդ	 իրադարձության	 համար,	 այսպես	 օրինակ՝	
«Մենք	 բոլորս	 խաղաղություն	 ենք	 ուզում,	 երդվում	 են	 ժողովուրդները…»,	 կամ	
ասենք՝	 «Եթե	 աշխարհի	 բոլոր	 երիտասարդները…»:	 Ողջ	 Մոսկվան	 գտնվում	 էր	
խորհրդանիշների,	պաստառների,	լոզունգների	մեջ՝	Պաբլո	Պիկասոյի	խաղաղության	
աղավնու	 պատկերով,	 խաղալիքներով	 և	 այլն:	 Փառատոնում	 նախատեսված	 էր	
հսկայական	թվով	տարբեր	տիպի	ծրագրավորված	միջոցառումներ,	ուստի	Մոսկվայի	
կենտրոնական	փողոցներում	և	հյուրանոցների	մոտ,	որտեղ	ապրում	էին	փառատոնի	
հյուրերը,	մարդկանց	սովորական	ու	անսովոր,	 չկազմակերպված	ու	անվերահսկելի	
շփումներ	 էին	տեղի	 ունենում:	 Գիշեր-ցերեկ	պատվիրակությունները	 լուռ	 հետևում	
էին	 փառատոնի	 ծրագրին,	 մասնակցում	 էին	 հանդիպումների,	 ելույթներ	 ունենում:	
Եվ	 միայն	 ուշ	 երեկոյան	 և	 գիշերը	 սկսում	 էին	 ազատ	 շփումները:	 Բնականաբար,	
իշխանությունները	 փորձում	 էին	 վերահսկողություն	 սահմանել	 այս	 կապերի	 վրա,	
սակայն	 այդ	 ամենի	 համար	 նրանք	 ուղղակի	 այդքան	 մարդկային	 միջոց	 չունեին:	
Փառատոնը	մոսկվացիների	մոտ	առաջացրեց	օտարերկրացիների	հետ	շփվելու	մեծ	
ցանկություն,	ընդ	որում,	ոչ	միայն	օտարերկրացիների,	այլև	միմյանց	միջև14:

13	 Цитата	 из	 документального	 фильма	 «Любовь	 и	 голуби.	 Фестиваль	 1957».	 Режиссер	 Наталья	 Кадырова,	 
ООО	«АСС-АРТ»,	2007.	—	Հասանելիությունը՝:	http://russia.tv/brand/show/brand_id/10384/.

14	 Козлов	А.	Козел	на	Саксе.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Электронная	библиотека».	—	Հասանելիությունը՝:	 
http://modernlib.ru/books/kozlov_aleksey/kozel_na_sakse/read/.
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²ÕµÛáõñ  15  úï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ å³ïÅÇ ³ñÅ³Ý³ó³Í 
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Էմմա	Դիաբ	(Բոյկո),մոսկվացի.
Դա	1957	թվականի	ամառային	մի	գիշեր	էր:	Ես	արդեն	պատրաստվում	էի	քնել,	երբ	

հնչեց	դռան	զանգը:	Դա	իմ	ընկերուհի	Ալլան	էր:	Նրա	աչքերը	լացակումած	էին,	գլխին	
էլ,	չգիտես-ինչու	գլխաշոր	կար:	Նա	նետեց	իր	գլխաշորը,	դեմքն	ուղղակի	սարսափելի	
տեսք	ուներ:	Նրա	մազերը	կտրել	էին	վարսավիրական	մեքենայով:	Նա	երկար	ու	մուգ	
մազեր	ուներ:	Այդպես	նրան	երբեք	չէի	տեսել:	

Անատոլի	Սիլին,	զանգվածային	միջոցառումների	ռեժիսոր.
Աղջիկներ	էին	ժամանել	Խորհրդային	Միության	բոլոր	ծայրերից,	որպեսզի	շփվեին	

օտարերկրացիների	 հետ,	 իսկ	 գիշերը,	 այդ	 աղջիկներին	 ուղղակի	 հավաքում	 էին,	
ներողություն	էին	խնդրում	օտարերկրացիներից,	իսկ	հետո	կտրում	էին	նրանց	մազերը15:

²ÕµÛáõñ  16  ö³é³ïáÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇó ÆñÇÝ³ êÉ»å»óÇ Ñáõß»ñÇó

1957	թվականին	ես	դարձա	22	տարեկան:	Ես	Լվովի	համալսարանում	ուսումնասիրում	
էի	չեխերեն:	Երբ	համալսարանի	հատուկ	հանձնաժողովը	թարգմանիչներ	էր	ընտրում	
երիտասարդության	 և	 ուսանողության	 համաշխարհային	 մոսկովյան	 VI	 փառատոնի	
համար,	 ես	 ստացա	 լավագույն	 երաշխավորությունը:	 Ավարտական	 քննությունները	
հանձնելուց	հետո,	ինձ	անակնկալ	հրավիրեցին	համալսարան:	Դա	երեկոյին	մոտ	էր:	
Աստիճանների	վրա	ինձ	դիմավորեց	35-ին	մոտ	անծանոթ	մի	մարդ:	Նա	ինձ	անունով	
դիմեց	և	առաջարկեց	զրուցել	առանձին	կաբինետում:	Ես	ավելի	ապշեցի,	երբ	նա	սկսեց	
տվյալներ	ներկայացնել	իմ	կենսագրությունից,	իմ	ընտանիքի	և	իմ	ծննդավայրի	մասին,	
և	նույնիսկ	մանրամասն	ներկայացրեց	մեր	տան	ճանապարհը:	Նա	ասաց,	որ	ինքը	ևս	
լինելու	 է	փառատոնում	և	ես	պարտավոր	եմ	ամեն	օր	նրան	պատմել	ամեն	ինչ,	 որը	
կապված	 է	 ինձ	ամրացված	խմբի	 հետ:	Նա	 նաև	խնդրեց,	 որ	 ես	խոստանամ,	 որ	 մեր	
խոսակցության	մասին	որևէ	մեկին	չեմ	պատմի:	

Հետագայում՝	 Մոսկվայում,	 փառատոնի	 օրերին,	 այդ	 մարդն	 ամեն	 օր	 նստած	 էր	
հյուրանոցի	նախասրահում,	որպես	սովորական	հյուր,	որտեղ	ապրում	էր	մեր	խումբը:	
Խումբը	չպետք	է	տեսներ	«մեր	հանդիպումները»	և,	բարեբախտաբար,	ամեն	ինչ	հաջող	
անցավ	և	ես	խնդիրներ	չունեցա:

Մենք	Մոսկվա	ժամանեցինք	փառատոնից	երկու	շաբաթ	առաջ:	Թարգմանիչների	մեր	
խմբին	ծանոթացրեցին	փառատոնային	շինությունների	հետ	և	նախապատրաստեցին	
առաջիկա	 փառատոնին:	 Եվ	 ահա,	 ես	 երիտասարդ	 չեխերի	 խմբի	 հետ	 եմ:	 Նրանք	
Պլզեն	քաղաքից	 էին:	Այդպիսի	խմբերը	կոչում	 էին	 «քաղաքական»,	 ի	տարբերություն	
«դերասանական»	կոլեկտիվների,	որոնք	ներկայացնում	էին	արվեստի	ամենատարբեր	
ոլորտները:	 Քաղաքական	 խմբերում	 հասարակ	 երիտասարդներ	 էին,	 որոնք	 իրենց	
հայրենիքում	 լավ	 էին	 սովորում	 և	աշխատում:	 Փառատոնն	 իսկապես	տպավորիչ	 էր	
իր	 իրադարձություններով:	 131	 երկրների	 երիտասարդներ	 և	 տասնյակ	 հազարավոր	
հասակակիցներ	 ժամանել	 էին	Մոսկվա:	Փառատոնի	 նշանաբանը՝	 «Խաղաղության	 և	
բարեկամության	համար»	—	իրապես	համապատասխանում	էր	դրան:	Առավոտից	մինչ	
երեկո	տեղի	էին	ունենում	տպավորիչ	իրադարձություններ:	Դրանք	տարբեր	երկրների	
երիտասարդների	հանդիպումներ	էին	Մոսկվայի	ուսանողների	ու	աշխատավորների	
հետ,	 համերգներ,	 ուղևորություններ:	 Ամեն	 առավոտ,	 նստելով	 ավտոբուս,	 մենք	
ճանապարհին	միշտ	երգում	էինք:	Ես	իմ	նոր	բարեկամներին	սովորեցրեցի	ուկրաինական	
երգեր,	իսկ	իրենք	ինձ՝	չեխական	երգեր:	Փառատոնից	հետո	մենք	հաճախ	էինք	գրում	
միմյանց,	հատկապես	Ռուժենկա	Վերբովայի	հետ16:

15	 Քաղվածքը	 «Սերը	 և	 աղավնիները:	 Փառատոն	 1957»	 վավերագրական	 ֆիլմից:	 Ռեժիսոր	 Նատալյա	
Կադիրովա:	ООО	«АСС-АРТ»,	2007.	Հասանելիությունը՝:	http://www.ex.ua/search?original_id=1987.

16	 Գրի	է	առել	Օլգա	Պեդան-Սլեպուխինան	2013	թվականի	հուլիսին:
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14. 17–18-րդ աղբյուրներից որոշեք, թե ո՞վ և ու՞ր է ճանապարհորդել: 1-ին աղբյուրի 
քարտեզի վրա գտեք այդ վայրերը և հետևեք ճանապարհորդությունների 
տարածությանը:

15. 17–18-րդ աղբյուրների հիման վրա որոշեք, թե ո՞վ էր այդ ճանապարհորդության 
նախաձեռնողը: Գուշակեք. Ինչու՞ էր պետությունն իր վրա վերցնում այդ 
ծախսերը: Ի՞նչ նպատակներ էր հետապնդում պետությունը:

16. Ի՞նչը գրավեց ձեր ուշադրությունը 19-րդ աղբյուրում: Ինչու՞ շփումների նման 
փորձը ունեցավ այդպիսի հետևանք: 

²ÕµÛáõñ  17  Ø»ñÓµ³ÉÃÇÏ³ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ úÉ·³ êÉ»åáõËÇÝ³ÛÇ 
Ñáõß»ñÇó

Ես	 ծնվել	 եմ	 Լվովում,	 Ուկրաինայում:	 Իմ	 հայրը	 ռազմական	 թարգմանիչ	 էր	 և	
հինգ	 տարին	 մեկ	 փոխում	 էին	 նրա	 ծառայության	 վայրը:	 Այսպես,	 մինչև	 դպրոցն	
ավարտելը,	ես	հայտնվեցի	Հեռավոր	Արևելքում,	Սախալինում,	որտեղ	և	ընդունվեցի	
մանկավարժական	 ինստիտուտ:	 1981	 թվականի	 ամռանը	 մեր	 արհմիութենական	
կոմիտեն	 ինձ	 տվեց	 ուղեգիր	 դեպի	 Մերձբալթիկա՝	 Տալլին	 և	 Ռիգա:	 Խմբում	
ընդգրկված	 էին	 ուսանողներ	 և	 ուսուցիչներ	 ողջ	 Միությունից	 և	 հանդիպման	 վայր	
էր	 ընտրվել	 Տալլինը՝	 Էստոնիայի	 մայրաքաղաքը:	Դրանք	աղջիկներ	 և	տղաներ	 էին	
Մոսկվայից,	Սիբիրից,	Կովկասից,	Հեռավոր	Արևելքից,	այսինքն`	ներկայացուցիչներ	
երկրի	 բոլոր	տարածաշրջաններից:	Ուղեգիրն	այնքան	 էլ	 թանկ	 չէր,	 ուսանողական:	
Ապրում	 էինք	 դպրոցի	 դասասենյակներում,	 յուրաքանչյուրում	 15	 մարդ:	 Ծրագիրը	
բավականին	 հագեցած	 էր.	 հիասքանչ	 ուղևորություններ,	 համերգներ:	 Սակայն	
ամենից	տպավորիչը	մեր	շփումներն	էին:	Էստոնիայում	ինձ	համար	նոր	շատ	բաներ	
կային:	Ես	ոչ	մի	բառ	էստոներենից	չգիտեի:	Սակայն	ժեստերի	լեզուն՝	յուրահատուկ	
երևույթ	 է:	 Երեկոյան,	 դպրոցում	 ուր	 մենք	 ապրում	 էինք,	 կազմակերպվում	 էին	
պարահանդեսներ,	դիսկոտեկեր,	ուր	մեզ	էին	միանում	նաև	տեղացիները՝	էստոնացի	
տղաներն	 ու	աղջիկները:	Այս	 ճանապարհորդությունից	 հետո	 ես	 երկար	 ժամանակ	
նամակագրական	կապեր	ունեի	իմ	նոր	ընկերների	հետ17:

²ÕµÛáõñ  18  úÉ·³ èáÙµñáÛÇ ´áõÉÕ³ñÇ³ Ï³ï³ñ³Í ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ

Ես	լավ	էի	սովորում	Մոսկվայի	էլեկտրատեխնիկական	ինստիտուտում	և	չորրորդ	
կուրսն	ավարտելուց	հետո	ինձ՝	որպես	գերազանցիկի,	առաջարկեցին	ուղևորություն	
դեպի	Բուլղարիա:	Մենք	14	էինք:	Ճանապարհածախսը	և	տեղավորումը	ինստիտուտի	
հաշվին	էր,	մնացած	սպասարկումները՝	մեր	հաշվին:	Եղանք	Սոֆիայում,	Պլովդիվում,	
Վառնայում,	 Գաբրովոյում	 և	 Շիպկայում:	 Ինստիտուտի	 կոմերիտմիության	 կոմիտեն	
նախապես	մեզ	հետ	առանձնազրույց	անցկացրեց:	Մենք	կարծես	թե	պետք	է	քննություն	
հանձնեինք	 «ամեն	 ինչ	 Բուլղարիայի	 մասին»	 թեմայով	 (ղեկավարներ,	 երկրի	
աշխարհագրությունը,	պատմությունը,	ավանդույթները,	վարքագիծը,	մարդկանց	հետ	
շփման	առանձնահատկությունները,	 ինչ	 բառեր	պետք	 է	 չօգտագործել,	 քանի	 որ	 մեր	
լեզուները	բավականին	մոտ	էին	և	բառը	կարող	էր	այլ	կերպ	հասկացվել):

17	 Գրի	է	առել	Օլգա	Պեդան-Սլեպուխինան	2013	թվականի	հուլիսին:
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Ինչ	վերաբերում	էր	տեղացիների	հետ	շփումներին,	ապա	մեզ	համար	առանձին	
արգելքներ	 չկային:	Ավելին,	 մեզ	 ուղեկցում	 էին	 բուլղարական	տեխնիկական	 բուհի	
ուսանողները,	որոնք	բավականին	մոտ	էին	մեր	թեմատիկային:	Նրանք	մեզ	հաճախ	
էին	ուղեկցում,	սակայն	ոչ	ամեն	տեղ:	եղան	նաև	համատեղ	զրույցներ,	որոնք	որպես	
կանոն,	 շատ	ուրախ	 էին	անցնում:	Ամառ	 էր	 և	 մենք	ամեն	 երեկո	 հավաքվում	 էինք:	
Բուլղարները	իրենց	հետ	բերում	էին	կիթառ,	երգում	էին,	անեկդոտներ	էին	պատմում:	
Նույնիսկ	պարեր	 էին	 կազմակերպում:	Ամեն	 ինչ	 ուրախ	 էր	անցնում,	 միայն	թե	 քիչ	
էինք	քնում:	Մի	անգամ	հյուր	գնացինք	մի	երիտասարդի	մոտ.	Մեզ	հրավիրել	էր	նրա	
մայրը:	Մենք	նրան	օգնեցինք	խոհանոցում	և	համեղ	ուտելիք	ստացվեց:	Նրա	մայրը	
մեզ	ծանոթացրեց	բուլղարական	խոհանոցի	գաղտնիքներին,	իսկ	հարևանները	նրան	
օգնեցին	ամեն	ինչում18:

²ÕµÛáõñ  19  è³½Ù³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕ Æ·áñ ä»¹³ÝÇ Ñáõß»ñÇó 

80-ական	 թվականների	 սկզբին	 ես	 սովորում	 էի	 Նովոսիբիրսկում՝	 ռազմա-
քաղաքական	 հրամանատարական	 ուսումնարանում:	 Իմ	 ծնողներն	 ապրում	 էին	
Սախալինում:	 Հայրս	 զինվորական	 էր:	 Արձակուրդներին	 ես	 գնում	 էի	 ծնողներիս	
տեսության:	Հարկ	էր	լինում	մի	քանի	օր	գնացքով	գնալ:	Մեր	վագոնում	կային	շվեդներ.	
երկու	երիտասարդներ	և	աղջիկ:	Վերջինս	նրանցից	մեկի	քույրն	էր,	մյուսի	հարսնացուն:	
Նրանք	ուղևորության	 էին	մեկնում	Վլադիվոստոկ:	Մենք	 շփվում	 էինք:	Ես	ուրախ	էի	
«ստուգելու»	իմ	անգլերենի	իմացությունը	սովորական	կենցաղային	խոսակցությունում:	
Մենք	 հաճույքով	 խոսում	 էինք	 երաժշտության,	 հայրենիքի,	 ամենատարբեր	 բաների	
մասին,	 վերջում	 փոխանակվեցինք	 հուշանվերներով:	 Տեսակցելով	 ծնողներիս,	 ես	
կրկին	 վերադարձա	 Նովոսիբիրսկ:	 Նոր	 էի	 մտել	 ուսումնարան,	 երբ	 շտապ	 կարգով	
ինձ	 հրավիրվեցին	 «հատուկ	 բաժին»19,	 որտեղ	 ինձ	 հարցրեցին	 իմ	 և	 շվեդ	 ծանոթների	
միջև	 խոսակցության	 բովանդակության	 մասին:	 Շուտով	 հարցում	 արվեց	 նաև	 հորս	
հրամանատարի	անունով,	 թե	 ի՞նչ	 ընտանիք	 ունեմ	 և	արդյո՞ք	 կասկածելի	 որևէ	 բան	
չկա	 իմ	 կենսագրությունում:	 Զորամասի	 հրամանատարությունը,	 բարեբախտաբար,	
լավ	 երաշխավորագիր	տվեց	 և	 դա	 լիովին	 ճշմարտություն	 էր:	 Փաստորեն	 բոլոր	այդ	
հարցաքննությունները	 և	 կասկածանքները	 փչացրեցին	 ճանապարհորդությունից	
ստացած	 իմ	 հաճելի	 տպավորությունները:	 Ես	 հասկացա,	 որ	 վնասակար	 է	
օտարերկրացիների	հետ	շփվելը,	հատկապես	եթե	նրանք	կապիտալիստական	երկրից	
են:	Փաստորեն	գտնվել	էին	մարդիկ,	որոնք	«գրել	էին»	իմ	դեմ20:

Ե. Նամակագրություն

q

17. Ի՞նչ է ասում 20-րդ աղբյուրը: Ի՞նչ եք կարծում. ի՞նչ նպատակ ուներ պետությունը, 
ստեղծելով այս պաստառը:

18. Գուշակեք. նամակագրությունից բացի, ինչպե՞ս կարող էին շփվել 
երիտասարդները:

19. Պատկերացրեք, որ դուք ձեր ընկերոջն եք ուղարկում ձեր լուսանկարը: Ի՞նչ 
կգրեիք այնտեղ:Ո՞րն է ձեզ համար անսովորը 21-րդ աղբյուրի լուսանկարի 
գրությունում: Ինչո՞վ է դա բացատրվում:

18	 Գրի	է	առել	Յուլիա	Կուշնարևան	2014	թվականի	մայիսին:
19	 Հատուկ	 բաժին-ՊԱԿ-ի	 ռազմական	 հակահետախուզության	 բաժանմունք,	 որը	 զբաղվում	 էր	 այն	

կազմակերպությունների	կամ	մարդկանց	խմբերի	հարցով,	որոքն	հակախորհրդային	քարոզչություն	և	
գործունեություն	էին	ծավալում:

20 Գրի	է	առել	Օլգա	Պեդան-Սլեպուխինան	2013	թվականի	հուլիսին:
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20. Որոշեք. Ի՞նչ թեմաներ են քննարկվում 22-րդ աղբյուրում: Ներկայացրեք 
կանխատեսում, թե ինչու՞ տասերեքամյա չինացի աղջիկը չի քննարկում այլ 
թեմաներ, որոնք այդքան կարևոր էին այդ տարիքի երեխաների համար: Ի՞նչը 
ձեզ զարմացրեց, ո՞րն է նրանում անսովորը, երբ համեմատում ենք ներկայիս 
նամակների բովանդակության հետ:

²ÕµÛáõñ    20     ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ 
å³ëï³é «ÆÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ 
³Ù»Ýáõñ »Ý» (1958 Ã.)21

²ÕµÛáõñ   21  Èáõë³ÝÏ³ñ, áñÁ ëï³ó»É ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³ÕçÇÏÁ ãÇÝ³óÇ Çñ 
Ñ³ë³Ï³ÏóÇó22

Ստորագրություն	լուսանկարի	վրա.	Կեցցե	Խորհրդային	Միության	և	Չինաստանի	
ժողովուրդների	անխախտ	բարեկամությունը:	1960.7.1.

21	 Նկար	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	 Հասանելիություն.	 http://visfox-poster.blogspot.com/2011/12/blog-post_12.
html

22	 Ի.	Բարաբաշի	անձնական	արխիվից:
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21. Պարզաբանեք. Ինչո՞վ է 23-րդ աղբյուրում ներկայացված իրադրությունը նման 
22-րդ աղբյուրին և Ինչո՞վ է տարբերվում նրանից: Ի՞նչ եք կարծում. գերմանացի 
երեխայի նամակը նման էր արդյո՞ք չինացի աղջկա նամակին: ինչու՞:

22. Ի՞նչն էր ստիպում երեխաներին նամակագրություն հաստատելու և ինչի՞ համար 
էին այդ շփումները: 

23. Ի՞նչ դժվարություններ էին առաջանում նամակագրության ժամանակ: Ինչպիսի՞ 
լուծում կարող էին դրանք ստանալ:

²ÕµÛáõñ  22  âÇÝ³óÇ ³ÕçÏ³ Ý³Ù³ÏÁ

Նամակի	տեքստն	այսպիսին	էր.	«Բարև	ձեզ,	սիրելի	Իրա!	Շնորհավորում	եմ	ձեզ՝	
Խորհրդային	 Միության	 կազմավորման	 քառասուներեք	 ամյակի	 կապակցությամբ:	
Իրա,	 ես	 նույնպես	 դիտել	 եմ	 «Արտակարգ	 դեպք»	 ֆիլմը:Այդ	 ֆիլմը	 շատ	 լավն	 է:	 Ես	
հաճախ	 եմ	 կարդում	 «Միության	 և	 Չինաստանի	 բարեկամության	 մասին»!	 Ես	 շատ	
ուրախ	եմ,	որ	նամակ	և	նվերներ	ստացա	քեզնից:	Ուղարկում	եմ	քեզ	երկու	փողկապ,	
գրի,	ստացար	արդյո՞ք	դրանք	քո	ծննդյան	օրը:	Երեկոյան	մեր	դպրոցում	միջոցառում	
կար:Տոնակատարության	 ժամանակ	 մենք	 ցույցի	 էինք	 մասնակցում:	 Պատմիր,	 թե	
ինչպես	անցկացրեցիք	Հոկտեմբերյան	Մեծ	հեղափոխության	տոնակատարությունը:	
Դեկտեմբերի	 4-ը	 մեզ	 մոտ	 պիոներիայի	 ծննդյան	 օրն	 է,	 ուստի	 մենք	 ակտիվորեն	
պատրաստվում	ենք	դրան	և	սպասում	ենք	ուրախալի	այդ	իրադարձությանը:	

Քո	չինացի	բարեկամ,	որն	անհամբերությամբ	սպասում	է	քո	պատասխանին:	Ես	
մեծապես	շնորհակալ	կլինեմ,	եթե	ինձ	նվիրես	քո	լուսանկարը:	Ցտեսություն!	Շտապ	
պատասխանիր!23:	

Ծանոթություն.	Նամակի	հեղինակ	չինացի	աղջիկը	13	տարեկան	էր:

23	 Ի.	Բարաբաշի	անձնական	արխիվից:
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²ÕµÛáõñ  23  àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ êêÐ ÎñÇíáÛ èá· ù³Õ³ùÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ 
Ý³ËÏÇÝ ë³Ý ÚáõÉÇ³ È³åßÇÝ³ÛÇ Ñáõß»ñÇó

Մի	անգամ	մեր	դասղեկը	դասարան	բերեց	մի	մեծ	արկղ,	որի	մեջ	արտասահմանի	
մեր	հասակակիցների	նամակներին	էին:	Պետք	է	նշել,	որ	խորհրդային	ժամանակներում	
բավականին	 ընդունված	 էր	 նամակագրական	 կապեր	 հաստատել	 արտասահմանի	
երիտասարդների	 հետ:	 Այդ	 անգամ	 նամակները	 Գերմանիայի	 դեմոկրատական	
հանրապետությունից	 էին,	 կամ	 ինչպես	այն	 ժամանակ	 էին	ասում	 ՝	ԳԴՀ-ից:	 Իրենց	
կոլեկտիվ	նամակում	նրանք	գրել	էին,	որ	ցանկանում	են	բարեկամանալ	խորհրդային	
երեխաների	 հետ,	 ավելի	 շատ	 բան	 իմանալ	 մեր	 կյանքի,	 հետաքրքրությունների	
և	 այլնի	 մասին:	 Ինձ	 բաժին	 «հասավ»	 ԳԴՀ-ից	 մի	 աղջիկ՝	 Դրեզդեն	 քաղաքից.	 Նրա	
անունը	 Մոնիկա	 էր:	 Ես	 մինչ	 օրս	 հիշում	 եմ	 այդ	 անունը	 և	 նրա	 դեմքը՝	 փոքրիկ	
լուսանկարի	վրա,	 որն	ուղարկել	 էր	 ինձ:	Այն	 ժամանակ	մեզ	մոտ	այդպիսի	թղթերի	
վրա	չէին	լուսանկարում:	Ես	հիշում	եմ	նաև,	թե	ինչեր	էինք	գրում	միմյանց,	սակայն	
չեմ	հիշում,	թե	իմ	10–11	տարեկան	հասակում	հատկապես	ինչ	եմ	գրել	նրան:	Ես	նրան	
գրում	 էի	անգլերեն	 լեզվով,	սակայն	նա	ինձ	պատասխանում	 էր	գերմաներենով:	Իմ	
եղբայրը	դպրոցում	սովորում	 էր	 գերմաներեն	 լեզու	 և	 նա	ինձ	համար	թարգմանում	
էր	 Մոնիկայի	 նամակները:	 Իսկ	 Մոնիկայի	 նամակները	 բավականին	 երկարաշունչ	
էին:	Ես	 չեմ	հիշում	բոլոր	մանրամասները,	որ	նա	գրում	էր	ինձ,	սակայն	հիշում	եմ	
իմ	զգացումները,	երբ	ես	ծրար	էի	ստանում	Գերմանիայից:	Ես	միշտ	սպասում	էի	այդ	
նամակներին:	Նամակներից	բացի,	Մոնիկան	երբեմն-երբեմն	ինձ	փոքրիկ	նվերներ	էր	
ուղարկում՝	օրացույցներ,	բացիկներ,	սոսնձվող	նկարներ	և	նույնիսկ	բարակ	ծամոններ,	
որոնք	հեշտությամբ	թաքցնում	էր	ծրարի	մեջ:	Ես	իմ	հերթին	փորձում	էի	նրան	նվիրել	
ինչ	—	որ	«խորհրդային»24:

q

24. Խորհրդային Միությունում նամակագրության ինչպիսի՞ խնդիրների մասին էր 
խոսվում 24-րդ աղբյուրում: Ինչո՞վ էր դա պայմանավորված:

25. Համեմատեք 20–25-րդ աղբյուրները: ինչո՞վ կարելի է բացատրել այդ 
աղբյուրների անհամապատասխանությունը: Ինչու՞ էր պետությունը քարոզում 
շփումները:
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Խորհրդային	 Միությունում	 նամակների	 ստուգումը	 երկրի	 բնակչության	
հասարակական	 գիտակցության	 վրա	 քաղաքական	 վերահսկողության	 ձև	 էր:	 Եթե	
նամակը	հնարավոր	չէր	բացել,	որպեսզի	հետքեր	չթողնեին	սոսնձման	տեղում,	ուստի	
այդ	նամակները	կամ	կրկնօրինակվում	 էին,	 կամ	մեկուսացվում:	Սակայն	այսպիսի	
դեպքերը	բավականին	հազվադեպ	էին	տեղի	ունենում:	

Միջազգային	 նամակների	պարագայում	 ընտրության	այս	 սկզբունքն	արդեն	 չէր	
գործում:	 Բոլոր	 նամակները,	 որոնք	 ուղարկվում	 էին	 արտասահման,	 հաշվառման	
էին	վերցվում:	 Յուրաքանչյուր	անձի	համար	բացվում	 էր	հատուկ	վերահսկողական	
գործ:	 Հետաքննական	 գործեր	 էին	 բացվում	 նաև	 այնպիսիների	 հանդեպ,	 որոնք	
նամակագրություն	 էին	 հաստատել	 թղթակիցների	 հետ,	 որոնք	 աշխատում	 էին	
սոցիալիստական	 ճամբարի	 ժողովրդական	 դեմոկրատական	 երկրներում,	 բացի	
դրանից,	հատուկ	հսկողություն	էին	հաստատել	նաև	այն	մարդկանց	հանդեպ,	որոնք	
նամակագրություն	ունեին	կապիտալիստական	երկրների	քաղաքացիների	հետ:

24	 2013	թվականի	հունիսին	գրի	է	առել	Ա.	Կոզորոգը:
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Որպեսզի	կասկածանքի	տեղիք	չտրվեր,	ոչ	բոլոր	նամակներն	էին	մեկուսացվում,	
ուստի	հաշվառման	էին	վերցնում	բոլոր	նամակները:	Գոյություն	ուներ	նամակների	
հանձնման	 ընդարձակ	 պահանջների	 ցանկ,	 որոնք	 ուղարկում	 էին	 Խորհրդային	
Միության	 քաղաքացիները:	 Եվ	 միայն	 ինքը՝	 ստուգողն	 էր	 որոշում՝	 նամակը	
թույլատրել	ուղարկման,	կամ	ոչ…	Նրանք	ունեին	գործունեության	լայն	ազատություն,	
սակայն	մյուս	կողմից,	նրա	վրա	էր	դրված	ձախողման	ողջ	պատասխանատվությունը:	
Ուստի,	 նրանք	 շարժվում	 էին	 «ավելի	 լավ	 է	 ապահովագրվել,	 քան	 չհետևել»:	 Այդ	
պատճառով,	 երբեմն	 մեկուսացնում	 էին	 առաջին	 հայացքից	 նույնիսկ	 անմեղ	
նամակները:	Հատկապես	մեկուսացվում	էին	այն	նամակները,	որոնց	մեջ	սովորական	
լուսանկարներ	էին:	Ի	դեպ,	հատկապես	ուշադրությամբ	էին	զննում	լուսանկարները,	
քանի	որ	լուսանկարի	մարդու	հագուստից	և	դեմքի	լավ	արտահայտությունից	կարելի	
էր	պատկերացում	կազմել,	թե	ինչպես	էին	նրանք	ապրում25:
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Փառատոնից26	 հետո	 ես	 երկար	 ժամանակ	 նամակագրական	 կապերի	 մեջ	 էի	
իմ	 նոր	 ընկերների	 հետ:	 Հատկապես	 հաճախակի	 էր	 իմ	 և	 Ռուժենկա	 Վերբովայի	
նամակագրությունը27:	 Մեկ	 տարի	 հետո	 ես	 ամուսնացա:	 1961	 թվականին	 տեղի	
ունեցավ	 Ինդոնեզիական	 ճգնաժամը28:	 Միջազգային	 իրադրությունը	 բավականին	
սրվեց:	Այդ	ճգնաժամը	դեռ	չավարտված,	սկսվեց	հայտնի	Կարիբյան	ճգնաժամը29:	Իմ	
ամուսնուն,	որը	անգլերեն	լեզվի	ուսուցիչ	էր,	ինչպես	նաև	նրա	շատ	հասակակիցների,	
որոնք	տիրապետում	էին	օտար	լեզուների,	որպես	ռազմական	թարգմանիչներ,	բանակ	
կանչեցին:	 Մենք	 Լվովից	 տեղափոխվեցինք	 ամուսնուս	 ծառայության	 վայրը:	 Հիմա,	
փոստային	սովորական	հասցեի	փոխարեն,	ծրարի	վրա	նշված	էր	տեղակայման	վայրի	
անունը	և	զինվորական	մասի	համարը:	Այդ	ժամանակ	արտասահմանում	ծանոթներ	
կամ	 բարեկամներ	 ունենալը	 չէր	խրախուսվում:	 Ցանկացած	անձնական	տվյալների	
գրքում	այդ	մասին	հատուկ	հարցում	կար:	Զինվորական	մասում,	որտեղ	ծառայում	էր	
իմ	ամուսինը,	կար	ՊԱԿ-ի	ներկայացուցիչ,	որին	կոչում	էին	«հատուկ	բաժին»,	այսինքն	
հենց	այն	բաժնի	անունով,	որը	նա	ներկայացնում	էր:	Բոլոր	նամակները,	որոնք	գալիս	
էին	 մեր	 զինվորական	 ավան,	 անցնում	 էին	 նրա	 ձեռքով:	 Վախենալով	 խնդիրներ	
ստեղծել	իմ	ամուսնու	համար,	ես	դադարեցի	նամակներ	գրել	իմ	ընկերներին30…
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 Կարելի է արդյո՞ք հաստատել, որ խորհրդային պետությունը զգալի 
ուշադրություն էր դարձնում խորհրդային երիտասարդության շրջանում 
ինտերնացիոնալիզմի ձևավորմանը: Ձեր կարծիքով, դա իրակա՞ն, թե ձևական 
ինտերնացիոնալիզմ էր: Հիմնավորեք ձեր տեսակետը:

25	 Смыкалин	 А.С.	 Перлюстрация	 корреспонденции	 и	 почтовая	 военная	 цензура	 в	 России	 и	 СССР.	 —	
[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	http://isfic.info/perl/mails09.htm.

26	 Խոսքը	1957	թվականին	Մոսկվայում	կայացած	երիտասարդության	և	ուսանողության	համաշխարհային	
VI	փառատոնի	մասին	է:

27	 Տես	16-րդ	աղբյուրը:
28	 Ինդոնեզիական	ճգնաժամ	—	Ինդոնեզիայի	և	Հոլանդիայի	միջև	ռազմական	հակամարտություն	(1960–

1962	թթ.)	Նոր	Գվինեայի	արևմտյան	մասի	համար,	որում	ԽՍՀՄ-ը	պաշտպանում	էր	Ինդոնեզիային,	իսկ	
արևմտյան	երկրները	Հոլանդիային:

29	 Կարիբյան	(Կուբայական,	հրթիռային)	ճգնաժամ	ԽՍՀՄ-ի	և	ԱՄՆ-ի	միջև	1962	թվականի	հոկտեմբերին,	
որն	 առաջացել	 էր	 ԽՍՀՄ-ի	 կողմից	 Կուբայում	 զինուժ,	 ինչպես	 նաև	 տեխնիկա	 և	 սպառազինություն,	
ներառյալ	նաև	ատոմային	զենք	տեղակայելու	պատճառով:

30	 Գրի	է	առել	2013	թվականի	հուլիսին,	Օլգա	Պեդան-Սլեպուխինայի	կողմից:
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 X Ի՞նչ են պատմում անցյալի մասին Մայիսի մեկը նշելու խորհրդային 
ավանդույթները

q

1. Ի՞նչ է պատկերված լուսանկարում (Աղբյուր 1): Ինչու՞ է այդքան շատ մարդ 
մասնակցում իրադարձությանը: Որտե՞ղ է այն տեղի ունենում: Ինչու՞ է այդքան 
շատ կարմիր գույնը: Ձեր մոտ ի՞նչ զգացողություններ է առաջացնում այս 
պատկերը: Ինչու՞:

²ÕµÛáõñ   1  1 

1	 Первомайская	демонстрация	в	Москве	на	Красной	площади,	1984	г.	Библиотека	изображений	РИА	«Ново-
сти»	http://visualrian.ru/ru.	—	Հասանելիությունը՝	http://visualrian.ru/ru/site/gallery/index/id/145384/.
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2. Ինչպե՞ս է աղբյուրը մեկնաբանում տոնի էությունը: Ինչպե՞ս են 
համապատասխանում Աղբյուր 2-ի և պատմական տեղեկանքի 
բացատրությոնները:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 

Մայիսի	1-ին	աշխարհի	բազմաթիվ	երկրներում	նշվում	է	միջազգային	տոն՝	Աշխատանքի	
տոնը,	 որը	 խորհրդային	 շրջանում	 պաշտոնական,	 պետական	 տոն	 էր	 ու	 կոչվում	 էր	
Աշխատավորների	միջազգային	համերաշխության	օր2:	Այս	տոնը	սկիզբ	է	առել	ի	պատիվ	
1886թ.	մայիսի	1-ի	իրադարձությունների,	երբ	ամերիկյան	բանվորները	Չիկագոյում	գործադուլ	
կազմակերպեցին՝	ներկայացնելով	8-ժամյա	աշխատանքային	օրվա	պահանջ՝	գործող	10–14	
ժամյա	 աշխատանքային	 օրվա	 փոխարեն:	 Շուրջ	 40	 հազար	 բանվորի	 մասնակցությամբ	
գործադուլն	ու	ուղեկցող	ցույցն	ավարտվեց	ոստիկանության	հետ	արյունալի	բախումներով:	
1889թ.	 հուլիսին	 II	 Ինտերնացիոնալի	 (կոմունիստական	 և	 աշխատավորական	 կուսա-
կցությունների	 միջազգային	 միավորում)	 Փարիզի	 կոնգրեսը,	 Չիկագոյում	 բանվորների	
ելույթների	հիշատակին,	ընդունեց	որոշում	մայիսի	1-ին	ամենամյա	ցույցեր	անցկացնելու	
մասին:	 Առաջին	 անգամ	 աշխատավորենրի	 միջազգային	 համերաշխության	 օրը	 նշվեց	
1890	թ.,	Ավստրո-Հունգարիայում,	Բելգիայում,	Դանիայում,	Գերմանիայում,	Իսպանիայում,	
ԱՄՆ-ում,	Իտալիայում,	Նորվեգիայում,	Ֆրանսիայում,	Շվեդիայում	ու	որոշ	այլ	երկրներում:	
Այդ	օրը,	որպես	կանոն,	ուղեկցվում	էր	արհիմութենական	գործադուլերով,	ոստիկանության	
հետ	բախումներով	ու	ձերբակալություններով:

Բոլշևիկները,	 հաղթելով	 1917թ.-ին,	 Խորհրդային	 իշխանությունը	 հռչակեցին	 աշխա-
տավորների	 և	 գյուղացիների	 իշխանություն:	 Այդ	 պատճառով	 էլ	 Մայիսի	 1-ը	 նրանց	
ներկայանում	 էր	 որպես	 հեղափոխության,	 անզիջում	 դասակարգային	 պայքարի,	 ողջ	
աշխարհում	կապիտալիզմի	հերքման	խորհրդանշան:	Սկբնապես	այդ	օրը	նշվում	էր	որպես	
Ինտերնացիոնալի	օր,	հետագայում	արդեն՝	Աշխատավորների	միջազգային	համերաշխության	
օր:	1930-ական	թթ.	սկզբին	Մայիսի	1-ը	սկսեց	ուղեկցվել	մարմնամարզիկների	ելույթներով	ու	
օդային	շքերթներով,	որոնցում	ցուցադրվում	էր	հատկապես	խորհրդային	ավիացիայի	ողջ	
հզորությունը:	

Սակայն	խորհրդային	պետության	ամբողջատիրական	 բնույթը	 մարդկանց	 զրկում	 էր	
ազատ	 ցույցերի	 ու	 հավաքների	 հնարավորությունից:	 Աստիճանաբար	 Մայիսի	 1-ը	 Խոր-
հրդային	Միությունում	կորցրեց	աշխատավորների	համար	պայքարի	իր	նշանակությունն	ու	
դարձավ	պետական	գաղափարախոսական	տոն,	որը	նշելը	պարտադիր	էր	բոլորի	համար:

2	 Համերաշխություն	 (от	латинского	 solidus	—	պինդ,	ամուր)	—	հետաքրքրությունների	ընդհանրություն,	
միավորում,	 միաձայնություն,	 իրականացվող	 գործողությունների	 կամ	 կարծիքների	 գործնական	
մասնակցություն,	ապրումակցում:

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ 1

Ցույց	—	(от	лат.	demonstratio	—	ցուցադրում)	—	երթ	կամ	հասարակական	տրամա-
դրությունների	մասսայական	արտահայտության	այլ	ձևեր:

Կարմիրը	 խորհրդային	 մշակույթում	 հեղափոխության,	 կոմունիզմի	 հանդեպ	
հավատի	և	պայծառ	ապագայի	խորհրդանիշն	էր:	ԽՍՀՄ	կազմավորումից	հետո,	1924թ.	
ԽՍՀՄ	 Սահմանադրությունը	 հաստատեց	 պետական	 դրոշը,	 որը	 կարմիր	 կտավ	 էր,	
վերևի	ձախ	մասում,	հիմքին	մոտ	պատկերված	ոսկե	մուրճ	ու	մանգաղով,	իսկ	նրանց	
վրա՝	հնգաթև	աստղով:	Այդ	խորհրդանշանները	համարվում	էին	պաշտոնական՝	մինչև	
ԽՍՀՄ	փլուզումը	1991թ.:
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3. Ի՞նչն է Աղբյուր 2-ում ներկայացվում որպես փաստ: Ի՞նչ դատողություններ են 
առկա տեքստում:

4. Ի՞նչ են մայիսմե¶ան կոչերը: Դրանք ի՞նչ արժեքներ են քարոզում (Աղբյուր 3): 
Որքանո՞վ են այդ կոչերը արդիական մեր օրերում:

²ÕµÛáõñ   2    Ø³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ·³ñáõÝÁ: 
«Работница» Ñ³Ý¹»ëÇ ³é³çÝáñ¹áÕ 
Ñá¹í³ÍÇó3 №4, 1958 Ãí³Ï³Ý 

Դեռևս	 անհիշելի	 ժամանակներից	 մա-
րդ	իկ	 ցնծությամբ	 էին	 դիմավորում	 մա	յի	սը,	
գարնանային	 արևի	 ճառագայթների	 ջերմ-
ությունը,	 թռչունների	 ճռվողյունը,	 առաջին	
կա	նաչը,	 առաջին	 ծաղիկները:	 Գարունը	 միշտ	
իր	 հետ	 բերույմ	 է	 նորացման	 զգացողություն,	
լուսավոր	 երազանքներ	 ու	 հույսեր	 մարդու	
հոգում:	

Այդպես	 եղել	 է	 հարյուրամյակներ:	 Սակայն	 1890թ.-ից	 գարնան	 տոնը	 լցվեց	
որակապես	նոր,	մարտական	բովանդակությամբ:	Տարբեր	երկրների	աշխատավորներն	
այդ	 ժամանակ	 ողջ	 աշխարհին	 հայտարարեցին,	 որ	 մարդիկ	 պետք	 է	 ուրախանան	
ոչ	 միայն	 բնության	 մեջ	 գարնան	 գալստյան	 համար,	 այլ	 նաև	 պայքարեն	 հանուն	
մարդկության	գարնան:

Ժողովրդին	 այդ	 գարունը	 կբերի	 բանվոր	 դասակարգը,	 ամենահեղափոխական	
դասակարգը,	 որը	 կոչված	 է	 աշխարհն	 ազատել	 կապիտալիզմի	 շղթաներից	 ու	
նորացնել	այն	սոցիալիզմի	և	ազատության	հիմքի	վրա:

Այդ	ժամանակներից	<	շատ	>	տարիներ	են	անցել:	Եվ	ամեն	տարի	աշխարհի	բոլոր	
երկրների	աշխատավորները,	Վ.	Ի.	Լենինի4	արտահայտությամբ,	Մայիսի	1-ին	տոնում	
են	«…իրենց	զարթոնքը	առ	գիտակից	կյանքը,	տոնում	են	իրենց	միությունը՝	մարդու	
կողմից	մարդու	շահագործման	և	ցանկացած	տեսակի	բռնության	դեմ	պայքարում	…»:	
Նրանք	այդ	օրը	ցուցադրում	են	իրենց	եղբայրական	համերաշխությունը,	իրենց	ամուր	
միասնությունը	հանուն	պայծառ	ապագայի,	հանուն	սոցիալիզմի	պայքարում5:

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ 2

ԽՄԿԿ	Կենտկոմի	կոչերը6	(մինչև	1943թ.	–ՀամԿ(բ)Կ	Լոզունգները,	հրատարակվում	
էին	1918–1989թթ.:	Դրանք	պաշտոնական	փաստաթուղթ	էին,	որոնք	հանրահռչակվում	էին	
խորհրդային	պետության	ներքին	ու	արտաքին	քաղաքականությունը:	Կոչերի	տեքստերը	
հրատարակվում	էին	Մայիսի	1-ի	և	Նոյեմբերի	7-ի	կապակցությամբ,	բոլոր	թերթերում,	
հայտարարվում	 էին	 ռադիոյով	 ու	 հեռուստատեսությամբ:	 Խմբագրություններում	
նախապատրաստվում	էին	«Կոչերի»	այս	կամ	այն	կետի	բովանդակությունը	մեկնաբանող
ու	 բացահայտող	 հատուկ	 նյութեր:	 Դրանցում	 արտահայտվում	 էին	 խորհրդային	
պետության	նպատակներն	ու	խորհրդսյին	հասարակության	արժեքները:	Կոչերի	թիվը	

3	 Առաջնորդող	հոդված	—	որը	հրատարակվում	էր	թերթի	կամ	ամսագրի	առաջին	էջում	և	նվիրվում	էր	
խմբագրի	կարծիքով	ամենակարևոր	թեմային:	ԽՍՀՄ	գոյության	տարիներին	օգտագործվում	էր	որպես	
պրոպագանդայի	միջոց:

4	 Վ.	Ի.	Լենինի	—	կոմունիստական	(բոլշևիկյան)	կուսակցության	և	խորհրդային	պետության	հիմնադիրը:
5	 Электронный	архив	журнала	«Работница».	—	Հասանելիությունը՝:	http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27

Rabotnica%27%27/_%27%27Rabotnica%27%27.html.
6	 ЦК	КПСС	—	Центральный	Комитет	Коммунистической	партии	Советского	Союза	—	высший	коллегиаль-

ный	орган	коммунистической	партии	в	СССР,	осуществляющий	общее	руководство	страной.	
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հասնում	էր	մինչև	հիսունի,	երբեմն՝	գերազանցում:	Դրանք	ունեին	գնահատող	և	ոգեշնչող	
արտահայտություններ:	Կոչերի	տեքստերը	հրատարակվում	էին	մայիսմեկյան	շքերթների	
ժամանակ,	 բարձրախոսերից:	 Շքերթի	 մասնակիցները,	 անցնելով	 այն	 տրիբունայի	
կողքով,	 որի	 մոտ	կանգնած	 էին	խորհրդային	 ղեկավարները,	 ի	պատասխան	հնչեցվող	
Կոչերի,	պարտավոր	էին	գոռալ	«Ուռա!»	

²ÕµÛáõñ  3  ä³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ: ÊØÎÎ Î»ÝïÏáÙÇ Ù³ÛÇëÙ»ÏÛ³Ý 
Ïáã»ñÇó 1960 ¨ 1969ÃÃ. Ø³ÛÇëÇ 1

—		Կեցցե	Մայիսի	1-ը	—	աշխատավորների	միջազգային	համերաշխության	օրը,	
բոլոր	երկրների	աշխատավորների	եղբայրության	օրը!

—		Կեցցե	 բանվոր	 դասակարգի	 և	 կոլտնտեսային	 գյուղացիության	 անխախտ	
դաշինքը,	խորհրդային	կարգի	ամուր	և	անբեկանելի	հիմքը!

—		Կորչի	պատերազմը	մարդկության	կյանքից!	
—		Խորհրդային	 Միության	 աշխատավորներ!	 Անշեղորեն	 բարձրացրեք	

աշխատանքի	 արտադրողականությունը	 —	 կոմունիզմի	 հաղթանակի	 համար	
ամենակարևորը,	 ամենագլխավորը!	 Պայքարեք	 յուրաքանչյուր	 աշխատանքային	
րոպեի	ամբողջական	օգտագործման	համար!

—		Փառք	 և	 պատիվ	 խորհրդային	 կնոջը՝	 բոցավառ	 հայրենասերին,	 անխոնջ	
աշխատավորին,	հոգատար	մորը!

—		Կոմերիտականներ	 և	 կոմերիտուհիներ,	 խորհրդային	 երիտասարդություն!	
Սովորեք	 ապրել	 և	 աշխատել	 կոմունիստաբար!	 Մշակեք	 բարձր	 բարոյական	
հատկանիշներ!	Եղեք	կոմունիզմի	անխոնջ	և	գիտակից	կառուցողները!

—		Պիոներներ	և	դպրոցականներ!	Համառորեն	և	հետևողականորեն	տիրապետեք	
գիտելիքին	 ու	 աշխատանքային	 հմտություններին!	 Պատրաստվեք	 դառնալ	 մեծ	
Լենինի	գործի	ակտիվ	մարտիկներ!7

q

5. Ի՞նչ եք կարծում, ինչ նկատի ունի Մոլդավիայի կոմունիստական կուսակցության 
ղեկավարը, գործածելով «առաջադեմ մարդկություն» արտահայտությունը: 
Ի՞նչն է հեղինակն անվանում հեղափոխական ուժերի մարտական ստուգատես 
(Աղբյուր 4):

6. Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ երազանքներ ու հույսեր են մարդիկ արտահայտում 
մայիսմե¶ան կոչերում (Աղբյուր 3, 4): Ո՞րքանով է անկեղծ հեղինակի ելույթը 
(Աղբյուր 4): Հիմնավորեք Ձեր կարծիքը: 

7. Ի՞նչն է միավորում 2, 3, 4 Աղբյուրները:
8. Ի՞նչ տրամադրություն ունեն մարդիկ (Աղբյուր 5, 6): Ի՞նչ են նրանք ցուցադրում 

(Աղբյուր 5, 6, 7, 8): 
9. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ էր նշանակում տոնը երեխաների համար (Աղբյուր 8): 

Հասկանու՞մ են արդյոք երեխաները տոնի բնույթը, եթե առաջնորդվենք 
բացատրությամբ (Աղբյուր 2, 3, 4):

10. Ինչպե՞ս եք հասկանում Հարցախումբ 1-ի անվանումը: 

7	 Призывы	ЦК	КПСС	к	1	мая	1960	г.	—	газета	«Магнитогорский	металл».	—	Հասանելիությունը	էլեկտրոնային	
տարբերակին:	http://magmetall.ru/pdf/1969-04–24_01.pdf	 ;	М.Н.	Пряхин.	Приоритеты	общества	и	офици-
альная	пропаганда.	—	Виртуальный	кабинет:	Հասանելիությունը:	http://rudn.monplezir.ru/prioritety.htm.
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²ÕµÛáõñ  4  Ø³ÛÇëÇ 1-ÇÝ ÝíÇñí³Í Ñ³Ý¹Çë³íáñ ÝÇëïáõÙ ØáÉ¹³íÇ³ÛÇ ÎáÙÏáõëÇ 
Î»ÝïÏáÙÇ ³é³çÇÝ ù³ñïáõÕ³ñ Æ. Æ. ´á¹ÛáõÉÇ »ÉáõÛÃÇó8: 1970Ã.

Թանկագին	ընկերներ!	Ամեն	տարի	Մայիսի	1-ին	խորհրդային	ժողովուրդը,	մյուս	
սոցիալիստական	 պետությունների	 աշխատավորները,	 առաջադեմ	 մարդկությունը,	
բոոր	նրանք,	ում	համար	թանկ	են	ժողովրդավարության,	խաղաղության	և	սոցիալիզմի	
կատարելատիպերը,	անցկացնում	են	հեղափոխական	ուժերի	ստուգատես:	

Այդ	օրը	աշխատանքի	մարդիկ	աշխատանքի	մարդիկ	հզոր	երթերով	ու	ցույցերով	
արտահայտում	 են	 իրենց	 երազանքներն	 ու	 հույսերը,	 կումաչյան	 դրոշներով9,	
մայիսմեկյան	 կոչերով:	 Դրանք	 արտահայտում	 են	 աշխատավորների	 անկանխելի	
ձգտումը՝	համախմբվել	կապիտալիստական	շահագործման	դեմ	պայքարում,	հանուն	
երկրի	վրա	արդար	հասարակության	կառուցման:	

Մայիսի	 1-ը՝	 աշխատավոր	 ժողովրդի	 միասնության	 ավանդական	 տոն	
է,	 պրոլետարական	 ինտերնացիոնալիզմի	 մեծագույն	 սկզբունքին	 նրա	
հավատարմության	խորհրդանիշ:	Սա	այն	օրն	է,	երբ	առաձնակի	ուժով	է	դրսևորվում	
հանուն	 սոցիալիզմի	 և	 ազգային	 ազատության	 մղվող	 պայքարում	 ազնվի	 ու	
առաջադեմի	ընդհանրության	հզորությունը!10

²ÕµÛáõñ   5   Ø³ÛÇëÙ»ÏÛ³Ý 
óáõÛóÁ ²ñË³Ý·»ÉëÏÇ Ù³ñ½Ç 
ÎáïÉ³ë ù³Õ³ùáõÙ:  
1970-³Ï³Ý ÃÃ.11   
  
 
 
   
 

 
²ÕµÛáõñ   6    Ø³ÛÇëÙ»ÏÛ³Ý 
óáõÛóÁ àõÝ·»Ý ù³Õ³ùáõÙ: 
ØáÉ¹áí³, 198512

8	 ԿԿ	 –Կոնտրոնական	 կոմիտե:	 ԽՍՀՄ	 Կոմունիստական	 կուսակցության	 բարձրագույն	 ղեկավար	
մարմին,	որը	կրկնօրինակվում	էր	որպես	կոմունիստական	կուսակցության	բարձրագույն	մարմին	բոլոր	
միութենական	հանրապետություններում:

9	 Կումաչ	—	կարմիր	կտավ:
10	 «Советская	Молдавия»	—	республиканская	газета	Молдавской	ССР,	№	102	за	2	мая	1970	г.	
11	 Фотобанк	Лори.	—	Հասանելիությունը:	https://lori.ru/1559110?in-series=arhivnye-foto.
12	 Լուսանկարը	Վ.	Բալանի	ընտանեկան	արխիվից:
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²ÕµÛáõñ  7  Ø³ÛÇëÇ 1-Ç ïáÝÁ Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: ø. øÇßÝ¨, 1980Ã.13 

²ÕµÛáõñ  8  äÇáÝ»ñÝ»ñÁ Ù³ÛÇëÙ»ÏÛ³Ý óáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï: ø. øÇßÝ¨, 1982Ã.14

13	 Кишинэу.	Кишинев.	Kishinev.	Фотоальбом.	Составление	Сергея	Лебедева	и	Григория	Кориненко.	Фото-
съёмка	Григория	Кориненко,	Владимира	Синицкого,	Владимира	Туляну.	—	Издательсто	«Тимрул».	Киши-
нев,	1982.	—	С.	45.

14	 Кишинэу.	Кишинёв.	Kishinev.	Фотоальбом.	Նույն	տեղում:
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2:  îáÝÁ ¨ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÁ

q

11. Ի՞նչ են պատմում Մայիսի 1-ը նշելու մասին ականատեսները նախկին 
խորհրդային հանրապետություններից (Աղբյուր 9–13): Դուրս գրեք բանալի 
բառերն ու արտահայտությունները:

12. Ի՞նչ տրամադրություն է գերիշխում հուշերում: Ինչի՞ հետ են կապվում այդ 
տրամադրությունները: Ի՞նչն էր, հեղինակների կարծիքով, Մայիսի 1-ը դարձնում 
տոնական և հիշվող:

13. Ո՞ր ժամանակների մասին են պատմում ականատեսները: Ի՞նչ 
ընդհանրություններ ունեն հիշողությունները: Իսկ ինչո՞վ են տարբեր: Ի՞նչն 
է ավելի շատ այդ հիշողություններում. մանկական տպավորությունը, թե՞ 
մեծահասակներին բնորոշ գնահատականները: Պատասխանը հիմնավորեք:

14. Աղբյուրներից որը՞ կարող էր ամենալավը բնութագրել 1, 5, 6, 7, 8 
լուսսնկարները: Ընտրեք Աղբյուրների (լուսանկար և տեքստ) զույգեր և խմբեր: 
Հիմնավորեք Ձեր ընտրությունը:

15. Ի՞նչ նոր բան իմացաք Մայիսի 1-ի տոնի մասին Հարցախումբ 2-ի աղբյուրներից:

²ÕµÛáõñ  9  ²Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó. ØáÉ¹áí³:

1980-ական	 թթ.	 Մայիսի	 1-ը	 ամենանշանակալին	 էր	 օրացույցի	 տոներից:	
Ծաղիկներ,	դրոշներ,	ցուցանակներ՝	«Փառք	Մայիսի	1-ին!»,	«Փառք	ԽՍՀՄ-ին»,	«Փառք	
Կոմունիստական	կուսակցությանը!»	 «Լենինը	 դարաշրջանի	փառքն	 է	 ու	պատիվը!»	
գրություններով,	որոնք	ուղեկցվում	էին	«Ուռա!»	բացականչություններով	և	նվագախմբի	
նվագի	 հնչյուններով:	 Մենք,	 սովորողներս,	 դուրս	 էինք	 գալիս	 շքերթի	 ու	 տարիքից	
կախված,	 կրում	 էինք	 աստղ,	 կարմիր	 վզկապ	 կամ	 կոմերիտական	 կրծքանշան:	
Սկզբում	 հավաքվում	 էինք	 դպրոցի	 բակում,	 հետո,	 դասատուների	 հետ,	 գնում	 էինք	
դեպի	 գյուղական	 խորհրդի	 շենք,	 որտեղ	 բեռնատարի	 թափքին	 բեմ	 էր	 սարքված	
լինում:	Այստեղ	ելույթ	էին	ունենում	գյուղի	առաջին	դեմքերը:	Նրանք	փառաբանում	
էին	խորհրդային	քաղաքացիների	երջանիկ	կյանքն	ու	գովաբանում	կթվորուհիների	
և	 տրակտորիստների	 աշխատանքային	 հաջողությունները:	 Շքերթին	 մասնակցում	
էին	 գյուղական	 խորհրդի	 աշխատակիցները,	 մանկավարժները,	 բրիգադիրները	 և	
աշխատանքի	առաջավորները:

Շքերթից	 հետո,	 որը	 երեք	 ժամից	 ավել	 չէր	 տևում,	 դպրոցականները	 գնում	 էին	
առավոտից	դաշտերում	աշխատող	ծնողներին	օգնելու15:

²ÕµÛáõñ  10  ²Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÇ Ñáõß»ñÇó. 1970–80-³Ï³Ý ÃÃ., àõÏñ³ÇÝ³ 

Մայիսի	1-ի	տոնն	ինձ	համար	երկար	սպասված	էր:	 Տոնին	պատրաստվում	 էին	
նախապես:	 Ծնողներս	 ինձ	 համար	 շատ	փուչիկներ	 էին	 գնում:	 Դրանք	պարտադիր	
պետք	 է	 լինեին	 տարբեր	 գույների	 ու	 ձևերի,	 ցանկալի	 է՝	 նկարներով,	 պարտադիր	
կարմիր	դրոշակ՝	նրա	վրայի	գրությունը	իմ	համար	նշանակություն	չուներ,	որպեսզի	
ես	կարողանայի	նրան	ամրացնել	փուչիկները:	Երբեմն	ամրացնում	էի	նաև	ծաղիկներ՝	
կակաչ	ու	մեխակ:	Մայրս	Մայիսի	1-ի	համար	միշտ	նորություններ	էր	պատրաստում	—	
զգեստ,	կոշիկներ,	որպեսզի	տոնական	տեսք	ունենայինք:

15	 Հատված	 Սերաֆիմա	 Բոնդարի	 հետ	 հարցազրույցից.	 55	 տարեկան,	 Հիրտոպուլ	 Միք	 գյուղի	 բնակիչ,	
Կրիուլյան	շրջան:	Գրի	է	առել	Բերա	Բալանը:	



239

Մայիսի 1-ի տոնը երեկ և այսօր

239

Առավոտը	սկսվում	էր	ցույցից:	Ծնողները	անպայման	դրան	պետք	է	մասնակցեին	
իրենց	 ձեռնարկությունների	 շարքերում,	 կոլեկտիվների	 հետ:	 Ես	 մեկ	 հայրիկի,	 մեկ	
մայրիկի	հետ	էի	գնում,	ինչն	ինձ	վշտացնում	էր:	Սակայն	ես	գիտեի,	որ	այդ	ամենը	
կավարտվի,	 երբ	 մենք	 հասնենք	 տրիբունային	 ու	 համբերատար	 սպասում	 էի	 այդ	
պահին:	

Իսկական	 տոնն	 ինձ	 համար	 սկսվում	 էր	 շքերթի	 ավարտից	 հետո,	 երբ	 մենք	
ամբողջ	ընտանիքով	այգի	էինք	գնում:	Այնտեղ	մենք	տարբեր	զվարճալի	խաղեր	էինք	
նստում,	ծաղիկներ	հավաքում,	պաղպաղակ	ուտում:	Ինձ	միշտ	կոնֆետային	նվեր	էին	
առոնում,	որի	ճռճռացող	թղթերը	հիշում	եմ	մինչ	օրս:	Իսկ	երեկոյան	հյուր	էինք	գնում	
տատիկին	ու	պապիկին,	որտեղ	հավաքվում	էին	նաև	մեր	մյուս	ազգականները:	Մեծ	
սեղան	էր	բացվում	ու	երեկոն	անցնում	էր	հոգահարազատ	մթնոլորտում:	Դա	իսկական	
ընտանեկան	տոն	էր16!

²ÕµÛáõñ  11  ²Ï³Ý³ï»ëÇ Ñáõß»ñÇó. 1960–70-³Ï³Ý ÃÃ., Ð³Û³ëï³Ý:

«Դրանք	հին	ու	բարի	ժամանակներ	էին,	որ	արդեն	անցել	են	ու	դժվար	ետ	գան:	
Մայիսի	 1-ը	 իսկապես	տոն	 էր,	տարվա	 գեղեցիկ	 օր,	 երբ	արժանին	 էին	 մատուցում	
հայ	աշխատավորին:	Դա	պատվի,	ուրախության	ու	հպարտության	օր	էր:	Ափսոս,	որ	
այդ	տոնը	ներկայում	 չի	նշվում»	—	ասում	է	խորհրդային	տարիներին	մանկավարժ	
աշխատած,	69-ամյա	Կարինե	Նիկողոսյանը:

Մայիսմեկյան	 տոնի	 մասին	 զրույցում	 կարոտախտը	 պարուրեց	 նաև	 նախկին	
ինժեներ,	 ներկայում	 թոշակառու	 Լևոն	 Բարխուդարյանին,	 ով,	 ժպիտը	 դեմքին	
վերհիշեց,	որ	Աշխատավորի	օրվան	նրանք	երկար	էին	սպասում	ու	պատրաստվում	
էին	դրան,	նոր	հագուստ	էին	գնում,	սեղան	բացում,	մասնակցում	շքերթին,	իսկ	երբեմն	
գնում	էին	քաղաքից	դուրս՝	մայիսի	1-ը	նշելու17:

Իսկ	 ահա	 բուժքույր	 Սոնա	 Սարիբեկյանը	 կեսկատակ	 նշեց,	 որ	 այդ	 օրը	 իրենց	
կամավոր-պարտադիր	 սկզբունքով	 աշխատավարից	 ուղարկում	 էին	 ցույցին	
մասնակցելու,	ավեի	հաճախ	«պարտադրանքով»:	Չնայած	դրան,	նա	շատ	է	կարոտել	
այդ	ժամանակներին	ու	ուրախ	կլինի	մասնակցել	տոնակատարություններին,	թեկուզ	
պարտադրանքով:	 Ցավոք,	 նման	տոնակատարություններ	այլևս	 չեն	ացկացվում,	—	
նշեց	նա18:

²ÕµÛáõñ  12  «Ø³ÛÇëÇ 1-Ç ïáÝÁ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ´³ùíáõÙ» ÇÝï»ñÝ»ï-ýáñáõÙÇ 
ÝÛáõÃ»ñÇó

Ես	 փոքր	 ժամանակ	 շատ	 էի	 սիրում	 մասնակցել	 ցույցերի:	 Ինձ	 թվում	 էր,	 որ	
բոլորը	շրջապատում	այնքան	ուրախ	են!!!!	Ես	էլ	միանգամից	ուրախանում	էի:	Եվ	ինձ	
ուրախացնում	էր	նաև,	որ	ոչ	ոք	 չէր	արգելում	բարձր	գոռալ,	օրինակ	«Ուռա!!!»:	Իսկ	
հայրս,	պարզվում	է,	շատ	էր	սիրում	ինձ	իր	հետ	տանել,	որպեսզի	հանկարծ,	աստված	
մի	արասցե,	նրան	չպարտադրեն	ինչ-որ	պլակատ	քարշ	տալ!	Երբ	երեխայի	հետ	ես,	
նման	բան	չեն	անի…

Մենք	 ուրախանում	 էինք	 ուղղակի	 տոնի	 համար,	 չնայած	 որ	 ցանկացած	 տոնի	
ժամկետի	 ձգվածությունն	 ակնհայտ	 էր.	 կլիներ	 դա	 Մայիսի	 1-ը	 կամ	 Զատկի	
օրը:	 Լոզունգներ,	 դրոշներ,	 ցուցապաստառներ.	 այս	 ամենը	 և	 բրազիլական	

16	 Ալեսանդրա	Տրոֆիմենկոյի	հետ	հարցազրույցից:	Ծնվ.	1976թ.,	ք.	Կրիվոյ	Ռոգ,	Ուկրաինա:	Հավաքված	է	
«Ընդհանուր	պատմություն.	Մշակույթի	երկխոսություն»	թեմայի	շրջանակներում:	

17	 Ռուսաստանում	 մինչև	 1917թ.	 հեղափոխականորեն	 տրամադրված	 բանվորների	 անօրինական	
հավաքներ,	 որոնք	 կազմակերպվում	 էին	 քաղաքից	 դուրս,	 Մայիսի	 1-ին:	 Հաճախ	 հետապնդվում	 էին	
ոստիկանության	կողմից:	Ավելի	ուշ,	քաղաքից	դուրս	կազմակերպվող	այցելություններ:	

18 Воспоминания	 ереванцев:	 1	 мая	 был	 праздником	 воздания	 должного	 трудящимся.	 —	 Էլեկտրոնային	
ռեսուրս.	—	http://news.am/rus/.	 Հասանելիությունը	—	http://news.am/rus/news/57680.html.	Дата	 обраще-
ния	—	25	апреля	2014.
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տոնահանդեսի	 և	 Օլսթերի19	 կաթոլիկական	 մասում	 բողոքականների	 երթերի	 և	
խաչերթերի	պարտադիր	բաղադրիչներն	են…	Առանց	դրանց	ձևավորման,	տոնական	
զգացողություններն	 ամբողջական	 չեն:	 Իսկ	 եթե	 փորձենք	 համեմատել	 լճացման20 
շրջանի	տոնակատարությունները	ներկա	տոների	հետ,	ապա	անձեռնմխելի	մնացել	
է	միայն	Նոր	տարին21:

²ÕµÛáõñ  13  ²Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÇ Ñáõß»ñÁ 1950-³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇ Ù³ëÇÝ: ìñ³ëï³Ý

Եվ	Բաքվում	և	Թբիլիսիում	այդ	տարվա	[1952	թ.]	նախամայիսյան	օրերը	ցուրտ	էին,	
այդ	պատճառով	էլ	մեր	տոնական	հանդերձանքը,	զինվորական	տերմինաբանությամբ	
կարելի	էր	անվանել	՛՛հագուստի	ձևը՝	ձմեռային՛՛:	<…>

Ցուցարարների	 շարասյունները,	 կանգառից	 կանգառ,	 դանդաղ	 շարժվում	 էին	
դեպի	Ստալինի	անվան	հրապարակ,	դեպի	կառավարական	տրիբունաները,	որպեսզի	
այդտեղ	արդեն	առույգ	տեմպով,	ինչպես	վերջին	պոկումում,	անցնեն	նրանց	առջևից	
(«չդանդաղել,	չհապաղել,	չկանգնել»),	աչքերով	՛՛ուտելով՛՛	տրիբունայի	կենտրոնական	
հատվածը,	ակտիվ	թափահարելով	ձեռքներն	ու	համերաշխ,	բազմաձայն	«ուռա!»-ով	
պատասխանելով	 «հասնել,..	 զարգացնել,..	 ձգտել…	 գերազանցել..	 փառաբանել,	
փառաբանել,	փառաբանել…»	կոչերին,	որոնք	հնչում	էին	տասնյակ	բարձրախոսերից:	

Ստալինի	անվան	հրապարակում	սկսվեց	զինվորական	շքերթը,	բարձրախոսերից	
հնչեցին	 խրոխտ	 քայլերգերի	 հնչյունները:	 Արևը,	 կարծես	 ընդառաջ	 գնալով	
ցուցարարների	 ցանկություններին,	 սկսեց	 տաքացնել	 ամռան	 նման:	 Ստիպված	
էինք	հանել	վերարկուները,	 չնայած	որ	այն	ձեռքում	բռնելն	էլ	անհարմար	էր	թվում:	
Մեր	 շարասյունը	 կանգնած	 էր	 լայն	 փողոցի	 մեջտեղում,	 տրամվայի	 գծերի	 վրա:	
Պատսպարվել	 կարելի	 էր	 միայն	տրանսպարանտների22	 ստվերում,	 սակայն	 դրանք,	
բնականաբար,	բոլորին	չէին	բավականացնում23:

²ÕµÛáõñ  14  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñÁ 1960–70-³Ï³Ý ÃÃ. Ù³ëÇÝ: 
èáõë³ëï³Ý24 

Մայիսի	1-ին…	հսկայական	շքերթներ	էին	անցկացվում:	Մեր	փոքրիկ	քաղաքում	
շքերթին	 մասնակցողների	 թվում	 կարելի	 էր	 տեսնել	 նրա	 բոլոր	 բնակիչներին!	 <…>	
Բոլոր	աշխատավորները	հավաքվում	էին	իրենց	ձեռնարկություններում,	ամեն	մեկն	
ուներ	 կրծքանշան՝	 Լենինի	 նկարով	 փոքրիկ	 դրոշի	 տեսքով:	 Փչում	 էին	 փուչիկներ,	
մեծ,	 փայտե	 ձողերին	 փակցված,	 տանում	 էին	 առաջնորդների	 ու	 կուսակցության	
ղեկավարների	 նկարները,	 թղթե	 աղավնիներ,	 լոզունգներ,	 որոնք	 ավելի	 հաճախ	
սպիտակ	 ներկով	 գրված	 էին	 լինում	 կարմիր	 կտավի	 վրա:	 Դրանք	 ծածանվում	 էին	
քամուց	ու	երբեմն	խառնվում	իրար:

Իհարկե,	 հարկավոր	 էր	 տոներից	 մեկ	 շաբաթ	 առաջ	 բոլոր	 բարեկամներին	
բացիկներ	 ուղարկել	 Մայիսի	 1-ի,	 Հաղթանակի	 օրվա	 և	 Մեծ	 Հոկտեմբերի	 օրվա	

19	 Օլսթեր	 —	 Իռլանդիայի	 պատմական	 պրովինցիաներից:	 Բաժանվել	 է	 1921թ.	 քաղաքացիական	
պատերազմից	հետո:	Հյուսիսային	Օլսթերը	մաս	է	կազմում	Մեծ	Բրիտանիայի	Միացյալ	թագավորությանը:	
Հյուսիսային	 Իռլանդիայի	 (Օլսթերի)	 տարածքում	 ողջ	 XX	 դարի	 ընթացքում	 շարունակվում	 է	
էթնոքաղաքական	և	միջդավանաբանական	հակամարտությունը	բողոքականների	և	կաթոլիկների	միջև:	

20 Լճացման	 ժամանակաշրջան	 —	 ԽՍՀՄ	 պատմության՝	 1960-ական	 թթ.	 վերջից	 մինչև	 1980-ական	 թթ.	
առաջին	կեսն	ընկած	ժամանակահատվածը:	

21	 Парапет.	Сообщество	истории	Баку	и	бакинцев.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.baku.ru.	Фрагменты	с	
форума	Праздник	Первомая	на	главной	площади.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.baku.ru/frmpst-view.
php?frmpst_id=8038040&id=8054490&v=1#8054490.	—	С.	1–2.	Дата	посл.	обращения	—	15	мая	2015.	

22	 Շրջանակին	ամրացված	կտավ՝	գրություններով	և	պատկերներով:
23	 Эдуард	Караш,	Первомай	в	Тбилиси.	—	[Электронная	библиотека]	http://royallib.com.	—	Հասանելիությունը՝:	

http://royallib.ru/book/eduard_karash/pervomay_v_tbilisi.html.	—	էջ	5:
24	 Музей	 СССР.	 ХХ	 век.	 Ретро.	 Воспоминания.	 Ностальгия.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://20th.su.	 —	

Հասանելիությունը:	http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.
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շնորհավորանքներով:	 Եվ	 իհարկե,	 մենք	 բացիկներ	 ստանում	 էինք	 նրանցից,	 ում	
ուղարկել	էինք:	Եթե	դուք	նույնիսկ	մեկ	քաղաքում	էիք	ապրում,	ապա	չէր	խանգարի	
շնորհավորանք	ուղարկելն	ու	ստանալը:	Դա	լրացուցիչ	տոնական	տրամադրություն	
է	 ստեղծում:	Շքերթների	օրերին	 բոլորի	տրամադրությունը	 բարձր	 էր	ու	տոնական:	
Ոչ	 միայն	 այն,	 պատճառով,	 որ	 հանգստյան	 օր	 էր:	 Օդում	 ուղղակի	 թևածում	 էին	
ուրախութունն	ու	երջանկությունը:

Գարնանային	 տոները	 իմ	 հիշողությունում	 տպավորվել	 են	 ջինջ	 —	 երկնագույն	
երկնքով,	որը	ծածկվում	էր	բազմագույն	փուչիկներով,	բազմաթիվ	կարմիր	դրոշներով	
ու	 մոդայիկ	 սրճարանում	 կերած	 պաղպաղակով:	 Մետաղյա	 փայլուն	 սկուտեղում	
մատուցվող	պաղպաղակը	աննկարագրելի	ու	անսովոր	համեղ	էր:	Ծնողներս	տոնական,	
շքերթային	 հագուստ	 էին	 հագնում,	 մայրս	 ոսկե	 ծաղիկն	 էր	 փակցնում	 տոնական	
պիջակին	 ու	 ցանում	 էր	 իսկական	 «Դիոր»	 (այդ	 օծանելիքը	 նրան	 նվիրել	 էին:	 Ազատ	
վաճառքում	ֆրանսիական	օծանելիք	չկար),	իսկ	հայրս	նույնիսկ	փողկապ	էր	կապում:	
Ավելի	 ճիշտ,	 նա	 փողկապ	 այնքան	 էլ	 չէր	 սիրում,	 սակայն	 ես	 ուզում	 էի,	 որ	 կապի:	
Ես	կպնում	 էի	մայրիկին,	իսկ	մայրս	կապում	 էր	նրա	համար	անտանելի	 «խեղդոցը»:	
Շքերթից	անմիջապես	հետո	փողկապը	հայտնվում	էր	գրպանում:	Սակայն	մինչև	շքերթը	
ամեն	ինչ	հրաշալի	էր!	Դիոր,	կրծքազարդ,	փողկապ,	փուչիկներ:	Բոլորը	երջանիկ	էին!	
Մայիսյան	տոներից	հետո	մենք	գնում	էին	ամառանոց՝	կարտոֆիլ	ցանելու25:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. Ø³ÛÇëÇ Ù»ÏÇ Ï»ñå³ñÁ

q

16. Ո՞ր տոնին են նվիրված տարբեր տարիների փոստային բացիկները  
(Աղբյուր 15–27): Ի՞նչ տպավորություն են նրանք ստեղծում: Իչպե՞ս էին հասնում 
նման տրամադրության:

17. Ի՞նչ խորհրդանշաններ ու պատկերներ են գործածել նկարիչները: Կազմեք բոլոր 
փոստային բացիկների համար ընդհանուր խորհրդանշանների և պատկերների 
ցանկ:

²ÕµÛáõñ    15      1954 Ã.26   ²ÕµÛáõñ    16     1954 Ã.

25	 Музей	 СССР.	 ХХ	 век.	 Ретро.	 Воспоминания.	 Ностальгия.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://20th.su.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://20th.su/2013/05/01/parad-prazdnik-trudyashhixsya/.

26	 Открытки	15–24:	взято	из	«Первомайские	открытки.	Мир,	труд,	май!».	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	ЖЖ.	—	
Հասանելիությունը՝:	http://radimich-ru.livejournal.com/51480.html?thread=18200.
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q

18. Ինչպե՞ս են այդ պատկերներն ու խորհրդանշանները կապվում հիշողությունների 
տրամադրությունների (Աղբյուր 9–14) և մայիսմե¶ան տոնի պետական բնույթի 
հետ:

 ²ÕµÛáõñ  17  1954 Ã ²ÕµÛáõñ   18   1950-³Ï³Ý ÃÃ.

 ²ÕµÛáõñ  19  1957 Ã.  ²ÕµÛáõñ   20       1958 Ã.
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19. Ինքներդ ինչպիսի՞ բացիկ կընտրեիք՝ որպես տոնի Ձեր ընկալումն ավելի 
ամբողջական ցուցադրող: 

 ²ÕµÛáõñ     21  1969 Ã. ²ÕµÛáõñ   22   1979 Ã. 

 ²ÕµÛáõñ     23  1973 Ã.  ²ÕµÛáõñ   24   1957 Ã.
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q

20. Ինչի՞ մասին է խոսվում ԶԼՄ-ի հաղորդագրությունում (Աղբյուր 25): Ինչպե՞ս են 
միմյանց հարաբերվում հոդվածի վերնագիրն ու նրա բովանդակությունը:

21. Ի՞նչն է հեղինակը հավանել մայիսմե¶ան տոնում (Աղբյուր 26): Ի՞նչ ընդհանուր 
բան կա Մոլդովայում՝ 2010 և 2012թթ. մայսիմե¶ան տոնակատարություններում 
(Աղբյուր 25, 26):

22. Ու՞մ տեսակետն է ներկայացված Աղբյուր 27-ում: Ի՞նչն է միավորում Մոլդովայի 
արհմիությունների ազգային համադաշնության նախագահի (Աղբյուր 26) և 
վարչապետի պաշտոնակատարի (Աղբյուր 27) ելույթները: Ի՞նչ եք կարծում, 
հենց դա՞ էին ցանկանում լսել մայիսմե¶ան ցույցի մասնակիցները (Աղբյուր 25): 
Ինչու՞: 

23. Ու՞մ տեսակետն է ներկայացվում Աղբյուր 28-ում և 29-ում: Իսկ դուք այն կիսու՞մ 
եք:

24. Փոխվե՞լ է արդյոք մայիսի 1-ի հանդեպ վերաբերմունքը XXI դարի սկզբին: Ինչու՞: 
Հիմնավորեք պատասխանը:

²ÕµÛáõñ  25  ¼ÈØ-Ç Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó. «Ø³ÛÇëÇ 1-Á Ï³åÇï³ÉÇ ¹»Ù 
³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ï»Õ å³Ûù³ñÇ ûñÝ ¿», 4 Ù³ÛÇëÇ, 2010Ã. 

«Ազգային	 դիմադրության»	 ակտիվիստները27,	 Քիշնևի	 տրոլեյբուսային	 պարկի	
(RTEC)	 աշխատակիցների	 և	 «Молдкартон»	 բաժնետիրական	 ընկերությունների	
բան	վորների	 հետ	 մայիս	 1-ին	 դուրս	 էին	 եկել	 հրապարակ,	 հերթական	 անգամ	
հայտարարելու,	 որ	 բողոքում	 են	 աշխատավարձերի	 և	 այլ	 վճարների	 ուշացման	
դեմ,	 ինչպես	 նաև	 հօգուտ	 վերա/ազգայնացման	 դեմ28:	 RTEC-ի	 աշխատակիցները	
հրապարակում	 էին	արդեն	առավոտյան	 ժամը	 7-ին,	 թիվ	 3	տրոլեյբուսային	պարկի	
մուտքի	դիմաց	հավաքից	անմիջապես	հետո:	RTEC	աշխատակիցները	այդ	օրը	նաև	
գործադուլ	 հայտարարեցին.	 նրանք	 բողոքում	 էին	 ընկերության	 կոռումպացված	
ու	ոչ	իրազեկ	ղեկավարության	դեմ՝	ի	դեմս	նրա	գլխավոր	տնօրենի,	միաժամանակ	
պահանջելով	աշխատավարձերի	բարձրացում,	որը,	ըստ	էության,	միայն	նվազել	էր	
տարիֆների	կրկնակի	աճից	հետո:	<…>	Հաճախ	մեքենավարները	ստիպված	են	լինում	
նաև	 իրենց	 միջոցներով	 վերանորոգել	 անսարք	 տրոլեյբուսները,	 որովհետև	 նրանց	
ուղղակի	ասում	են.	«Գործի	դուրս	չգաս՝	աշխատավարձ	չես	տեսնի»29:

²ÕµÛáõñ  26  ²Ï³Ý³ï»ëÇ Ï³ñÍÇùÁ. 1 Ù³ÛÇëÇ, 2012Ã.

Երկար	ժամանակ	է,	ինչ	չէի	եղել	այդպես	նորմալ	կազմակերպված	միջոցառման:	
Մոլդովայի	 արհիմությունների	 ազգային	 համադաշնությունը	 Մայիսի	 1-ին,	 Աշխա-
տավորների	միջազգային	համերաշխության	օրը,	միտինգ	անցկացրեց	Ազգային	Մեծ	
ժողովի	հրապարակում,	Քիշնևի	կենտրոնում:	

Սկզբուն	լավ	համերգ	էր:	Մարդիկ	աստիճանաբար	հավաքվում	էին	բոլոր	կողմերից:	
Իչպես	 ոչ	 մի	անգամ,	 շրջակայքում	 շատ	 հանգիստ	 էր,	 չկար	 չարացածություն:	 Չկար	
քաղքենիություն	ու	քաղաքական	խաղեր:	Առաջին	անգամ	տեսա,	որ	ոչ	մի	տեղ	գարեջուր	
չկա:	Նախկինում	շուրջբոլորը	տասնյակ	վրաններ	էին,	որտեղ	գարեջուր	էին	վաճառում:	
Իսկ	հիմա	գործում	էր	հասարակական	վայրերում	ոգելից	խմիչքի	վաճառքի	արգելքը:

27	 «Ժողովրդական	դիմադրություն»	—	հասարական	քաղաքական	շարժում:	Մոլդովայի	Հանրապետության	
ձախ	ուղղվածության	կուսակցություն,	ստեղծվել	է	2003թ.:

28	 Վերա/ազգայնացում	—	ձեռնարկության	վերադարձ	պետությանը:	
29	 Информационный	ресурс	партии	«Народное	сопротивление»	http://rezistenta.info.	—	Հասանելիությունը՝	

http://rezistenta.info/work/63–1-maya-na-ploshhadi-velikogo-nacionalnogo-sobraniya-v-kishineve.htm.
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Օլեգ	 Բուձան,	 Մոլդովայի	 Արհմիությունների	 ազգային	 համադաշնության	
նախագահը,	հրապարակում	հավաքված	շուրջ	6	հազար	մարդու	առաջ	արտասանած	
իր	ելույթում	հայտարարեց,	որ	«արհմիությունը	չի	մոռանում	իր	պահանջների	մասին	ու	
պնդում	է	աշխատանքի	պայմանների	արմատական	բարելավման,	աշխատատեղերում	
անվտանգության	աներկբա	պահպանման,	ինչպես	նաև	նվազագույն	աշխատավարձերի	
ու	կենսաթոշակների	բարձրացման	մասին	իր	պահանջների	մասին»30:

²ÕµÛáõñ  27  ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó: Ø³ÛÇëÇ 1-Á ù³ÛÉáõÙ ¿ 
ØáÉ¹áí³Ûáí: 1 Ù³ÛÇëÇ, 2013 Ã.

<…>	 Մոլդովայի	 վարչապետի	 պաշտոնակատար	 Յուրի	 Լյանկէն,	 Մայիսի	 մեկի	
կապակցությամբ,	 շնորհավորական	 ուղերձ	 է	 հղել,	 որում	 ասվում	 է.	 «Մայիսի	 1-ը	
ամեն	տարի	աշխարհի	բոլոր	աշխատավորների	կողմից	նշվում	է	որպես	Աշխատանքի	
միջազգային	 օր:	 Մոլդովայի	 հանրապետությունում	 նույնպես	 այս	 օրը	 ազգային	
տնտեսության	 տարբեր	 ոլորտների	 աշխատավորները	 զգում	 են	 աշխատանք	 և	
առաջընթաց,	ցուցաբերում	են	համերաշխություն	ու	փոխօգնություն,	ինչպես	նաև	առաջ	
են	 տանում	 ժողովրդավարական	 արժեքները	 այդ	 թվում՝	 աշխատանքի	 իրավունքի	
պաշտպանությունը	 և	 սոցիալական	 արդարությունը:	 Մոլդավական	 ժողովուրդը	
փառաբանվում	 է	 իր	 աշխատասիրությամբ:	 Գործունեության	 բոլոր	 ոլորտներում	
ներգրավված	են	նրանք,	ովքեր	մասնագիտության	և	իրենց	գործի	իրական	նվիրյալներ	
են:	 Աշխատանքի	 տոնը	 լավ	 հնարավորություն	 է	 աշխատավորների	 հանդեպ	 մեր	
հարգանքի	մասին	բարձրաձայնելու	մասին»31:

²ÕµÛáõñ  28  àõÏñ³ÇÝ³óÇ ¹åñáó³Ï³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ

Մայիսի	 1-ը	 ինձ	 համար	 երբեք	 չի	 եղել	 յուրահատուկ	 տրամադրության	 ու	
մթնոլորտի	օր:	 Ցույցերի	 չեմ	մասնակցել,	 հանդիսությունների	ոգով	 լցված	 չեմ	 եղել:	
Ինձ	 թվում	 է,	 որ	 այս	 տոնը	 վաղուց	 է	 դադարել	 մարդկանց	 կյանք	 բերել	 նախկին	
յուրահատուկ	տրամադրությունն	ու	մթնոլորտը,	համենայնդեպս,	իմ	սերնդի	համար:	
Միակ	 զգացողությունը	 կապվում	 է	 երկու	 ոչ	 աշխատանքային	 օրերի	 հետ,	 որոնք	
կարելի	է	անցկացնել	ընտանիքի	և	ընկերների	հետ:	Հիմնականում՝	դեպի	բնություն,	
խորոված	ու	ընտանեկան	մթնոլորտ32:

²ÕµÛáõñ  29  ØáÉ¹³í³óÇ ¹åñáó³Ï³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ 

Աշխատանքի	 օրը	հանգստյան	 օր	 է	 և	այսօր,	 երբ	 միտինգներ	ու	այլ	 ցույցեր	 չեն	
կազմակերպվում,	մենք	այդ	հանգստյան	օրը	անցկացնում	ենք	տանը,	կամ	կարող	ենք	
կինո	նայել,	լավ	գիրք	կարդալ,	գնալ	կինո	կամ	թատրոն:	Ես	անձամբ	վայելում	եմ	այդ	
օրը,	քանի	որ	պետք	չէ	դպրոց	գնալ:	Որպես	կանոն	զբոսնում	եմ	քույրիկիս	հետ	կամ	
շատ	կարդում	եմ33:

q ²Ù÷á÷Çã ùÝÝ³ñÏáõÙ

 Ի՞ նչ են պատմում անցյալի մասին Մայիսի 1-ը նշելու խորհրդային 
ավանդույթները:

30	 Александра	Ефремова	—	автор	сайта	http://dupelbiz.com.	—	Հասանելիությունը՝	http://dupelbiz.com/%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/v-kishineve–1-maya–2012-goda.	

31	 Первомай	 шагает	 по	 Молдове.	 Информационно-аналитический	 портал	 AVA.MD	 http://ava.md.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://ava.md/news/020331-pervomai-shagaet-po-moldove.html.

32	 Ալեքսանդրա	 Կոզորոգի	 հետ	 հարցազրույցից:	 16	 տարեկան,	 ք.	 Դնեպրոձերժինսկ,	 Ուկրաինա:	
Հեղինակների	կողմից	գրանցված	է	սույն	նախագծի	համար,	2013թ.:

33	 Ավգուստինա	Բադիկիի	հետ	հարցազրույց:	16	տարեկան,	ք.	Յալովեն,	Մոլդովա:,	Հեղինակների	կողմից	
գրանցված	է	սույն	նախագծի	համար,	2013	թ.:
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Ð³ñó³ËáõÙµ 1: ¾ÃÝáë ¨ ³½·

²ÕµÛáõñ    1      ØáÉ¹áí³ÛÇ 
å»ï³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý 
Ñéã³ÏáõÙÁª 19911 

²ÕµÛáõñ     2     ºÉáõÛÃ ²½·³ÛÇÝ Ø»Í ÅáÕáíÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, øÇßÇÝ¨, ØáÉ¹áí³2

1	 Национальная	Собрания,	Молдова,	1991	г.	Провозглашение	государственной	независимости.	Автор	Ми-
хай	 Потырнике.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.trm.md.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.trm.
md/en/marea-adunare-nationala/marea-adunare-nationala-din–27-august–1991/.	Дата	 посещения	 веб-ресурса	
29.04.2014.

2	 «Мы	молдаване»	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.moldovenii.md/ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://
www.moldovenii.md/resources/files/images/news/news6/20081011–280.jpg.

q

1. Ի՞նչ եք տեսնում լուսանկարում (աղբյուր 1): 
Ի՞նչը կարող էր այդքան շատ մադկանց բերել 
միևնույն տեղը: Ի՞նչ եք կարծում. ովքե՞ր են այդ 
մարդիկ: Ի՞նչն է միավորում այդ մարդկանց:

2. Ովքե՞ր են պատկերված լուսանկարում (աղբյուր 
2): Ի՞նչն է միավորում այդ մարդկանց:

3. Ինչու՞ են արտադրում և գնում ապրանքներ 
պետական և պատմական խորհրդանիշներով 
(աղբյուր 3): Ի՞նչ են ուզում դրանով ընդգծել 
մարդիկ՝ հագնելով այդպիսի հագուստ:
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²ÕµÛáõñ     3      üáõïµáÉ³ÛÇÝ ß³åÇÏ 
ÙáÉ¹³í³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßáí3:  
¶ñ³éáõÙª «ÆÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ØáÉ¹áí³Ý ¿»

q

4. Ծանոթացեք տեղեկատվական 
տեղեկանքում բերված բնորոշումների 
հետ: Գտեք յուրաքանչյուր բնորոշման 
մեջ ընդհանուրն ու առանձահատուկը: 

5. Այս հասկացություններից ո՞րը 
կարելի է օգտագործել 1-ին և 
2-րդ լուսանկարում պատկերված 
մարդկանց բնութագրելու համար: 
Հիմնավորեք ձեր պատասխանը:

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Էթնոս	 (հունարենից	 ethnos	 —	 ժողովուրդ)	 —	 մարդկանց	 դիմացկուն	 համայնք,	
որը	 պատկանում	 է	 որոշակի	 տարածքում	 ապրող,	 լեզվով,	 կենցաղով,	 մշակույթով,	
հոգեբանական	առանձնահատկություններով	ապրող	միևնույն	ժողովրդին:	Որպես	կանոն,	
Էթնոսը	ձևավորվում	է	միասնական	տարածքում	և	տնտեսական	գործունեությամբ,	սակայն	
պատմական	 զարգացման	 ընթացքում	 որոշ	 էթնոսներ	 կորցնում	 են	 իրենց	 տարածքը	 և	
տարածվում	են	այլ	երկրներ	և	տարալուծվում	են	այլ	էթնիկական	խմբերի	հետ:

Ժողովուրդ	 (լատիներենից	 natio	 —	 ցեղ,	 ժողովուրդ)	 —	 քաղաքականապես,	
պետականորեն	կազմակերպված	ժողովուրդ,	 որն	իր	մեջ	 ներառնում	 է	 շատ	էթնոսներ:	
Էթնոսը	 կարող	 է	 դառնալ	 քաղաքական	 ժողովուրդ,	 ստեղծելով	 իր	 պետությունը	 և	
միավորելով	բոլոր	մարդկանց	որոշակի	տարածքում՝	քաղաքական	ընդհանուր	շահերով:

Քաղաքացիական	 հասարակություն	 —	 քաղաքացիների	 հասարակություն	
ինքնակազմակերպվելու	բարձր	աստիճանով՝	տնտեսական,	քաղաքական,	սոցիալական,	
մշակութային	 կապերի	 և	 իրավական	 փոխհարաբերությունների	 հիմքի	 վրա,	 որոնք	
միավորվել	 են	 համընդհանուր	 բարեկեցության	 հասնելու	 համար,	 ինչպես	 նաև՝	 դա	
ամենատարբեր	 ոչպետական	 և	 պետության	 կողմից	 չվերահսկվող	 քաղաքացիների	
միավորումներ	 և	 կազմակերպությունների	 ամբողջություն	 է,	 որոնք	 միավորված	 են	
ամենատարբեր	 հետաքրքրություններով,	 որոնք	 իրականացվում	 են	 պետության	
գործունեությունից	 դուրս	 և,	 հնարավոր	 է,	 ընդդեմ	 պետությանը՝	 ազատությունների,	
սեփականության	և	անվտանգության	և	նրա	քաղաքացիների	պահպանման	տեսակետից4:

q

6. Ի՞նչն է ընդհանուրը 4, 5, 6, 7, 8 աղբյուրների համար և ինչո՞վ են դրանք 
տարբերվում: Ինչի՞ է մարդուն պետք անձնագիրը: Ի՞նչն է բնորոշում անձնագրի 
առկայությունը: 

7. Պարտադիր է արդյո՞ք անձնագրի առկայությունը՝ որոշակի պետությունում 
այս կամ այն մարդու էթնիկական ծագումը հաստատելու համար: Բերեք 
օրինակներ: Ինչի՞ մասին է դա խոսում:

3	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.grenada.md.	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.grenada.md/media/
tshirt111.jpg

4	 Адаптированный	текст	«Політологія».	—	К.:	«ВЦ	Академія»,	2001.	—	С.	126,	181,	184.
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²ÕµÛáõñ    4    ØáÉ¹áí³ÛÇ ù³Õ³ù³óáõ 
³ÝÓÝ³·ñÇ ß³åÇÏÁ

²ÕµÛáõñ    5    àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ 
ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓÝ³·ñÇ 
ß³åÇÏÁ

²ÕµÛáõñ    6   Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓÝ³·ñÇ 
ß³åÇÏÁ

²ÕµÛáõñ   7   ìñ³ëï³ÝÇ 
ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓÝ³·ñÇ 
ß³åÇÏÁ

²ÕµÛáõñ    8    ²¹ñµ»ç³ÝÇ 
ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓÝ³·ñÇ 
ß³åÇÏÁ

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: ä»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³½Ù³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ

q

8. Էլ ի՞նչ խորհրդանիշներ են բնորոշում մարդու պատկանելիությունը այս կամ այն 
պետությանը: Ինչի՞ մասին են վկայում այդ խորհրդանիշները:

9. Ի՞նչ է սահմանադրությունը: Ինչի՞ մասին են խոսում հինգ երկրների 
սահմանադրություններից բերվող հատվածները (աղբյուրներ 9, 10, 11, 12, 13):

10. Ինչպե՞ս եք դուք հասկանում յուրաքանչյուր երկրի սահմանադրությունում 
օգտագործող այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են՝ «ինքնատիպություն», 
«ժողովրդի միասնություն», «ազգային փոքրամասնություններ», 
«միասնականություն»:
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q

11. Ի՞նչ իմաստով են այդ փաստաթղթերում օգտագործվում «ժողովուրդ» և «ազգ» 
հասկացությունները՝ էթնիկակա՞ն, թե՝ քաղաքական իմաստով: Հիմնավորեք 
ձեր պատասխանը:

12. Ինչո՞վ կարելի է բացատրել ժամանակակից երկրների բնակիչների էթնիկական 
և մշակութային բազմազանությունը:

13. Ինչու՞, ձեր կարծիքով, ժամանակակից պետությունների 
սահմանադրությունները ուշադրության են արժանացնում քաղաքացիների 
մշակութային ինքնատիպությանը վերաբերող հարցերը: Արդյո՞ք երկրի և 
ժողովրդի մշակութային բազմազանությունը վտանգավոր է պետության համար 
կամ անհնար է դարձնում նրա զարգացման հնարավորությունը: Հիմնավորեք 
ձեր պատասխանը:

²ÕµÛáõñ  9  ØáÉ¹áí³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÇó5

Հոդված	10.	Ժողովրդի	միասնությունը	և	ինքնատիպության	իրավունքը
–	 Պետության	 հիմքը	 կազմում	 է	 Մոլդովայի	 Հանրապետության	 ժողովրդի	

միասնությունը:	Մոլդովայի	հանրապետությունը	հանդիսանում	է	իր	քաղաքացիների	
ընդհանուր	և	անբաժանելի	հայրենիքը:

–	 Պետությունը	ճանաչում	և	երաշխավորում	է	բոլոր	քաղաքացիների	իրավունքը	
էթնիկական,	մշակութային,	լեզվական	և	կրոնական	ինքնատիպության	պահպանման,	
զարգացման	և	արտահայտման	համար:

²ÕµÛáõñ  10  Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÇó6

Հոդված	41:	Յուրաքանչյուրն	իրավունք	ունի	պահպանելու	ազգային	և	էթնիկական	
իր	ինքնատիպությունը:

Ազգային	փոքրամասնությանը	պատկանող	անձը	իրավունք	ունի	պահպանելու	և	
զարգացնելու	իր	ազգային	ավանդույթները,	կրոնը,	լեզուն	և	մշակույթը	<…>

²ÕµÛáõñ  11  àõÏñ³ÇÝ³ÛÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÇó7

Հոդված	 11.	 Պետությունը	 նպաստում	 է	 ուկրաինական	 ազգի	 միասնա	կա-
նությանը	 և	 զարգացմանը,	 նրա	 պատմական	 գիտակցությանը,	 ավանդույթներին	 և	
մշակույթին,	 ինչպես	 նաև	 Ուկրաինայի	 բոլոր	 տեղացի	 ժողովուրդների	 և	 ազգային	
փոքրամասնությունների	 էթնիկական,	 մշակութային,	 լեզվական	 և	 կրոնական	
ինքնատիպության	զարգացմանը:	<…>

²ÕµÛáõñ  12  ²¹ñµ»ç³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÇó8

5	 Конституция	 Республики	Молдова	 принята	 29	 июля	 1994	 года.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	—	 http://lex.
justice.md.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=311496&la
ng=2

6	 Конституция	принята	референдумом	5	июля	1995	г.	Конституционные	изменения	внесены	референдумом	 
27	ноября	2005	г.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.parliament.am.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.
parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=rus.	

7	 Конституция	 Украины	 принята	 28	 июня	 1996	 года.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	—	 http://iportal.rada.gov.
ua.	—	Հասանելիությունը՝:	http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf.	

8	 Конституция	 Азербайджана	 от	 12	 ноября	 1995	 года.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://ru.president.az;	 
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Հոդված	5.	Ժողովրդի	միասնությունը
II.	 Ադրբեջանի	 ժողովրդի	 միասնությունը	 կազմում	 է	 Ադրբեջանական	

պետության	 հիմքը:	 Ադրբեջանի	 հանրապետությունը	 հանդիսանում	 է	 Ադրբեջանի	
հանրապետության	բոլոր	քաղաքացիների	ընդհանուր	և	անբաժանելի	մասը:	

Հոդված	21:	
II.	 Ադրբեջանական	 հանրապետությունը	 ապահովում	 է	 մյուս	 լեզուների	 ազատ	

օգտագործումը	և	զարգացումը,	որոնցով	խոսում	է	բնակչությունը:

²ÕµÛáõñ  13  ìñ³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÇó9

Հոդված	34.
1.	Պետությունը	նպաստում	է	մշակույթի	զարգացմանը,	պայմաններ	է	ստեղծում	

մշակութային	կյանքում	քաղաքացիների	անսահմանափակ	մասնակցության,	մշակ-
ութային	ինքնատիպության	դրսևորման	և	հարստացման,	ազգային	և	համամարդկային	
արժեքների	ճանաչման	և	միջազգային	մշակութային	կապերի	զարգացման	համար:

q

14. Ինչպե՞ս է բնորոշում ազգին ժամանակակից հետազոտող Բ. Անդերսոնը 
(աղբյուր 14): Ի՞նչ նոր բան դուք իմացաք նրա գրքի հատվածից:

15. Ի՞նչ է հասկացվում բազմազանության տակ 15 և 16 աղբյուրներում: Ինչու՞ է, 
ժամանակակից սոցիոլոգների կարծիքով, գլոբալացման հասարակության 
պայմաններում աճում սեփական մշակութային ինքնատիպության հանդեպ 
պահանջը: Ինչպե՞ս հասկանալ «մշակութային ազգայնամոլություն» 
հասկացությունը ( աղբյուր 15):

16. Ինչպե՞ս ազգի «երևակայական հանրությունը» յուրաքանչյուր երկրում կարող է 
երկխոսություն վարել «մշակութային ազգայնամոլության» պայմաններում: Ո՞րն 
է պետության դերը այդ երկխոսության մեջ:

17. Շարունակեք նախադասությունը. Ժամանակակից հասարակությունը 
հանդիսանում է բազմազան ոչ միայն լեզվական, կրոնական, էթնիկական 
մշակույթի առումներով, այլև…

18. Ինչու՞ է, ձեր կարծիքով, ՄԱԿ-ը հաստատել մշակութային բազմազանության և 
զարգացման օր (աղբյուր 18): Ինչու՞ ՄԱԿ-ի աշխատակիցների կարծիքով, արժե, 
որ մենք սովորենք «բարի կամքի բոլոր մարդկանցով»: Ի՞նչն է հարստացնում և 
միավորում աշխարհի բոլոր մարդկանց: Ինչպե՞ս եք դուք դա հասկանում:

²ÕµÛáõñ  14  ²Ý·ÉÇ³óÇ Ñ»ï³½áïáÕ ´. ²Ý¹»ñë»ÝÁ ³½·Ç Ù³ëÇÝ

…ես	առաջարկում	եմ	ազգի	հետևյալ	բնորոշումը.	Դա	երևակայական	քաղաքական	
հանրություն	 է	 և	 այն	 երևակվում	 է	 որպես	 ինչ-որ	 անխուսափելի	 սահմանափակ,	
սակայն	միևնույն	ժամանակ,	ինքնավար	հանրույթ:

Այն	երևակայական	է,	քանի	որ	նրա	անդամները	նույնիսկ	ամենափոքր	ազգի,	երբեք	
չի	 կարողանալու	 իմանալ	 իր	 եղբայրակից-ազգակիցներից	 շատերին,	 հանդիպելու	
նրանց	 հետ	 կամ	 նույնիսկ	 լսել	 նրանց	 մասին,	 միևնույն	 ժամանակ,	 երբ	 նրանցից	
յուրաքանչյուրի	գիտակցության	մեջ	ապրում	է	նրանց	ընդհանրական	կերպարը:

http://ru.president.az/azerbaijan/constitution.	
9	 Конституция	Грузии	принята	24	августа	1995	года.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	—	http://firussia.webege.com.	—	

Հասանելիությունը՝:	 http://firussia.webege.com/countries/georgia/constitution/Georgia_constitution.html.	
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<…>Ազգը	պատկերանում	է	որպես	սահմանափակ	հանրույթ,	քանի	որ	նույնիսկ	
նրանցից	ամենից	խոշորը,	որը	հաշվում	է	ասենք,	միլիարդ	մարդ,	ունի	վերջնական,	
թեպետ	և	շարժելի	սահմաններ,	որոնց	սահմաններից	դուրս	գտնվում	են	այլ	ազգեր:	Ոչ	
մի	ազգ	չի	պատկերացնում	իրեն	որպես	չափանիշ	ողջ	աշխարհի	համար:	

<…>Այն	 պատկերանում	 է	 ինքնուրույն,	 քանի	 որ	 տվյալ	 հասկացությունը	 ծնվել	
է	 մի	 դարաշրջանում,	 երբ	 Լուսավորությունը	 և	 Հեղափոխությունը	 ոչնչացրեցին	
վավերականությունը10,	որը	նախանշվել	է	Աստծո	կողմից՝	հիերարխիկ	դինաստիական	
պետությամբ11:	<…>

Եվ	 վերջապես,	 այն	 պատկերանում	 է	 որպես	 հանրություն,	 քանի	 որ	 անկախ	
փաստացի	 անհավասարությունից	 և	 շահագործումից,	 որը	 կարող	 է	 գոյություն	
ունենալ	 յուրաքանչյուր	 ազգի	 մոտ,	 ազգը	 մշտապես	 հասկացվում	 է	 որպես	 խորը,	
հորիզոնական	ընկերակցություն:	Ի	վերջո,	 հատկապես	այդ	եղբայրությունը	վերջին	
երկու	 հարյուրամյակների	 ընթացքում	 միլիոնավոր	 մարդկանց	 հնարավորություն	 է	
տալիս	 երևակայության	այդ	 սահմանափակության	արդյունքում	 սեփական	 կամքով	
հեռանալ	կյանքից12:

²ÕµÛáõñ  15  Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÁ «Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
³½·³ÛÝ³ÙáÉáõÃÛ³Ý» Ù³ëÇÝ

Որքան	մենք	ավելի	ենք	կառուցում	համաշխարհային	միասնական	տնտեսական	
համակարգ	 և	 որքան	 ավելի	 ենք	 զարգացնում	 առօրյա	 կյանքի	 գլոբալացման	
գործընթացներըй13,	 ավելի	 ենք	 մոտենում	 նրան,	 որ	 կոչվենք	 …	 «մշակութային	
ազգայնամոլներ»:	 Որքան	 մենք	 ավելի	 ուժեղ	 ենք	 գլոբալացվում	 և	 դառնում	 ենք	
տնտեսապես	փոխկապակցված,	այնքան	ավելի	ենք	դառնում	մարդկային,	ընդգծելով	
մեր	առանձնացվածությունը,	պահպանելով	մեր	լեզուն,	մեր	արմատները	և	հայրենի	
մշակույթը:	Եվրոպայի	տնտեսական	միավորմամբ,	 գերմանացիներն	ավելի	 շատ	են	
իրենց	զգում	գերմանացիներ,	իսկ	ֆրանսիացիները՝	ավելի	ֆրանսիացիներ:

Ազգայնամոլության	 բացասական	 հետևանքներն	 ակնհայտ	 են.	 Էթնիկական	
զտումները	 և	 քաղաքացիական	 պատերազմի	 սարսափները	 նախկին	 բալկանյան	
երկիր	 Հարավսլավիայում,	 պատերազմները	 Մերձավոր	 Արևելքում՝	 հաճախ	
կրոնական	մոտիվներով,	ապստամբությունները	Խորհրդային	նախկին	երկրներում,	
ռասիստական	ֆանատները	շատ	երկրներում:

Սակայն	 մշակութային	 ազգայնամոլության	 դրական	 գծերը	 կրթության	 մեջ	
ակնհայտ	են:	Որքան	ավելի	են	ծաղկում	տեխնոլոգիաները,	այնքան	ավելի	ակնհայտ	
է	 դառնում	 ձգտումը	 պահպանելու	 սեփական	 մշակութային	 ժառանգությունը	
երաժշտության,	պարերի,	լեզվի,	արվեստի	կամ	պատմության	մեջ14:

²ÕµÛáõñ  16  üáõïáõñáÉá· ¾. ÂáýÉ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

…մենք	 պատահաբար	 չէ,	 որ	 ուսումնասիրում	 ենք	 բազմազանություն	 տանող	
զուգահեռ	 շարժումները՝	 տնտեսության,	 արվեստի,	 կրթության	 և	 զանգվածային	

10	 Легитимность	(от	лат.	legitimus	законный)	—	законность,	правомочность.
11	 Иерархическое	 династическое	 государство	 —	 имеется	 в	 виду	 традиционная	 монархия,	 где	 король	

принадлежал	одной	династии	и	его	власть	считалась	высшей	по	отношению	ко	всему	обществу.
12 Андерсон	Бенедикт.	Воображаемые	сообщества.	Введение.	—	[Электронная	версия	книги	в	библиотеке]	

http://www.gumer.info.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/anders/01.
php.	

13	 От	глобализация	(от	лат.globus	—	шар)	—	процесс	всемирной	экономической,	политической	и	культурной	
интеграции	и	 унификации,	 сопровождающая	процесс	 развития	 капитализма	и	 создания	международного	
рынка,	сырья,	капиталов,	труда	и	услуг.	Особенно	интенсивно	процесс	глобализации	развивается	в	ХХ	—	
начале	ХХІ	вв.

14	 Гордон	Драйден.	Джанетт	Вос.	Революція	в	навчанні.	Львів:	2005.	—	С.	75.	—	Адапт.	текст.
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մշակույթի	 և	 հենց	 սոցիալական	 կարգավիճակի	 մեջ:	 Այս	 շարժումները	 միասին	
կազմում	են	պատմական	մեծ	 գործընթացի	անսովոր	մասը:	Գերարդյունաբերական	
հեղափոխությունը15	 կարող	 է	 քննարկվել	 որպես	 մարդկային	 հասարակության	
առաջընթաց,	հաջորդ՝	փոխակերպության	ավելի	բարձր	աստիճան16: 

²ÕµÛáõñ  17  Ð³Õáñ¹áõÙ ¼ÈØ-Çó

Մայիսի	21-ին	ՄԱԿ-ում	նշում	են	մշակութային	բազմազանության	Համաշխարհային	
օրը՝	հանուն	երկխոսության	և	զարգացման:	Այն	հաստատվել	է	Գլխավոր	Ասամբլեայի	
որոշմամբ	2002	թվականին:

Օրվա	շրջանակներում	ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ն	և	ՄԱԿ-ի	քաղաքակրթությունների	Ալյանսը	
արշավ	 են	 ծավալում	 «Կատարիր	 մի	 գործ»	 կարգախոսի	 տակ:	 Նախաձեռնության	
հեղինակները	 բոլոր	 բարի	 կամքի	 մարդկանց	առաջարկում	 են	 ոչ	 միայն	 գիտակցել	
մշակութային	 բազմազանության	 արժեքները	 և	 սովորել	 համագործակցություն	 այլ	
մշակույթի	տեր	մարդկանց	հետ,	այլև	ունենալ	իր	սեփական	ներդրումը	աշխարհում	
այդ	 գաղափարների	 տարածման	 համար:	 ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի	 գլխավոր	 տնօրեն	
Իրինա	 Բոկովայի	 խոսքերով՝	 խնդիրը	 կայանում	 է	 նրանում,	 որպեսզի	 ապահովվի	
բազմազանության	 լայնորեն	 ճանաչումը,	 որը	 մեզ	 հարստացնում	 է,	 և	 մարդու	
իրավունքները,	որոնք	մեզ	միավորում	են17:

q ²Ù÷á÷Çã ùÝÝ³ñÏáõÙ

 Ի՞նչն է հասարակությանը դարձնում միասնական ու բազմակերպ:

15	 Գերարդյունաբերական	հեղափոխություն	—	այն	հասկացություն	է,	որը	նշանակում	է	անցում	ХІХ-ХХդդ.	
արդյունաբերական	հասարակույթունից	դեպի	նոր	տնտեսություն	և	տեղեկատվական	հասարակություն:

16	 Тоффлер	Э.	Шок	будущего.	—	М.:	2003.	—	С.	326.
17 В	ООН	отмечают	Всемирный	день	культурного	разнообразия	во	имя	диалога	и	развития.	—	Отдел	новостей	

и	 СМИ.	 Радио	 ООН.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/192984/
index.html#.VbiCz_ntlHz.	



253

Առանցքային արժեքներն ու հասարակական 
փոփոխությունները

 X Ի՞նչ են արժեքները և ինչպե՞ս են դրանք ազդում  
հասարակության վրա:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: Æ±Ýã »Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ÇÝãå»±ë »Ýù Ù»Ýù ¹ñ³Ýù 
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 

q

1. Ցանկից ընտրեք 10 հասկացություն, որոնք արտացոլում են Ձեր համար 
առավել կարևոր արժեքները: Բացատրեք Ձեր ընտրությունը: Քննարկեք 
համադասարանցիների հետ:

2. Հեշտ է արդյո՞ք ընտրությունն ու ինչու: 
 

 � ÊáëùÇ ³½³ïáõÃÛáõÝ  � øÝÝ³¹³ï³Ï³Ý 
Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ

 � Ð³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝ

 � Ð³ñëïáõÃÛáõÝ  � êï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝ  � Ð³í³ë³ñáõÃÛáõÝ
 � ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ  � ÎáãáõÙ  � ²½ÝíáõÃÛáõÝ
 � Ø³ñ¹áõ 
Çñ³íáõÝùÝ»ñ

 � ê»ñ  � ´³ñ»ÏñÃáõÃÛáõÝ

 � ÀÝïñ»Éáõ Çñ³íáõÝù  � ´³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ  � ²ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝ
 � ´³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝ  � ²é³çÝáñ¹áõÃÛáõÝ  � ÊÕ×Ç ³½³ïáõÃÛáõÝ
 � ²½³ïáõÃÛáõÝ  � ²ßË³ï³ßáõÏ³  � ´ÝáõÃÛáõÝ
 � úñ»Ýù ¨ Ï³ñ·  � ²éáÕçáõÃÛáõÝ  � Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 

Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ
 � àõÅ»Õ å»ïáõÃÛáõÝ  � î»Õ³ß³ñÅí»Éáõ 

³½³ïáõÃÛáõÝ
 � ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ

 � öáË½ÇçáõÙ  � Ð³çáÕáõÃÛáõÝ  � Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ

3. Ու՞մ տեսակետներն են ներկայացված Աղբյուր 1–4-ում: Ի՞նչն է ընդհանուր և 
ինչը տարբեր ժամանակակիցների կարծիքներում այն մասին, թե մարդու և 
հասարակության ¶անքում ի՞նչն է ամենակարևորը (Աղբյուր 1–4): 

4. Հարց 1-ի քննարկման արդյունքում, ինչպես նաև 1–4 Աղբյուրների օգնությամբ 
ձևակերպեք «արժեքներ» հասկացության Ձեր ընկալումները:

²ÕµÛáõñ  1  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ïÙ³µ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ

Արժեքներն	առավել	հիմնարար	գաղափարներ	են,	համոզմունքներ,	որոնք	ընկած	
են	մարդկային	վարքի	հիմքում:	Նրանք	պայմանավորում	են	այն,	թե	ինչպես	ենք	մենք	
հասկանում	աշխարհն	 ու	 ինչպես	 ենք	պատասխանում	 նրա	 մարտահրավերներին:	
Որպեսզի	 ավելի	 լավ	 հասկանանք,	 թե	 ինչ	 են	 արժեքները,	 արժե	 բացատրել,	 թե	
ինչ	 են	 դրանք:	 Արժեքները	 հետաքրքրություններ	 չեն:	 Վերջիններն	 ավելի	 հաճախ	
հարաբերվում	 են	 նյութական	 բարիքին	 ու	 հարմարություններին	 (հող,	 գումար,	
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պաշտոն):	 Հետաքրքրությունները	 կամ	 շահերը	 կարելի	 է	 հաշտեցնել	 միմյանց	 հետ,	
հասնելով	 փոխզիջումների:	 Ի	 տարբերություն	 հետաքրքրությունների,	 արժեքները	
նյութականանացված	արտահայտություն,	գին	չունեն,	հետևաբար՝	առևտրի	ենթակա	
չեն:	 Մարդիկ	 կարող	 են	 համեմատաբար	 ավելի	 հեշտ	 պայմանավորվել	 իրենց	
հետաքրքրությունների,	 շահերի	 շուրջ,	 սակայն	 կարող	 են	 իրար	 կոկորդ	 կրծել,	 եթե	
խոսքը	արժեքներին	է	վերաբերում:	Արժեքներն	առավել	լավ	է	բնութագրել	փորձելով	
ինքն	իրեն	պատասխանել	հետևյալ	հարցին.	հանուն	ինչի՞	ես	կարող	եմ	զոհաբերել	իմ	
ժամանակը,	առողջությունը,	և,	եթե	պետք	լինի,	նույնիսկ	կյանքը1:

²ÕµÛáõñ  2  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏóÇ Ï³ñÍÇùÁ: Ò»ñ¹ êñµáõÃÛáõÝ ÐáíÑ³ÝÝ»ë äáÕáë II 
å³åÇ áõÕ»ñÓÁ ØÇ³íáñí³Í ²½·»ñÇ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 50-ñ¹ 
²ë³ÙµÉ»³ÛÇÝ: 5 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1995Ã.

Նոր	 հազարամյակի	 շեմին	 մենք	 վկայում	 ենք	 ազատության	 այն	 փնտրտուքի	
անսովոր	 գլոբալ	 արագացման	 մասին,	 որը	 մարդկային	 պատմության	 մեծագույն	
շարժիչ	ուժերից	մեկն	է:	Այս	ֆենոմենը	չի	սահմանափակվում	միայն	երկրագնդի	որևէ	
մասով	և	այն	չի	հանդիսանում	առանձին	վերցված	որևէ	մշակույթի	արտահայտությունը	
<…>	Ազատության	այս	 համաշխարհային,	 համամարդկային	 ձգտումը	 իրապես	 մեր	
ժամանակի	տարբերակիչ	նշաններից	մեկն	է:

Ազատությունը	մարդու	արժանապատվության	ու	մեծության	չափում	է:	Վերապրել	
ազատությունը,	 որը	 յուրահատուկ	 է	 առանձին	 անձանց	 ու	 ժողովուրդների	 —	
դա	 հրաշալի	 մարտահրավեր	 է	 մարդու	 հոգևոր	 աճի	 և	 ազգերի	 բարոյական	 ուժի	
համար:	 Հիմնական	խնդիրը,	 որին	 մենք	 բոլորս	պետք	 է	անդրադառնանք	այսօր	—	
ազատության	գործածման	պատասխանատվությունն	 է՝	 ինչպես	նրա	անհատական,	
այնպես	 էլ	 սոցիալական	 չափումներով:	 Հետևաբար,	 մեր	 մտածումները	 պետք	
է	 ուղղվեն	 ազատության	 բարոյական	 կառուցվածքի	 խնդրին,	 որը	 ազատության	
մշակույթի	ներքին	ճարտարապետությունն	է:	Ազատությունը	միայն	բռնակալության	
ու	 ճնշումների	 բացակայություն	 չէ:	 Եվ	 դա	 միայն	 ամեն	 ինչ	 անելու	 թույլտվություն	
չէ,	ինչ	մենք	կկամենանք:	Ազատությունն	ունի	ներքին	«տրամաբանություն»,	որն	այն	
առանձնացվում	է	և	ազնվացնում:	Ազատությունը	նշանակված	է	ճշմարտությանն	ու	այն	
իրականացվում	է	մարդու	կողմից	ճշմարտության	որոնումներում	և	ճշմարտության	
մեջ	մարդու	կյանքում:	Առանձնացվելով	անձից,	ազատությունը	դառնում	է	ավելորդ	
ազատամտություն	 անհատների	 կյանքում,	 և	 քաղաքական	 կյանքում	 այն	 դառնում	
է	 առավել	 հզորների	 քմահաճույք,	 ուժի	 փոփոխականություն:	 Մարդու	 մասին	
ճշմարտության	 հիշատակումը,	 որը	 հեռու	 է	 ազատության	 սահմանափակում	 կամ	
վերջինիս	ուղղված	վտանգ	կոչվելուց,	այն	ճշմարտությունը,	որը	համաշխարհայնորեն	
հայտնի	 է	 բարոյական	 օրենքի	 միջոցով,	 և	 գրված	 է	 բոլոր	 մարդկանց	 սրտերում,	
հանդիսանում	է,	իրապես,	ազատության	ապագայի	երաշխավորը2:

²ÕµÛáõñ  3  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ï³½áïáÕÇ Ï³ñÍÇùÁ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝáõÙ 
³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Մենք	արժանապատվությունն	առավել	սուր	ենք	գիտակցում	կորցնելով	այն,	երբ,	
ընկնելով	կախվածության	մեջ,	ստիպված	ենք	գործել	ոչ	մեր	կամքով,	արտահայտել	
ոչ	մեր	կարծիքները,	 նայել	 ուրիշների	աչքերով,	ապրել	ոչ	մեր	կանոններով,	տանել	
վիրավորանքներն	 ու	 ներխուժումները	 մեր	անձնական	 կյանք:	Այդ	 ժամանակ	 մենք	

1	 Ярослав	Грицак.	26-й	процент	або	як	подолати	історію.	—	К.:	2014.	—	էջ	52–53:	(ռուս.	թարգմ.	ուկրաինացի	
խմբագրի):

2	 Обращение	Его	Святейшества	Папы	Иоанна	Павла	II	к	50-ой	Ассамблее	Организации	Объединенных	На-
ций	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	www.krotov.info.	—	Библиотека	Якова	Кротова,	2005.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://www.krotov.info/acts/20/voityla/oon.html.
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շատ	սուր	ենք	զգում,	որ	յուրաքանչյուր	մարդ	ունի	սուվերեն	մարզ,	տարածություն,	որը	
ներառում	է	հարցերի	այնպիսի	շրջանակ,	որոնք	ենթակա	են	միայն	իրեն	և	կազմում	
են	նրա	անքակտելի	իրավունքի	առարկան:	Դա	նրա	արժանապատվության	ոլորտն	է:	
Նրա	մեջ,	ըստ	ամենայնի,	մտնում	է	ամենը,	ինչ	պետք	է	մարդուն	սեփական	կարծիքը	
մշակելու,	 հարաբերությունների	 և	 որոշումների	 համար:	 Արժանապատվության	
ոլորտում	 որոշակի	 կայունություններ	 են	 հանդիսանում	 privacy-ները,	 այսինքն՝	
պրիվատությունը,	 անձնականությունը,	 որը	 մարդու	 կյանքի	 անձնական	 ոլորտն	 է,	
ինչպես	նաև	նրա	ազգային	ու	կրոնական	ինքնորոշումը:

	 Սեփական	 արժանապատվության	 իրավունքը	 մարդու	 առավել	 հիմնարար	 և	
անքակտելի	իրավունքն	է:	Նույնիսկ	այն	դեպքերում,	երբ	կարող	են	տնօրինել	մարդու	
կյանքը,	ինչպես	օրինակ	պատերազմի	ժամանակ,	կամ	մարդուն	զրկել	կյանքից,	ինչպես	
դատարանում,	ոչ	ոք	իրավունք	չունի	նրանից	խլել	նրա	արժանապատվությունը,	ինքն	
ինքը	մնալու	իրավունքը,	սեփական	սուվերեն	տարածքը	պահպանելը:

Արժանապատվության	 դաշտն	 անձեռնմխելի	 է,	 նրա	 սահմանները	 չպետք	 է	
խախտվեն:	 Որպես	 արժանապատվության	 դաշտ	 կամ	 տարածք	 ներխուժում	 մենք	
դիտարկում	 ենք	 ցանկացած	 գործողություն,	 որը	 մարդուն	 հարկադրում	 է	այնպիսի	
կարծիքի,	 հարաբերության,	 որոշման	 կամ	 գործողության,	 որը	 նրան	 զրկում	 է	
ազատությունից	արժանապատվության	այդ	 դրսևորումներից	 որևէ	 մեկում:	Այստեղ	
ակնհայտորեն	մտնում	են	նաև	կարծիքի	պարտադրանքը,	մարդու	դիրքորոշման	վրա	
ճնշումը,	վերջնագրերով	խոսելը,	ինչպես	նաև	կարծիք,	հարաբերություն	կամ	նույնիսկ	
կարեկցանք	կորզելը3:

²ÕµÛáõñ  4  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ïÝï»ë³·»ïÇ Ï³ñÍÇùÁ »íñáå³Ï³Ý  
³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Եվրոպական	 արժեքները	 հիմնված	 են	 երկու	 ինտեգրալ	 բնորոշումների	 վրա:	
Առաջինը	 պատասխանատու	 ազատությունն	 է:	 Ազատությունը	 եվրոպացիների	
համար	սոսկ	քաղցրեղեն	կամ	անուշ	պատառ	չէ,	այլ	նրանց	գոյության	պայման,	քանի	
որ	առանց	ազատության	նրանք	ուղղակի	չեն	կարող	ինքնաիրացվել:	Ազատությունը	
կենսականորեն	 կարևոր	 բոլոր	 իրավիճակներում	 ընտրության	 հնարավորություն	 է	
և	նրանք	սահմանափակում	են	այն	այնպես,	որ	վնաս	չպատճառեն	ուրիշներին:	Երբ	
մարդիկ	 ինքնակամ	 իրենց	 սահմանափակում	 են,	 դա	 կոչվում	 է	 պատասխանատու	
ազատություն:	 Այնուհետև	 սկսում	 է	 գործել	 պետությունը,	 որը	 պատժում	 է	 նրանց,	
ովքեր	չեն	ուզոմ	ինքնակամ	սահմանափակել	իրենց:	Սակայն	օրենքը	գործում	է	միայն	
այն	ժամանակ,	երբ	բնակչության	հիմնական	մասը	նրա	հետ	համաձայն	է:	Եթե	օրենքը	
չի	 համապատասխանում	 բնակչության	 մեծամասնության՝	 արդարության	 մասին	
զգացողություններին,	ապա	այն	ուղղակի	չի	գործի:	

	 <…>	 Երկրորդը՝	 պատասխանատու	 համագործակցությունն	 է:	 Դա	 նշանակում	
է,	 որ	 դուք	 հակված	 եք	 համագործակցության,	 դուք	ակտիվ	 եք,	 դուք	պատրաստ	 եք	
փոխզիջումների	և	փոխզիջումը	Ձեր	համար	ամենևին	պարտություն	չի	նշանակում:	
Եվ	երբ	դուք	հասնում	եք	որևէ	համաձայնության,	դուք	նրան	պատասխանատվությամբ	
եք	մոտենում:

Ահա	 այս	 համալիրը,	 կազմված	 պատասխանատու	 ազատությունից	 և	 պա-
տա	սխանատու	 համագործակցությունից,	 մենք	 անվանում	 ենք	 այն,	 ինչ	 կոչվում	
է	 սոցիալական	 կապիտալ:	 Եթե	 մի	 խոսքով՝	 ապա	 դա	 վստահությունն	 է:	 Վստա-
հոթյունը	 սեփական	 ինստիտուտների	 հանդեպ4,	 վստահությունը	 ոչ	 յուրայինների,	

3	 Г.И.	Абелев.	О	достоинстве	в	жизни	и	науке.	—	Очерки	научной	жизни.	Глава	ІІІ.	М.:	2006.	—	[Электрон-
ная	версия].	—	Հասանելիությունը՝	http://garriabelev.narod.ru/abelev.pdf,	С.	247.

4	 Այստեղ	 նկատի	 ունի	 այն	 սոցիալական	 ու	 քաղաքական	 ինստիտուտներն	 ու	 կանոնները,	 որոնք	
պայմանավորում	են	պետության	և	հասարակության	կյանքը:
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անծանոթների	 նկատմամբ:	 Այն	 հասարակությունում,	 որտեղ	 վստահություն	 կա,	
ամեն	ինչ	ավելի	 էժան	է:	Որովհետև	անվստահությունն	ի	հայտ	է	 բերում	մի	 շարք	
գործիքներ,	 որոնք	 թանկ	 արժեն:	 Սա	 նշանակում	 է,	 որ	 այս	 կապիտալն	 ունեցող	
հասարակություններն	ավելի	հարուստ	են	այն	չունեցողներից5:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ ¨ ³ñÅ»ùÝ»ñ 

q

5. Ինչի՞ մասին է խոսվում դպրոցականի և ուսանողի հուշերում (Աղբյուր 5, 6): 
Որքան ժամանակ է անցել այն իրադարձություններից, որոնց մասին խոսվում է 
մինչև դրանք գրի առնելը: 

6. Ինչ՞ն է, բացի անհատական տպավորություններից, ներկայացված խորհրդային 
դպրոցականի ու ուսանողի հուշերում: Հիմնավորեք Ձեր կարծիքը:

7. 5 և 7 աղբյուրները նիրված են երեխաների դաստիարակությանը: Ի՞նչն է 
միավորում այդ տեքստերը:

8. Ինչպե՞ս կսահմանեիք այն արժեքնեը, որոնց մասին խոսվում է ԶԼՄ-ների 
հաղորդագրություններում (Աղբյուր 6, 7, 8, 9): Կազմեք այն հասկացությունների 
ցանկը, որոնք ձեր դեպքում պայմանավորում են այդ արժեքները: Ձեր և 
համադասարանցիների աշխատանքի արդյունքները համեմատեք: 

²ÕµÛáõñ  5  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ¹åñáó³Ï³ÝÇ Ñáõß»ñÇó... 

Հիշում	եմ,	ինչպես	հիմա.	1975թ.	օգոստոս,	ուսման	մեջ	գերազանց	հաջողությունների	
համար	 ինձ	 պարգևատրեցին	 Արտեկի	 ուղեգրով6,	 «Լազուրնայա»	 դրուժինա,	
միջազգային	 հերթափոխ:	 Սեփական	 երկրով	 հպարտությունն	 ու	 բարձրագույն	
հայրենասիրությունը	 միավորում	 էին	 ԽՍՀՄ	 բոլոր	 հանրապետությունների	
պիոներներին	 Նեպալի,	 Շրի	 Լանկայի,	 Բիրմայի,	 Եմենի	 և	 այլ	 երկրների	
ներկայացուցիչների	 առաջ:	 Ես	 ողջ	 կյանքում	 հիշում	 եմ	 տիեզերագնացության	
թանգարան	 կազմակերպված	 էքսկուրսիան	 ու	 փորձարկումները	 ցենտրիֆուգի	
վրա,	հանդիպումները	հաղորդավար	Լևիտանի7,	տիեզերագնացներ	Վ.	Տերեշկովայի	
և	 Ն.	 Տիտովի,	 մարշալ	 Գ.	 Ժուկովի	 հետ8.	 Մեզ	 սովորեցնում	 էին	 ամեն	 ինչում	 լինել	
առաջինը;	մրցակցության	ոգին	ու	կարգապահությունը,	ամենաբարձր	արդյունքներին	
հասնելու	 ձգտումը	 մեզ	 միշտ	 տարբերում	 էին	 այլ	 երկրների	 ներկայացուցիչներից:	
Հետաքրքրասիրութամբ	ու	հսկայական	ուշադրությամբ	էին	մենք	լսում	այլ	երկրների	
կյանքի	մասին	պատմություններն	ու	զարմանում	նրանց	պարերի,	սովորութների	ու	
ավանդույթների	վրա:	Նեպալից	եկած	աղջկա	նվիրած	գունավոր	քարերը	ինձ	համար	
իսկական	գանձ	էին	ու	բարձրագույն	արժեք:	Մենք	շատ	երկար	էինք	նամակագրական	

5	 Александр	 Пасхавер.	 С	 нашими	 ценностями	 мы	 не	 можем	 быть	 богатой	 страной.	 —	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]http://platfor.ma/magazine.	—	Հասանելիությունը՝	http://reinvent.platfor.ma/aleksandr-paskhaverr/.

6	 «Արտեկ»	—	Միջազգային	մանկական	կենտրոն	Ղրիմի	հարավային	ափին,	Արտեկ	գետի	մոտ:	ԽՍՀՄ-ում	
և	աշխարհում	ամենից	հայտի	պիոներական	ճամբարը,	որն	ստեղծվել	էր	1925թ.:	«Արտեկ»-ի	ուղեգրով	
պարգևատրում	էին	ամենաակտվ	պիոներներին:

7	 Յու.	 Բ.	Լևիտան	 —	 համամիութենական	 ռադիոյի	 հայտնի	 հաղորդավար,	 ԽՍՀՄ	 ժողովդրական	
արտիստ,	ում	ձայնը	Երկրորդ	համաշխարհային	պատեազմի	տարիներին	հայտնի	էր	ողջ	Խորհրդային	
Միությունում:	

8	 Գ.	 Կ.	 Ժուկով	—	խորհրդային	 զորահրամանատար,	ԽՍՀՄ	Մարշալ,	Խորհրդային	Միության	 քառակի	
հերոս:	 Հայրենական	 Մեծ	 պատերազմի	 տարիներին	 (1941–1945թթ.)	 եղել	 է	 բազմաթիվ	 ռազմական	
գործողությունների	ղեկավարը:	1955–57թթ.	ԽՍՀմ	պաշտպանության	նախարարն	էր:	
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կապ	 պահպանում	 Վլադիվոստոկից	 եկած	 տղայի,	 Թբիլիսիից	 ու	 Երևանից	 եկած	
աղջիկների	հետ9:

²ÕµÛáõñ  6  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÇ Ñáõß»ñÇó 

Մենք	 պատասխանատու	 էինք	 մեր	 ապագայի	 համար:	 1982թ.	 ես	 Քիշնևի	
պետական	համալսարանի	ուսանողական	շինարարական	ջոկատի	անդամ	էի:	Մենք	
գյուղատնտեսության	աշխատողների	համար	տուն	էինք	կառուցում	Ղազախստանում,	
Արքալըք	քաղաքում:	Հիմնական	խնդիրը	փող	աշխատելն	էր,	իսկ	հետո	միայն	աշխարհ	
տեսնելը,	 այլ	 ժողովուրդների	 մշակույթին	 ու	 կյանքին	 ծանոթանալը:	 Տեղական	
բնակչությունը	մեզ	շատ	լավ	էր	վերաբերում:	Ապշեցնում	էր	նաև	բազմազան	ու	գեղեցիկ	
բնությունը,	համեղ	խոհանոցը,	որի	հիմքում	ոչխարի	միսն	էր:	Մենք	կյանքի	իսկական	
դպրոց	 անցանք,	 շինարարական	 և	 վերանորոգման	 աշխատանքների	 հսկայական	
փորձ	ձեռք	բերեցինք:	1984թ.	ես	մասնակցում	էի	Վիլնյուսի	պետական	համալսարանի	
«Հրուշակեղենի	արտադրությունը	ոչ	ավանդական	պանրատեսակներից»	վերնագրով	
Համամիութենական	 գիտական	 նստաշրջանին,	 որտեղ	 զեկուցմամբ	 հանդես	 եկա:	
Այդ	թեմայի	շնորհիվ	ստեղծվեց	Ուկրաինայի,	Հայաստանի,	Ռուսաստանի,	Լիտվայի,	
Լատվիայի,	 Վրաստանի,	 Էստոնիայի,	 Ադրբեջանի	 և	 Ղազախստանի	 վերամշակող	
արդյունաբերության	 հնարավորությունների	 մասին	 ավելի	 մանրամասն	 իմանալու	
հնարավորություն:	Մենք	շատ	ընկերացանք,	որոշների	հետ	շարունակեցինք	շփվել,	
միմյանց	հյուր	գնալ:	Կարծում	եմ,	որ	ազգամիջյան	շփումների	իմ	անձնական	փորձը	
հարստացրեց	ինձ	ու	օգնեց	ամենօրյա	և	աշխատանքային	գործունեությունում10:	

²ÕµÛáõñ  7  ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó. ØáÉ¹áí³ÛáõÙ ëÏ³áõï³Ï³Ý 
ß³ñÅÙ³Ý Ù³ëÇÝ, 2014 Ã. 

Շատերը	 մեզ	 մոտ	 նախկինի	 նման	 փնթփնթում	 են.	 «Ի՞նչ	 է	 դա,	 սկաուտա-
կանությունը…	 Մենք	 էլ	 ենք	 մեր	 ժամանակին	 պիոներ	 եղել:..»	 Սակայն	 մենք	 բաց	
ենք	թողնում	մեկ	սկզբունքային	տարբերություն:	Պարզվում	է,	որ	սկաուտների	մոտ	
դաստիարակության	 արդյունավետությունն	 անհամեմատ	 ավելի	 բարձր	 է,	 քան	
պիոներների	 մոտ:	 Սքաուտինգը	 դա	 այնպիսի	 համակարգ	 է,	 որը	 ոչ	 թե	 հնազանդ	
հոտի	համար	է,	այլ	վառ	անհատականությունների	դաստիարակության:	Իրականում	
սքաուտինգը	դաստիարակության	համակարգ	է,	որը	երեխաներին	հնարավորություն	
է	 տալիս	 մեծահասակների	 օգնությամբ,	 ռոմանտիզմի	 ու	 արկածների,	 խաղերի	
ու	 շփումների	 միջոցով	 ավելի	 լավ	 պատրաստվել	 հասուն	 կյանքին,	 զարգացնել	
սեփական	անհատական	հնարավորությունները,	սովորել	պատասխանատվության,	
սիրել	Հայրենիքը,	ձգտել	այս	կյանքն	ավելի	լավը	դարձնել:	Սկաուտները	երեխաներին	
դաստիարակում	են	երեք	հիմնական	սկզբունքով	առաջնորդվելով:	Առաջին,	սկաուտը	
խոստանում	 է	 լինել	 բարոյական	 և	 ոգեղեն:	 Երկրորդ.	 նա	 անպայման	 պետք	 է	 կրի	
զգացողությունն	այն	բանի,	որ	ապրում	է	ոչ	միայն	իր,	այլ	նաև	ուրիշների,	ծնողների,	
երեխաների,	շրջապատող	աշխարհի	համար:	Եվ	երրորդ.	նա	պետք	է	ուշադիր	լինի	
ինքն	իր	հանդեպ:	Եթե	ամեն	մարդ	ձգտի	ինքն	իր	համար	լավն	անել,	ապա	աշխարհը	
վաղ	 թե	 ուշ	 լավն	 է	 դառնալու,	 վերափոխվելու	 է:	 Սկաուտական	 շարժումը	 խաղ	 է	

9	 Սվետլանա	Դանիլյուկի	 հուշերից:	Ներկայում	Ֆելեշտ	քաղաքի	Մանկական	ստեղծագործության	տան	
աշխատակից:	 Հուշերն	այն	 ժամանակի	 մասին	 են,	 երբ	 նա	Ֆելեշտ	 քաղաքի	թիվ	 միջնակարգ	 դպրոցի	
6-րդ	դասարանի	աշակերտ	էր	և	պարգևատրվեց	Արտեկ	ճամբարի	ուղեգրով:	Հարցազրույցը	վերցրել	է	Լ.	
Գուրսկայան,	03.03.2014թ.:	

10	 Պավել	 Գուրսկոյի	 հուշերից:	 Քիշնևի	 պետական	 համալսարանի	 առտևի	 էկոնոմիկայի	 և	
ապրանքագիտության	ֆակուլտետի	ուսանող,	ներկայում	Գոլդեն	քաղաքի	առևտրի	ոլորտի	աշխատակից:	
Հարցազրույցը	վերցրել	է	Լ.	Գուրսկայան,	04.04.2014:



258    

ØÞ²ÎàôÚÂÀ ºì ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ

258    

ամբողջ	կյանքի	համար:	Ասում	են,	որ	մարդը,	ում	մեջ	մանկության	թեկուզ	մեկ	կաթիլ	
է	մնացել,	երջանիկ	է:	Սկաուտները,	ում	գլխավոր	բառը	«բարիքն»	է,	հենց	այդպիսին	
են:	 Տղաներ,	 ովքեր	 ձեռք	 են	 բերում	 իրապես	 տղամարդկային	 հմտութուններ:	
Ուշադրության	կենտրոնում	 բնությունն	ու	հայրենի	երկրամասի	պատմությունն	են,	
բարի	գործերը,	բարեկամության	ու	փոխօգնության	դաստիարակությունը11:

²ÕµÛáõñ  8  «Молдавские ведомости» ¼ÈØ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó, 2012 Ã. 

Ջութակահարուհի	Ալեքսանդրա	Կոնունովան	 (այժմ	Կոնունովա	—	Դյումորտյե)	
ծնունդով	Մոլդովայից,	վերջերս	գերմանական	Հաննովեր	քաղաքում	կայացած	Յոզեֆ	
Յոահիմի	 անվան	 ջութակահարների	 հեղինակավոր	 մրցույթում	 առաջին	 մրցանակ	
է	 շահել:	 Հաղթանակը	 մեր	 երկրացուն	 բերեց	 50	 հազար	 եվրո,	 ինչպես	 նաև	 1765	 թ.	
իտալացի	 վարպետ	 Ջովաննի	 Բատիստա	 Գուադանիի	 պատրաստած	 ջութակը:	
Մրցույթի	 պայմաններին	 համաձայն,	 Ալեքսանդրան	պետք	 է	 այդ	 ջութակով	 նվագի	
մինչև	 հաջորդ	 մրցույթը,	 որը	 կանցկացվի	 2015թ.:	 Նա	 երազում	 է	 իր	 հայրենիքում,	
Մոլդովայում,	 կազմակերպել	 փոքր	 երեխաների	 կամերային	 երաժշտության	
փառատոն,	այն	երեխաների,	որ	նոր	են	սկսում	իրենց	ճանապարհը:	Իսկ	հետո	հաղթող	
երեխաներին	ծանոթացնել	եվրոպացի	մասնագետների	հետ:	Իր	դժվար	հաղթանակի,	
անձնական	 կյանքի	 ու	 ապագայի	 պլանների	 մասին	 տաղանդավոր	 ջութակահարը	
պատմում	է	«МВ»-ին	տված	հարցազրույցում:	

<…>	Մրցույթներից	որն	է	քո	մեջ	ամենից	շատ	տպավորվել:	
—	Դրանք	 շատ	են:	Բոլորը	 չես	 հաշվի:	 Հիշվում	 է	 Tibor	Varga-ն	Շվեյցարիայում,	

որտեղ	 ես	 ծանոթացա	 իմ	 ապագա	 ամուսնուն	 և	 George	 Enescu-ն՝	 Բուխարեստում	
անցյալ	 տարի:	 Եվ	 իհարկե,	 վերջին	 մրցույթը՝	 Joseph	 Joachim-ը	 Հաննովերում:	 Ես	
նվագում	էի	ինձ	համար	արդեն	հարազատ	դարձած	քաղաքում:	Մինչ	այդ	արդեն	երկու	
տարի	ապրում	էի	Հաննովերում	և	աջակիցների	լավ	խումբ	ունեի:	Մրցույթի	ժամանակ	
նվագում	 էի	 այն	 սրահում,	 որտեղ	 նախկինում	 բազմիցս	 նվագել	 էի:	 Մրցույթը	 շատ	
բարդ	էր	ու	երկար:	Հարկավոր	էր	սովորել	11	ստեղծագործություն	ու	անցնել	բոլոր	5	
փուլերով:	Ընդհանուր	հաշվով,	ծրագիրը,	որ	պետք	էր	սովորել,	առանց	դադարների	
կազմում	էր	մոտավորապես	180	րոպե:	Դա	հսկայական	ծավալ	է	և	ես	կարողացա	ինձ	
ցույց	տալ	լավ	կողմերից,	փորձելով	ամեն	ինչ	անել	լավագույնս12:

²ÕµÛáõñ  9  ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó: 31. 08. 2012

Այսօր	 Բելց	 քաղաքում	 նշում	 են	 ազգային	 լեզվի	 տոնը:	 Քաղաքում	 բազմաթիվ	
մշակութային	միջոցառումներ	են	կազմակերպվել:	

Առավոտից	 միջոցառումները	 սկսվեցին	 «Молдтелекома»-ի	 դիմացի	 ճեմուղում	
դասականների	 կիսանդրիներին	 ծաղիկներ	 դնելով:	 Այստեղ	 հավաքվել	 էր	 մի	
քանի	 հարյուր	 բելցցի13,	 այդ	 թվում՝	 տեղական	 իշխանության,	 քաղաքական	
կուսակցությունների	ներկայացուցիչները,	քաղաքային	ձեռնարկությունների	աշխա-
տակիցները,	ևն:	Պուրակում	ինչպես	ավանդաբար,	կազմակերպվել	է	ժողովրդական	
վարպետների	 ստեղծագործությունների	 ցուցահանդես:	 Համերգային	 ծրագիրը	
սկիզբ	 առավ	 Վ.	 Ալեքսանդրիի	 անվան	 ազգային	 թատրոնի	 առաջ:	 Առավոտյան	

11	 Ա.	Ցուկանի	հետ	հարցազրույցից.	«Navigatorul-Nord»	հադարակական	կազմակերպության	ղեկավար,	ք.	
Բելց,	Մոլդովա.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	—	http://gzt.md/article/	Հասանելիությունը՝	http://gzt.md/article/
%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B/3753/:

12	 Дашевский	 О.	 Александра	 Конунова	 покорила	 Ганновер	 //	 Молдавские	 Ведомости,	 6	 ноября	 2012	 г.	
[Электроный	 ресурс]	 http://www.vedomosti.md.	 —	 Հասանելիութունը՝	 http://www.vedomosti.md/news/
Aleksandra_Konunova_Pokorila_Gannover/index.html.

13	 Բելցցիներ	—	Բելց	քաղաքի	բնակիչներ:
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ելույթների	մեխը	«Жок»	ժողովրդական	պարերի	Ազգային	ակադեմիական	համույթի	
ելույթն	 էր:	 Հիմա	 Մշակույթի	 քաղաքային	 տներում	 ընթանում	 են	 քաղաքային	
ստեղծագործական	 կոլեկտիվների	 մասնակցությամբ	 համերգներ:	 Տոնը	 կավարտվի	
քաղաքի	 կենտրոնական	 հրապարակում	 կազմակերպված	 համերգով,	 որը	 կսկսվի	
ժամը	18.00-ին14:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. ºíñáå³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÝ áõ å»ïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ 
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Եվրոպական	 Միությունը	 (ԵՄ)	 —	 Եվրոպայի	 պետությունների	 տնտեսական	 և	
քաղաքական	 կազմակերպություն	 է,	 որոնց	 ղեկավարները	 Երկրորդ	 Համաշխարհային	
պատերազմ	 ավարտից	 հետո	 գիտակցեցին	 թշնամանքի,	 պատերազմի	 ու	
դիմակայությունների	 վտանգները:	 Եվրոպական	 Միությունը	 աշխարհամասում	
ավելի	 քան	 հիսուն	 տարի	 տևող	 ինտեգրացիոն	 գործունեության	 արդյունք	 է:	 Առանց	
սահմանների	 Եվրոպայի	 շինարարությունը	 սկսվեց	 1951թ.,	 երբ	 Փարիզում	 Բելգիան,	
Գերմանիան,	Իտալիան,	Լյուքսեմբուրգը,	Նիդերլանդներն	ու	Ֆրանսիան	ստորագրեցին	
Ածխի	 և	 մետաղի	 եվրոպական	 միավորում	 ստեղծելու	 մասին	 համաձայնությունը:	
1957թ.	 հայտարարվեց	 Եվրոպական	 տնտեսական	 համագործակցություն	 ստեղծելու	
մասին:	 Հետագա	 տասնամյակներում	 եվրոպական	 պետությունների	 տնտեսական	 ու	
քաղաքական	կապերը	շարունակեցին	ամրապնդվել:	

1993թ.	 ուժի	 մեջ	 մտավ	 Մաասթրիխթյան	 համաձանությունը,	 որի	 արդյունքում	
վերացվեցին	Եվրոպական	Միության	անդամ-պետությունների	տարածքում	մարդկանց,	
ծառայությունների	 և	 կապիտալի	 ազատ	 տեղաշարժին	 խանգարող	 փաստացի	 բոլոր	
արգելքները:	 Եվրոպական	 միության	 անդամ-պետություն	 քաղաքացիները	 ստացան	
եվրոպական	քաղաքացիություն,	 շրջանառության	մեջ	դրվեց	նոր	արժույթ՝	 եվրոն:	Բաց	
տնտեսությունը,	 աշխատուժի	 ռացիոնալ	 օգտագործումը,	 արտադրության	 գիտակից	
կազմակերպումը	 օգնում	 են	 հասնել	 ԵՄ	այնպիսի	 կարևոր	 նպատակներին,	 ինչպիսիք	
են	 խաղաղության	 պահպանումը,	 քաղաքացիների	 հիմնական	 ազատությունների	 և	
իրավունքների	 ապահովումը,	 տեռորիզմի	 և	 կազմակերպված	 հանցավորության	 դեմ	
պայքարը,	ռասայական	խտրականության	և	տարբեր	վախերի	կանխարգելումը,	ընդհանուր	
բարեկեցության	 պահպանումն	 ու	 բազմապատկումը:	 Եվրոպական	 Միության	 մասին	
պայմանագրի	 Հոդված	 2.	 Միությունը	 ստեղծված	 է	 մարդկային	 արժանապատվության	
հանդեպ	հարգանքի,	ազատության,	ժողովրդավարության,	հավասարության,	իրավական	
պետության	և	մարդու	իրավունքների	պահպանության	սկզբունքների	վրա,	ներառյալ	այն	
անձանց,	ովքեր	պատկանում	են	փոքրամասնությունների	թվին15:

Ներկայում	ընդլայնված	Եվրոպական	Միությունն	ունի	28	անդամ	պետություն,	գրեթե	
500	միլիոն	բնակչությամբ:

q

9. Պատմական տեղեկանքի և Աղբյուր 10–11-ի հիման վրա որոշեք Մոլդովայի 
եվրոինտեգրացիայի ձգտումների պատճառները: Ու՞մ տեսակետն են 
արտահայտում քաղաքագետները: 

14 Марина	 Морозова.	 Сегодня	 в	 Бельцах	 отмечают	 день	 национального	 языка.	 —	 Бельская	 независи-
мая	 газета	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://esp.md.	 —	 Հասանելիութունը՝	 http://esp.md/2012/08/31/
segodnya-v-belcax-otmechayut-prazdnik-nacionalnogo-yazyka/.

15	 Ст.	 2	 Европейского	 Договора.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 EUR-Lex	 http://eur-lex.europa.eu/homepage.
html.	—	Հասանելիութունը՝	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33500	(перевод	с	
англ.	редактора).
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q

10. Մոլդովան աշխարհագրորեն անկասկած մաս է կազմում Եվրոպային:  
Այս դեպքում ինչպե՞ս հասկանալ քաղաքական գործչի կոչերը. «Մոլդովան 
պատկանում է Եվրոպային! Առաջ, Մոլդովա, դեպի Եվրոպա!»:

11. Ինչու՞ Մոլդովային հետ համագործակցության հենց նման ուղղություններ 
է առաջարկում ՄԱԿ-ը: Ինչպե՞ս կարող է այդ աջակցությունը մերձեցնել 
Մոլդովային եվրոպական ինտեգրացիային: Հիմնավորեք Ձեր կարծիքը: 

²ÕµÛáõñ  10  ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó, 2007Ã. 

«Про-Европа»	 ինտերակտիվ	 կենտրոն	 է	 բացվել	 Բ.	 Պ.	 Հաշդեուի	 անվան	
Կագուլի	 պետական	 համալսարանում:	 Սա	 Մոլդովայում	 նմանատիպ	 առաջին	
հաստատությունն	 է,	 որը	 լայն	հասարակությանը	պետք	 է	տեղեկացնի	եվրոպական	
ինտեգրացիայի	 կարևորության	 և	 հնարավորությունների	 մասին:	 Հանդիսավոր	
արարողությանը	 մասնակցեցին	 Մոլդովայի	 նախագահ	 Վլադիմիր	 Վորոնինը,	
կառավարության	 անդամներ,	 Քիշնևում	 հավատարմագրված	 դիվանագիտական	
ներկայացուցչությունների	 ներկայացուցիչներ,	 դասախոսներ,	 ուսանողներ:	 Ինչպես	
նշեց	նախագծի	տնօրեն	Սիլվիա	Ստրելչուկը,	Կենտրոնի	նպատակն	է	մոլդովական	
հասարակության	 ուշադրությունը	 հրավիրել	 եվրոպական	 ինտեգրացիայի 

խնդիրներին,	ինչպես	նաև	քաղաքացիներին	ներգրավել	Մոլդովայի	Հանրապետություն-
Եվրոպական	Միություն	Գործողությունների	Ծրագրի	իրականացմանը:	

Կենտրոնը	տրամադրելու	է	Եվրոպական	Միությանը	վերաբերող	տեղեկատվություն:	
Կենտրոնի	 բացման	 արարողության	 իր	 ելույթում	 նախագահ	 Վլադմիր	 Վորոնինը	
նշեց,	որ	Մոլդովայի	Հանրապետության	ինտեգրացիայի	գործընթացը	անշրջելի	է,	իսկ	
նորաբաց	կենտրոնի	գործունեության	շնորհիվ	այդ	գործընթացը	կտարածվի	արդեն	ողջ	
հանրապետությունում:	Կենտրոնի	միջոցով	Մոլդովայի	բնակչությունը	պետք	է	իմանա	
եվրոպական	 ինտեգրացիայի	 բոլոր	 հնարավորությունների	 ու	 առավելությունների	
մասին:	 Եվրոպական	 տեղեկատվության	 Կենտրոնի	 բացումը	 կամրապնդի	
եվրոինտեգրացիայի	 նպատակին	 հասնելու	 մոլդովական	 իշխանություննեի	
գործողությունները:	Իր	գործունեությամբ	այս	կենտրոնը,	ինչպես	և	մյուսները,	որ	դեռ	
պետք	է	բացվեն,	կնպաստեն	մեր	քաղաքացիների	շրջանում	Եվրոպական	Միությանը	
պատկանելության	 առավելությունների	 գիտակցմանը,	 հայտարարեց	 նախագահ	
Վորոնինը:	 Նախագահը	 նշեց,	 որ	 եվրոինտեգրացիայի	 նպատակի	 իրականացման	
համար	հարկավոր	է,	որ	գործընթացում	ներգրավվի	ողջ	պետությունը,	որ	եվրոպական	
արժեքները,	սկզբունքներն	ու	ստանդարտները	դառնան	ցանկացած	հիմնարկության՝	
պետական	կամ	տեղական	մակարդակի,	կառավարական	կամ	ոչ	կառավարական,	և,	
բնականաբար,	Մոլդովայի	 յուրաքանչյուր	 քաղաքացում	ամենօրյա	 գործունեության	
անքակտելի	բաղադրիչը16:

²ÕµÛáõñ  11  ø³Õ³ù³Ï³Ý ·áñßÍÇ Ï³ñÍÇùÁ. Ý³Ë³·³Ñ ÜÇÏáÉ³Û îÇÙáýÃÇÇ 
»ÉáõÛÃÇó, 03. 11. 2013

Մոլդովայի	 նախագահ	 Նիկոլայ	 Տիմոֆթին	 այսօր	 ելույթ	 ունեցով	 Քիշնևի	 Մեծ	
ազգային	ժողովի	հրապարակում	Մոլդովայի	Հանրապետության	քաղաքականության	
եվրոպական	ուղղության	պաշտպանության	օգտին	կազմակերպված	միտինգում:	

16 Для	нас	важно	создать	Европу	и	европейские	ценности	у	нас	дома	—	«Независимая	Молдова»	[Электронный	 
ресурс]	 http://www.nm.md.	—	 Հասանելիութունը՝	 http://www.nm.md/article/dlya-nas-vazhno-sozdat-evropu- 
i-evro	peyskie-cennosti-u-nas-doma.
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«Հարգելի	 համաքաղաքացիներ,	 համերկրացիներ:	 Ես	 այս	 միջոցառմանը	 եկել	
եմ	 որպես	 շարքային	 քաղաքացի:	 Երբ	 խոսքը	 պետության	 ճակատագրի	 մասին	 է,	
կարևորը	 ոչ	 թե	 պաշտոնն	 է,	 այլ	 շնորհակալ	 գործին	 սեփական	 ավանդը	 բերելու	
ներքին	ցանկությունը:	Ես	այստեղ	եմ,	որպեսզի	բոլորի	հետ	պաշտպանեմ	ազգային	
գաղափարը՝	Մոլդովայի	Հանրապետության	եվրոպական	ինտեգրացիան:	Վերջին	25	
տարիների	ընթացքում	այստեղ՝	Ազգային	Մեծ	ժողովի	հրապարակում,	մենք	հավաքվել	
ենք	շրջադարձային,	բեկումնային	իրադարձությունների	ժամանակ:	Այստեղ	ենք	մենք	
արտահայտել	ազատ	լինելու	և	ինքնուրույն	մեր	ապագան	կառուցելու	ցանկությունը:	
Այստեղ	ենք	մենք	որոշել,	որ	մեր	լեզուն	անցնում	է	լատինիցայի	հիմքի:

Այսօր	 մենք	 նորից	 հավաքվել	 ենք	 հանդիսավորապես	 վերահաստատելու	
համար	մեր	այն	երդումը,	որ	տվել	ենք	ազգային	ազատագրական	պայքարի	առաջին	
տարիներին	 առ	 այն,	 որ	 Մոլդովայի	 Հանրապետությունը	 կդառնա	 իսկապես	
եվրոպական	պետություն:

Եվրոպական	 ինտեգրացիան	 սեփական	 հայեցակարգն	 ու	 ուղղությունն	 ունեցող	
հնարավորություն	 է	 տնտեսության	 վերականգնման,	 մարդկանց	 կյանքի	 որակի	
բարելավման	 և	 հասարակություն	 կառուցելու	 համար:	 Խոսքը	 մեր	 հավաքական	
և	 անձնական	 անվտանգության,	 մարդկանց	 և	 ապրանքների	 ազատ	 տեղաշարժի,	
արդիականացման	ու	մեր	պետության	քաղաքակրթման	մասին	է:

Յուրաքանչյուրս	 սկսենք	 մեզանից,	 մեր	 տանից	 ու	 փողոցից:	 Մեր	 տուն	 բերենք	
եվրոպական	արժեքները:	Այն	արժեքները,	որոնք	մեզ	համար	խորթ	չեն,	բայց	որոնք	
մենք	մոռացել	ենք	կամ	ուղղակի	անտեսել:	Բուժվենք	այն	հիվանդություններից,	որոնք	
մեզ	ստիպում	են	դոփել	տեղում.	բոլոր	մակարդակների	կոռուպցիան,	խառնաշփոթն	
ու	այլ	արատները,	որոնք	դեռևս	հանդիպում	են	պետական	հաստատություններում	
ու	ամենօրյա	կյանքում:	Թույլ	չտանք	անօրինություն,	որը	մահացու	է	մեր	ապագայի	
համար:	...ՄԻջազգային	հանրությունն	ու	մենք	բոլորս	շահագրգիռ	ենք,	որ	Մոլդովան	
դառնա	բարգավաճող,	կայուն	և	ժողովրդավարական	պետություն:	Համոզված	եմ,	որ	
մենք	ունենք	այդ	առաքելությունն	իրագործելու	ուժեր	—	մեր	և	ապագա	սերունդների	
համար:

Մոլդովան	պատկանում	է	Եվրոպային!	Առաջ,	Մոլդովա,	դեպի	Եվրոպա17»!

²ÕµÛáõñ  12  ØáÉ¹áí³ÛÇ ¨ Ø²Î-Ç Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Արդարադատության	 համակարգի	 բարեփոխումներ,	 մարդու	 իրավունքների	
պաշտպանություն,	 առողջապահական	 ծառայությունների	 և	 սոցիալական	
պաշտպանության	 որակի	 բարելավում,	 ներառական	 կրթության	 ներդրում,	 ինչպես	
նաև	 բնապահպանական	 ծրագրերի	 իրականացում	 և	 արտակարգ	 իրավիճակների	
վտանգների	 կառավարում.	 սրանք	 են	 ՄԱԿ-ի	 և	 Մոլդովայի	 Հանրապետության	
համագործակցության	հիմնական	ուղղությունները	2015–2017թթ.:	Համապատասխան	
համաձայնությունը	կնքվել	է	Քիշնևում:

Այդ	 գործընկերության	 շրջանակներում	 համաշխարհային	 կազակերպությունը	
(ՄԱԿ-խմբ.)	 Մոլդովային	 կհատկացնի	 218	 մլն.	 դոլար,	 որոնք	 կուղղվեն	 հանրա-
պետության	 եվրոպական	 ինտեգրացիայի	 ուղղության	 առաջնահերթ	 խնդիրների	
լուծմանը18:

17 Մոլդովայի	Հանրապետության	պրեզիդենտուրայի	պաշտոնական	կայք	—	 
http://presedinte.md/rus.	Հասանելւոյթւոնը.	http://presedinte.md/rus/comunicate-de-presa	nicolae-timofti-sa- 
aducem-valorile-europene-la-noi-acasa:

18	 ООН	 поможет	 развивать	 Молдове	 европейские	 ценности.	 —	 Отдел	 новостей	 и	 СМИ	 Радио	 ООН.	
24/12/2012.	—Հասանելիությունը՝:	http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/128431/.	
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12. Ի՞նչն է միավորում Աղբյուր 13-ը և 14-ը:Ի՞նչ կարող եք ավելացնել արժեքների 
այն ցանկին, որ կազմել եք Առաջադրանք 8-ին համաձայն:

13. Ինչպե՞ս եք հասկանում Լուսանկար 15-ի իմաստը: Ինչու՞է Ձեր կարծիքով, 
հեղինակն արել այդ նկարն ու այն տեղադրել սոցիալական ցանցում:

14. Ինչպե՞ս եք հասկանում հուշարձանի գաղափարը (Աղբյուր 16): Արդյո՞ք, 
Ձեր կարծիքով, այդ հուշարձանը վերաբերում է միայն ամերի¶ան 
հասարակությանը:

15. Ինչո՞վ է պայմանավորված և ինչի՞ վկայությունն է, Ձեր կարծիքով, եվրոպական 
արժեքների խնդրի հանդեպ շարքային քաղաքացիների հետաքրքրությունը:

²ÕµÛáõñ  13  ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó, 2014Ã. 

Ընթերցողների	 հարցը:	Այժմ	 շատ	 է	խոսվում	 եվրոպական	արժեքների	մասին…	
Խնդրում	ենք	բացատրել,	թե	ինչն	է	մտնում	«եվրոպական	արժեքներ»	հասկացության	
մեջ,	 և,	 եթե	 հնարավոր	 է,	 համեմատեք	 դրանք	 քրիստոնեական	 արժեքների	 հետ	 
(Լ.	Ռեպյաշկովա,	Քիշնև).

Պատասխանում	 է	 Եվրոպայի	 Խորհրդում	 և	 ՄԱԿ-ում	 Մոլդովայի	 նախկին	
երկայացուցիչ	Ալեքսեյ	Տուլբուրեն:	

	 —	 Եվրոպական	 արժեքները	 —	 մարդու	 իրավունքներն	 են	 և	 դրանց	 պաշտ-
պա	նությունը	 ոչ	 թե	 խոսքով,	 այլ	 իրականում:	 Անկախ	 դատավարությունը	
նույնպես	 այնտեղից	 է:	 Քաղաքացիական	 հասարակությունը,	 ժողովրդավարական	
ինստիտուտները,	 այդ	 թվում՝	 խորհրդարանն	 ու	 ազատ մամուլը,	 հիմնարար	
ազատությունները,	 այդ	 թվում՝	 խոսքի	 և	 հավաքների	 ազատությունը	 նույնպես	
համարվում	են	եվրոպական	արժեքներ:

Դա	նաև	քաղաքական	երկխոսություն	է,	այդ	թվում՝	իշխանության	և	ընդդիմության	
միջև,	 հարգանք	 ազգային	 փոքրամասնությունների	 իրավունքների	 հանդեպ,	
որոշումների	ընդունման	գործընթացում	փոքրամասնությունների	ներկայացուցիչների	
կարծիքը	 հաշվի	 առնել,	 ազատ	 ընտրություններ,	 իշխանության	 տարբեր	 թևերի	
տարանջատում,	հանդուրժողականություն,	օրինապահություն	և	շատ	այլ	բաներ:

Եվրոպան	հանգեցնել	միայն	ինչ-որ	մեկ	բանի,	ինչպես	այսօր	դա	Մոլդովայում	անում	
են	 շատերը,	 վայրենություն	 է:	 Քրիստոնեական	արժեքները	 նույնպես	 լավ	 ծանոթ	 են:	
Մի	գողացիր,	մի	սպանիր,	մի	շնացիր	և	այլն:	Շատ	եվրոպացիներ	իրենց	արարքներով	
ապացուցում	են,	որ	դրանք	համատեղելի	են	եվրոպական	արժեքների	հետ:	Գլխավորը՝	
դրանց	մասին	չմոռանալն	է	այն	ժամանակ,	երբ	ուզում	ես	ինչ-որ	բան	անել19…

²ÕµÛáõñ  14  Ä³Ù³Ý³Ï³óÇ Ï³ñÍÇùÁ: Facebook ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³ÝóÇó

Արևմտյան	 տիպի	 քաղաքակրթության	 արժեքների	 համակարգում	 կարևոր	 է	
նաև	սեփական	աշխատանքը	որակյալ,	 ժամանակին	կատարելը:	Եվ	կարևոր	 չէ,	 թե	
որն	է	աշխատանքի	բնոյթը.	Աերոբուս-ի	օդաչու	լինելը	թե	աղբ	թափելը:	Եթե	դու	քո	
գործը	լավ	ես	անում,	ապա	հասարակությունում	հարգված	մարդ	ես	ու	ստանում	ես	
արաժանապատիվ	վարձատրություն:	Հենց	այդ	պատճառով	է,	որ	դու	30	տարեկանում	
կարող	ես	մատուցող	լինել	ու	քեզ	լիովին	երջանիկ	զգալ20:

19	 Аргументы	и	факты	в	Молдове.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://aif.md.	—	Հասանելիությունը՝:	http://aif.
md/chto-vxodit-v-ponyatie-evropejskie-cennosti/.

20 Ярослав	Бондарь.	Запись	за	14	марта	2015		г.	https://www.facebook.com/bondar.yaroslav?fref=ufi.	Воспроизво-
дится	с	разрешения	автора.
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²ÕµÛáõñ  15  «î³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ»21.  
Flickr.com ýáïáÑáëÃÇÝ·Ç Éáõë³ÝÏ³ñ22

²ÕµÛáõñ  16  «ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ·³í³½³ÝÝ»ñÁ»:  
Ðáõß³ñÓ³Ý ´»ñÉÇÝ·ÃáÝáõÙ, ì»ñÙáÝï Ý³Ñ³Ý·, ²ØÜ:  
ø³Ý¹³Ï³·áñÍ àõ. Ð»ññÇù: 1990Ã.23

q ²Ù÷á÷Çã ùÝÝ³ñÏáõÙ

 Ի՞նչ են արժեքները և ինչպե՞ս են դրանք ազդում հասարակության վրա:

21	 Фотография	 Freireke.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 https://www.flickr.com/photos/frerieke/3644112373.	
Վերատպվում	է	հեղինակի	թույլտվությամբ:

22	 Flickr	 —	 ֆոտոհոսթինգ	 է,	 նախատեսված	 թվայնացված	 լուսանկարների	 և	 տեսահոլովակների	
պահպանման	 և	 հետագա	 օգտագործման	 համար:	 Web	 2.0	 առաջին	 ծառայություններից	 է:	 Ամենա-
տարածվածներից	է	լուսանկարներ	տեղադրելու	համար:	

23 Լուսանկարը	Adam	Fagen.	—	Հասանելիությունը՝:	https://www.flickr.com/photos/afagen/8376740776/	Վերա-
տպվում	է	հեղինակի	թույլտվությամբ:





¶ÈÊ²ìàð 
ÊØ´²¶Æð ÚàôÈÚ² 

ÎàôÞÜ²ð¨²

Բաժնի ІII
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«Առօրյա «անք» տերմինը վերջին ժամանակներում հաճախակի է 
օգտագործվում, թեպետ միևնույն ժամանակ, դժվար է նրան հստակ բնորոշում 
տալ: Այս հասկացությունը իր մեջ ներառնում է բազմաթիվ երևույթներ. կենցաղ, 
կենսակերպ, աշխատանք և հանգիստ, ընտանեկան «անք, ավանդույթներ ու 
կրոնական ծեսեր և շատ այլ երևույթներ. այլ խոսքով՝ այն ամենը, ինչը մենք 
անվանում ենք մարդկանց իրական «անք, որը թեպետ կրկնվում է ամեն 
օր, սակայն փոխվում է ժամանակի հետ միասին: Առօրյա «անքի մշակույթի 
ուսումնասիրումը թույլ է տալիս ըմբռնելու հասարակ մարդկանց «անքը, 
որպես հնարավորություն՝ հասարակությունը «ներսից» դիտարկելու համար: 
Համեմատելով ամենատարբեր ժողովուրդների և երկրների մարդկանց 
առօրեական «անքը, մենք տեսնում ենք, որ մեզ բոլորիս միավորում է 
բազում ընդհանրություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս լավագույնս 
հասկանալու միմյանց, սակայն մենք ունենք նաև բազում տարբերություններ, 
որոնք մեզ մոտ առաջացնում է հետաքրքրություն՝ նոր գիտելիքներ ձեռք 
բերելու, ճանապարհորդելու և հաղորդակցվելու համար: 

 X Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հարավային Կովկասի 
ժողովուրդների առօրյա կենցաղում 19–20-րդ դարերում: 

 X Ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել Բաքվի նավթը քաղաքային «անքի 
վրա:

 X Ի՞նչն էր նոր Ադրբեջանում կնոջ հանդեպ վերաբերմունքում  
20-րդ դարի սկզբին:

 X Ինչպե՞ս է անցյալի ամենօրյա կենցաղի տարրերի մեջ երևում 
տարբեր մշակույթների փոխադարձ ներգրավվածությունը:

 X Ի՞նչ չափով և ինչու՞է մեր օրերում պահպանվում լիպովանների 
մշակույթը:

 X Ինչպե°ս և ինչու° է փոխվել միջմշակութային ամուսնությունը  
ХХ–ХХІ դդ.:

 X Ինչպե՞ս է սահմանային առևտուրը նպաստում տարածաշրջանում 
իրավիճակի կայունացմանը:

 X Ինչպե՞ս է ժամանակակից աշխատանքային միգրացիան ազդում 
մոլդովական հասարակության վրա:

 X Ինչպե°ս է ընտանիքի վրա ազդում աշխատանքային միգրացիան:

 X Միջմշակութային երկխոսության համար ինչպիսի՞ 
հնարավորություններ է ստեղծում ժամանակակից քաղաքը:
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 X Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հարավային Կովկասի 
ժողովուրդների առօրյա կենցաղում 19–20-րդ դարերում

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³·áõëïÇ 
Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

q

1. Ինչ խմբերի կարող եք բաժանել մարդկանց, որպես հիմք ընդունելով նրանց 
հագուստը (Աղբյուր 1): Գտեք նոր տարրեր, որոնք ի հայտ են եկել գորգերի 
առևտրով զբաղվող մուսուլմանների ավանդական հագուստում:

2. 2–4 աղբյուրների հիմամբ ենթադրեք/դատողություններ կատարեք այն մասին, 
թե ինչպե՞ս կարող էր փոխվել այն մարդկանց ¶անքը, ովքեր փոխել էին իրենց 
ավանդական հագուստը, հրաժարվել էին դրանից:

3. Աղբյուր 4-ի օգնությամբ ենթադրեք, թե ուրիշ ինչով, բացի հագուստից, կարող 
էին տարբերեվել Թիֆլիսի ՛՛երկու աշխարհները՛՛: 

4. 1–6 աղբյուրների օգնությամբ որոշեք, թե ինչում էր արտահայտվում 
փոխադարձ ազդեցությունը հագուստի համալիրներում: Ներկայացրեք, թե 
որոնք էին փոխադարձ ազդեցությունների հիմնական պատճառները:

5. 1–5 աղբյուրների վերլուծությամբ որոշեք, թե բնակչության ո՞ր սոցիալական 
խմբերն առաջինն ընդունեցին եվրոպական հագուստն ու բացատրեք, թե 
ինչու՞:

²ÕµÛáõñ  1   ¶áñ·»ñÇ ÙáõëáõÉÙ³Ý í³×³é³Ï³ÝÝ»ñ: XX ¹³ñÇ ëÏÇ½µ1

1	 Записки	скучного	человека	—	Кавказ	и	Закавказье	в	работах	Дмитрия	Ивановича	Ермакова.	Часть	1	(Տխուր	
մարդու	գրառումները:	Կովկասն	ու	Անդրկովկասը	Դմիտրի	Իվանովիչ	Երմակովի	աշխատանքներում,	
Մաս	1)	http://humus.livejournal.com/2604783.html.
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²ÕµÛáõñ  2  ºíñáå³Ï³Ý Ùá¹³Ý ÎáíÏ³ëáõÙ

1832թ.	 ոչ	ավել,	 քան	 ընդամենը	 4	 կամ	 5	առաջնակարգ	 վրացական	ազնվական	
ընտանիքներ	 էին	 որ	 իրենց	 աղջիկներին	 սկսեցին	 հագցնել	 մոդայիկ	 ֆրանսիական	
զգեստներ	 և	 նրանց	 դաստիարակությանը	 հաղորդեցին	 եվրոպական	 երանգներ:	
Կոշիկի	 տեսակների	 փոփոխություններին	 հաջորդեցին	 նաև	 կադրիլների2	 ու	
ռուսերենի	ուսուցումը3…

²ÕµÛáõñ  3  ºñ¨³ÝáõÙ, 1902Ã. µ³óí³Í éáõë-ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ûñÇáñ¹³ó 
¹åñáóÁ4

²ÕµÛáõñ  4  ²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³·áõëïÁ

Ես	 ծանոթ	 թաթար	 ունեմ,	 ով	 մտավորական,	 բարձրագույն	 կրթություն	 ունեցող	
անձնավորություն	է:	Նրա	կինը	նույնպես	կրթված	է,	ինստիտուտն	ավարտել	է	ոսկե	
մեդալով:	 Ընտանիքի	 աղջիկը	 կրթություն	 է	 ստանում	 Թիֆլիսում,	 ինստիտուտում:	
Նրանք	 բնակվում	 են	 գյուղում	 գտնվող	 իրենց	 ագարակում:	 Հազվադեպ	 են	
՛՛թարմանալու՛՛	համար	գնում	Բաքու	կամ	Թիֆլիս:	Նրանց	հանդիպել	եմ	Թիֆլիսում:	
Այստեղ	 նա	 կրում	 էր	 եվրոպական	 հագուստ,	 այցելում	 էր	 ծանոթներին	 ու	 չէր	
հրաժարվում	 հասարակական	 զվարճանքներից:	 Մինչդեռ	 իր	 գյուղում	 նա	 փակ,	
հարեմային	 կյանք	 էր	 վարում,	 թաթարական	 հագուստ	 կրում	 ու	 փակում	 էր	 դեմքը	
օտարների	ներկայությամբ5:

2	 Կադրիլ-ֆրանսիական	 զուգապար,	 որը	 լայն	տարածում	 ուներ	 Եվրոպայում	 և	Ռուսաստանում	 մինչև	 
XIX	դարի	վերջը:	

3	 Ольшевский	М.	Я.	Воспоминания	о	Кавказе	и	Грузии	/	Русский	вестник,	1869.	հատոր.	79.	№1–2.	435-435	էջ.
4	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rus_moslem_school_in_Erevan.

jpg?uselang=ru.
5	 Сборник	материалов	для	описания	местностей	и	племен	Кавказа,	հատոր	20.	Թիֆլիս.	1894.	էջ.	146.	
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²ÕµÛáõñ  5  ²í³Ý¹³Ï³ÝÝ áõ »íñáå³Ï³ÝÁ: ÂÇýÉÇë ù³Õ³ùÇ  
«»ñÏáõ ³ßË³ñÑÝ»ñÁ»

Նոր	 քաղաքում	 թասաքրավներն	 ու	 լեչակները6	 բավականին	 հազվադեպ	 են	
հանդիպում,	իսկ	չադրաներն7	արդեն	«դրականորեն»	դուրս	են	մղված,	չոխաներն	ու	
սրածայր	ոչխարենի	գլխարկները	նույնպես	հազվադեպ	են:	Հայկական	ու	վրացական	
բարձր	ազնվականությունը…	յուրացրել	են	եվրոպական	հագուստն	ու	կենսակերպը:	
Բոլորովին	 այլ	 պատկեր	 է	 ներկայացնում	 այս	 տեսանկյունից	 հին	 Թիֆլիսը.	
Խայտաբղետ	 թասաքրավներ,	 սպիտակ	 լեչակներ,	 սպիտակ,	 ծնկներին	 հասնող	
ծածկոցներ՝	«չադրաներ»…	Հանդիպում	են	նաև	չոխաներ	և	ոչխարենի	փափախներ,	
նման	պարսկականներին,	բայց	ոչ	այնքան	բարձր,	որքան	վերջիններս8.

²ÕµÛáõñ  6  Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³·áõëïÇ 
÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

Դուխոբորները,	այնուամենայնիվ,	 ինչ-որ	 բան	փոխառել	 են	 իրենց	 շրջապատող	
կովկասյան	 ժողովուրդների	 հագուստից:	 Հաճախ	 «բեշմետ»	 անունով	 հայտնի	
ամառային	 վերնազգեստին	 (պարտադիր	 կապույտ,	 որը	 կրում	 էին	 վերնաշապիկի	
վրայից),	փոխարինում	է	արդեն	կովկասյան	վերնազգեստը9:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. Üáñ ÙÃ»ñùÝ»ñ, Ýáñ ×³ß³ó³ÝÏ

q

6. Պատմական տեղեկանքում և 7–10 աղբյուրներում գտեք, թե ի՞նչ նոր 
գյուղատնտեսական մշակույթներ են մուտք գործել Հարավային Կովկաս:

7. Հիմնվելով Պատմական տեղեկանքի և 7–10 աղբյուրների վրա, բնակչության 
ո՞ր խավերն առաջինը սկսեցին զբաղվել նոր գյուղատնտեսական 
մշակաբույսերով: Ձեր կարծիքով ինչու՞:.

8. Հիմնվելով պատմական տեղեկանքի և 6–9 աղբյուրների վրա, ներկայացրեք, 
թե ի՞նչ նոր կերակրատեսակներ են ի հայտ եկել տեղացիների և 
տեղափոխվածների ճաշացանկում: Ձեր կարծիքով, նոր կերակրատեսակները 
ի՞նչ տեղ էին գրավում տեղացիների ճաշացանկում

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

XIX	 դարի	 առաջին	 կեսին,	 Հարավային	 Կովկաս	 մեծ	 թվով	 ռուս	 վերաբնակների	
տեղափոխությամբ	 պայմանավորված,	 ավելի	 ու	 ավելի	 նշանակալի	 դարձավ	
գյուղատնտեսական	մշակաբույսերի	փոխառությունն	ու	փոխադարձ	ազդեցությունները:	
Հարավային	Կովկասի	ժողովուրդները	ռուս	գյուղացիներից	փոխառեցին	արտադրության	
միջոցներ,	 երկրագործության	 ավելի	 կատարյալ	 միջոցներ	 և	 տեխնիկա,	 սկսեցին	
մշակել	 իրենց	 համար	նոր	 բույսեր	 (կարտոֆիլ,	 կաղամբ,	 գազար,	արևածաղիկ	և	այլն):	
Համապատասխանաբար	 աճեցին	 նաև	 ցանքատարածությունները,	 աշխատանքի	
արտադրողականության	 ցուցանիշները,	 ինչպես	 նաև	 ավելացավ	 գյուղատնտեսական	
մթերքների	 բերքատվությունը:	 Ցարական	 իշխանությունների	 հրավերով	 XIX	 դարի	  
40-ական	թթ.	Սևծովյան	ափամերձ	տարածքներ	տեղափոխվեցին	չինացի	թեյագործներ.	

6	 Թավասքրավի	(կամ	թասքրավի)	և	լեչակ	—	վրացի	կանանց	գլխի	հարդարանքի	տարրեր:
7	 Չոխա	(չուխա)	(чуха)	—	տղամարդու՝	կտավից	կարված	վերնահագուստ:	
8	 Ольшевский	М.	Я.	Кавказ	с	1841	по	1866	г.	/	Военный	сборник,	1894.	—	Т.	82.	—	Էջ.	87.
9	 Вермишев	Х.	А.	Земледелие	у	государственных	крестьян	Закавказского	края	/	1888.	—	Էջ.	220–221.
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²ÕµÛáõñ  7  Ö³Ý³å³ñÑáñ¹Ç íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ

Տեղացի	 դասատուներն	 այստեղ	 զբաղվում	 են	 կարտոֆիլի	 մշակությամբ:	
Եվ	 սվանները10	 հաճույքով	 հարևաններից	 յուրացնում	 են	 այս	 բարի	 ու	 կարևոր	
նախաձեռնությունները:	

Ռուս	 զինվորները	 Բեչոյում	 բանջարանոց	 են	 մշակում:	 Սվանեթիայում	
բանջարանոցային	 պտուղները	 եզակի	 երևույթ	 են.	 վարունգը,	 սոխը,	 կաղամբը,	
կարտոֆիլը:	 Կաղամբի	 և	 կարտոֆիլի	 մշակույթը	 նախաձեռնել	 և	 ներդրել	 են	
զինվորները:	 Այստեղ	 էին	 գտնվում	 այժմ	 լուծարված	 զինվորականների	 խմբեր,	
զորամիավորումներ:	 Նրանք	 մեծ	 բանջարանոց	 ունեին	 և	 մշակում	 էին	 կաղամբ,	
կարտոֆիլ,	այլ	բանջարեղեն:	Հենց	նրանցից	է,	որ	սվանները	սովորեցին	մշակել	այս	
բանջարեղեններն	ու	դրանք	օգտագործել	ուտեստում11:	

²ÕµÛáõñ  8  öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³Ýç³ñ³µáõÍáõÃÛáõÝáõÙ

Կարտոֆիլը,	չնայած	որ	հացամթերքների	շարքում	աննշան	տեղ	է	զբաղեցնում	—	
ընդամենը	 —	 2,12	 %,	 սակայն	 տեսակարար	 կշռի	 առումով	 —	 12.42%,	 իր	 վրա	
տեղացիների	ավելի	մեծ	ուշադրությունն	է	հրավիրում:	Այն	մշակում	են	հիմնականում	
ռուս	վերաբնակները,	հայերը	(որոշ	խմբեր),	ավելի	պակաս՝	թաթարները12:

Խոշոր	բանջարաբուծությամբ	զբաղվում	են	գերազանցապես	թաթարները,	հայերն	
ունեն	հիմնականում	փոքր	բանջարանոցներ	իրենց	այգիների	տարածքում	և	հազվադեպ	
են	տարածքներ	 վարձակալում	 Սարդարին	պատկանող	 հողերում:	 Ինչպես	 հայերը,	
այնպես	էլ	թաթարները	բավականին	ջանք	են	դնում,	քանի	որ	կանաչեղենը	(թարխուն,	
ռեհան,	 այլ)	 և	 տարբեր	 տեսակի	 բանջարեղեններ	 այստեղ,	 ինչպես	 հարավում	
ընդհանրապես,	բնակչության	ուտեստի	բավականին	կարևոր	և	անհրաժեշտ	մասն	են	
կազմում,	ինչպես,	օրինակ,	նաև	տեղական	տարբեր	խոտաբույսերի	հավաքչությունն	
ու	գործածությունը,	որոնք	գրեթե	չեն	գործածվում	և	ընդհանրապես	անծանոթ	են	ռուս	
մարդուն13:

²ÕµÛáõñ  9  Â»Û Ñ³í³ùáÕ µ³ÝíáñÝ»ñÇ 
ËáõÙµÁ: Â»ÛÇ åÉ³Ýï³óÇ³Ý»ñÁ 
´³ÃáõÙÇ ßñç³ÝáõÙ14 

10	 Սվանեթիայի	 բնակիչներ:	 Սվանեթիան	 պատմական	 մարզ	 է	 ժամանակակից	 Վրաստանի	
հարավ-արևմուտքում

11	 Ткешелашвили	И.	С.	Сванетия:	поездка	по	Сванетии	в	1900	и	1903	годах	и	краткий	этнографический	очерк/
Типография	И.	Н.	Кушнерева	и	К°,	1905.	—	էջ.13.	

12	 Сборник	материалов,	для	описания	местностей	и	племен	Кавказа.	Выпуск	25.	Թիֆլիս	898	год.	էջ.115.
13	 А.	Д.	Ерицов	«Экономический	быт	государственных	крестьян	Казахского	уезда	/	Т.	2,	Выпуск	3.	1886.	—	

էջ.	152.	
14	 Фото	 Д.	Прокудина-Горского.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Wikimedia.	 Հասանելիությունը՝:	 http://upload.

wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Group_of_workers_harvesting_tea_Chakva_Prokudin-Gorsky.jpg.
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Նորն	ավանդական	կենցաղում

²ÕµÛáõñ  10  Ø³Ï³ñáÝ»Õ»ÝÁ áñå»ë Ñ³ñ·Ç »íñáå³Ï³Ý ÙÃ»ñù

Յուրաքանչյուր	մասնակցի	ճաշի	ժամանակ	մատուցում	էին	մեծ	շոթի15,	դիմացը	
դնում	 էին	 գինու	 շիշ:	 ճաշը	 սկսվում	 էր	 բոզբաշից	 կամ	 չըխըրթմայից16:	 Ավելի	 կամ	
առավել	հարգի	հյուրերին	ճաշի	վերջում	մատուցում	էին	մակարոն,	որպես	բացառիկ	
ինչ-որ	բան:	Երեկոյան	մատուցվում	էր	շաքարով	թեյ17:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

q

9. 11–19 աղբյուրների օգնությամբ որոշեք, թե ինչպե՞ս էին փոխվում Հարավային 
Կովկասի բնակչության բնակարանային համալիրները եվրոպական մշակույթի 
ազդեցությամբ: 

10. Առօրյա գործածության ի՞նչ նոր տարրեր էին մուտք գործում տարածաշրջանի 
բնակիչների առօրյա ¶անք: 

²ÕµÛáõñ  11  Üáñ ï³ññ»ñ ï»Õ³µÝÇÏÝ»ñÇ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ

Մցխեթի18,	 ինչպես	 նաև	 այլ	 տարածքների	 տները,	 վերջին	 տարիներին	 ակտիվ	
առաջադիմում	են:	Բավականին	վաղ	սկսված	ու	ամենակարևոր	փոփոխություններից	
է	 այն,	 որ	 թեք	 տանիքի	 կենտրոնում	 բացված	 անցքն	 այժմ	 չի	 ծառայում	 որպես	
կենտրոնում	 վառված	 կրակի	 ծխի	 հեռացման	 հիմնական	 միջոց,	 այլ	 արդեն	 կան	
նաև	 լույսի	և	օդի	համար	նախատեսված	պատուհաններ,	որոնցից	որոշներն	արդեն	
փայտե	 կաղապարով	 են	 ու	 ապակեպատ:	 Կրակի	 համար	 արդեն	 գործածվում	 են	
լայն,	 երկար	 խողովակներով	 կամիններ,	 իսկ	 ձմռանը	 տաքացնելու	 համար	 վերջին	
տասնամյակներում	 գործածության	մեջ	են	մտել	 գործարանային	արտադրության	ոչ	
մեծ	 մետաղական	 վառարաններ:	 Մցխեթյան	 բնակարանային	 համալիրում	 վերջին	
տարիներին	 կատարված	 փոփոխությունների	 շարքին	 պետք	 է	 դասել	 նաև	 որոշ	
համալիրներին	կից	արվող	եվրոպական	տիպի	կցակառույցները19:	

²ÕµÛáõñ  12  Î³ÙÇÝ-í³é³ñ³ÝÝ»ñÁ ¹áõñë »Ý ÙÕáõÙ ³í³Ý¹³Ï³Ý ûç³ËÝ»ñÁ

Կախեթում20	 նմանատիպ	 նոր	 վառարաններ	 տեղադրում	 էին	 արդեն	 1830-ական	
թթ.,	սակայն	առօրյա	կենցաղում	ընտանիքը	օգտագործում	էր	միայն	օջախը:	Նույնն	էր	
վիճակը	նաև	1880-ական	թթ.,	կամինի	գոյության	դեպքում	փորում	էին	բաց	օջախ,	որի	
համար	հողե	հատակի	վրա	մի	քիչ	բարձր	հատված	էին	առանձնացնում:	Իմերեթիայում,	
Գուրիայում,	 Մեգրելիայում21	 XIX		դ.	 վերջին	 գյուղական	 կալվածքում	 սովորաբար	
երկու	տուն	էր	լինում.	Մեկը	կառուցված	էր	հին,	ավանդական	եղանակներով,	առանց	
պատուհանների	 ու	 երկու	 դռնով,	 կենտրոնում	 բաց	 օջախով,	 իսկ	 մյուսը	 նոր	 տիպի	
բնակարան	 էր,	 վառարանով,	 պատուհաններով:	 Սակայն	 ընտանիքի	 առօրյան	

15	 Շոթի	—	վրացական	ավանդական	հացատեսակ:
16	 Բոզբաշ	և	չըխըրթմա	—	Հարավային	Կովկասում	լայն	տարածում	ունեցող	մսեղեն	կերակրատեսակներ:	
17	 Зиссерман	А.	Л.	Двадцать	пять	лет	за	Кавказом	(1842–1867)	/	Типография	А.	С.	Суворина,	1879.	—	Էջ.226.
18 Մցխեթ	—	քաղաք	Վրաստանում:
19	 Пантюхов	 И.	И.	 О	 пещерных	 и	 позднейших	 жилищах	 на	 Кавказе/	 Типография	М.Д.	 Ротинианца.	 1896,	—	 

Էջ.	84–85.
20	 Վրաստանի	պատմական	մարզ:
21 Վրաստանի	պատմական	մարզ:
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ամբողջությամբ	 կազմակերպվում	 էր	 հին	 տանը,	 մինչդեռ	 նորը	 նախատեսված	
էր	 հիմնականում	 հյուրերի	 համար:	 Իմերեթիայում,	 XIX	 դարի	 առաջին	 կեսին	
աստիճանաբար	կենցաղ	էր	մուտք	գործում	եվրոպական	տիպի	«բարձր»	սեղանը,	որը	
համարվում	էր	իմերեթական	բնակարանի	ամենահարգի	տարրերից:	Ամենահարգված,	
պատվավոր	հյուրերը,	ավագության	կարգով	նստում	էին	հենց	այդ	սեղանի	շուրջ22:	

²ÕµÛáõñ  13   èáõë³Ï³Ý í³é³ñ³Ý23

²ÕµÛáõñ  14 

1880-ական	 թթ.	 Ախալքալակի	 գավառում	 տեղացի	 հայերի	 շրջանում	 որոշակի	
տարածում	 ստացա	ռուս	 դուխոբորների	ավելի	 էժան	ու	արագ	կառուցվող	 բնակելի	
տները:	 Որոշ	 գյուղերում	 տեղական	 բնակարաններում	 դրվում	 էին	 ռուսական	
վառարաններ24:	

22	 Волкова	Н.	Г.,	Джавахишвили	Г.	Н.	Бытовая	культура	Грузии	XIX–XX	веков:	традиции	и	инновации.	Акаде-
мия	Наук	СССР/	Издательство	«Наука».	Институт	этнографии	имени	Н.	Н.Миклухо-Маклая.	1982.	—	Էջ.	211.

23	 Փայտարվեստի	 ժողովդրական	 թանգարան	 «Վիտոսլավիցա»,	 Նովգորոդ:	 Լուս.	 Ջեքի	 Բրիթթոնի.	
Հասանելիությունը՝	https://www.flickr.com/photos/25270435@N03/7988482335/in/photolist-	/:

24	 Вермишев	Х.	А.	Земледелие	у	государственных	крестьян	Закавказского	края	/	1888.	—	Էջ.	40.
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²ÕµÛáõñ  15  ìñ³ó³Ï³Ý ë³ËÉ³ÛÇ Ý»ñëáõÛÃÁ25

²ÕµÛáõñ  16  «Üáñ ³ßË³ñÑ» ÑÛáõñ³ÝáóÁ ä»ïñáå³íÉáíëÏ ·ÛáõÕáõÙ (Ý»ñÏ³ÛáõÙ 
ØáõÕ³Ý, ²¹ñµ»ç³Ý): Èáõë. ê. Ø. äñáÏáõ¹ÇÝ-¶áñëÏáõ, 1915Ã.26

25	 Թբիլիսիի	ազգագրական	թանգարան:	Լուս.	Ռիթա	Վիլլաերթի:	
26	 ԱՄՆ	 Կոնգրեսի	 գրադարան:	 Հասանելիությունը՝	 http://www.loc.gov/pictures/collection/prok/item/

prk2000001180/:
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Ð³ñó³ËáõÙµ 4. XIX¹. í»ñçÇ — XX ¹³ñ³ëÏ½µÇ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
³é³çÁÝÃ³óÝ áõ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 
Ï»Ýó³ÕÁ 

q

11. Հիմնվելով 17–20 առաջադրանքների վրա, որոշեք, թե ինչ փոփոխություններ 
են տեղի ունեցել գիտատեխնիկական առաջընթացի հետևանքով Հարավային 
Կովկասի ժողովուրդների ¶անքում 19 դարի վերջին — 20 դ առաջին կեսին:

12. Ինչպե՞ս կարող էին այդ փոփոխությունները դրսևորվել մարդկանց առօրյայում, 
ամենօրյա ¶անքում: 

13. 17–20 աղբյուրների վրա հիմնվելով, դատողություններ կատարեք 
գիտատեխնիկական առաջընթացի՝ միջմշակութային հարաբերությունների վրա 
ունեցած ազդեցությունների մասին:

²ÕµÛáõñ  17  Ð³ïí³Í °°Î³ëåÇÛ°° Ã»ñÃÇ 1885Ã. Ñ³Ù³ñÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ïåí³Í 
Ñá¹í³ÍÇó Ýáñ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ

Գյուղացիները	 զարմանքով	 էին	 նայում	 չտեսնված	 մեքենայի	 վրա,	 որի	 համար	
խրձերը	 բերվել	 էին	 Ելիզավետպոլից:	 Ընդամենը	 ¼	 ժամում	 այն	 կարողացավ	
մանրացնել	100	խուրձ:	Այդ	աղացը	այնպես	զարմացրեց	գյուղացիներին,	ասես	ֆոկուս	
լիներ:	Այնուհետև	անցան	քամհարներին,	որոնցից	բոլորը	գոհ	մնացին,	եվ,	վերջապես,	
անցան	մեքենաներին,	 որոնք	խաղող	 էին	 ճզմում	 և	 հյութ	 քամում:	Այդ	 մեքենաների	
աշխատանքն	 ավելի	 քան	 բավարար	 էր	 և	 հիացրեց	 հատկապես	 հայերին,	 որոնք	
խաղողի	 այգիների	 հիմնական	 վարձակալներն	 էին:	 Աղալու	 տեղական	 եղանակի	
արտադրողականությունը,	 ինչպես	 նաև	 մանրացված	 հարդի	 անհրաժեշտությունը	
ռուս	 վերաբնակներին	 ստիպեց	 հրաժարվել	 ավանդական	 շղթայից	 և	 տեղացի	
գյուղացիներից	փոխառել	կամը՝	մանրացնող	տախտակը27…

²ÕµÛáõñ  17  ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÛ³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ áõÕ¨áñ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑáëùÁ 
1892Ã.28

ì×³ñÇ ¹ÇÙ³ó ï»Õ³÷áËí³Í áõÕ¨áñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 1222743 Ù³ñ¹.

Ø»Ï áõÕ¨áñÇ ³Ýó³Í ÙÇçÇÝ ×³Ý³å³ñÑÁ 87 ÏÙ

àõÕ¨áñ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ÙµáÕç Ñ³ëáõÛÃÁ 1323163 éáõµ.

²ÕµÛáõñ  18  Ðñ³Ñ³Ý· ÷áëï-Ñ»é³·ñ³ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ÏÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ 
Í³é³³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Փոստ-հեռագրատան	 ծառայություն	 կարող	 են	 ընդունվել	 միայն	 աղջիկներն	 ու	
այրիները,	18–30	տարեկան	հասակը	ներառյալ:	Պահանջվում	է	միջին	ուսումնական	
կրթական	 հաստատության	 կամ	 ծխական	 դպրոցի	 կրթական	 աստիճան:	
Ծառայության	անցած	աղջիկներն	ու	այրիները	կարող	են	շարունակել	աշխատել	նաև	

27	 Цит.	по:	Гасан-бек	Зардаби.	Избранные	статьи	и	письма.	Баку,	1962.	—	С.	73.
28	 По	материалам:	Ф.	А.	Брокгауз	И.	А.	Ефрон.	Энциклопедический	словарь.
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ամուսնությունից	հետո,	սակայն	պայմանով,	որ	ամուսնանան	նույն	գերատեսչության	
ծառայողների	հետ:	Կանայք	պետք	է	հագնեն	փակ,	համեստ,	մուգ	գույների	հագուստներ,	
հնարավորության	դեպքում՝	միատեսակ29:

²ÕµÛáõñ  19  ÎÇ»ÝÙ³ïá·ñ³ýÇ³Ý ´³ùíáõÙ

Ֆիլմերի	 ցուցադրության	 վերաբերյալ	 առաջին	 վկայություններից	 մեկը	 պետք	 է	
համարել	հայտարարությունն	այն	մասին,	որ	1889թ.	նոյեմբերին	Բաքու	է	եկել	հայտնի	
ֆիզիկոս-մեխանիկ	Կ.	Օ.	Կրաուզեն,	 որպեսզի	հնարավոր	ամենակարճ	ժամկետում	
Բաքվի	հանդիսատեսին	ծանոթացնի	իր	գեղարվեստորեն	կատարված,	մառախլապատ	
նկարների	հետ,	որոնց	թվում	էին	«Արքայական	գնացքի	անկումը	1888թ.	հոկտեմբերի	
17-ին»,	 ինչպես	 նաև	 պատկերներ	 Փարիզի	 և	 Թիֆլիսի	 ցուցահանդեսներից:	 Արդեն	
1896թ.	 Բաքվում	 սկսում	 են	 լայնորեն	 օգտվել	 նոր	 տեխնիկական	 ձեռքբերմամբ-
կինեմատոգրաֆիայով:	Առաջին	 շրջանում	 ֆիլմերը	 ցուցադրվում	 էին	 Բաքվում	այդ	
ժամանակ	գոյություն	ունեցող	թատրոններում	և	ակումբներում,	այնուհետև	սկսեցին	
հայտնվել	նաև	հատուկ	կինոթատրոններ	և	կինոսրահներ30.	

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչո՞վ էին տարբերվում Հարավային Կովկասի ժողովուրդների երկու՝ 
ավանդական և ժամանակակից «աշխարհները»:

29	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Наш	Баку.	История	Баку	и	бакинцев.	—	Հասանելիությունը:	http://www.ourbaku.
com/index.php5/Почта_-_Телеграф_-_Телефон_(Баку).

30	 Колтунов	С.	П.	Бакинские	кинотеатры.	Кинематограф	в	Баку.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Наш	Баку.	История	
Баку	и	бакинцев.	—	Հասանելիությունը:	http://www.ourbaku.com/index.php5/Бакинские_кинотеатры._Ки-
нематограф_в_Баку.
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 X  Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ Բաքվի նավթը քաղաքային  
Äանքի վրա

q

1. Ի՞նչ եք կարծում. ի՞նչ կապ կարող է լինել նավթի և առօրյա մշակույթի միջև:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: ´³½Ù³½· ´³ùíÇ ³é³ç³óáõÙÁ 

q

2. 1-ին աղբյուրի հիման վրա հետևեք Բաքվի բնակչության աճին: Ե՞րբ է սկսվել 
Բաքու քաղաքի բուռն աճը:

3. Պատմական տեղեկանքի և 2-րդ աղբյուրի հիման վրա որոշեք այդ երևույթի 
պատճառները: 

²ÕµÛáõñ  1  ´³ùíÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ XIX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ — XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ: 
(Ñ³½³ñ Ù³ñ¹)1

1	 По	материалам:	Йорг	Баберовски.	Цивилизаторская	миссия	и	национализм	в	Закавказье:	1828–1914	гг.	 //	
Новая	имперская	история	постсоветского	пространства	/	Под	ред.	И.	Герасимова.	—	Казань:	New	Imperial	
History,	2004.	—	С.	322.
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 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù»Ï³Ýù 

	Նավթի	հարուստ	պաշարները	ներկայիս	Ադրբեջանի	տարածքում	հայտնի	են	եղել	
վաղուց:	Դարի	կեսերին	այս	տարածքում	նավթն	արդյունահանվում	էր	մեծ	քանակներով,	
հատկապես	Ափշերոնյան	թերակղզում:	Այն	ժամանակ	նավթն	օգտագործում	էին	տների	
լուսավորման	և	մաշկային	հիվանդությունները	բուժելու	համար:

²ÕµÛáõñ  2  Ü³íÃ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ XIX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ

1853	թվականին	կերոսինե	լուսամփոփի	հայտնագործումից	հետո	նավթի	հանդեպ	
պահանջարկը	 բազմիցս	 անգամ	 բարձրացավ:	 XIX	 դարի	 60-ական	 թվականներից	
սկսած	 Ռուսաստանի	 արդյունաբերական	 ձեռնարկություններում	 նավթը	 սկսեցին	
օգտագործել	արդյունաբերական	ծավալներով:	Արդյունքում	աճեց	նավթամթերքների	
հանդեպ	պահանջմունքը,	նավթի	արդյունահանումը	նույնպես:	

Նավթամթերքների	պահանջարկի	աճը	նպաստեց	նաև	Բաքվում	նավթամշակման	
արդունաբերության	ստեղծմանը:	Առաջին	անգամ	սկսեցին	արտադրել	կերոսին:	1859	
թվականին	 Բաքվում	 ռուս	 արդյունաբերողներ	 Կոկարևը	 և	 Գուբոնինը	 կառուցեցին	
խոշոր	նավթավերամշակման	գործարան:

Կերոսինի	 գործարանի	 կառուցումը	 ակտիվ	 գործունեության	 մղեց	 նաև	
օտարերկրյա	 մյուս	 արդյունաբերողներին:	 1879	 թվականին	 հիմնված	 «Նոբել	
եղբայրների	 նավթարդյունաբերության	 ընկերությունը»	 Բաքվում	 զբաղվում	 էր	
նավթարդյունահանմամբ	ու	նավթավերամշակումով,	ստեղծել	էին	տրանսպորտային	
և	արտահանման	սեփական	հանգույցներ,	որն	իր	մեջ	ներառնում	էր	նավթամուղեր,	
նավթանավեր,	վագոն-տարաներ	և	նավթաբազաներ	իրենց	նավահանգիստներով	ու	
երկաթուղային	մասնաճյուղերով:

XIX	 դարի	 վերջին	 նավթահանման	 ոլորտ	 թույլատրեցին	 ներթափանցել	
օտարերկրացիների.	հատկապես	Ռոտշիլդին	և	Ռոկֆելլերին:	Այսպես,	1886	թվականին	
Ռոտշիլդները	 կազմավորեցին	 «Բաթումի	 նավթարդյունաբերական	 և	 առևտրական	
ընկերությունը»:	 Բաթումում	 կառուցվեցին	 նավթապահեստներ,	 կազմակերպվեցին	
վաճառքի	կետեր2:

q

4. 1–3 աղբյուրների հիման վրա որոշեք, թե ի՞նչ փոփոխություններ են տեղի 
ունեցել Բաքվի բնակչության կառուցվածքի մեջ ХІХ–դարի վերջին ХХ դարի 
սկզբին: 

5. Օգտագործելով 2-րդ և 4-րդ աղբյուրները, առաջարկեք, թե ի՞նչով էր 
պայմանավորված Բաքվի բնակչության ազգային կառուցվածքի մեջ 
փոփոխությունները:

6.  2, 4, 5 և 8-րդ աղբյուրների հիման վրա, փորձեք որոշել, թե ո՞վ է մտնում 3-րդ 
աղբյուրի «մյուսները» հասկացության մեջ: 

7. 2-րդ հարցախմբի պատմական տեղեկանքի և 5-րդ աղբյուրի օգնությամբ 
բացատրեք, թե ի՞նչու Բաքվի առանձին շրջաններ բնակեցվեցին նշված 
էթնիկական խմբերով:

2	 Махмудлу	Я.	М.	Специальный	выпуск	журнала	«Абитуриент»	//	История.	Баку,	2010.	—	С.	340–341.
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²ÕµÛáõñ  3   ХІХ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇ ¨ ХХ ¹³ñÇ ëÏ½µÇ ´³ùíÇ ³½·³ÛÇÝ 
Ï³éáõóí³ÍùÁ3

²ÕµÛáõñ  4   «Üáµ»É »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý» ·ÉË³íáñ Ï³é³í³ñÇã ¶áõëï³í 
îÛáñÝáõ¹³ÛÇ ´³ùíÇ Ù³ëÇÝ Ñáõß»ñÇó

Որպես	 առևտրական	 կենտրոն,	 Բաքուն	 իրեն	 էր	 ձգում	 ամենատարբեր	
ժողովուրդների....	Բոլորը	ձգվում	էին	դեպի	իրենց	ազգությունը	և	կարծես,	նույնիսկ	
հպարտանում	էին	դրանով	և	շնորհապարտ	էին	աստծուն,	որ	թույլ	էր	տվել	ծնվելու	
որպես	 այդ	 ժողովրդի	 զավակ,	 որին	 նրանք	 պատկանում	 են,	 լինեն	 դրանք	 հայեր,	
պարսիկներ,	 թաթարներ4,	 վրացիներ,	 չերքեզներ,	 չեչեններ,	 լեզգիներ,	 օսեր...	
թուրքմեններ,	 արաբներ,	 նեգրեր...	 թուրքեր,	 հույներ,	 ռուսներ,	 իտալացիներ,	
ֆրանսիացիներ,	ռումինացիներ,	ամենահաս	գերմանացիներ,	հրեաներ,	անգլիացիներ,	
ամերիկացիներ,	շվեյցարացիներ,	դանիացիներ,	շվեդներ	կամ	ֆիներ:	Ընկերությունը	
բավականին	բազմազգ	էր,	սակայն	մենք	ապրում	էինք	եղբայրական	բարեկամության	
և	 հիանալի	 համերաշխության	 մեջ:	 Շատ	 չեն	Ռուսաստանում	 նման	 երկրամասերը	
նույնիսկ	 այն	 տարիներին,	 երբ	 թագավորում	 էր	 նմանատիպ	 բարեկամական	
մթնոլորտ5:

²ÕµÛáõñ  5  ¾ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËáõÙÁ ù³Õ³ùáõÙ

Մահմեդականներն	 ապրում	 էին	 պատմական	 կենտրոնում,	 որը	 գտնվում	 էր	
խանական	ամրոցի	շրջակայքում	և	քաղաքի	արևմտյան	մասում:	Արդյունաբերական	
գոտում	 ապրում	 էին	 ռուսները.	 հայերն	 ապրում	 էին	 քաղաքի	 հյուսիսում:	
Արդյունաբերական	 գոտում՝	 քաղաքի	 հյուսիսում,	ապրում	 էին	 ռուսները	 և	 հայերը:	
Քաղաքի	նոր	կենտրոնի	կառուցման	ժամանակ	առաջանում	է	խառը	բնակչություն6:

3	 Йорг	Баберовски.	Цивилизаторская	миссия	и	национализм	в	Закавказье:	1828–1914	гг.	//	Новая	имперская	
история	постсоветского	пространства	/	Под	ред.	И.	Герасимова.	—	Казань:	New	Imperial	History,	2004.	—	
С.	322;	Современный	Азербайджан	//	Новый	Восток.	1926.	№	4.	—	С.	174.

4	 Այդպես	էին	կոչում	այդ	ժամանակ	քաղաքի	թուրքախոս	բնակչությանը:
5	 Осбринк	Б.	Империя	Нобелей	/	Б.	Осбринк,	Москва,	2003,	—	С.	79.
6	 Йорг	Баберовски.	Цивилизаторская	миссия	и	национализм	в	Закавказье:	1828–1914	гг.	//	Новая	имперская	

история	постсоветского	пространства	/	Под	ред.	И.	Герасимова,.	—	Казань:	New	Imperial	History,	2004.	—	
С.	322.
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Բաքվի	նավթը	և	մշակույթը

Ð³ñó³ËáõÙµ 2: öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ´³ùáõ ù³Õ³ùÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ  
¨ Ï»Ýó³ÕáõÙ

q

8. 2-րդ հարցախմբի պատմական տեղեկանքի օգնությամբ 6-րդ աղբյուրում 
գտեք արդյունաբերական շրջանը: Ինչու՞ նոր շրջանների կառույցները 
համարվում էին «քայլ առաջ»:

9. 10-րդ աղբյուրի հիման վրա նկարագրեք Բաքվի հարուստ շրջանի Äանքը: 

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 

Բաքու	 քաղաքը	 առաջացել	 է	 Բաքվի	 բարձրավանդակի	 հարավային	 ստորոտին,	
կիսանապատային	գոտում՝	չոր	և	շոգ	կլիմայով,	միայն	Ափշերոնյան	թերակղզուն	հատուկ	
քամիներով:	15-րդ	դարի	արաբ	աշխարհագրագետ	Աբդ	ար-Ռաշիդ	ալ-Բաքուվին	գրում	
է	քաղաքում	ջրի	անբավարարության	և	նրա	շրջակայքի	անպտղության	մասին:	Թեպետ	
մարդիկ	այստեղ	ապրում	էին	բրոնզե	դարից	սկսած,	սակայն,	Բաքուն,	այդուհանդերձ,	ոչ	
մեծ	քաղաք	էր.	նրա	բնակչությունը	XVIII	դարում	չէր	գերազանցում	5–7	հազարը,	իսկ	XIX	
դարի	կեսերին	բնակչության	թիվը	հասնում	էր	7,4	հազարի:	

Սակայն	ընդամենը	մի	քանի	տարի	անց,	այն	բանից	հետո,	երբ	նավթային	տարածքները	
ազատ	վաճառքի	հանվեցին,	Բաքուն	պատվեց	գործարանային	խողովակներով.	քաղաքը	
հետագայում	 էլ	 սկսեց	 զարգանալ	 շրջապատի	 գյուղերի	 աստիճանական	 կլանման	
հաշվին:	 1876	 թվականին	 առաջացավ	 նոր	 արդյունաբերական	 շրջան՝	 Սև	 քաղաքը:	
Նրա	 համար	 հատուկ	 մշակվեց	 և	 հաստատվեց	 կառուցումների	 նախագիծը:	 Շուտով	
աճող	քաղաքը	անհարմար	դարձավ,	երբ	կառուցվեց	մեկ	այլ	արդյունաբերական	շրջան՝	
Սպիտակ	քաղաքը:	Քաղաքի	նոր	շրջանների	ստեղծումը	լաբիրինթ	հանդիսացող	քաղաքի	
ֆեոդալական	մասի	համեմատությամբ,	նշանակալից	և	առաջընթաց	քայլ	էր:	Առաջավոր	
Արևելքի	խոշոր	քաղաքներում	անգամ	նմանատիպ	կառույցներ	այդ	ժամանակ	գոյություն	
չունեին:

²ÕµÛáõñ  6  ´³ùíÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ. 1890-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏÇ½µ7

7	 Баку	 в	 начале	 1890-х	 годов.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 ЖЖ.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://j0nka.
livejournal.com/.
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²ÕµÛáõñ  7  Üáñ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛáõÝ

Քաղաքի	 կենտրոնական	 մասի	 խոշոր	 շենքերը,	 որոնք	 պատկանում	 էին	
նավթարդյունաբերական	և	առևտրական	վերնախավին,	պետք	է	ոչ	միայն	եկամուտ	
բերեր,	 այլև	 յուրատեսակ	 գովազդի	 դեր	 կատարեր	 նրանց	 տերերի	 համար:	
Ցածրահարկ,	 անհրապույր	 կառույցների	 կողքին	 սուր	 կերպով	 առանձնանում	 էին	
համաչափ	 կառուցված	 հավակնոտ	 առանձնատները	 և	 բանկերի	 շենքերը:	 Նրանց	
ճարտարապետությունը	 կազմում	 էր	 ամեն	 հնարավոր	 գեղարվեստական	 ոճերի	
հիանալի	համադրություն,	բնորոշելով	քաղաքի	կենտրոնի	էլեկտրական	նկարագիրը:	
Բավարարելով	պատվիրատուների	ցանկությունները,	որոնք	անդադար	ձգտում	էին	
մեծածավալ	չափսերի,	դրանով	իսկ	իրենց	տների	արտաքին	տեսքի	միջոցով	ընդգծելու	
իրենց	հարստությունն	ու	հասարակական	կշիռը,	ճարտարապետները...	նախագծում	
և	կառուցում	էին,	ընդօրինակելով	ամենատարբեր	եվրոպական	ոճերինм8…

²ÕµÛáõñ  8   ÂÇýÉÇëÇ  
»ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÁ 
¨ ÓÇ³Ï³éù³ñ³ÝÁ: 
´³ùáõ, ХХ ¹³ñÇ ëÏÇ½µ9

²ÕµÛáõñ  9  ä»ïñáÉ»Û³ÛÇ ³å³ñ³ÝùÁ: ХІХ ¹³ñÇ í»ñçÇ ХХ ¹³ñÇ ëÏ½µÇ µ³óÇÏ

8	 Л.	Бретаницкий.	Баку.	Ленинград-Москва,	1970.	—	С.	41.
9	 История	железных	дорог.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	ЖЖ.	—	Հասանելիությունը՝:	http://elmaral.livejournal.

com/8820.html;	http://ic.pics.livejournal.com/elmaral/31583488/19875/19875_original.jpg.
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²ÕµÛáõñ  10   Ü³íÃ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³íÇ ÏÛ³ÝùÁ ´³ùíáõÙ

…Ընկերության	վարչա-տեխնիկական	անձնակազմին	տվյալ	շրջանում10	ապրելու	
համար	 հրավիրելու	 նպատակով,	 Նոբել	 եղբայրները	 (այդ	 թվում	 և	 Ֆինլանդիայից,	
Շվեդիայից,	 Նորվեգիայից	 և	 Գերմանիայից	 հրավիրվածները)	 այստեղ	 կառուցեցին	
բնակելի	ավան,	որտեղ	ստեղծվեց	կյանքի	համար	ամենանպաստավոր	պայմանները:	
Նոր	 ավանը11	 տեղավորված	 էր	 Սև	 քաղաքի	 արևելյան	 սահմանին՝	 Կիշլի	 գյուղի	
մոտ:	 Ավանի	 տարածքում	 կառուցվեցին	 ծառայողների	 համար	 տներ,	 դպրոցներ,	
թատրոն,	հիվանդանոցներ	և	Նոբել	եղբայրների	ընտանեկան	նստավայրը	Բաքվում,	
որը	 կառուցվել	 է	 1884	 թվականին…	 Պետերբուրգից	 բերել	 տվեցին	 այգու	 համար	
քանդակներ,	 գեղարվեստի	 գործեր,	 գրադարանի	 համար	 գրքեր:	 Սենյակները	
զարդարեցին	 թանկարժեք	 գորգերով,	 որոնք	 պատրաստվել	 էին	 ադրբեջանցի	 և	
պարսիկ	վարպետների	կողմից12:

…«Պետրոլեյայի	ապարանքի»	բնակիչները	հաճախ	էին	զբոսայգում	կազմակերպում	
զբոսանքներ	 և	 պարահանդեսներ,	 որին	 հրավիրվում	 էին	 քաղաքի	 բազմաթիվ	
հյուրեր:	Հնչում	էր	երաժշտությունը,	վառվում	էին	բազմագույն	 լապտերները,	որոնք	
կախված	 էին	 ծառերի	 վրա,	 կազմակերպվում	 էին	 հրավառություններ	 և	 տրվում	 էր	
հյուրասիրություն:	

…Հիշվում	 էին	 նաև	 ծննդյան	 ուրախ	 տոների	 տոնածառը,	 որն	 ավանդաբար	
տեղադրում	էին	«Ապարանքում»13:

Այս	շենքերը	նպաստում	էին	Ադրբեջանում	ժամանակակից	ճարտարապետական-
շինարարական	 մշակույթի	 տարածմանը,	 որոնց	 հեղինակների	 մեծամասնությունը	
պետերբուրգյան	և	մոսկովյան	ճարտարապետական	դպրոցների	սաներն	էին14:

q

10. 11-րդ աղբյուրում գտեք արտահայտություններ, որոնք բնութագրում են Սև 
քաղաքի ¶անքի պայմանները:

11. Ի՞նչ եք մտածում. Ինչու՞ է քաղաքի նավթարդյունաբերողների համագումարում 
քննարկվել «Բաքվի նավթահանքերի ծառայողների և բանվորների ¶անքի 
բարելավման» հարցը (աղբյուր 11): Կանխատեսեք, թե ի՞նչ կարող էր տեղի 
ունենալ հարցի քննարկումից հետո:

12. 8-րդ և 12-րդ աղբյուրների հիման վրա անվանեք այն նոր տրանսպորտային 
փոխադրամիջոցները, որոնք երևան եկան քաղաքում:

13. 10–11-րդ աղբյուրների հիման վրա համեմատեք նավթահանքերի տերերի և 
բանվորների ¶անքը:

14. 6–10,12–13 աղբյուրներից առանձնացրեք արևմտյան քաղաքակրթության 
տարրերը, որոնք առաջ եկան Բաքվում ХХ դարի սկզբին: Կանխատեսեք, թե 
ինչպե՞ս կարող էին նրանք փոխել քաղաքացիների ¶անքը:

10	 Բաքվի	արևելյան	արվարձանները՝	արդյունաբերական	շրջանները:
11	 Այդպես	էին	կոչում	Villa	Petrolea	գյուղը:
12	 Мир-Бабаев	М.Ф.	Краткая	история	Азербайджанской	нефти.	Баку,	Азернешр–2007.	—	288	c.
13	 Игорь	Абросимов.	Частная	жизнь	бакинской	семьи	на	фоне	событий	далекого	прошлого.	[Էլեկտրոնային	

ռեսուրս]	 http://www.bakupages.com.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.bakupages.com/blg-list.
php?id=51646&usp_id=0&cmm_id=276.

14	 Л.	Бретаницкий.	Баку.	Ленинград-Москва,	1970.	—	С.	43.
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²ÕµÛáõñ  11  ´³ÝíáñÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÁ ê¨ ù³Õ³ùáõÙ

Մաքսիմ	Գորկու	հիշողության	մեջ	Բաքվի	նավթահանքերը	տպավորվել	են	որպես	
«մռայլ	դժողքի	հիանալիորեն	կատարված	նկար...	Նավթաշտարակների	քաոսի	մեջ	
գետնին	սեղմված	կարմրավուն	և	գորշ	քարերով	պատված	բանվորների	երկարավուն	
ցածրահարկ	 կացարանները	 շատ	 նման	 էին	 նախապատմական	 մարդկանց	
կացարաններին...	Սարսափելի	էր	տեսնել	կիսամերկ	մանուկներին,	որոնք	ոտքերով	
ջրափոսերում	 հունցում	 էին	 կանաչավուն	 այդ	 յուղոտ	 զանգվածը,	 երեքական	
խմբերով	նրանք	ծուլորեն	նստած	էին	կացարանի	դռների	մոտ	և	հարթ	տանիքների	
կտուրներին՝	միմյանց	կառչած	խաղում	էին	երկաթի	և	փայտյա	կտորներով:	Ինչպես	
բոլորը,	 երեխաները	 նույնպես	 այստեղ	 աղտոտված	 էին	 նավթով.	 նրանց	 թուխ	
դեմքերը	հիշեցնում	էր	եղբայր-մարդակերների	մոտ	երեխաների	գերության	մասին	
մռայլ	հեքիաթը...»	...Այդ	ժամանակի	հաշվետվություններում	հաճախ	էր	ընդգծվում,	
որ	նավթարդյունաբերողների	կողմից	կառուցված	կացարաններում	 յուրաքանչյուր	
մարդուն	 ընկնում	 էր	 մեկ	 քառակուսուց	 էլ	 պակաս	 (9,7	 քառակուսի	 մետր-խմբ.)	
օդ.	 «մնում	 էր	 զարմանալ,	 թե	 ինչպես	 կարող	 էին	 դրանցում	 մարդիկ	ապրել»	 և	 որ	
նավթահանքերի	 հողի	 աղտոտվածությունը	 «անհամեմատ	 բարձր	 էր	 նույնիսկ	
գերեզմանոցների	աղտոտվածությունից»	և	այլն:

1899	 թվականին	 քաղաքի	 նավթարդյունաբերողների	 համագումարում	
քննարկվեցին	 «Բաքվի	 նավթահանքերի	 ծառայողների	 ու	 բանվորների	
բնակարանային	 պայմանների	 բարելավման»	 հարցերը:	 Զեկույցի	 հիմքում	 ընկած	
էին	 կացարանների	 բժշկա-սանիտարական	 հետազոտության	 նյութերը,	 որտեղ	
ապրում	 էր	 Բալախանո-Սաբունչինյան	 շրջանի	 ողջ	 բնակչության	 գրեթե	 քառորդ	
մասը:	Պարզվեց,	որ	կացարանները,	որոնց	կարելի	էր	 «բավարար»	համարել	բառի	
իսկական	իմաստով,	այնտեղ	ընդհանարապես	 չկար:	Իսկ	այդպիսի	կացարաններ,	
որոնք	չէին	դիմանում	անգամ	ամենամեղմ	քննադատությանը,	այնտեղ	հսկայական	
քանակի	էին!»15.

²ÕµÛáõñ  12а  Ê³ÝáõÃ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ¨ µ³ÝíáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ê¨ ù³Õ³ùáõÙ:  
ХХ ¹³ñÇ ëÏÇ½µ16

15	 Л.	Бретаницкий.	Баку.	Ленинград-Москва,	1970.	—	С.	40.
16	 Национальный	Музей	истории	Азербайджана.	Книга-альбом.	Гаджи-Зейналабдин	Тагиев.	Баку.	2010.	С.53.
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²ÕµÛáõñ  12  Üáñ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáó ´³ùíáõÙ   

Որպես	 քաղաքային	 հասարակական	 գլխավոր	 փոխադրամիջոց	 շարունակում	
էր	 մնալ	 ձիակառքային	 երկաթուղին...	 Երթևեկում	 էին	 կառքերը	 և	 ձիերը:	 Հյուսիս-
ամերիկյան	միացյալ	նահանգների	քաղաքացի	Իոսիֆ	դե	Վիտտը,	որն	այդ	ժամանակ	
ապրում	 էր	 քաղաքում,	 Բաքվի	 և	 Բալախանո-Սաբունչինի	 նավթահանքի	 միջև	
ավտոմոբիլային	 ճանապարհի	 բարեկարգման	 իրավունք	 էր	 ստացել:	 Այժմ	 արդեն	
օմնիբուսները	/փոխադրատեսակ-խմբ/	12	մարդկանցով	կարող	էին	մեկնել	Մոլոկանի	
այգուց	և	Պետրովյան	հրապարակից17.

Ð³ñó³ËáõÙµ 3: ´³ùíÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ

q

15. Ի՞նչ ներդրում ունեցան «Նոբել եղբայրների ընկերության» ծառայողները 
Ադրբեջանի մշակութային զարգացման համար (աղբյուր 13):

16. Ինչ՞ վրա էին ծախսում իրենց գումարները բարերարները: (աղբյուրներ 14–19):
17. 14–20-րդ աղբյուրների հիման վրա թվարկեք, ո՞ր շրջանների մշակութային 

¶անքի վրա են ազդեցություն գործել Բաքվի նավթարդյունաբերողների 
գործունեությունը: 

²ÕµÛáõñ  13   Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ «ä»ïñáÉ»Û³ÛÇ ²å³ñ³ÝùÇ» 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

1897	թվականի	փետրվարի	15-ին	Ապարանքում	կազմակերպվեցին	ժողովրդական	
ընթերցումներ՝	երաժշտության	ուղեկցությամբ:	Ավելի	քան	երեք	ամիս	առաջ	տիրուհի	
Լամպեն	 հայտարարեց	 ժողովրդական	 սիրողական	 երգչախմբի	 ստեղծման	 մասին:	
Դրան	արձագանքեցին	 ընկերության	 ծառայողներից	 և	 բանվորներից	ավելի	 քան	 60	
մարդ:	Նրանց	մեծ	մասը	ծանոթ	չէր	ոչ	երաժշտությանը	և	ոչ	էլ	նոտաներին,	սակայն	
ի	 ծնե	 ունեցած	 հմտությունների	 և	 աշխատանքի	 հանդեպ	 ունեցած	 բարեխիղճ	
վերաբերմունքի	շնորհիվ,	արդյունքն	ուղղակի	հիանալի	էր:	Սիրողական	համերգը	մեծ	
բավականություն	պատճառեց	ներկաներին:	Հաջողված	էր	նաև	կենդանի	նկարներով	
ուղեկցվող	ընթերցանությունը:	

1893	 թվականի	 հոկտեմբերի	 31-ին	 «Պետրոլեյայի	 Ապարանքի»	 ակումբային	
մասում	կայացան	առաջին	ընթերցումները,	որոնք	իրենց	գոյության	ողջ	ընթացքում	
արդարացրեցին	«ժողովրդականի»	իր	կոչումը:	Ցանկացողներին	Պետրովյան	ափամերձ	
տարածքից	«Ապարանք»	էին	տեղափոխում	և	անվճար	վերադարձնում	էին	«Բաքու»	
շոգենավով:	Հավաքվում	էր	մոտ	400	գործարանային	բանվորներ:	Համերգը	սկսվում	էր	
քահանա	Յունիցկու	աղոթքով,	իսկ	այնուհետև	սիրողականների	կողմից	ընթերցվում	
էր	Գոգոլի	«Սորոչինյան	տոնավաճառը»:	Այդ	գործի	կազմակերպիչը	Ա.Ա.	Լամպեն	էր,	
ընկերության	ծառայողներից	մեկի՝	Ի.Ֆ.	Լամպեի	կինը:	Հաջորդ	ընթերցումները,	որոնք	
կայացան	նոյեմբերի	14-ին,	արդեն	չէր	թույլատրվում	մասնակցել	10	տարեկանից	ցածր	
երեխաներին	և	գրկի	երեխաներով	կանանց18:

17 Тамара	Гумбатова.	Баку	в	начале	ХХ	века	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.proza.ru.	Հասանելիությունը՝:	
http://www.proza.ru/2012/09/21/550.

18	 Т.	Гумбатова.	 Villa	 Petrolea	 —	 памятник	 добрым	 делам	 семьи	 Нобель.	 —	 [Электроннный	 ресурс].	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://www.proza.ru/2012/04/24/758.
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Փետրվարի	20-ին	Սև	քաղաքի	Նոբել	եղբայրների	ընկերության	դպրոցի	հոգաբարձու	
Ա.Ա.	 Լամպեն	 կազմակերպեց	 առաջին	 անվճար	 ժողովրդական	 թատերական	
ներկայացումը,	որում	հիմնական	դերակատարներ	էին	հանդիսանում	վարպետները,	
բանվորները	 և	 արտադրության	 ծառայողները:	 Այդ	 մտածված	 և	 օգտակար	 գործը	
մեծ	նշանակություն	ուներ	ժողովրդի	համար,	որոնք	«կրպակներից	ու	պանդոկներից	
բացի՝	ոչինչ	չգիտեին»:	Նոբել	եղբայրների	ծառայողների	համար	հավաքույթի	սրահը,	
որը	հաշված	էր	40–500	մարդու	համար,	այս	անգամ	հավաքել	էր	800	մարդ19:

²ÕµÛáõñ  14   ´³ñ»·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ. Ð³çÇ ¼»ÛÝ³É³µ¹ÇÝ î³·Ç¨

Միլիոնները,	 որը	 Հ.	 Զ.	 Տագիևին	 բերում	 էր	 Բաքվի	 նավթը,	 նրան	 չդարձրեց	
ամբարտավան	ու	կոշտ	բնավորության	անձնավորություն:	Ընդհակառակը,	նավթային	
բիզնեսի	 մեծ	 մասը	 նա	 ուղղում	 էր	 Բաքվի	 առաջընթացի	 և	 իր	 սիրելի	 ժողովրդին	
լուսավորելու	համար:

Անգնահատելի	 է	 Հաջի	 Տագիևի	 ներդրումը	 հայրենի	 քաղաքի	 բարեկարգման	 և	
առաջընթացի	գործում:	Թատրոնի,	բանկի,	սակարկարանի	/բիրժա-խմբ/,	երկաթուղու,	
հրդեհային	 պահպանության	 ծառայության,	 նշանավոր	 «տագիևյան	 պասաժի»,	
ալրաղացի,	ջրագծերի,	մզկիթների	կառուցման	գործում	ոչ	միայն	Բաքվում,	այլև	Սանկտ-
Պետերբուրգում,	Դաղստանում,	Իրանում,	ավելին՝	աղջիկների	համար	գիմնազիայի	
հիմնումը,	 թերթերի	 և	 մտավորականության	 աշխատությունների	 հրատարակումը,	
արտասահմանում	չունևոր	ուսանողների	ուսուցման	ֆինանսավորումը,	դերասանների	
հովանավորումը	—	այս	 և	 շատ	այլ	 բարեգործություններ	 ևս	պատկանում	 են	 Հաջի	
Տագիևին20.

²ÕµÛáõñ  15  Üáñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

1896	 թվականին	 Տագիևը	 ծրագրեց	 Ադրբեջանում	 բացել	 իգական	 առաջին	
ուսումնական	 հաստատությունը:	 Այդ	 նույն	 տարում	 նա	 քաղաքում	 ձեռք	 է	 բերում	
հողամաս,	 որի	վրա	ճարտարապետ	Ի.	Վ.	Գոսլավսկին	կառուցում	 է	 դպրոցի	 շենքը	
(ներկայումս	 Ադրբեջանի	 հանրապետության	 Գիտությունների	 ակադեմիայի	
ձեռագրային	 ֆոնդի	 շենքն	 է):	 Տագիևը	 ստիպված	 եղավ	 անասելի	 ջանքեր	 և	
զարմանալի	 համառություն	 ցուցաբերել	 այդ	 դպրոցի	 բացման	 ճանապարհին	
ընկած	 դժվարությունները	 հաղթահարելու	 համար:	 Վերջապես,	 1901	 թվականին	
բացվեց	 իգական	 ռուս-մահմեդական	 դպրոցը,	 որը	 լիովին	 գտնվում	 էր	 Տագիևի	
հովանավորության	 տակ:	 Լուսավորության	 բնագավառում	 ձեռնարկած	 ակտիվ	
հասարակական	գործունեության	համար	1880	թվականի	օգոստոսին	նա	հաստատվում	
է	որպես	Բաքվի	Մարինյան	իգական	ուսումնարանի	պատվավոր	հոգաբարձու,	իսկ	
1897	 թվականի	ապրիլին՝	 տեխնիկական	 ուսումնարանի	պատվավոր	 հոգաբարձու,	
1901	 թվականի	 ապրիլին՝	 կայսրուհի	 Ալեքսանդրա	 Ֆյոդորովնայի	 անվան	 ռուս-
մահմեդական	իգական	դպրոցի	հոգաբարձու21:

²ÕµÛáõñ  16  ¼áõµ³ÉáíÝ»ñÇ µ³ñ»·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Կոնստանտին	 Յակովլևիչ	 Զուբալովն	 ապրել	 է	 բավականին	 համեստ.	 1872	
թվականին	 նա	 հողամաս	 է	 ձեռք	 բերում	 Բիբի-Էյբաթում	 (Բաքու),	 որտեղ	 շուտով	
հայտնաբերում	 են	 հզոր	 նավթահոր:	 1889	 թվականից	 Կ.	 Զուբալովի	 ընկերությունն	

19	 Т.	Гумбатова.	Баку	в	начале	ХХ	века.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.proza.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://www.proza.ru/2012/09/21/550.

20	 Алиева	Ругия.	Памяти	великого	мецената	//	Зеркало.	—	2010.	—	29	января.	—	С.	7.
21	 Ибрагимов	М.	Дж.	Предпринимательская	деятельность	Г.	З.	Тагиева.-Баку,	Азернешр,1990,	С.	58–59.
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այնտեղ	 սկսեց	 նավթահանումը	 և	 Զուբալովների	 ընտանիքի	 հարստությունը	
արագորեն	աճեց:	

Զուբալովների	 բոլոր	 սերունդները	 կաթոլիկներ	 էին,	 խորը	 հավատով	 մարդիկ:	
Իրենց	 ողջ	 կյանքի	 ընթացում	 Զուբալովները	 կառուցեցին,	 վերականգնեցին	 և	
վերանորոգեցին	 և	 սարքավորումներով	 ապահովեցին	 Ռուսաստանի	 տարածքում	
և	 նրա	 սահմաններից	 դուրս	 գտնվող	 եկեղեցիներին,	 օգնություն	 էին	 ցույց	 տալիս	
վանքերին,	եկեղեցու	ծառայողներին	և	հոգևորականներին:	

1870	թվականին	Զուբալովների	ընտանիքի	աջակցությամբ	Թբիլիսիում	կառուցվեց	
Սուրբ	 Պետրոս	 և	 Պողոսի	 առաքյալների	 եկեղեցին:	 Շինարարությունը	 տեղի	 էր	
ունենում	Կ.	Զուբալաշվիլու	մշտական	հսկողության	տակ22:	Լուրդում	(Ֆրանսիա)	1897	
թվականին	Զուբալովների	միջոցներով	կառուցվել	է	«Վշտի	աշտարակը»,	որն	ամուր,	
երկհարկանի,	ամեն	կողմում	և	կենտրոնական	մուտքի	մետ	երկսյուն	շենք	էր:	Երկրորդ	
հարկն	ուներ	վեց	պատուհան-վիտրաժներ:	Աշտարակը	բոլորում	էր	բարձր	գմբեթն	իր	
խաչով,	որի	վրա	ամրացված	է	խաչելության	պատկերը23:

²ÕµÛáõñ  17  Þ³ÙëÇ ²ë³¹áõÉÉ³¨Ç ¨ ²Õ³ Úáõëáõý ¸³¹³ß¨³ÛÇ 
µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝÁ

Շամսի	Ասադուլլաևը	—	XX	դարի	սկզբի	Ադրբեջանի	նավթային	մագնատներից	
մեկն	 էր:	 Նրա	 անունը	 մշտապես	 արտասանվել	 է	 Նոբել	 եղբայրների	 անունների	
կողքին:	Նա	առաջին	նավթարդյունաբերողն	էր,	որն	առաջինն	օգտագործեց	շոգենավը	
Ռուսաստանում	 նավթ	 տեղափոխելու	 համար:	 Բաքվում	 ունեցած	 շենքերից	 բացի,	
նա	 հիանալի	 շենք	 է	 կառուցել	 Պետերբուրգում,	 Նևայի	 ափին,	 Ձմեռային	 պալատի	
կողքին:	Մոսկվայում	իր	կնոջ՝	Մարիայի	պատվին	նա	գնեց	շքեղ	մի	առանձնատուն՝	իր	
ջրավազանով	ու	ձմեռային	այգով:	Միաժամանակ,	նա	զբաղվում	էր	բարեգործությամբ:	
Առանձնատներից	 մեկը	 նա	 նվիրել	 է	 մահմեդական	 մշակութային	 կենտրոնին	
(Թաթարների	տուն):	

Աղա	Յուսուֆ	Դադաշևը	—	ադրբեջանցի	միլիոնատեր	և	բարեգործ:	Հիմնական	
եկամուտները,	որոնք	նա	ստանում	 էր	նավագնացության	առևտրից,	Աղա	Յուսուֆ	
Դադաշևը	 ծախսում	 էր	 ժողովրդի	 լուսավորության	 համար	 (Գորիի	 ուսուցչական	
սեմինարիա	 և	 «Իգական	 դպրոց»):	 Հսկայական	 գումարներ	 ծախսելով	 Բաքու-
Բաթումի	 նավթամուղու	 և	 Բաքվի	 Դումայի	 կառուցման	 համար,	 Դադաշևը	 նաև	
ֆինանսավորել	 է	 Մաքսիմ	 Գորկուն,	 Դմիտրի	 Մենդելեևին,	 նավթային	 երկրաբան	
Ի.	Գուբկինին:	Նա	ակտիվ	մասնակցություն	է	ունեցել	նաև	Ադրբեջանի	նյութական	
մշակույթի	 հուշարձանների	 պահպանության	 համար.	 Դադաշևը	 վերականգնել	 է	
Բիբիխեյբետի	 մզկիթը,	 որը	 կառուցվել	 է	 Մոսկվայում	 Բուխարայի	 էմիրի	 կողմից,	
ինչպես	նաև	մզկիթին	է	նվիրել	քառասուն	մոմերից	բաղկացած	ջահ	և	թանկարժեք	
գորգեր24:

22	 Константин	 Зубалашвили	 (1828–1901)	—	 тот-же	 Зубалов,	 отец	 братьев	Левана,	 Степана,	Петра	 и	Якова	
Зубаловых.

23	 Зубаловы	—	 семья	 нефтепромышленников,	 меценатов,	 коллекционеров.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	Наш	
Баку	—	http://www.ourbaku.com	//	Հասանելիությունը՝:	http://www.ourbaku.com/index.php5/.

24	 Էլեկտրոնային	 ռեսուրս.	 Ադրբեջանի	 մշակութային	 և	 հասարակական	 կյանքը,	 բարերարություն:	
Հասանելության	 աստիճանը.	 http://az-love.com/viewtopic.php?id=1532;	 Также,	 Open.az,	 Наши	 милли-
онеры	 —	 благотворители.	 Հասանելիությունը՝:	 http://open.az/novosti/kultura/131665-nashi-millionery-
blagotvoriteli.html
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²ÕµÛáõñ  18  ´³ùíÇ µÝ³ÏãáõÑáõ Ñáõß»ñÇó Çñ Ùáñ ¨ Ùáñ³ùñáç Ù³ëÇÝ 

…մի	 անգամ	 Հադիջայի25	 աչքին	 մի	 հայտարարություն	 է	 ընկնում	 այն	 մասին,	
թե	 նավթարդյունաբերող,	 միլիոնատեր	 և	 բարերար	 Զ.	 Տագիևը	 իր	 դպրոցում	
աշխատանքի	է	հրավիրում	կրթված	մահմեդական-կանանց:	Հադիջան,	որը	կրթվել	էր	
լուսավորության	և	հումանիզմի	սկզբունքներով,	վճռական	ընտրություն	է	կատարում.	
նա	 տեղափոխվում	 է	 Բաքու	 և	 դառնում	 է	 տագիևյան	 դպրոցի	 ուսուցչուհի:	 Այդ	
ժամանակից	սկսած՝	նրա	հետագա	կյանքը	կապվում	է	մանկավարժության	հետ:	

Տագիևի	 հրավերով	 Զեյնաբ	 խանում	 Աբդուրահմանովի	 ավագ	 քույրը	 նույնպես	
վերադառնում	է	Բաքու,	սակայն	արդեն	որպես	դիպլոմավորված	բժիշկ-գինեկոլոգ:	Նա	
պետք	է	բուժեր	տագիևյան	ֆաբրիկայի	և	նավթահանքերի	հասարակ	աշխատողներին,	
սակայն	շուտով	նրա	անունը	հայտնի	դարձավ	գիտական	և	բժշկական	շրջանակներում.	
նա	բժշկությանն	է	նվիրաբերում	է	իր	ողջ	ուժերն	ու	բժշկի	հսկայական	տաղանդը26: 

²ÕµÛáõñ  19   ¶. î³·Ç¨Á ¨ ´³ùíÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ

Քաղաքի	կյանքը	 բավականին	ակտիվ	 էր	անցնում,	թեպետ	ամենից	հաջողվածը	
1900	 թվականի	 թատերական	 շրջանն	 էր:	 Տագիևի	 թատրոնում,	 որը	 կառուցվել	 էր	
բարերարի	 սեփական	 գումարների	 հաշվին,	 հունվարին	 հաջողությամբ	 անցան	
սոպրանո	Իզաբելլա	Զվիխերի	օպերային	ներկայացումները27.

²ÕµÛáõñ  20   «Üáµ»É »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ý³íÃ³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ» ¨ Ýáµ»É Û³Ý 
Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÁ

1901	թվականից	հետո,	երբ	Ստոկհոլմում	և	Օսլոյում	տրվեցին	առաջին	նոբելյան	
մրցանակները,	 Նոբել	 ազգանունն	արդեն	 բոլորին	 հայտնի	 էին:	 Եվ	 թեպետ	Ալֆրեդ	
Նոբելն	 իր	 հարստությունը	 կուտակել	 էր	 դինամիտ	 պատրաստելով,	 սակայն	 իր	
կապիտալի	մոտ	17	տոկոսը	նա	տրամադրում	 էր	Նոբելյան	մրցանակներին.	 «Նոբել	
եղբայրների	 նավթային	 ընկերությունը»,	 արդյունաբերական	 այդ	 կայսրությունը	
ստեղծվել	է	Ալֆրեդի	մասնակցությամբ,	նրա	ավագ	եղբայրներ	Ռոբերտի	և	Լյուդվիգի	
կողմից:	 Ընկերության	 գլխավոր	 գրասենյակը	 գտնվում	 էր	 Պետերբուրգում,	 սակայն	
նրա	իրական	կենտրոնը	գտնվում	էր	Բաքվում28.

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ի՞նչ կապ գոյություն ունի նավթի և մշակույթի միջև:

25	 Հադիջա	Աղաևան	իր	քրոջ՝	Զեյնաբ	Տաբիևի	հետ	(աղջկական	ազգանունը	Աբդուրահմանովներ)	սովորել	
են	 Պետերբուրգի	 բարեպաշտ	 աղջիկների	 Սմոլնիի	 ինստիտուտում:	 Նրանք	 կարծես	 թե	 առաջին	
աղջիկ-մահմեդականներն	 էին,	 որ	 ողջ	 պատմության	 ըընթացքում	 սովորել	 են	 այդ	 ուսումնական	
հաստատությունում:

26	 Из	 очерка	 Хуршид	 ханум	 Агаевой	 о	 ее	 матери	 и	 тете.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Наш	 Баку.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://www.ourbaku.com/index.php5/.	

27	 Т.	Гумбатова.	Баку	в	начале	ХХ	века	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.proza.ru.	Հասանելիությունը՝:	
http://www.proza.ru/2012/09/21/550.

28	 Под	яркою	звездой	есть	город	золотой…	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	Հասանելիությունը՝:	http://lilitochka.ru/
viewtopic.php?id=478&p=5.
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Ադրբեջանական կինը ընտանիքում  
և հասարակությունում 20-րդ դարի սկզբին

 (ըստ «Մոլլա Նասրեդդին» հանդեսի նյութերի) 

 X Ի՞նչն էր նոր Ադրբեջանում կնոջ հանդեպ վերաբերմունքում  
20-րդ դարի սկզբին

Ð³ñó³ËáõÙµ 1: «ØáÉÉ³ Ü³ëñ»¹¹ÇÝ» Ñ³Ý¹»ë1

q

1. Ի”նչ է ծաղրանկարը: Ձեր կարծիքով, իրավիճակները, որ ներկայացնում 
են ծաղրանկարիչները, տիպակա՞ն են, թե ավելի շատ իրավիճակային, 
միանգամյա: Ինչու՞:

2. Ենթադրեք, թե ինչի՞ մասին է Աղբյուր 1-ը: Ի՞նչ է ցանկացել ասել հեղինակը: 
Կնոջ վիճակի մասին ի՞նչ տեղեկատվություն կարելի է քաղել այդ 
ծաղրանկարից: 

²ÕµÛáõñ  1  Ì³Õñ³ÝÏ³ñ °°ØáÉÉ³ Ü³ëñ»¹¹ÇÝ°° Ñ³Ý¹»ëÇó2

Ի՞նչ	է	սա: Օյ,	կարծես	սրանք	մարդիկ	են…

q

3. Պատմական տեղեկանքի և 2–3 աղբյուրների օգնությամբ բացատրեք, թե ինչ 
նպատակ էր հետապնդում ՛՛Մոլլա Նասրեդդին՛՛ հանդեսի հրատարակությունը: 

4. Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ նկատի ունեին հեղինակները ՛՛քնից արթնանալ՛՛ 
արտահայտությունը գործածելիս (Աղբյուր 3): Ինչու՞ հենց Մոլլա Նասրեդդինը 
կարող էր օգնել այդ խնդրում: 

1	 Մոլլա	 կամ	 Խոջա	 Նասրեդդին-	 մուսուլմանական	 Արևելքի	 և	 միջերկրածովյան	 ու	 բալկանյան	 որոշ	
ժողովուրդների	բանահյուսական	պերսոնաժ	է,	կարճ	հումորիստական	և	սատիրիկ	մանրապատումների	
ու	անեկդոտների	հերոս:	Մոլլա	Նասրեդդինը	աղքատ	իմաստուն	է,	ով	աչքի	է	ընկնում	իր	կոփվածությամբ	
ու	կարողանում	է	դուրս	պրծնել	անելանելի	թվացող	իրավիճակներից:	Նասրեդդինի	մասին	անեկդոտները	
ամենասիրվածներից	են	Ադրբեջանում:	Ծիծաղելի	իրավիճակները,	զվարճալի	արարքները,	սրամիտ	և	
կտրուկ	պատասխանները	միշտ	վերագրվում	են	մոլլային:	

2	 «Молла	Насреддин»	հանդես.	26	դեկտեմբերի,	1906	թ.,	№	38,	էջ	6.	Թիֆլիս:	
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q

5. Ենթադրեք, թե կոնկրետ ինչու՞մ կարող էր դրսևորվել «քնից արթնանալը» 
ադրբեջանցի կնոջ համար: 

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 
«Մոլլա	Նասրեդդին”	ադրբեջանական	պատկերազարդ	հումորային	շաբաթաթերթը	

հիմնադրվել	 է	 հայտնի	 ադրբեջանցի	 լրագրող,	 լուսավորիչ,	 գրող-երգիծագիր	 Ջալիլ	
Մամեդկուլիզադեի	 կողմից	 (գրական	 կեղծանունը	 Մոլլա	 Նասրեդդին):	 Առաջին	
համարը	լույս	է	տեսել	Թիֆլիսում,	1906թ.	ապրիլի	7-ին:	Շաբաթաթերթը	հրատարակվել	
է	 ադրբեջաներենով	 և	 դարձել	 է	 միակ	 երգիծական	 հանդեսը	 ողջ	 մերձավորարևելյան	
մուսուլմանական	 աշխարհում:	 Հանդեսում	 ներկայացվել	 է	 կենցաղային	 ու	
տնտեսական	 իրավիճակը	 Կովկասում	 20-րդ	 դարասկզբին	 ու	 ծաղրի	 են	 ենթարկվել	
հետամնացությունն	ու	քաղքենիությունը:	Կրոնական	գործիչները	հրատարակում	էին	Ջ.	
Մամեդկուլիզադեին	բանադրանքի	ենթարկող	թերթիկներ,	պահանջում	էին	նրա	մահը,	
հանդեսի	 խմբագրատունը	 բազմիցս	 ենթարկվել	 է	 խուզարկությունների:	 Ռուսական	
գրաքննությունը	 1917թ.	 արգելել	 է	 հանդեսի	 հրատարակությունն	 ու	 այն	 մինչև	 1921թ.	
հրատարակվել	է	Իրանում,	իսկ	1922–1931	թթ.՝	Բաքվում:	Հանդեսի	անվան	հետ	է	կապվում	
նաև	ադրբեջանական	ծաղրանկարչության	սկզբնավորումը:	

²ÕµÛáõñ  2  ÂÛáõñù³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÂÇýÉÇë ù³Õ³ùÇ 
Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ... Àëï «ØáÉÉ³ Ü³ëñ»¹¹ÇÝ» Ñ³Ý¹»ëÇ 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñáõß»ñÇ

«Մոլլա	Նասրեդդինը»	հիմնվել	է	Թիֆլիսում	1906թ.:	Թիֆլիսը	Կովկասի	կենտրոնն	է	
ու	կովկասյան	կառավարության	մայրաքաղաքը:	Այս	քաղաքը	կարող	է	համարվել	նաև	
Կովկասի	թյուրքական	ժողովուրդների	կենտրոնը:	Եվ	դա	իրականում	այդպես	է3…

²ÕµÛáõñ   3   °°ØáÉÉ³ Ü³ëñ»¹¹ÇÝ°° 
Ñ³Ý¹»ëÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ñÇ ³é³çÇÝ ¿çÇ 
ÝÏ³ñÁ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ï»ñåáí óáõÛó 
¿ ï³ÉÇë ÙáÉÉ³ Ü³ëñ»¹¹ÇÝÇ ç³Ýù»ñÇ 
ßÝáñÑÇí ùÝÇó ³ñÃÝ³óáÕ ³ñ¨»É Û³Ý 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ4

²ÕµÛáõñ   4   Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
Ñ»ï³½áïáÕÁ °°ØáÉÉ³ Ü³ëñ»¹¹ÇÝ°° 
Ñ³Ý¹»ëÇ Ù³ëÇÝ 

Դեպի	 նոր	 աշխարհ	 նիրհող	 Արևելքի	 և	
հատկապես	 մուսուլմանների	 աչքերը	 բացելը,	
այդ	 աշխարհի	 զարկերակի	 խփոցները	 զգալը-	
ահա	 Արևելքի	 այդ	 առաջին	 երգիծական	
հանդեսի	 հիմնական	 գաղափարը:	 Հենց	 այդ	
պատճառով	 ողջ	 Արևելքին	 դիմելով	 որպես	
՛՛Էյ,	 իմ	 եղբայր	 մուսուլմաններ՛՛,	 հանդեսը	
կոչ	 էր	 անում	 պայքար	 մղել	 բռնատիրության	

3	 Мамедкулизаде	Дж.	(Молла	Насреддин).	Драматургия	и	проза.	Б.:	АГУ,	1958.	—	էջ.	725.
4	 «Молла	Насреддин»	հանդես,	7	ապրիլի	1906	թ.,	Թիֆլիս:	
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ու	 շահագործման	 դեմ:	 Այդ	 հանդեսի	 ազդեցությամբ	 Վրաստանի,	 Դաղստանի,	
Թաթարստանի	և	Միջին	Ասիայի	 ժողովուրդները	 նույնպես	սկսում	 են	 հրատարակել	
տարբեր	երգիծական	հանդեսներ…

Իսկ	ովքե՞ր	էին	գրական	հերոսները:	Նրանք,	ովքեր	խմում	էին	հասարակ	ժողովրդի	
արյունը,	նրան	ստիպելով	վարել	մերժվածի	վշտով	լի	կյանք,	ով	խեղդում	էր	ժողովրդի՝	
ազատության	ձգտումները,	նրան	պահում	անգիտության	գերության	մեջ,	հանդես	էր	
գալիս	ընդդեմ	գիտության,	կրթության,	առաջընթացի,	նոր	աշխարհի	բացահայտման:	
Հանդեսը,	 որը	 խոսում	 էր	 ժողովրդի	 ոգու	 մասին,	 սրտագին	 հոգածությամբ	
լուսաբանում	էր	նրա	դժբախտությունները	և	ոչ	միայն	լուսաբանում	էր,	այլ	փնտրում	
էր	 այդ	 դժբախտությունների	 ազատվելու	 ճանապարհներ,	 շուտով	 դառնում	 է	 շատ	
հեղինակավոր	ժողովրդի	շրջանում5:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ØáõëáõÉÙ³Ý ÏÝáç Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ

q

6. Ի՞նչ շենքեր են պատկերված Աղբյուր 5-ում: Ցույց տվեք այդ շենքերի 
տարբերությունները, միաժամանակ նշելով նաև նմանությունները: Ձեր 
կարծիքով, ի՞նչ ընդհանրություններ կան 5, 6, 7 աղբյուրների միջև: 

7. և 7 աղբյուրների հիման վրա բացատրեք, թե ու՞մ և ինչու՞ են նախանձում 
Աղբյուր 5-ի ծաղրանկարում պատկերված քույրերը:

8. 5–8 աղբյուրների հիման վրա թվարկեք այն իրավունքները, որոնցից զրկված 
էր մուսուլման կինը: 

²ÕµÛáõñ  5  6 ÜÏ³ñÇ Ù³Ï³¬·ñáõÃÛáõÝ-Ý»ñÁ:

Ò³¬ËÇó: 
Ï³É³¬Ý³íáñ-
Û³ÉÝ»ñÇ ß»ÝùÁ, 
³çÇó: ÙáõëáõÉÙ³Ý 
Ï³Ý³Ýó ß»ÝùÁ: 
°°øáõÛñÇÏ, áñù³Ý 
»ñç³ÝÇÏ »Ý 
Ýñ³Ýù, áñ 
å³ïáõÑ³ÝÝ»ñáí 
ïáõÝ áõÝ»Ý...°°

5	 Казымова	Ф.	Р.	Журнал	«Молла	Насреддин»	и	восточная	печать	/	Филологические	науки	в	России	и	за	ру-
бежом:	материалы	между		нар.	науч.	конф.,	февраль	2012	г.).	СПб.:	Реноме,	2012.	—	էջ.	21.

6	 «Молла	Насреддин»	հանդես.	9	օգոստոսի	1909	թ.,	№	10,	էջ.5.	Թիֆլիս.	
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²ÕµÛáõñ   6  7 

Մակագրություն	
նկարին:	
—	Մայրիկ,	բացիր	
պատուհանը,	
օդը	չի	հերիքում,	
չեմ	կարողանում	
պարապել:
—	Որդիս,	հայրիկը	
թույլ	չի	տալիս:	

²ÕµÛáõñ  7  8

Մակագրություն:	
«Մայրիկ,	ինձ	կոնֆետի	փող	տուր,	
այլապես	 հայրիկին	 կասեմ,	 որ	
փողոց	էիր	նայում»:

7	 «Молла	Насреддин»	հանդես.	28	մարտի	1913	թ.,	№	10,	էջ.	4.	Թիֆլիս.
8	 «Молла	Насреддин»	հանդես.	30	հոկտեմբերի	1911.	№	38,	էջ.5.	Թիֆլիս:	
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²ÕµÛáõñ  8  Ø³Ù»¹ÏáõÉÇ½³¹»Ç Ñ»ñáëÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÙáõëáõÉÙ³Ý ÏÝáç 
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

…Եթե	 ես	 վստահաբար	 իմանայի,	 որ	 կինս	 ինձ	 սիրում	 է,	 ուրիշ	 հարց,	 ես	 այդ	
դեպքում	ոչնչից	չէի	վախենա,	կթողնեի	նրան	խոսել	ցանկացած	մեկի	հետ:	Բայց	քանի	
որ	նա	սեր	չունի	իմ	հանդեպ,	ես	չեմ	կարող	նրան	թույլ	տալ	քայլ	անգամ	դուրս	անել	
սենյակից:

…Երբ	տասնչորս	տարեկանում	նրան,	իր	կամքին	հակառակ,	ամուսնացնում	էին	
իմ	հետ,	ես	քառասունինը	տարեկան	էի;	նա	իմ	կինը	դարձավ,	որովհետև	աղքատ	էր:	
Ես	ինքնս	էլ	գիտեի,	որ	նա	սիրում	է	ոչ	թե	ինձ,	այլ	իմ	փողերը:	Բայց	դրանք	բոլորը	
դատարկ	բաներ	են:	Թող	Ալլահն	օրհնի	մուսուլմանական	աշխարհը:	Չէ՞	որ	նա	բացի	
ինձանից	որևէ	մեկին	չի	տեսնի	և,	իհարկե,	չի	կարողանա	սիրել9!

q

9. Ինչպիսի՞ վերաբերմունք ունեն 9 և 10 աղբյուրների կերպարները իրենց 
կանանց հանդեպ:

10. Ինչո՞վ են զբաղվում տղամարդիկ 9 և 10 աղբյուրներում: Իսկ կանա՞յք:
11. Աղբյուր 10 –ի հերոսի համար ո՞վ է նրա կինը: 

²ÕµÛáõñ   9  10

Մակագրություն	նկարի	վրա.	
Ընտանիք	Պարսկաստանում.	
Կին:	Այ	ախունդ11,	ամուսնուս	գրիր,	 
որ	մի	քիչ	փող	ուղարկի,	կամ	մեզ	 
տանի	իր	մոտ:	

Ամուսինը՝	Թիֆլիսում:
Վաճառող:	Այ	մեշեդի12,	ընտանիքիցդ	 
նամակ	ունես:	Տես	ինչ	են	գրում:
Մեշեդին	նարդի	է	խաղում13:

9	 «Молла	Насреддин».	Հանդես.	11	ապրիլի	1914	թ.	Թիֆլիս	//	Հղումը	ըստ՝	Мамедкулизаде	Дж.	Рассказы.	
Фельетоны.	Повести.	Пьесы.	Б.:	Азернешр,	1989.	Էջ	207:

10 «Молла	Насреддин»	հանդես.	11	հունվարի	1914	թ.	№	1,	էջ	5.	Թիֆլիս.
11	 Ախունդ	—	մուսուլման	հոգևորական:	Իրանում	և	նախահեղափոխական	Ռուսաստանում	համընկնում	 

է	մոտավորապես	քրիստոնեական	՛՛եպիսկոպոս՛՛	հոգևոր	աստիճանի	հետ:	
12	 Մեշեդի	 —	 տիտղոս,	 որը	 շիա	 մուսուլմանները	 (իսլամի	 երկու	 հիմնական	 ուղղություններից	 մեկը)	

ստանում	էին	շիաների	համար	սուրբ	համարվող	Մեշհեդ	քաղաք	ուխտագնացություննից	հետո:	Մեշհեդը	
հայտնի	է	որպես	շիաների	ուխտագնացությունների	հիմնական	կենտրոններից	մեկը,	քանի	որ	այստեղ	
են	գտնվում	մեշ	թվով	պաշտամունքային	շինություններ:	

13	 Նարդի-սեղանի	խաղ:	
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²ÕµÛáõñ  10  14 Մակագրություն: 

—	Նայիր,	քեբլե	Հեյդար,	տեսնու՞մ	ես	բոլորի	առաջից	գնացող	այն	կնոջը:	Իմ	կինն	է,	իսկը	
սատանայի	ծնունդ:	Առավոտից	իրիկուն	աշխատում	է,	բայց	հոգնել	չունի:

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. ÜáñÁ ÏÝáç íÇ×³ÏáõÙ

q

12. Ինչպես՞ է հագնված կինն իր տանը Գյանջայում և Ելիզավետպոլում 
(Աղբյուր 11): Ձեր կարծիքով ինչու՞: Ինչու՞ ամուսինը նրան չի տանում իր հետ 
նահանգապետին պատասխան այց կատարելիս: Իսկ նա իր տանը ամուսնուն 
հավասար հյուրեր ընդունու՞մ է: 

13. Փարիզում ամուսինը քայլում է կնոջ կողքից (Աղբյուր 12): Բացատրեք, թե ինչու՞ 
նույն բանը նա չի անում իր կալվածքում: 

14. Ձեր կարծիքով ի՞նչ տեսք կունենար Աղբյուր 11 –ի մուսուլմանական 
ամուսնական զույգը Փարիզում: 

15. Համեմատեք Աղբյուր 11 և 12-ի կանանց դրությունը Աղբյուր 5–8-ի կանանց 
դրության հետ: Բացատրեք, թե որո՞նք են հիմնական տարբերությունները: Իսկ 
ընդհանրություննե՞րը: 

16. 11–13 աղբյուրների օգնությամբ թվարկեք փոփոխությունները, որոնք սկսում էին 
տեղի ունենալ կանանց դրությունում: Ինչպիսի՞ սոցիալական շերտեր էին դրանք 
ներառում: 

17. Ենթադրեք, թե հասարակությունում որ՞ փոփոխությունները կարող էին փոխել 
նաև կնոջ հանդեպ վերաբերմունքը:

14 «Молла	Насреддин»	հանդես.	6	հունիսի	1910	թ.	№	22,	էջ.	8.	Թիֆլիս.	
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Ադրբեջանական	կինը	ընտանիքում	և	հասարակությունում 20-րդ	դարի	սկզբին

²ÕµÛáõñ  11  15 

Մակագրություններ	նկարին:	
Գյանջայում.	Նահանգապետը	կնոջ	
հետ	մուսուլմանին	հյուր:	
Պատրաստվում	է	փոխադարձ	այց	
կատարել:
Կին.	Իսկ	ինձ	ինչու՞	չես	վերցնում:	
Չէ՞	որ	նա	մեզ	մոտ	կնոջ	հետ	էր...	

Ամուսին.	Լռիր,	եթե	ես	քեզ	իմ	հետ	
տանեմ,	դա	մուսուլմաններին	դուր	
չի	գա:	

²ÕµÛáõñ  12  ØáõëáõÉÙ³Ý Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ ÏÝáç Ñ»ï16

Մակագրություն	 
ձախից:	
Իր	Կովկասյան	 
կալվածքում:	
Աջից.	Փարիզում.

15	 «Молла	Насреддин»	հանդես.	31	հունվարի	1910	թ.,	№	5,	էջ	5.	Թիֆլիս:	
16	 «Молла	Насреддин»	հանդես.	25	հունվարի	1909	թ.	№	4,	էջ	11.	Թիֆլիս:	
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²ÕµÛáõñ  13  Ø³Ù»¹ÏáõÉÇ½³¹»Ç °°Øáñ³ùáõÛñ ü³ÃÇÙ³°° å³ïÙí³ÍùÇó

—	 Ինչպե՞ս	 կարող	 է	 կինը	 դարպասներից	 դուրս	 գալ:	 Հանդիպում	 են	 նույնիսկ	
այնպիսի	անամոթ	մուսուլմաններ,	 ովքեր	 համարձակվում	 են	 կնոջ	 հետ	հյուր	 գնալ	
ազգականներին…	 Կնոջը	 հարկավոր	 է	 սենյակ	 քշել	 ու	 դուռը	 բանալիով	 փակել…	
Ինչպե՞ս	կարելի	է	կնոջը	վստահել	այն	աստիճան,	որ	նրան	փողոց	թողնել:	Կնոջ	պետք	
է	փակի	տակ	պահել,	իսկ	բանալին՝	գրպանում17…

q

18. Ուշադրություն դարձրեք տղամարդու հագուստին (Աղբյուր 14): Այն համեմատեք 
Աղբյուր 12-ի (ձախ պատկեր) և 10-ի տղամարդկանց հագուստի հետ: 

19. Ձեր կարծիքով ինչի՞ց էին վախենում այն մուսուլման կանայք, ում զավակները 
ամուսնացել էին ռուսների հետ (Աղբյուր 14): Իսկ ինչն՞ էր վշտացնում ռուս 
մայրերին: 

20. Ինչու՞ էին ռուս աղջիկներն ամուսնանում լուսավորյալ մուսուլմանների հետ: 
21. Ենթադրեք, թե ինչպե՞ս կարող էր ազդել մուսուլման կնոջ դրության վրա նրա 

ամուսնու ընկերների կամ ծանոթների՝ ռուս կին ունենալու իրողությունը:

²ÕµÛáõñ  14  18

Մակագրություն	նկարին:	

Մուսուլման	կանայք	վախենում	են,	որ	
զավակներն	ամուսնանում	են	ռուսների	
հետ:

Ռուս	մայրերը	վշտանում	են,	
որ	լուսավորյալ	մուսուլմանի	հետ	
ամուսնանալուց	հետո	իրենց	դուստրերը	
սկսում	են	չադրա	կրել:

 

q

22. Կարդացեք Աղբյուր 15-ը: Թվարկեք կնոջ մասին Արևելքում և Արևմուտքում 
գրված տեքստերի հիմնական տարբերությունները: Որո՞նք են 
տարբերությունների հիմնական պատճառները: 

17	 Мамедкулизаде	Дж.	Рассказы.	Фельетоны.	Повести.	Пьесы.	Б.:	Азернешр,	1989.	С.	55.
18	 Журнал	«Молла	Насреддин».	4	августа	1908	года.	№	31,	էջ.	8.	Тифлис.
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Ադրբեջանական	կինը	ընտանիքում	և	հասարակությունում 20-րդ	դարի	սկզբին

²ÕµÛáõñ  15  æ³É³É Ø³Ù»¹ÏáõÉÇ½³¹»Ý ÏÝáç ³½³ïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ 

…Արևմուտքում	 կնոջ	ազատությունների	մասին	 գրում	 են	 հայտնի	 եվրոպացի	և	
ամերիկացի	 փիլիսոփաները,	 ում	 գործերը	 թարգմանված	 են	 մի	 քանի	 լեզուներով:	
Իսկ	 մեր	 գրչակները,	 որոնք	 հայտնագործություններ	 են	 անում	 կանանց	
խնդիրներում,	 հիմնականում	 կրպակավաճառներ	 ու	 քարոզիչներ	 են,	 և	 նրանց	
անունները	 կարգին	 չգիտեն	 նույնիսկ	 այն	 փողոցում,	 որտեղ	 նրանք	 ապրում	 են…	
Եվրոպական	փիլիսոփաները,	քննարկելով	կանացի	խնդիրները,	խոսում	են	տարբեր	
ժողովուրդների	կանանց	մասին,	սակայն	նրանցից	և	ոչ	մեկի	մասին	վիրավորական	
արտահայտություններ	թույլ	չեն	տալիս,	իսկ	մեր	փիլիսոփաների	շարադրությունները	
սկզբից	 մինչև	 վերջ	 կազմված	 են	 եվրոպացի	 կանանց	 նկատմամբ	 անհարգալից,	
վիրավորական	 արտահայտություննրիեց…	 Երբ	 կարդում	 ես	 եվրոպական	
գիտնականների	 ստեղծագործությունները,	 տեսնում	 ես,	 որ	 նրանք	 քեզ	 պատմում	
են	աշխարհի	 բոլոր	անկյունների	 մասին,	 իսկ	 երբ	 կարդում	 ես	 մեր	փիլիսոփաների	
գրածները,	թվում	է,	թե	նրանք,	բացի	գիշերները	Բաքվի	և	Թիֆլիսի	մութ	փողոցներում	
թրև	եկող	մի	քանի	խմած	կանանցից,	ուրիշ	կին	չեն	տեսել:	Եվ	իսկապես	չեն	տեսել…19!

Ð³ñó³ËáõÙµ 4. ÎÝáç Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÁ

q

23. Ներկայացրեք, թե ո՞վ և ի՞նչն է փակում ճանապարհը դեպի գիտություն և 
մշակույթ Աղբյուր 16-ի հեղինակի կարծիքով: Ինչու՞:

24. Ի՞նչ է խորհրդանշում մշակույթը Աղբյուր 16-ի հեղինակի համար: Բացատրեք ինչու: 

²ÕµÛáõñ  16  20

Երեխաներ,	գնանք	նայենք	 լարախաղացին:	 (Ձողի	մի	ծայրը	փակում	է	աղջիկների,	մյուսը՝	
ամբոխի	ճանապարհը,	որպեսզի	վերջիններս	զերծ	մնան	մշակույթից:	Լարախաղացը	մոլլա	է):

19	 «Молла	Насреддин»	հանդես,	13	ապրիլի	1908թ.,	Թիֆլիս:	Հղումն	ըստ՝	Мамедкулизаде	Дж.	Рассказы.	Фе-
льетоны.	Повести.	Пьесы.	Б.:	Азернешр,	1989.	էջ.	194–195.

20	 «Молла	Насреддин»	հանդես.	31	դեկտեմբերի	1911թ..	№	47,	էջ	4.	Թիֆլիս:	
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q

25. Ենթադրեք, թե ինչի մասին կարող էր իմանալ կինը թերթեր և գրքեր կարդալով 
(Աղբյուր 17): 

26. Կնոջ վիճակի ի՞նչ փոփոխություններ կարելի է տեսնել ըստ Աղբյուր 16-ի և 17-ի: 
27. Ինչու՞ այդ փոփոխությունները պետք է հանգեցնեին ավելի մեծ 

փոփոխությունների: Ենթադրեք, թե ինչպիսի՞: 

²ÕµÛáõñ  17  21

Մակագրություն	նկարին:
Ինչպե՞ս	ես	համարձակվում	
կանաց	թերթ	վաճառել:	 
Կորիր	այստեղից:	

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչո՞վ էր բնութագրվում կնոջ վիճակը արևե¶ան հասարակություններում  
20-րդ դարի սկզբին և ինչ փոփոխություններ էին նրանում կատարվում: 

21	 Журнал	«Молла	Насреддин».	7	апреля	1911	года.	№	13,	С.	5.	Тифлис
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Մշակույթի բազմազանությունը հայրենի երկրի 
պատմության մեջ

 X Ինչպե՞ս է անցյալի ամենօրյա կենցաղի տարրերի մեջ երևում 
տարբեր մշակույթների փոխադարձ ներգրավվածությունը

q

1. Ի՞նչ է թանգարանը: Ո՞ր թանգարաններում եք եղել դուք: Ինչո՞վ են 
տարբերվում թանգարանները:

2. Ի՞նչ է նշանակում հայրենի երկրի պատմություն: Ի՞նչ է այն ուսումնասիրում:

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 1 

Ազգագրություն	(հունարենից.	ε՛θνος	—	ժողովուրդ	և	γράφω	—	գրում	եմ)	—	գիտություն,	
որը	 զբաղվում	 է	 ժողովուրդների	 առանձնահատկությունների	 ուսումնասիրությամբ՝	
նրանց	ավանդական	հոգևոր	և	սոցիալական	մշակույթի	մեջ:

 
 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 2

Բորոգանի	 (Borogani)	 —	 գյուղ	 Մոլդովայի	 հարավում՝	 Լեովա	 շրջանի	 կոմունայի	
վարչական	 կենտրոն:	 Առաջին	 վավերագրական	 հիշատակությունը	 Բորոգանի	 գյուղի	
մասին	 թվագրվում	 է	 1765	 թվականը:	 2004	 թվականին	 անցկացված	 մարդահամարի	
տվյալների	 համաձայն,	 Բորոգանի	 գյուղում	 ապրում	 էր	 4528	 մարդ:	 Բնակչության	
էթնիկական	 կազմն	այսպիսին	 էր.	 98,65%	—	 մոլդովացիներ,	 0,15%	—	 ուկրանացիներ,	
0,44%	—	ռուսներ,	0,44%	—	գագաուզներ,	0,13%	—	բոլգարներ,	0,18%	—	այլազգիներ:

Գյուղի	մշակույթի	տանը	տեղավորված	է	պատմության	և	ազգագրության	թանգարանը,	
որում	 ներկայացված	 է	 980	 ցուցանմուշ,	 հավաքվել	 են	 գյուղի	 բնակիչների,	 տեղական	
դպրոցի	 ուսուցիչների	 և	 աշակերտների	 կողմից:	 Յուրաքանչյուր	 տարի	 թանգարան	
է	այցելում	 շուրջ	 1560	 մարդ:	Այդ	 նույն	 շենքում	 է	տեղադրված	նաև	մոլդովական	տան	
ներքին	հարդարանքը,	 որում	պահվում	են	 է	ազգային	կենցաղի	հարուստ	հավաքածու:	
Շենքի	ձևավորումը	կապված	է	գյուղի	ավանդույթների	և	սովորույթների	հետ:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ØáÉ¹³í³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³·áõëïÇ Ù³ëÇÝ

q

3. Գտեք 2–5 տեքստերում մոլդավական ժողովրդական տարազի տարրերը, 
որոնք ներկայացված են 1-ին աղբյուրում:

4. Որոշեք մոլդավական ժողովրդական հագուստի առանձնահատկությունները: 
5. 1–5 աղբյուրներում գտեք մոլդավական ազգային տարազի այն տարրերը, 

որոնք գոյություն ունեն Ձեր երկրի ազգային տարազում:
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²ÕµÛáõñ  1  ØáÉ¹³í³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ï³ñ³½Ý»ñ ØáÉ¹áí³ÛÇ ï³ñµ»ñ 
ßñç³ÝÝ»ñÇó1

А. Б.

²ÕµÛáõñ  2   ºýñáëÇÝÛ³ ´áõ½ÇÉ»ÛÇ å³ïÙ³ÍÇó. ´áñá·³ÝÇ ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏÇã

Մեր	 գյուղը	 բավականին	 հին	 է:	 Ասում	 են,	 որ	 նա	 գոյություն	 ունի	 շատ	 հին	
ժամանակներից,	 դեռևս	 17-րդ	 դարից:	 Մենք	 ունենք	 գյուղի	 թանգարան,	 որտեղ	
հավաքված	 են	 տարբեր	 առարկաներ,	 հագուստ,	 ափսեներ,	 գործիքներ,	 գորգեր:	
Մոլդավական	ազգային	տարազը	շատ	հետաքրքրիր	հետաքրքիր	է:

Կանայք	կրել	են	քաթանե	վերնաշապիկներ	երկար	թևքերով,	որոնք	զարդարում	
էին	ասեղնագործությամբ	կամ	ժանյակե	հյուսվածքներով,	իսկ	կրծքի	և	վզի	շրջանում՝	
հարուստ	նախշազարդերով:	Վերնաշապիկի	վերին	մասը	մեզ	մոտ	կոչվում	է	«ստան»:	

Վերնաշապիկի	 ներքևի	 մասը	 ծածկում	 էր	 ուղիղ	 կիսաշրջազգեստը,	 որը	 տոն	
օրերին	ավելի	առանձնահատուկ	էր	դառնում.	երկու	ուղիղ	ցրված	նախշերը	թույլ	էին	
տալիս	 ցույց	 տալ	 վերնաշապիկի	 նախշապատկերները:	 Կանայք	 իրենց	 գլուխները	
ծածկում	էին	բարակ	և	երկար	գլխաշորով:

Տղամարդիկ	 կրում	 էին	 վերնաշապիկ՝	 կրծքի	 մոտ	 ուղիղ	 կտրվածքով,	 առանց	
թևերի	մորթե	բաճկոն,	նեղ	սպիտակ	վարտիք	և	ոչխարի	մորթուց	կարված	գլխարկ2:

²ÕµÛáõñ  3  ØáÉ¹³í³Ï³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ÏáßÇÏÇ Ù³ëÇÝ

Տղամարդկանց	 կոշիկը	 —	 opincile	 (опинчи-պոստոլներ)	 —	 պատրաստվում	 էր	
ձեռքով՝	խոզի	կամ	հորթի	կաշվից,	որը	մշակվում	էր	տնային	պայմաններում:	Կոշիկի	
այս	տեսակը	հանդիպում	է	նաև	հարևան	ժողովուրդների	մոտ:	Պոստոլներն	իրենցից	
ներկայացնում	էին	կաշվե	կտորներ,	որի	ծայրին	կային	անցքեր,	որոնցով	անցկացնում	
էին	կապիչները	և	որոնք	վերջում	հավաքում	էին	ոտնաթաթի	շուրջը,	որպեսզի	կոշիկի	
տեսք	ստանա:	Պոստոլների	վրա	ձևավորում	էին	սուր	քիթ	/	հատկապես	Մոլդովայի	
հյուսիսում/	 և	 կլոր	 քթի	 տեսք	 ունեին	 և	 հիմնականում	 հագնում	 էին	 Մոլդովայի	
կենտրոնական	 շրջաններում:	 Պոստոլները	 հագնում	 էին	 բրդյա	 գուլպաների,	 կամ՝	
սպիտակ	 պորտյանկաների	 վրա:	 Պոստոլները	 աղքատ	 մարդկանց	 կոշիկն	 էր:	 Տոն	

1	 Լուսանկարը	Տատաիա	Ցիգանուի:
2	 Հարցազրույց	 Եֆրոսինյա	Բուիլզի	 հետ	 1955թ.,	 ձայնագրվա	Ե.	Օդաժիուի	 կողմից	Բորոգանի	 գյուղում	

(04.07.2013):
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Մշակույթի	բազմազանությունը	հայրենի	երկրի	պատմության	մեջ

օրերի	 համար	 շատերը	 ձեռք	 էին	 բերում	 ճտքավոր	 կոշիկներ	 կամ	 կիսաճտքավոր	
կոշիկներ՝	կարված	սև	կաշվից3.

²ÕµÛáõñ  4  ØáÉ¹³í³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ï³ñ³½Ç ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

Մոլդավական	 հագուկապի	 տարբերակիչ	 գծերը	 հանդիսանում	 են	 իրանի	
առկայությունը,	գոտին,	սպիտակ	կտորի	առկայությունը	և	թաշկինակաձև	գլխաշորը:	
Մինչև	 ամուսնանալը	 մոլդավական	 տարազը	 բացառում	 էր	 գլխաշորի	 կրումը,	 իսկ	
տոն	օրերին	տարազը	զարդարում	էին	վզնոցներով,	մատանիներով	ու	ականջօղերով:	
Ուշագրավ	է,	որ	տարազում	թույլատրվում	էր	միայն	երկու-երեք	գույների	առկայություն,	
իսկ	ասեղնագործվածքը	հիմնականում	կատարվում	էր	սև	գույներով:	

Առանձին	ուշադրության	են	արժանի	կիսաշրջազգեստները,	որոնք	կարվում	էին	
մաքուր	 բրդից	 կամ	 բամբակից՝	 բրդյա	 հիմքի	 վրա:	 Ամենից	 ժողովրդականություն	
էր	 վայելում	 «catrină»	 տիպի	 կիսաշրջազգեստը,	 որն	 իրենից	 ներկայացնում	 էր	 լրիվ	
չկարված	կտոր,	որը	պտտացնում	էին	ազդրերի	շուրջ:	Գլխավորն	այդ	դեպքում	այն	
էր,	 որ	 մի	 ծայրը	 նստում	 էր	 մյուսի	 վրա,	 որից	 հետո	 կիսաշրջազգեստը	ամրացնում	
էին	գոտիով:	Ցուրտ	և	սառը	եղանակներին	կանայք	կրում	էին	նաև	կիսաբաճկոններ,	
որոնք	զարդարում	էին	գեղեցիկ	և	գույնզգույն	նախշերով4:

²ÕµÛáõñ  5  ØáÉ¹³í³Ï³Ý ï³ñ³½Ç ½³ñ¹³ñ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ

Մոլդավական	տարազի	հարդարանքը	հիմնված	է	բնական	գույների	ներդաշնակ	
համադրության	 վրա	 (սպիտակ,	 մարմնագույն,	 գորշ,	 սև,	 դարչնագույն,	 դեղին),	
երկրաչափական	 և	 բուսական	 մոտիվներով:	 Զարդարանքի	 տեխնիկան	 այսպիսին	
էր.	գործվածք	մեկ,	երկու,	երեք	գույներով	հասարակ	խաչիկով...	երկրաչափորեն	այն	
բաժանում	է	նկարը	միատեսակ	լայնությամբ	նեղ	գծիկներով,	հարթ	բնական	տեսքով:	
Յուրաքանչյուր	 աղջիկ	 ձգտում	 էր	 իր	 տարազին	 հաղորդել	 յուրահատկություն	 և	
անկրկնելիություն՝	 հետևելով	 հին	 ավանդույթներին,	 որում	 ասվում	 էր,	 թե	 նկարը	
չեն	 արտագրում	 և	 չեն	 ընդօրինակում,	 այլ	 հայտնագործում	 են	 կամ՝	 «գողանում	
աչքերով»:	Այսպիսի	չգրված	օրենքի	շնորհիվ	մոլդավական	ժողովրդական	արվեստի	
մեջ	 հնարավոր	 չէ	 հանդիպել	 երկու	 միանման	 տարազի,	 երկու	 միանման	 գորգի:	
Ամոթալի	 էր	 համարվում	 մոդելների	 պատճենումը:	 Դրա	 փոխարեն	 քարոզվում	 էր	
կատարելագործումը	 և	 նոր	 տարրերի	 ստեղծումը	 նմանակության	 միջոցով,	 որը	
նպաստում	էր	նոր	տարրերի	և	գեղարվեստական	հավաքածուների	ստեղծմանը5:	

q

6. Ո՞ր ժողովուրդների տարազի տարրերն են օգտագործված մոլդավական 
ժողովրդական հագուստի մեջ (աղբյուր 6, 7, 8):

7. Ի՞նչն է նպաստել արտասահմանյան արտահայտությունների մոլդավական 
լեզու ներթափանցելուն և հագուստի ի՞նչ տարրեր են ներթափանցել 
մոլդավական հագուստի մեջ ուրիշ ժողովուրդներից: Հիմնավորեք ձեր 
պատասխանը:

3	 «Мы	—	 молдаване»	—	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.moldovenii.md/ru/.	—	 Հասանելիությունը՝:	
http://www.moldovenii.md/ru/section/201.	

4	 Молдавский	народный	костюм	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://womanadvice.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	
http://womanadvice.ru/moldavskiy-narodnyy-kostyum#ixzz3J9FgW4ky.

5	 «Мы	 —	 молдаване»	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.moldovenii.md/ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	
http://www.moldovenii.md/ru/section/199.	



300    

ÀÜî²ÜÆøÀ ºì ²èúðÚ² ÎÚ²ÜøÀ

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 3

Մոլդավական	 հագուստի	 տարրերի	 անվանումների	 մեջ	 օգտագործվում	 են	 շատ	
բառեր	այլ	ժողովուրդների	լեզուներից:	Օրինակ,	բոանդէ	բառը,	որը	նշանակում	է	կանացի	
և	տղամարդու	մորթե	հագուստ	առանց	թևերի,	մոլդավական	լեզու	է	ընկել	բուլղարերենից;	
Իսկ	կանացի	գլխարկի	անվանումը՝	գիրմե,	գալիս	է	գագաուզների	լեզվից,	նրանց	լեզվի	
հետ	մեզ	է	հասել	նաև	վերին	հագուստի	արաբերեն	բուրնուս	անունը:	Ֆրանսիացիներից	
մեզ	 է	 հասել	 գալիֆե՝	 տղամարդու	 անդրավարտիքի	 անունը,	 որը	 մոլդավական	 լեզվի	
մեջ	 սկսել	 են	 օգտագործել	 19-րդ	 դարի	 վերջից	 և	 մոլդավական	 լեզու	 է	 ներթափանցել	
ռուսերենից	և	գերմաներենից:

²ÕµÛáõñ   7   Î³Ý³óÇ 
í»ñÝ³ß³åÇÏ áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý 
Ý³Ëß»ñáíª Ã¨»ñÇÝ ¨ 
ÏñÍùÇ ßñç³ÝáõÙ: ´áñá·³ÝÇ 
Ã³Ý·³ñ³Ý6

²ÕµÛáõñ   8   Î³Ý³óÇ 
·ÉË³ñÏª ·»ñÙ» ´áñá·³ÝÇ 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇó

6	 Լուսանկարը	Պ.	Չերբուշկայի.	ցուցանմուշներ	№	423	և	314,	Բորոգանի	թանգարան:	

²ÕµÛáõñ   6   ØáñÃ» ³ÝÃ¨ µá³Ý¹¿ª 
´áñá·³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇó
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ¶áñ·»ñÁ ¨ ÙáÉ¹³í³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ

q

8. Ո՞րն է գորգի դերը մոլդավական ավանդական բնակարանի մեջ (աղբյուր 
9–11): Ի՞նչն է հեղինակների կարծիքով, ընդգծում գորգի արժեքը մոլդավական 
ընտանիքի համար:

²ÕµÛáõñ  9  èáõë Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë ¨ Ññ³ï³ñ³ÏÇã Æ. ²Ïë³ÏáíÁ XIX ¹³ñÇ 
»ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ÙáÉ¹áí³Ï³Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ

Որքան	 էլ	 աղքատ	 լիներ	 մոլդավացին,	 նրա	 խիճիթը	 պատված	 էր	 գորգերով	 և	
տնայնագործական	ամենատարբեր	ձեռագործերով7…

²ÕµÛáõñ  10  èáõë ¨ áõÏñ³ÇÝ³óÇ ·ñáÕ ¨ ³½·³·ñ³·»ï ². ²ý³Ý³ë¨-
âáõÅµÇÝëÏÇÝ XIX ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇ ÙáÉ¹³í³Ï³Ý Ï»Ýó³ÕÇ 
Ù³ëÇÝ

Խրճիթի	պատերին	կառուցված	են	կրպակատիպ	անկյուններ,	որոնք	պատված	են	
գորգերով...	 գորգերը	կախված	են	պատերից,	անկողնու	վերևում,	որի	վրա	բարձերի	
լեռ	 է	 ձեռագործ	 բարձերեսներով...	 Բուխարու	 մոտ	 ևս	 գորգեր	 են	 գցված:	 Ես	 չեմ	
խոսում	արդեն	 հարուստ	 գյուղացու	խրճիթի	 մասին,	 որի	 մեջ	 ինքը	 չի	ապրում,	այլ	
նախատեսված	է	հյուրերի	համար:	Այնտեղ	ոչինչ	չի	երևում	գորգերի	ետևից8.

²ÕµÛáõñ  11  ØáÉ¹³í³óÇ ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ·áñ·»ñÇ Ñ³Ý¹»å XIX–
XX ¹³ñÇ ëÏ½µÇÝ

…Այդ	 գորգերը	 բավականին	 գնահատում	 էին	 Բեսարաբիայում9:	 Գորգերի	
թվաքանակով	 և	 նրանց	 չափսերով	 էին	 գնահատում	 հողագործի	 բարեկեցությունը:	
Այդպիսի	գորգ	գնելը	շատ	դժվար	էր,	քանի	որ	գյուղացիները	դրանք	պահպանում	և	
որպես	օժիտ	հետագայում	տալիս	էին	իրենց	դուստրերին	և	միայն	երաշտի	տարիներին	
էր,	որ	նրանք	վաճառում	էին	ամեն	ինչ,	որն	իրենից	ինչ-որ	արժեք	էր	ներկայացնում10.

q

9. Բորոգանի գյուղի բնակչի պատմածում (աղբյուր 13) ի՞նչն է հաստատում գորգի՝ 
որպես մոլդավական մշակույթի տարրի կարևոր նշանակությունը:

10. Ինչու՞մն է մոլդավական գորգի առանձնահատկությունը որպես ժողովրդական 
արվեստի նմուշ (աղբյուր 12–16): Մոլդավական գորգի զարդարանքի ո՞ր 
տարրերն են հանդիպում Ձեր երկրամասի կենցաղային իրերի և ժողովրդական 
արվեստի մեջ:

11. Ինչպե՞ս են համադրվում (հաստատում են, հակասում են, լրացնում են) 
բառակապակցությունները հարցախմբի աղբյուրների մեջ:

7	 Е.	А.	Postolachi,	N.	M.	Каlаşniкovа,	Covorul	moldovenesc	=	Мoлдавский	кoвёр	=	Le	tapis	moldave.	Chişinău:	
Timpul,	1985.	—	С.	40.	

8	 Афанасьев-Чужбинский	А.	С.	Поездка	в	Южную	Россию.	Ч.	2.	Очерки	Днестра.	СПб,	1863.	—	С.	47.
9	 Բեսարաբիա	—	պատմական	մարզ	Եվրոպայի	հարավ-արևելքում	Սև	ծովի	և	Դանուբ,	Պրուտ	և	Դնեստր	

գետերի	միջև.	Մոլդովայի	հարավ-արևելյան	մաս:
10	 По	материалам	Е.	А.	Postolachi,	N.	M.	Каlаşniкovа,	Covorul	moldovenesc	—	там	же.
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²ÕµÛáõñ  12  ØáÉ¹³í³Ï³Ý ·áñ·»ñÇ ½³ñ¹³Ý³Ëß»ñÇ Ù³ëÇÝ

Մոլդավական	 գորգերի	 բնութագրական	 առանձնահատկություններից	 մեկը	
դա	 զարդանախշերի	 թեմաների	 բազմազանությունն	 է11:	 Նրանցից	 յուրաքանչյուրը	
հանդիսանում	է	շրջակա	աշխարհի	և	նրա	հարստության	արտացոլման	յուրահատուկ	
ձև:	Ամենից	տարածված	թեմաները	եղել	են	զարդարանքները.	սովորաբար	պատկերում	
էին	ծառեր,	ծաղիկներ,	ծաղկեփունջ,	մրգեր,	ինչպես	նաև	երկրաչափական	պատկերներ,	
որոնք	հիմնականում	քառակուսիներ	ու	եռանկյունիներ	էին:	Հաճախակի	ընդունված	
թեմաներն	էին՝	մարդու,	կենդանիների	և	թռչունների	պատկերները12.	

²ÕµÛáõñ  13  ´áñá·³ÝÇ ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÑÇ Ø³ñÇ³ ¸Û³ÏáÝáõÇ å³ïÙ³ÍÇó

Մեր	 ընտանիքում	 նախշային	 կտորեղենի	 ավանդույթը	 փոխանցվում	 էր	
ժառանգաբար:	 Կարելու	 ունակությունը	 ես	 սովորել	 եմ	 իմ	 տատիկից	 և	 մայրիկից:	
Յուրաքանչյուր	 տուն	 ուներ	 իր	 ջուլհակային	 հաստոցը:	 Մենք	 կարում	 էինք	 վուշից,	
կանեփից	և	կաշվից:	Մեր	տան	գլխավոր	զարդարանքը	գորգերն	ու	սրբիչներն	էին:	Մեր	
գորգերի	 համար	 բնութագրական	 էին	 զարդարանքի	 բնական	 մոտիվները՝	 ծառերի,	
թփերի,	ծաղկեփնջերի,	ծաղիկների	ու	ճյուղերի	պատկերներով:	

Մենք	 զարդարում	 էինք	 գոտիները	 բնական	 ներկանյութերով	 և	 այն	 էլ	
տնային	 պայմաններում:	 Հիմնականում	 մենք	 ընտրում	 էինք	 հանգիստ	 գունային	
համադրությունները	 յոթ-ութ	 գույներով,	 կախված	 զարդանախշի	 ծավալից:	 Մեր	
ընտանիքում	պահպանվում	 էր	տատիկի	 1906	 թվականին	 գործված	 հին	 գորգը,	 որը	
հիմված	հիմնված	է	գլխավոր	նկարի՝	ծաղկեփնջի	հերթականության	վրա:	Աշխատելով	
Կոմրատ	քաղաքի	գորգագործական	ֆաբրիկայում,	ես	որոշեցի	կրկնել	գագաուզական	
այդ	զարդանախշերը	և	այն	տեղափոխել	մոլդովականի	վրա13:	

²ÕµÛáõñ  15   ØáÉ¹³í³Ï³Ý ·áñ·Ç ÙÇ 
Ñ³ïí³Í ´áñá·³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇó14

11	 Орнаментальный	 (от	орнамент	—	украшение)	—	состоящий	из	повторяющихся	элементов	 (геометриче-
ских,	растительных,	цветочных	и	др.)	узор	на	поверхности.

12	 Постолаки	Е.А.	Молдавское	народное	ткачество	XIX	—	нач.	XX	вв.,	Кишинёв,	1987,	С.	43.
13	 Մարիա	Դյակոնուի	հարցազրույցից.	1957	թ,.	ծնված,	ձայնագրվել	է	Եկ	Եկատերինա	Օդաժիուի	կողմից	

Բորոգանի	 գյուղում	 02.07.2013	 «Ընդհանուր	 պատմություն.	 Մշակութային	 երկխոսություն»	 ծրագրի	
համար:

14	 Լուսանկարները	 կատարել	 է	 Պ.	 Չերբուշկան	 Բորոգանի	 գյուղում՝	 «Ընդհանուր	 պատմություն.	
Մշակութային	երկխոսություն»	ծրագրի	համար:

²ÕµÛáõñ   14   ØáÉ¹³í³Ï³Ý« 
Ì³ÕÏ»÷áõÝç» ·áñ·Ç ÙÇ Ñ³ïí³Í.1906Ã. 
´áñá·³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇó
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²ÕµÛáõñ  16  ØáÉ¹³í³Ï³Ý ·áñ·»ñÇ ½³ñ¹³ñ³ÝùÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ

Գորգի	 նշանակությունը,	 նրա	 մոտիվների	 բնութագիրը,	 գունային	
համադրությունները	և	կենտրոնական	նկարը	բնորոշում	էին	նրա	զարդանախշային	
կոմպոզիցիան:	 Այդ	 ժամանակ	 ամենատարածված	 ձևերից	 մեկը	 գորգի	 ողջ	
երկարությամբ	 բնական	 կամ	 երկրաչափական	 թեմաների	 հաջորդականությունն	
էր:	 Շատ	 գորգերի	 վրա	 կենտրոնական	 զարդանախշը	 մեկ	 կամ	 երկու	 թեմաների	
կրկնությունն	էր,	որոնք	ունեին	հորիզոնական	կամ	ուղղահայաց	ուղղություն:	

Գորգի	 այն	 հատվածներում,	 որտեղ	 գործված	 էին	 հիմնական	 զարդանախշերը,	
կարող	էին	լինել	փոքր	մոտիվ-նշաններ	(արտադրության	տարին,	տիրոջ	կան	գործողի	
անուն	ազգանվան	ինիցիալները,	կենցաղային	իրեր	և	այլն):	Գորգի	գեղարվեստական	
լուծման	 մեջ	 կարևոր	 տեղ	 էր	 հատկացվում	 գործի	 եզերքների	 նկարներին,	 որոնք	
կենտրոնական	 նկարից	 տարբերվում	 էր	 էին	 թե՛	 իր	 իրենց	 գույնով	 և	 թե՛	 իր	 իրենց	
զարդարանքով:	 Սովորաբար,	 մոլդովական	 գորգերն	 ունեին	 երկու-երեք	 կամ	 չորս	
կողմյա	եզերք:

Հնուց	 ի	 վեր	 գորգերի	 զարդանախշերի	 մոտիվներն	 ունեին	 անվանումներ:	 XIX	
դարում	 ամենատարածված	 անվանումներն	 էին՝	 «Ծիածան»,	 «Գաթա»,	 «Ընկույզի	
տերև»,	 «Գավաթ»,	 «Ծաղկեփունջ»,	 «Սարդ»,	 «Աքլորներ»:	 Ստեղծելով	 գորգը,	
մոլդովական	 վարպետները	 միշտ	 նորովի	 լուծում	 էին	 տալիս,	 թվում	 էր	 թե	 արդեն	
հայտնի	 կոմպոզիցիային	 կամ	 զարդանախշերին:	Ուստի,	 գորգերից	 յուրաքանչյուրը	
յուրահատուկ	էր	և	անկրկնելի15.

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. ØáÉ¹³í³Ï³Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÁ ¨ ëå³ëùÁ

q

12. Նշեք մոլդավական բնակարանի այն ընդհանուր գծերը, որոնք կան մյուս 
ժողովուրդների մոտ:

13. Ի՞նչ է կասա-մարեն: Ինչպե՞ս է 18-րդ աղբյուրը հիմնավորում մոլդավական 
կասա-մարեյի նշանակությունը մոլդովացիների համար:

14. Բորոգանիի թանգարանի 19-րդ լուսանկարի վրա գտեք կասա-մարեյի 
տարրեր, որոնք նկարագրված են 1-ին աղբյուրում և չորրորդ տեղեկատվական 
տեղեկագրում:

²ÕµÛáõñ  17  ²í³Ý¹³Ï³Ý µÝ³Ï³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ

Մոլդավական	 բնակարանը	 զարգանում	 էր	 հարևան	 ժողովուրդների՝	 ռուսների,	
լեհերի,	 ուկրաինացիների	 բնակարանների	 հետ	 զուգահեռաբար,	 ուստի	 նրանց	
հետ	 ունեին	 ընդհանուր	 շատ	 գծեր:	 Ընդհանուր	 այդ	 գծերը	 նկատվում	 են	 նաև	
մոլդավացիների	 և	 հարևան	 ազգերի	 բնակարանների	 ծրագրավորման	 մեջ՝	
հատկապես	ուկրաինացիների,	որոնք	ապրում	էին	Մոլդովայի	արևմտյան	և	հարավ-
արևմտյան	մարզերում:	Մերձդնեստրի	շրջանում	բնակարանների	կառուցման	համար	
հնուց	օգտագործում	էին	տեղական	շինարարական	նյութը՝	կավը,	փայտը,	քարը,	իսկ	
տանիքների	համար՝	եղեգը,	խոտածածկը,	բաղդադին16.

15	 Ռուսական	 ազգագրական	 թանգարանի	 նյութեր.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.ethnomuseum.
ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.ethnomuseum.ru/moldavskoe-tkachestvo-i-kovrodelie.	

16	 Մոլդովական	խրճիթ.	կառուցման	առանձնահատկությունները:	Էկոլոգիական	ծրագիր	«Толока-	инфо».	—	 
http://toloka.info.	—	Հասանելիությունը՝:	http://toloka.info/ecohause/275–moldavhata.html.	
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 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 4

Կասա	մարե	(Casa	mare	—	«մեծ	տուն»)	—	մոլդավացիների	բնակարանի	երեք	հիմնական	
սենյակներից	մեկը	նախասրահի	և	ննջասենյակի	հետ	միասին:	Կասա-մարեն	կատարում	
է	հյուրասենյակի	դեր,	որտեղ	ընդունում	են	հյուրեր,	հավաքվում	է	ողջ	ընտանիքը,	անց	են	
կացնում	հարսանեկան	ծեսերը:	Պատերին	կախված	են	սրբապատկերներ,	իսկ	ХIХ	դարի	
վերջից	նաև	լուսանկարներ:

²ÕµÛáõñ   18   ØáÉ¹³í³Ï³Ý ï³Ý ïáÝ³Ï³Ý ë»ÝÛ³ÏÇ Ù³ëÇÝ 

Մոլդավական	 տան	 տոնական	 սենյակը՝	 Կասա	 մարեն,	 միշտ	 հավաքված	
վիճակում	 էր,	 կարծես	 թե	 պատրաստվում	 էին	 մեծ	 տոնի:	 Այստեղ	 տոնում	 էին	
ընտանեկան	գլխավոր	իրադարձությունները:	Երբեմն	այն	օգտագործում	էին	որպես	
աշխատանքային	 սենյակ,	 որտեղ	 գործում	 էին	 գորգեր,	 պահում	 էին	 հագուստն	 ու	
ներքին	 հարդարանքի	 և	 զարդարանքի	 առարկաներ:	 Կասա	 մարեյում	 հավաքվում	
էր	 տան	 ամենաթանկ	 իրերը,	 որ	 կային	 տանը.	 պատերն	 ու	 հատակը	 պատում	 էին	
գորգերով	 ու	 տնական	 գործվածքի	 ուղեգորգերով:	 Կարմիր	 անկյունը	 զարդարում	
էին	 սրբապատկերներով	 և	 մոլդովական	 ավանդական	 սրբիչներով.	 սեղանի	 վրա	
և	 կրպակների	 տակ	 տեղավորում	 էին	 կավե	 ափսեները,	 որոնք	 հաճախ	 լցված	 էին	
հյուրասիրության	 համար	 ուտեստներով	 (ընկույզ,	 կոնֆետներ,	 չոր	 մրգեր	 և	 այլն):	
Փորագրված	 սնդուկների	 մեջ	 տեղավորում	 էին	 օժիտը,	 որոնք	 սիրալիրությամբ	
դասավորում	էր	մայրը	աղջկա	համար:	Օժիտի	մեջ	մտնում	էին	առարկաներ,	որոնք	
հիմնականում	պատրաստվում	 էին	 մայրական	 ձեռքերով	 և	 որոնց	 մեջ	 զգալի	 մասը	
կազմում	էին	տարատեսակ	մետաքսները17:

²ÕµÛáõñ   19   Î³ë³ Ø³ñ»: ´áñá·³ÝÇ ·ÛáõÕÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ  
(ØáÉ¹áí³ÛÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ)

17	 Ռուսական	ազգագրական	թանգարանի	նմուշներից:	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.ethnomuseum.
ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.ethnomuseum.ru/moldavskiy-dom-i-ego-ubranstvo.
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Մշակույթի	բազմազանությունը	հայրենի	երկրի	պատմության	մեջ

q

15. Ինչի՞ մասին է վկայում Բորոգանի թանգարանում այն իրերի գոյությունը, որոնք 
կապված են ա¬ուր աղալու հետ. (աղբյուրներ 21, 23, 25): Ինչո՞վ են տարբերվում 
այդ ցուցանմուշները:

16. Ինչո՞վ կարելի է բացատրել աղալու համար այդքան շատ գործիքների 
գոյությունը /աղբյուրներ 20, 22, 24/:

17. Մշակութային ի՞նչ փոխանակումներ էին կատարվում մոլդովական գյուղերում 
հարևանների հետ: Որքանո՞վ էին տարածված այդ փոխանակումները: 
Հիմնավորեք Ձեր տեսակետները: 

²ÕµÛáõñ   21   ÎÇáõ» (Ñ³í³Ý·) 
´áñá·³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÝÙáõßÝ»ñÇó

²ÕµÛáõñ   20   ´áñá·³ÝÇÇ µÝ³ÏãáõÑÇ 
è³Ç ¶ñÇ·áñáõÇ å³ïÙ³ÍÇó18 

Գյուղական	 վայրերում	 հիմնական	
գործունեությունը,	 ինչպես	 նաև	 մեր	
գյուղում	համարվում	էր	հողագործությունը:	
Յուրաքանչյուր	գյուղացի	ինքն	էր	ստեղծում	
իր	 տնտեսության	 աշխատանքային	
գործիքները:	 Ասենք,	 հատիկավորներն	
աղալու	 համար	 փայտից	 պատրաստում	
էին	 հավանգ,	 որը	 կոչվում	 էր	 կիուե,	 որի	
բարձրությունը	հասնում	էր	մեկ	մետրի:

Որոշակի	 մշակելուց	 հետո,	
աշխատանքային	 գործիքը	 ստանում	
էր	 գլանի	 կամ	 սկահակի	 ձև:	 Վերևից	
պատրաստում	էին	60	սմ	խորությամբ	և	40	
սմ	տրամագծով	 բունկեր,	 որտեղ	 լցվում	 էր	
ցորենը:Կիուեյի	 որպես	 աշխատանքային	
մաս՝	 ծառայում	 է	 նրա	 փայտյա	
կարգավորիչը,	 որը	 պատրաստվում	 էր	
խիտ	ծառից,	որով	հրում	էին	ցորենը՝	թեփից	
անջատելու	 համար:	 Ձեռքի	 այդ	 գործիքը	
գոյություն	 ուներ	 գրեթե	 յուրաքանչյուր	
գյուղում,	 սակայն	 նրա	 շահագործումը	
բավականին	դժվար	գործ	էր:

18	 Ռաի	 Գրիգորիուի	 հետ	 հարցազրույցից,	 1954թ,.	 ծնված,	 ձայնագրվել	 է	 Եկ.	 Եկատերինա	 Օդաջիուի	
Օդաժիուի	 կողմից	 Բորոգանի	 գյուղում	 «Ընդհանուր	 պատմություն.	 Մշակութային	 երկխոսություն»	
(12.07.2013):
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²ÕµÛáõñ   23   ´áñá·³ÝÇÇ µÝ³ÏÇã 
Î³ñå³ ì³ëÇÉ Û³ÛÇ å³ïÙ³ÍÇó19 

Մոլդովայի	 հարուստ	 գյուղացիների	
մոտ	 կար	 ձեռքի	 աղաց՝	 ռիշնիցան:	 Այն	
կազմված	էր	ոտքերի	վրա	կանգնած	փայտյա	
հաստոցից	 և	 երկու	 շրջանաձև	 քարերից,	
որոնք	 տեղավորված	 էին	 մեկը	 մյուսի	 վրա:	
Կենտրոնում	 անց	 կար,	 որտեղ	 լցնում	 էին	
ցորենը:	 Կարգավորիչի	 օգնությամբ,	 որը	
գտնվում	 էր	 անկյունում,	 գործի	 էին	 դրվում	
քարե	սալերը:	Պտտելով	իր	առանցքի	շուրջ,	
նրանք	 աղում	 էին	 ցորենը,	 վերածելով	 այն	
ձավարի	կամ	ալյուրի:

²ÕµÛáõñ   24   ´áñá·³ÝÇ ·ÛáõÕÇ  ²ÕµÛáõñ   25   ºñÏ³ÃÛ³ Ó»éùÇ ³Õ³ó 
µÝ³ÏÇã ÆáÝÇ ê³Ý¹áõÇ å³ïÙ³ÍÇó20 (µáÉ·³ñ³Ï³Ý). ´áñá·³ÝÇ   
        Ã³Ý·³ñ³ÝÇ óáõó³ÝÙáõßÝ»ñÇó21 

XX	 դարի	 սկզբին	 Բորոգանի	 գյուղի	
բնակիչները	 սկսեցին	 աշխատանքային	
որոշ	 գործիքներ	 գնել	 բոլգարներից,	
որոնք	 կազմում	 էին	 Յարգարա	 գյուղակի	
բնակչության	 15%-ը,	 որը	 տեղավորված	 էր	
գյուղից	9	կմ-ի	վրա:	Երկաթյա	ձեռքի	աղացը	
բավականին	լայն	կիրառություն	է	ունեցել	և	
այն	 օգտագործվում	 էր	փոքր	քանակության	
ցորեն	աղալու	համար:.

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչպե՞ս է անցյալի ամենօրյա կենցաղի տարրերի մեջ երևում տարբեր 
մշակույթների փոխադարձ ներգրավվածությունը:

19	 Վասիլի	 Վասիլյա	 Կարպայի	 հետ	 հարցազրույցից,1952	 թ.	 Ծնված,	 ձայնագրվել	 է	 Եկ.	 Օդաջիուի	
Եկատերինա	 Օդաժիուի	 կողմից	 Բորոգանի	 գյուղում	 «Ընդհանուր	 պատմություն.	 Մշակութային	
երկխոսություն»	(22.07.2013):

20	 Իոնա	Սանդուի	հետ	հարցազրույցից,1950	թ.	ծնված,	ձայնագրվել	է	Եկ. Օդաջիուի	Եկատերինա	Օդաժիուի	
կողմից	Բորոգանի	գյուղում	«Ընդհանուր	պատմություն.	Մշակութային	երկխոսություն»	(02.07.2013):

21	 21,	 22,	 25	 աղբյուրների	 լուսանկարները	 կատարել	 է	 Պ.	 Չերբուշկան՝	 «Ընդհանուր	 պատմություն.	
Մշակութային	երկխոսություն»	ծրագրի	համար:

²ÕµÛáõñ   22   Ò»éùÇ ³Õ³óª 
éÇßÝÇó³. ´áñá·³ÝÇ ·ÛáõÕÇ 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ óáõó³ÝÙáõßÇó 
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 X Որքանո՞վ և ինչու՞ է մեր օրերում պահպանվում  
լիպովանների մշակույթը:

q

1. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է տեղի ունենում Վ. Ի. Սուրիկովի «Բոյարուհի Մորոզովա» 
կտավում: 

2. Ի՞նչ եք կարծում, ու՞ր է գնում կինը և կամավո՞ր է արդյոք նրա մեկնումը: 
3. Ի՞նչ կարող է նշանակել նրա աջ ձեռքի շարժումը:
4. Ինչպե՞ս են կնոջը վերաբերվում նրան շրջապատողները: 
5. Բավարար է՞ արդյոք կտավի տեղեկատվությունը առաջադրված հարցերին 

պատասխանելու համար: 

²ÕµÛáõñ   1   ì. Æ. êáõñÇÏáíÇ «´áÛ³ñáõÑÇ Øáñá½áí³» Ïï³íÁ1

q

6. Կարդացեք պատմական տեղեկանքը: Արդյո՞ք Ձեր համար ավելի պարզ 
դարձավ կտավում պատկերված իրադարձությունների իմաստը: Ի՞նչ կարող եք 
ավելացնել ավելի վաղ տրված Ձեր պատասխաններին: 

7. Ովքե՞ր են լիպովանները: Ե՞րբ և ինչու՞ են նրանք հայտնվել ժամանակակից 
Մոլդովայի, Ռումինիայի և Ուկրաինայի հարավ-արևմտյան տարածքներում: 

1	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	 Հասանելիությունը՝:	 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/
Vasily_Surikov_-_Google_Art_Project.jpg.
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ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

XVII	 դարում	 մոսկովյան	 թագավորությունում	 տեղի	 ունեցավ	 կրոնական	
վերափոխում:	 Ռուս	 ուղղափառ	 եկեղեցու	 գլխավոր	 Նիկոն	 պատրիարքը	 սահմանեց	
նոր	 կարգեր՝	 հանուն	 եկեղեցական	 արարողությունների	 և	 եկեղեցական	 գրքերի	
միանմանության:	Պարտադրվեց	խաչակնքվել	երեք	մատով	(այսպես	կոչված	եռամատ	
կամ	 «պտղունցով»)՝	 երկու	 մատով	 (երկմատ)	 խաչակնքվելու	 փոխարեն;	 խաչերթերը	
կազմակերպել՝	 արևին	 հակառակ	 ուղղությամբ	 եկեղեցու	 շուրջ	 քայլելով:	 Փոխվեց	
նաև	եկեղեցական	գրքերում	որոշ	բառերի	գրության	ձևը:	Վերափոխումը	առաջ	բերեց	
հին	 կարգերի	 կողմնակիցների	 դիմադրությունը,	 իսկ	 իրադարձությունները	 ստացան	
«եկեղեցական	 պառակտում»	 անվանումը:	 Այն	 մարդկանց,	 ովքեր	 հրաժարվեցին	
ընդունել	 նորամուծություններն	 ու	 անջատվեցին	 պաշտոնական	 եկեղեցուց,	 սկսեցին	
անվանել	 հնադավաններ:	 Իշխանությունը,	 որը	 պաշտպանում	 էր	 եկեղեցական	
բարեփոխումները,	սկսեց	հետապնդել	այդ	մարդկանց:	Այսպես	կոչված՝	պառակտումը	
ընդգրկեց	 հասարակության	 լայն	 շերտեր,	 այդ	 թվում՝	 բարձր	 հասարակության	
ներկայացուցիչների:	Մասնավորապես,	բոյարուհի	Թեոդոսիա	Պրոկոպիի	Մորոզովան	
հնադավանների	ամենահեղինակավոր	առաջնորդներից	 էր,	 ինչի	 համար	 ենթարկվեց	
բանտարկության,	որտեղ	և	զոհվեց:	

Հետապնդումներից	 փրկվելու	 համար,	 հնադավանները	 փախան	 դեպի	 երկրի	
ծայրամասեր,	 և	անգամ	անցան	 նրա	ահմանները:	 XVII	 դարի	 վերջին	—	 XVIII	 դարի	
սկզբին,	 Նիկոնի	 եկեղեցական	 վերափոխումներից	 հետո	 նրանք	 տեղափոխվեցին	
Պրուտի,	Դնեստրի	և	Դանուբի	միջագետք:	Բեսարաբիայի	հնադավաններին	վերագրվեց	
«լիպովաններ»	 անվանումը:	 Նրանց	 մեծամասնությունը	 ծնունդով	 Ռուսական	
կայսրության	հարավային	և	կենտրոնական	նահանգներից	էր:	Նրանց	բնակավայրերի	
հիմնադրումը	դիտվում	է	1720-ական	թթ.:	Ներկայում	լիպովանների	մեծամասնությունը	
բնակվում	 է	 Ռումինիայում,	 Մոլդովայում	 (Կունիչա,	 Պոկրովկա,	 Նովայա	 Գրուբնի	
գյուղեր	և	այլն),	Ուկրաինայի	Օդեսայի	մարզում	(հիմնականում	Վիլկովո	քաղաքում	և	
նրա	մեձակայքում)	և,	մասամբ,	Բուլղարիայում:	

Հարյուրամյակների	ընթացքում	լիպովանները	ստեղծել	ու	պահպանել	են	հոգևոր	և	
մշակութային	տեսանկյունից	ներփակ	աշխարհ,	սակայն	տնտեսապես	այն	բավականին	
բաց	է:	Չնայած	պատերազմներին,	սահմանների	փոփոխություններին,	հակակրոնական	
ագրեսիային,	հարևանների	լեզվական	և	մշակութային	էքսպանսիային,	այդ	աշխարհը	
շատ	քիչ	է	փոխվել:	Այն	պահպանվում	է	նաև	մեր	օրերում,	նույնիսկ	որոշակի	վերածնունդ	
է	ապրում:	Կառուցվում	և	բացվում	են	նոր	եկեղեցիներ,	ի	հեճուկս	սերնդափոխությանը,	
տեխնիկական	նորամուծություններին	ու	գլոբալացման	ճնշումներին:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ÈÇåáí³ÝÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ

q

8. Որտեղի՞ց են Բեսարաբիայի տարածք տեղափոխվել հնադավանները (տես 
պատմակական տեղեկանքը): Գուշակեք թե որո՞նք էին լիպովանների 
տնտեսական զբաղմունքները պատմական հայրենիքում: 

9. Փոխվեցի՞ն արդյոք նրանց տնտեսական զբաղմունքները բնակության նոր 
վայրերում (Աղբյուր 1.): Եթե այո, ապա ինչպե՞ս: Ձեր կարծիքով, որչա՞փ է 
բնական միջավայրն ազդել զբաղմունքների բնույթի վրա: 

10. Համեմատեք լիպովանների տնտեսությունը ХІХ դարում (Աղբյուր 1.) և 
մեր օրերում (Աղբյուրներ 2. և 3.): Ի՞նչն է, Ձեր կարծիքով, լիպովանների 
տնտեսական հաջողության հիմքը:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù
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Լիպովաններ.	անցյալի	և	ներկայի	միջև

²ÕµÛáõñ   1a   Ð»ï³½áïáÕÝ»ñÁ XIX ¹³ñáõÙ ÉÇåáí³ÝÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Վերստուգումը,	 որը	 կառավարական	 պաշտոնյան	 անցկացրել	 է	 Կունիչայում	
դեռևս	 1815թ.,	 ցույց	 է	 տվել	 այստեղ	 «արդյունաբերական»	 նպատակներով	 զգալի	
չափերի	հասնող	ցանքատարածություններ2,	ինչպես	նաև	մեծ	անասնագլխաքանակ:	
1890թ.	 Կունիչա	 այցելած	 եկեղեցու	 հայտնի	 պատմաբան	 Ս.	 Դ.	 Մարգարիտովը	
նույնպես	 համարում	 է,	 որ	 «Կունիչայի	 հնադավանները	 բավականին	 ապահովված	
են:	Ունենալով	մեկ	շնչի	հաշվով	4	տասներորդական	հողաբաժին3,	նրանք	զբաղվում	
են	 նաև	 առևտրով»:	 Հնադավանների՝	 երկրագործությունն	 ու	 այգեգործությունը	
արհեստների	և	առևտրի	հետ	համատեղելու	հմտությունը,	ինչը	ճանապարհորդների	
կողմից	բազմիցս	նշվել	է	20-րդ	դարում,	պահպանվում	է	նաև	մեր	օրերում:	Մարզում	
Կունիչան	պահպանում	է	հարուստ	առևտրական	գյուղ	լինելու	իր	համբավը4.

²ÕµÛáõñ   2   Ðá¹í³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ã»ñÃáõÙ

Կունիչան	անվանում	են	ոսկե	մի	շարք	պատճառներով:	Առաջին	հերթին,	այստեղ	
պահպանվել	 է	աշխատող,	 իրենց	 ոսկե	 ձեռքերով	 համբավ	 ձեռք	 բերած	 մարդկային	
ներուժը:	 Դարեր	 շարունակ	 կունիչացիները	 եղել	 են	 հրաշալի	 այգեգործներ	 ու	
բանջարաբույծներ,	աճեցրել	են	հացահատիկային	կուլտուրաներ	ու	հատապտուղներ,	
կարագ	 են	 հարել,	 զբաղվել	 են	 ընտիր	 մուրաբաների,	 չորացրած	 մրգերի	առևտրով,	
հյուսել	 են	 ավելներ	 ու	 նկարել	 են	 հին	 կանոնների	 համաձայն	 զարմանահրաշ	
սրբապատկերներ:	 Իսկ	 ամենակարևորը՝	 անկեղծ	 աղոթողներ	 էին	 ու	 «հին	
ուղղափառության»	մեծ	երկրպագուներ5.

²ÕµÛáõñ   3   äáÏñáíÏ³ ·ÛáõÕáõÙ «ïÝï»ë³Ï³Ý Ññ³ßùÇ» Ù³ëÇÝ

Ինչու՞մ	 է	 կայանում	 և	 ինչպե՞ս	 է	 մեկնաբանվում	 Պոկրովկայի	 հրաշքը:	 Գյուղի	
բնակչության	 մեծ	 մասի	 խոստովանությամբ՝	 եկամտի	 հիմնական	 աղբյուրը	
այգեգործությունն	է,	առաջին	հերթին՝	խնձորի	այգիների	մշակությունը:	1	հեկտարից	
կարող	 են	 ստանալ	 մինչև	 20	 տոննա	 բերք:	 Գյուղում	 համարում	 են,	 որ	 ապագան	
պահածոների	գործարան	կառուցելունն	է:	Գյուղացիների	կյանքում	նշանակալի	տեղ	են	
գրավում	նաև	հատապտուղներն	ու	բոստանային	կուլտուրաները:	Գյուղի	բնակչության	
հաշվարկներով,	միայն	2008թ.	ամռանը	գյուղ	եկած	վերավաճառողներին	հենց	տեղում	
500	տոննա	թարմ	մորի	է	վաճառվել:	Մեկ	ընտանիքը	մեկ	սեզոնի	ընթացքում	կարող	
է	հավաքել	1–1.5	տոննա	մորի:	Խոշոր	այգեգործների	ապրանքի	իրացման	հիմնական	
շուկան	այսօր	հանդիսանում	է	Ռուսաստանը:	

Տնտեսական	 բարեկեցության	 հիմնական	 պատճառը	 Պոկրովկայի	 բնակիչները	
համարում	 են	 այն,	 որ	 որպես	 հնադավաններ,	 իրենք	 կարող	 են	 աշխատել	 օրեկան	
մինչև	 քսան	 ժամ	 և	 լուրջ	 են	 մոտենում	 բոլոր	 հարցերին:	 Միայն	 հունվարն	 է	 ազատ	
ծանր	 ֆիզիկական	 աշխատանքներից:	 Այգին	 մշտական	 հոգածության	 կարիք	 ունի:	
Մարդիկ	անհամեմատ	ավելի	 շատ	 են	աշխատում,	 քան	խորհրդային	տարիներին	 և,	
գործնականում	գրեթե	չեն	հանգստանում:	Նպատակը	ոչ	թե	կուտակելն	է,	հարստանալը,	
այլ	 երեխաներին	 արժանապատիվ	 գոյություն	 ապահովելը…	 «Մեր	 մարդիկ	 շատ	 են	
աշխատում:	Շատերը	հողից	փախնում	են,	իսկ	մեր	համար	6	սոտկան6	բարարար	 չէ:	
Մեկը	1	հեկտար	է	գնել,	մյուսը՝	2,	երրորդը՝	10:	Գնում	են	նաև	հարևան	գյուղից...	»7:

2	 Այսինքն,	 այնպիսի	 բույսերի	 մշակություն,	 որոնք	 արդյունաբերական	 մշակման	 համար	 հումք	 են	
հանդիսանում:	Օրինակ.	արևածաղիկ	ևն:	

3	 1	դեսյատինը	հավասար	է	1.09	հեկտարի:	
4 Смилянская	Е.	Б.,	Денисов	Н.	Г.	Старообрядчество	Бессарабии:	книжность	и	певческая	культура.	М.:	
Индрик,	2007.	Цит.	по:	http://www.starover.religare.ru/article7829.html.

5	 Романова	А.	Старообрядцы	—	ветвь	православия,	прошедшая	закалку	огнём	и	мечом.	—	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	Press-обозрение	http://press.try.md.	—	Հասանելիությունը՝:	http://press.try.md/item.php?id=64488.

6 Сотка	—	единица	площади,	равная	0,01	га.
7 Расков	Д.	Экономическое	чудо	с.	Покровка:	к	вопросу	об	адаптации	к	рынку	старообрядцев	Бессара-
бии	//	Научный	альманах	«Традиционная	культура».	—	№	1(3),	2009.	—	С.		111.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ÈÇåáí³ÝÝ»ñÇ Ï»Ýó³ÕÁ

q

11. Ինչպե՞ս են փոխվել լիպովանների տները (Աղբյուր 4):
12. Լիպովանների բնակարանային համալիրի փոփոխությունների ի՞նչ փուլեր 

կարելի է առանձնացնել: Որո՞նք են այդ փոփոխությունների պատճառները 
յուրաքանչյուր փուլում (Աղբյուր 4): 

²ÕµÛáõñ   4   ÐÝ³¹³í³ÝÝ»ñÇ ï³Ý Ï³éáõóÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Կունիչայում	200	տարի	առաջ	կառուցում	էին	փայտե	տներ՝	կաղնու	գերաններից:	

Սակայն	 ժամանակի	 ընթացքում	 հնադավանները	 բախվեցին	 շինանյութի	
սակավության	 խնդրին:	 Հայտնվելով	 այլ	 աշխարհագրական	 միջավայրում,	 նրանք	
ստիպված	 էին	 անցնել	 այնպիսի	 նյութի,	 որն	 ավելի	 մատչելի	 էր:	 Քանի	 որ,	 նոր	
շինանյութից	տներ	 կառուցելու	տեխնիկային	 հնադավանները	տեղյակ	 չէին,	 նրանք	
այն	յուրացրեցին	հարևաններից:	

<...>	 Գործնականում,	 հնադավանների	 բոլոր	 գյուղերում	 փայտե	 տների	
շինարարությունից	 տեղի	 ունեցավ	 անցում	 բնակարանի	 հիմնակմախքային	
կառուցվածքին:	Այդ	տիպի	տների	հիմնակմախքը	կազմում	էին	լայնակի	փայտաձողերով	
իրար	ամրացված	ուղղահայաց	գերանները,	որոնց	միջև	առաջացած	տարածությունը	
լցվում	էր	եղեգով,	խաղողի	վազով	և	ցախով:	Դրանից	հետո	կառուցվածքը	պատում	
էին	 կավով	 շաղախված	 հարդով:	 Հիմնակմախքային	 տեխնոլոգիային	 ժամանակի	
ընթացքում	փոխարինելու	եկավ	նոր,	այսպես	կոչված	«վալկովային»	տեխնոլոգիան,	
որը	ժողովրդի	մեջ	անվանում	են	նաև	«չամուռային»8	կամ	«դարմանային,	հարդային»9:	
Բնակարանի	 կառուցման	 նման	 տեխնոլոգիան	 տարածված	 էր	 նաև	 հարևանների՝	
մոլդովացիների,	ուկրաինացիների,	բուլղարացիների	միջավայրում:	

Այսօր	 հնադավանների	 գյուղերում	 բազմաթիվ	 տներ	 արդեն	 քաղաքային	
առանձնատների	 տեսք	 ունեն:	 Քաղաքային,	 եվրոպական	 մշակույթին	 անցնելը	
արագացնող	գորոծոններից	մեկն	այսօր	աշխատանքային	միգրացիան	է:	Հնադավանների	
գյուղերի	 երիտասարդությունը	 վաստակի	 համար	 մեկնում	 է	 եվրոպական	 երկրներ,	
իսկ	 վերադարձից	 հետո	 արդեն	 սկսում	 է	 տները	 վերակառուցել	 եվրոպականների	
նմանությամբ:	 Ավելին,	 երիտասարդները	 ամոթի	 զգացողություն	 են	 ունենում	 իրենց	
ծնողների	համար,	ովքեր	երբեմն	նախընտրում	են	ավանդական	բնակարանը10:

q

13. Ինչի՞ մասին է խոսվում 5–7-րդ աղբյուրներում: Ինչպե՞ս են փոխվել լիպովանների 
բաղնիքները ժամանակի ընթացքում:

14. Ի՞նչ է այսօր տեղի ունենում լիպովանների բաղնիքային մշակույթի հետ: 
(Աղբյուրներ 5–7):

15. Ի՞նչ ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ ունեն լիպովանների 
բաղնիքային մշակույթի և բնակարանի կահավորման գործընթացները 
(Աղբյուրներ 5. և 8.):

8 Չամուռ	—	կավով	շաղախված	հարդ:
9 Սաման-	կավով	շաղախված	հարդախառն,	չթրծված	աղյուս:	
10 	По	материалам:	Душакова	Н.	Традиционное	старообрядческое	жилище	Пруто-днестровского	между-
речья	и	левобережного	Поднестровья	(XIX	—	нач.	XXI	в.).	—	Кишинев,	2012.	С.	78–85.	Հարմարեցված	
տեքստ:
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Լիպովաններ.	անցյալի	և	ներկայի	միջև

q

16. Լիպովանների մշակութային աշխարհի պահպանման գործում ի՞նչ դեր է խաղում 
կենցաղային ավանդույթների պահպանումը: 

²ÕµÛáõñ   5   ÐÝ³¹³í³ÝÝ»ñÇª µ³ÕÝÇùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ

<...>	 Հնադավան	 գյուղերի	 մեծ	 մասում	 այսօր	 էլ	 շոգեհարվում	 են	 «սև»	
բաղնիքներում11:	 Հնադավանները	 պատմում	 են,	 որ	 նման	 բաղնիքները	 շատ	 տաք	
են	 և	 օգտակար	 առողջության	 համար:	 Դրանցում	 «այրվում	 են	 բոլոր	 մանրէները»:	
Նախկինում	 բաղնիքներում	 փրկվում	 էին	 լվերից,	 բուժվում	 էին	 հոդացավերից,	
մրսածությունից:	 Սակայն	 երիտասարդներն	 այսօր	 ավելի	 կողմնորոշվում	 են	
դեպի	 քաղաքային	 մշակույթը.	 «սև»	 բաղնիքները	 վերափոխում	 են	 «սպիտակի»,	
ցնցուղներ	 են	 տեղադրում:	 Այստեղ	 նրանք	 բախվում	 են	 ավագ	 սերնդի	 կողմից	 այդ	
նորամուծությունները	չընդունելու	իրողությանը...

Այդուհանդերձ,	 այսօր	 էլ	 բաղնիքում	 շոգեհարվելու	 ավանդույթը	 համարվում	 է	
հնադավանների	ավանդական	մշակույթի	ամենակայուն	տարրերից	մեկը12.

²ÕµÛáõñ   6   ²Ï³Ý³ï»ëÇ ²ÕµÛáõñ   7   ´³ÕÝÇù-«Ïáå³ÝÏ³ÛÇ» 
·ñ³éáõÙÝ»ñÇó, 2010 Ãí³Ï³Ý ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ13

Դեռևս	Կունիչայում	մեզ	առաջարկեցին	
դիտել	 բաղնիքի,	 այսպես	 կոչված	
«կոպանկայի»	 պատրաստման	 հնագույն	
եղանակը:	 Սկզբնապես	 փորվում	 է,	
մարդաբոյ	 խորությամբ	 քառանկյուն	 փոս,	
այնուհետև	 այն	 լցնում	 են	 քարերով	 և	
խարույկ	 են	 վառում,	 որը	 պետք	 է	 այրվի	
առնվազն	մեկ	 օր:	 Երբ	 կրակը	 հանգում	 է,	
քարերը	 ծածկում	 են	 թարմ	 քաղած	 խոտի	
շերտով	 (մի	 քանի	 կցասայլակ):	 Ամենը	
ծածկվում	է	բրեզենտով	և	կարելի	է	արդեն	
համարձակաբար	մի	քանի	օր	շոգեհարվել:	
Ներկայում	սա	բավականին	թանկ	հաճույք	
է	և	ամեն	մարդ	չէ,	որ	իրեն	կարող	է	նման	
«կոպանկա»	թույլ	տալ:	Դե,	մենք	էլ	գնացինք	
Սեմյոն	Վասիլիի	Պրիդորոժնիի	բաղնիքում	
շոգեհարվելու,	 բնականաբար՝	 «սևով»:	
«Սևը»	մեր	 համար	 սովորական	 «սպիտակ	
բաղնիքից»	 տարբերվում	 է	 նրանով,	 որ	
ներսը	տաքացվում	 է	 և	 լրացուցիչ	 կերպով	
ջերմացվում	է	ծխով14.

11 Սև	բաղնիք	(ծխեցված	բաղնիք)	–բաղնիք,	որում	ծխատար	չկա	և	ծուխը	դուրս	չի	գալիս,	այլ	մնում	է	
տարածքի	ներսում:	

12 Душакова Н. Традиционное старообрядческое жилище Пруто-днестровского междуречья и левобережного 
Поднестровья (XIX — нач. XXI в.). — Кишинев, 2012. — С. 75.

13 Լուսանկարը՝	Դենիս	Տոպալի:	Հասանելիությունը՝	http://denistopal.livejournal.com/4373.html..
14 Денис	Топал.	Кунича	зимой.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	ЖЖ.	—	Հասանելիությունը՝:	http://denistopal.

livejournal.com/4373.html.
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²ÕµÛáõñ   8   Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ»ñÇó

Անշուշտ,	հնադավանական	միջավայրի	առավել	հավատացյալ	և	պահպանողական	
մարդիկ	մինչ	այսօր	բացասական	վերաբերմունք	ունեն	ցանկացած	նորամուծության	
նկատմամբ.	 լինեն	 դրանք	 պլաստիկական	 պատուհաններ,	 հեռուստացույցներ	 թե՛	
համակարգիչներ:	Այդուհանդերձ,	նույնիսկ	նրանք	արդեն	խստությամբ	չեն	հետևում	
նման	արգելքներին	<...>	Մենք	արդեն	դիտարկեցինք	հեռուստացույցի	արգելքի	հետ	
կապված	օրինակը,	(որը	հնադավանների	միջավայրում	դիվահարության	դրսևորում	է	
համարվում	ու	կոչվում	է	«սատանայի	աչք»).	այն	աստիճանաբար	մտնում	է	հնադավան	
բնակչության	կենցաղ:

Պատկերացումների	նման	փոխակերպումն	ու	արգելքների	հանդեպ	վերաբերմունքի	
փոփոխությունը	 պայմանավորված	 են	 փոփոխվող	 իրականությանը	 հարմարվելու	
անհրաժեշտությամբ:	 Հնադավանները	 առօրյա	 կյանքում	 կողմնորոշվում	 են	 դեպի	
ժամանակակից	 ձեռքբերումները:	Այդ	պատճառով	նրանց	տներում	 հաճախ	կարելի	
է	 գտնել	 ամենաժամանակակից	 տեխնիկան,	 որն	 իր	 ուրույն	 տեղն	 ունի	 նույնիսկ	
ավանդական	մոտեցմամբ	կահավորված	բնակարանի	ներսույթում15.

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. ÈÇåáí³ÝÝ»ñÇ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ

q

17. Ինչպե՞ս փոխվեց լիպովանների արտաքին տեսքը Բեսարաբիա տեղափոխվելու 
արդյունքում: 

18. Որոշեք, թե ռուսական ազգային հագուստի ինչպիսի՞ տարրեր էին լիպովանները 
պահպանել մինչև XX դարի կեսերը (Աղբյուրներ 9, 10.): Ձեր կարծիքով, ինչու՞ 
էին պահպանվել այդ հնավանդ տարրերը: 

19. Զննեք լուսանկարները (Աղբյուրներ 11–12): Ի՞նչն է պահպանվել, իսկ ինչը՞ փոխվել 
լիպովանների ավանդական հագուստում, ХХ դարի վերջին — ХХІ դարի սկզբին: 

²ÕµÛáõñ   9   ÈÇåáí³ÝÝ»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³·áõëïÇ Ù³ëÇÝ

Վիլկովյան16	 լիպովանների	 հագուստն	 ու	 ոտնամանները	 պահպանել	 են	
ռուսական	 դասական	 բազմաթիվ	 հատկանիշներ.	 կոսովորոտկաները	 (շեղօձիք	
վերնաշապիկներ)	 ու	արմյակները	 (երկար	 վերնազգեստի	տեսակ)՝	տղամարդկանց,	
սարաֆանները	(անթև	վերնաշապիկներ)՝	կանանց	մոտ:	Հին	լուսանկարները	վկայում	
են,	որ	հնադավանների	մեծ	մասը	Վիլկովո	է	եկել	տրեխներով:	Սակայն,	այստեղ	դրանք	
վերացան:	Նոր	վայրերում	տարածված	էր	ոտնամանի	մեկ	այլ	տեսակ,	որը	տեղացիներն	
անվանում	 են	 ‘’պոպուրյանկա’’.	 դրանք	 որձախոտի	 երկար	 տերևներից	 հյուսված	
ոտնամաններ	են,	որոնք	իրենց	տեսքով	ռուսական	տրեխներ	էին	հիշեցնում,	ուստի	
և	շատ	դուր	եկան	հնադավաններին:	Նույն	այդ	հումքից	պատրաստաում	էին	տնային	
օգտագործման	 և	 վաճառքի	 սենյակային	 հողաթափեր:	 Ռուսներին,	 անտարակույս,	
դուր	 եկան	 տեղական	 հագուստի	 այնպիսի	 տարրեր,	 ինչպիսին	 է	 ոչխարի	 բրդից	
գործված	 քոթանակը	 (կանացի	 կարճ	 վերնազգեստ),	 որը	 տեղացիները	 անվանում	
են	 «կեպտարի»:	Երեխաները,	կանայք	ու	ծերունիները	հաճույքով	շարունակում	էին	
կրել	 տարբեր	 չունիներ:	 Բազմագույն	 լաթերից	 կարված	այդ,	 ինչպես	 նաև	 գործված	
ոտնամանները	ռուսներից	փոխառան	նաև	մոլդավացիներն	ու	ուկրաինացիները17:	

15	 Душакова	Н.	Традиционное	старообрядческое	жилище	Пруто-днестровского	междуречья	и	левобережного	
Поднестровья	(XIX	—	нач.	XXI	в.).	—	Кишинев,	2012.	—	С.	141.

16	 Վիլկովո	—	քաղաք	Ուկրաինայի	Օդեսայի	մարզում:
17 Агафонова	Т.А.	Традиционная	одежда	липован	Подунавья.	— [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://starover.kiev.

ua.	—	Հասանելիությունը՝:	http://starover.kiev.ua/history.php?article=5.
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Լիպովաններ.	անցյալի	և	ներկայի	միջև

²ÕµÛáõñ  10  Ð³Ûñ ì³ëÇÉÇ ÎáñáÉ ÛáíÇª ³ñù»åÇëÏáåáë ÆñÇÝ³ñËÇÝ áõÕÕí³Í 
½»ÏáõÛóÇóª ´»ë³ñ³µÇ³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, 
1944Ã.

Բելայա	 Կրինիցայից	 հետո	 ես	 այցելեցի	 հնադավանների	 ծխական	 համայնք,	
Դնեստրի	ափին	գտնվող	Պոկրովկա	գյուղ...	Պոկրովկան	բացառապես	հնադավաններով	
բնակեցված	 գյուղ	 է,	 ունի	 153	 տուն,	 կա	 եկեղեցի,	 ծխական	 հոգևորականը	 հայր	
Գրիգորի	Պյոտրի	Կոլիխանինն	է,	տեղացի,	55	տարեկան...	Ամբողջ	գյուղը	բնակեցված	
է	 գերազանցապես	 Ռուսաստանից	 եկածներով,	 ժամանակին	 իրենց	 կրոնական	
համոզմունքների	 համար	 հետապնդված	 և	 Ռուսաստանից	 փախած	 մարդկանցով:	
Հնադավանական	բոլոր	ավանդույթները	պահպանվում	են…

Բոլոր	 տղամարդիկ	 յուղափայլ	 կիսակապաներով	 են,	 բոլորն	 ունեն	 կլորավուն	
խուզվածք,	բոլորը	ոտաբոբիկ	են:	Կանայք	եկեղեցու	համար	նախատեսված	հատուկ	
հագուստ	են	կրում	և	նույնպես	ոտաբոբիկ	են:	Հնարավոր	է,	որ	այդպես	լինում	է	միայն	
ամռանը18.

²ÕµÛáõñ    11      ²ÕáÃ³ï³Ý Ï³Ý³óÇ 
Ñ³ïí³ÍÁ, ù. º¹ÇÝóÇ, 1989Ã.19

²ÕµÛáõñ     12     ÎáõÝÇã³óÇÝ»
ñÁ ¹áõñë »Ý ·³ÉÇë  

»Ï»Õ»ó³Ï³Ý 
³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó, 2009Ã.20

18 Մեջբերումն	ըստ.	Крестный	ход	в	землях	Бессарабии.	Старообрядческое	село	Покровка	(РПСЦ).	—	
Самарское	староверие	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://samstar.ucoz.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://
samstar.ucoz.ru/publ/49-1-0-362.

19 Լուսանկարի	հասցեն՝	Смилянская	Е.Б.,	Денисова	Н.Г.	«Старообрядчество	Бессарабии:	книжность	и	пев-
ческая	культура».	—	М.:	2007,	—	С.	69

20 Լուսանկարը՝	Դենիս	Տոպալի:	—	Հասանելիությունը՝:	http://denistopal.livejournal.com/4229.html.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 4. ö³Ï ³ßË³±ñÑ: 

q

20. Ինչի՞ շնորհիվ են լիպովանները պահպանել իրենց ավանդական մշակույթը 
(Աղբյուրներ՝ 13, 14): 

21. Ի՞նչ իրողություններով է բնութագրվում ¶անքը լիպովանների գյուղերում, մեր 
օրերում (պատմական տեղեկանք, աղբյուրներ՝ 8, 13, 15, 16): 

22. Ինչպե՞ս է երիտասարդությունը վերաբերվում ավանդույթներին և 
ծիսակատարություններին: 

23. Որո՞նք են մեր օրերում «ավանդական առանձնահատկությունների» վերացման 
պատճառները (Աղբյուրներ 4 և 14):

24. Ո՞րն է լիպովանների ավանդական մշակույթի արժեքը: Ինչպե՞ս կարող է 
հնադավանների մշակույթի վրա ազդել ժամանակակից հասարակության բաց 
լինելը: 

²ÕµÛáõñ  13  ä³ïÙ³µ³ÝÇ Ñ³Û³óùÁ…
Խնդիրն	 այն	 է,	 որ	 մինչև	 վերջերս	 լիպովանները	 շատ	 զգուշավոր	 և	

փակ	 էին	 այլադավանների	 և	 այլ	 ազգությունների	 ներկայացուցիչների	 հետ	
հարաբերություններում:	 Մինչև	 XX	 դարի	 50–60-ական	 թթ.	 «օտարին»	 կարող	 էին	
նույնիսկ	 բաժակով	 ջուր	 չտալ,	 իսկ	 եթե	 տալիս	 էին,	 ապա	 բաժակն	 անմիջապես	
շպրտում	 էին:	 Լիպովանների	 ամուսնությունները	 «ոչ	 հնադավանական»	 գյուղերի	
բնակիչների	 հետ	 ծայրահեղ	անցանկալի	 էին:	 Իհարկե,	 այսօր	 շատ	 բան	 է	 փոխվել.	
ազգամիջյան	 ու	 միջդավանանքային	 ամուսնությունները	 սովորական	 երևույթ	 են	
դարձել,	 երիտասարդ	 սերնդի	 բազմաթիվ	 ներկայացուցիչներ	 տեղափոխվում	 են	
քաղաքներ,	ծովափնյա	գյուղերն	ամռան	ամիսներին	լցվում	են	զբոսաշրջիկներով…

Հայտարարելով	 իրենց	 ապրած	 ժամանակը	 որպես	 վերջինը,	 հնադավանները,	
այնուամենայնիվ,	պետք	է	գտնեին	այս	աշխարհում	գոյատևելու	եղանակներ:	Նրանք	
միշտ	 դժվարությամբ	 են	 գնացել	 շփումների՝	 «օտարների,	 անծանոթների	 հետ»,	 իսկ	
փակ	 կենսաձևը,	 որը	 պայմանավորված	 էր	 կրոնական	 համոզմունքներով,	 ավելի	 էր	
նպաստում	օտարացմանը:	Երբ	հնադավանները	հայտնվում	էին	այլէթնիկ	միջավայրում,	
գործում	 էր	 ինքնապաշտպանության	 սկզբունքը.	 գոյատևելու	 համար	 անհրաժեշտ	
է	 պահպանել	 սեփական	 հավատը,	 սեփական	 լեզուն:	 Ցանկացած	 ուրիշ՝	 օտար	 է,	
հետևաբար՝	վտանգավոր:	Այսօր	էլ	ինչպես	ավագ	սերնդի,	այնպես	էլ	երիտասարդների	
շուրթերից	կարելի	է	լսել	սեփական	ժողովրդի	բացառիկության	ու	ընտրյալության	մասին	
կարծիքներ.	 «Լիպովանները	 մաքուր	 ռուս	 մարդիկ	 են»,	 «լիպովանները	աստվածային	
մարդիկ	են,	ոչ	այնպիսին,	ինչպիսին	մնացածները»:	Առասպելական	մտածողությանը	
բնորոշ	այնպիսի	հասկացությունների	օգտագործումը,	ինչպիսիք	են՝	«մաքուր	մարդիկ»,	
«մաքուր	հավատ»,	հենց	այն	մեխանիզմներից	մեկն	է,	որն	ապահովել	է	այս	հանրույթի	
ամբողջականությունը:	Քանի	որ,	իրականում	այդ	գյուղերի	և	ավանների	բնակիչների	
մեծամասնությունը	չի	կարող	բացատրել	եկեղեցիների	և	դավանական	ուղղությունների	
սկզբունքային	տարբերությունները21:

²ÕµÛáõñ  14  Ð»ï³½áïáÕÇ Ï³ñÍÇùÁ

Նշենք,	 որ	 հնադավանների	 ավանդական	 մշակույթի	 մի	 շարք	 տարրերի	
պահպանումը,	մեր	կարծիքով,	չպետք	է	սահմանափակել	միայն	դավանաբանական	

21 Андреева	Ю.	Хроники	одного	путешествия,	или	в	гостях	у	липован.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://
starover.kiev.ua.	—	Հասանելիությունը՝:	http://starover.kiev.ua/history.php?article=4.
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Լիպովաններ.	անցյալի	և	ներկայի	միջև

գործոնների	 ազդեցությամբ:	 Այս	 ամենում	 կարևոր	 դեր	 են	 խաղացել	 նաև	
հնադավանական	 համայնքների	 ձևավորման	 պայմանները:	 Չէ՞	 որ	 հալածանքների	
ու	հետապնդումների	պայմաններում	ամրապնդվում	են	կապերը	համայնքի	ներսում,	
սրվում	է	«սեփականի»	ընկալումն	ու	դրա	հակադրումը	«օտարին»:	Այդ	պատճառով	է,	որ	
«սեփական»	ամենինչը	և	այդ	թվում՝	սեփական	ավանդական	մշակույթը	պահպանելը	
համարվում	էր	շատ	կարևոր:	Կարելի	է	ենթադրել,	որ	հենց	այդ	պատճառով	ներկայում,	
երբ	հնադավանների	հանդեպ	վերաբերմունքը	փոխվել	է	ու	նրանք	իրենք	իրենց	այլևս	
հալածյալ	 չեն	 համարում,	 որոշ	ավանդական	առանձնահատկություններ	սկսում	 են	
վերանալ22:

²ÕµÛáõñ  15  äáÏñáíÏ³ ·ÛáõÕÇ ÍË³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ùª ²ý³Ý³ëÇ Æí³ÝÇ 
Þã»ñµ³ÏáíÇ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó:

Ընդունված	 է	 այսպես:	 Իմ	 եղբայրը	 Քիշնևում	 ցանկանում	 էր	 որպես	 էլեկտրիկ	
աշխատանքի	 ընդունվել	 հեռուստակենտրոնում:	 Ես	 նրան	 չթողեցի,	 ընդհուպ	 մինչև	
այն,	 որ	 վերցրի	անձնագիրը,	 որ	 նա	 չգնա:	Մյուս	 եղբայրս	 ցանկանում	 էր	 հեռանալ	
բանակում	 ծառայությունից	 հետո:	 Մայրս	 լացում	 էր,	 հայրս՝	 նույնպես:	 Իսկ	 ես,	
որպես	ավագ,	համոզում	էի.	«Դու	ինչպե՞ս	կարող	ես	լինել	մեկ	այլ	տեղում:	Մայրիկը	
կմահանա,	իսկ	դու	չես	կարողանա	նրան	հրաժեշտ	տալ»23:

²ÕµÛáõñ  16  ²Ùë³·ñ³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÇó…
Լիպովանները	 հնադավաններ	 են:	 Նրանք	 չեն	 կոտրվել	 և	 կարողացել	 են	

դիմագրավել	 քաղաքակրթության	 ՛՛հիվանդություններին»,	 պահպանել	 են	 հավատը:	
Այժմ	 Վիլկովոյում	 գործում	 են	 երկու	 հնադավանական	 եկեղեցի:	 «Լիպովանյան»	
եկեղեցիներում	 արարողություններն	 ու	 ծիսակատարություններն	 այնպիսին	 են,	
ինչպես	 մեզ՝	 «պտղունցավորներիս»	 մոտ24:	 Ամեն	 ինչ	 բացարձակապես	 նույնն	 է.	
տոները,	 աղոթքները,	 սրբապատկերները:	 Միայն	 խաչակնքվում	 են	 երկու	 մատով:	
Եվ,	ինչպես	ինձ	հետ	զրույցում	ասաց	տեղի	քահանան.	դրանից	երբեք	չեն	հրաժարվի.	
«Դա	մեզ	համար	«մանրուք»	չէ,	այլ	սկզբունք:	Մենք	երկու	մատով	խաչակնքվելու	մեր	
իրավունքի	համար	կյանքեր	ենք	զոհաբերել,	կրակներում	ենք	այրվել»:	Ամենաակտիվ	
ծխականները	 ծերերն	 են,	 իսկ	 լիպովանյան	 երիտասարդությունը	 եկեղեցի	 գնում	 է	
հիմնականում	մեծ	տոնակատարությունների	ժամանակ:	Դրանում	ազդեցություն	ունեն	
նոր	 ժամանակների	 հովերը:	 Երիտասարդները	 չեն	 կամենում	 մորուքներ	 աճեցնել,	
իսկ	աղջիկները՝	երկար	շրջազգեստներ	կրել:	Եվ	ինչպես	առանց	հավանության	ասաց	
Կոմար	 պապին.	 նույնիսկ	 համարձակվում	 են	 «ամուսնանալ	 «պտղունցավորների»	
հետ՝	առանց	ծնողական	օրհնությունը	խնդրելու»25:

q Ամփոփիչ քննարկում

 Որքանո՞վ և ինչու՞ են մեր օրերում պահպանվում լիպովանների հավատն ու 
մշակույթը և ինչպիսի՞ն է դրանց ապագան: 

22 Душакова	Н.	Традиционное	старообрядческое	жилище	Пруто-Днестровского	междуречья	и	левобе-
режного	Поднестровья	(XIX	—	нач.	XXI	в.).	—	Кишинев,	2012.	—	С.	32–33.

23 Расков	Д.	Экономическое	чудо	с.	Покровка:	к	вопросу	об	адаптации	к рынку	старообрядцев	Бессара-
бии	//	Научный	альманах	«Традиционная	культура».	—	2009.	—	№	1.	—	С.	111–119.

24 Պտղունցավոր	—	հնադավանների	շրջանում՝	ուղղափառների	արհամարհական	անվանում,	որոնք	
խաչակնքվում	էին	«պտղունցով»,	այսինքն	երեք	մատով:	

25 Бурлаку	С.	Путешествие	в	южную	Бессарабию	//	Земля	и	Недвижимость	Сибири	—	2010.	—	№	6.	—	
Հասանելիությունը՝:	http://www.vipstd.ru/journal/content/view/532/172/.
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Միջմշակութային ամուսնությունը ХХ–ХХІ դարերում

 X Ինչպե՞ս և ինչու՞ է փոխվել միջմշակութային  
ամուսնությունը ХХ–ХХІ դդ.

q

1. Ի՞նչ է պատկերված 1 և 2 աղբյուրներում: 

²ÕµÛáõñ   1   ì³ëÇÉÇ äáõÏÇñÛáí.  ²ÕµÛáõñ   2   ÚáõñÇ äÇÙ»Ýáí.  
²ÝÑ³í³ë³ñ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ, 18621 ²ÙáõëÝáõÃÛáõÝ í³Õí³ ÷áÕáóáõÙ,  
        19622

q

2. Համեմատեք երկու նկարները: Ի՞նչն է դրանցում ընհանուր և ինչո՞վ են դրանք 
տարբերվում: 

3. Ուսումնասիրեք աղբյուր 3-ի գծապատկերը: Ի՞նչ փոփոխություններ է 
այն արտացոլում: Առաջարկեք ենթադրություններ, թե որո՞նք են այդ 
փոփոխությունների պատճառները:

1	 Էլեկտրոնային	ռեսուրս:	Հասանելիությունը՝	https://ru.wikipedia.org/wiki/Неравный_брак_(картина):
2	 Էլեկտրոնայի	 ռեսուրս:	 Հասանելիությունը՝	 http://artmmuseum.ru/muzejjnye-novosti-yurijj-ivanovich-

pimenov-	վերջին	այցելությունը	15.11.2014:
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Միջմշակութային	ամուսնությունը ХХ–ХХІ դարերում

²ÕµÛáõñ  3  ²½·³ÙÇçÛ³Ý ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ ХХ ¹³ñÇ 
ëÏ½µáõÙ ¨ í»ñçáõÙ Ï³Û³ó³Í ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ3 

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ²í³Ý¹³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇù. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
¨ ³ñ·»ÉùÝ»ñ èáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ Ë³éÁ 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ

q

4. Ռուսական կայրությունում ո՞վ էր ամուսնության թույլտվություն տալիս 
(Աղբյուր 4)

5. Ի՞նչ պայմանների առկայության դեպքում էր հնարավոր քրիստոնյաների 
և ոչ քրիստոնյաների ամուսնությունը: Ամուսական և ընտանեկան 
հարաբերություններում ի՞նչ կրոն էր նախևառաջ պաշտպանում 
օրենսդրությունը և ինչու՞: 

6. Ինչպե՞ս էին գյուղում վերաբերվում այլ ազգության ներկայացուցչի հետ 
ամուսնություններին: Ո՞ր դեպքերում էին դրանց արդարացվում (Աղբյուր 5):

7. Ի՞նչ չափանիշներով էին գյուղում ամուսնական զուգընկեր ընտրում 
(Աղբյուր 6):

8. Հաշվի առնվում էին արդյո՞ք անհատի հետաքրքրությունները, զգացմունքները, 
կարո՞ղ էին դրանք գերակայել ունեցվածքային դրության նկատմամբ՝ 
ամուսնական զուգընկերոջ ընտրության ժամանակ: Հիմնավորեք ձեր կարծիքը 
մեջբերումներով: 

9. Որոշեք, թե ո՞ր աղբյուրում խառը ամուսնության ո՞ր տեսակն է քննարկվում 
(միջէթնիկ, միջդավանաբանական, միջկրոնական, կարգավիճակային4 և այլն):

10. Ինչ հանգամանքներ էին նպաստում և խոչընդոտում խառը ամուսնությունների 
կայացմանը ХІХ դարի վերջում — ХХ դարի սկզբում: 

3	 По	 статистическим	 данным	 1897/1900			гг.:	 Чорний			С.	 Національний	 склад	 населення	 України	 в	
ХХ	сто	річчі.	—	Киев:	НВП	Картографія,	2001.	—	С.	48–49	и	по	данным	переписи	1989	года:	Розподіл	
населення	за	національністю	та	рідною	мовою	(0,1).	Таблиця	19A050501_021.	Банк	даних	/	Державна	
служба	статистики.

4	 Կարգավիճակ-սոցիալական	խումբ,	որի	անդամները	տարբերվում	են	իրենց	իրավական	վիճակով:	
Որպես	կանոն	սոցիալական	կարգավիճակը	նախկինում	փոխանցվում	էր	ժառանգաբար:
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²ÕµÛáõñ  4  ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,  
20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏÇ½µ  

Գլուխ	1.	«Ուղղափառ	դավանանքի	անձանց	միջև	ամուսնության	մասին»:
1.	 Ուղափառ	դավանանքի	բոլոր	կարգավիճակների	մարդիկ	կարող	են	իրար	հետ	

ամուսնանալ`	 չհարցնելով	 դրա	 համար	 հատուկ	 կառավարական	 թույլտվություն,	
ոչ	 էլ	իրենց	հասարակական	կամ	կարգավիճակային	փոփոխություն:	Այս	հիմքով	էլ	
թույլատրվում	 է	 ուղղափառ	 դավանանքի	 արտասահմանցու	 ամուսնությունը	 նույն	
հավատքի	ռուսահպատակի	հետ	[...]

6.	Արգելվում	է	ամուսնանալ	առանց	ծնողների,	խնամակալների	և	հոգաբարձուների	
համաձայնության5:

9.	 Զինվորական,	 ինչպես	 նաև	 քաղաքացիական	 ծառայության	 մեջ	 գտնվող	
անձանց	արգելվում	 է	 ամուսնանալ՝	 առանց	 իրենց	 ղեկավարության	 թույտվության՝	
հաստատված	գրավոր	վկայությամբ:	

Գլւոխ	3.	«Ոչ	քրիստոնյաների՝	միմյանց	հետ	և	քրիստոնյաների	հետ	ամուսնության	
մասին»:

80.	 Եթե	 մահմեդականի6	 կինը	 կամ	 կանանցից	 մեկը	 կամ	 ոչ	 քրիստոնեական	
հավատքի	այլ	անձ	ընդունի	սուրբ	մկրտություն,	ապա	նրա	ամուսնությունը	կարող	
է	պահպանել	իր	ուժը՝	առանց	Ուղղափառ	եկեղեցու	կանոններով	պսակադրության,	
բայց	 միայն	 այն	 դեպքում,	 երբ	 ամուսինը	 /տղամարդը/,	 ով	 մնում	 է	 իր	 հավատքին	
կպարտավորվի.	

1)	այս	ժամանակից	հետո	ծնված	իրենց	երեխաներին	կնքել	ուղղափառ	հավատքով;	
2)	 սուրբ	 մկրտություն	 ընդունածի	 հետ	 ողջ	 կյանքում	 կամ	 ամուսնության	 ողջ	
ընթացքում	պահպանել	միամուսնական	համակեցություն՝	 մերժելով	մյուս	կանանց,	
եթե	այդպիսիք	կան:	

81.	 Եթե	 հրեադավան	 ամուսիններից	 մեկը	 վերադառնա	 ուղղափառության,	 իսկ	
մյուսը	մնա	նախկին	հավատքին,	 բայց	կցանկանա	ապրել	հավատափոխվածի	հետ,	
թողնել	նրանց	առանց	բաժանելու	և	պարտավորեցնել	ստորագրությամբ.	առաջինին	
այն	բանում,	որ	նա	ջանասիրաբար	համոզի	մյուսին	ընդունել	ուղղափառ	հավատք,	իսկ	
մյուսին	այն	բանում,	որ	այս	ամուսնությունից	ծնված	երեխաներին	ոչ	գայթակղելով,	
ոչ	 սպառնալով,	 աչ	 այլ	 միջոցներով	 չտանի	 դեպի	 հրեադավանությունո,	 և	 որ	
ուղղափառության	փոխված	ամուսնուն	իր	հավատքի	համար	չմեղադրի	և	բարոյական	
վնաս	չհասցնի7:

²ÕµÛáõñ  5  ²½·³ÙÇçÛ³Ý ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ 20-ñ¹ 
¹³ñÇ ëÏ½µáõÙ

Միլյով	 Իվան	 Իլյիչի,	 բուլղար,	 ծնված	 1896թ.,	 Զապորոժյայի	 Պրեսլավ	 գյուղից.	
«Մենք	առաջ	էլ	հարևան	գյուղերում	ապրող	ուկրաինացիների	հետ	շատ	ընկերական	
էինք,	 հաճախ	էինք	հանդիպում	նրանց	տոնավաճառների	ու	 շուկաների	ժամանակ,	

5	 Կարգավիճակ-սոցիալական	 խումբ,	 որի	 անդամները	 տարբերվում	 են	 իրենց	 իրավական	 վիճակով:	
Որպես	կանոն	սոցիալական	կարգավիճակը	նախկինում	փոխանցվում	էր	ժառանգաբար:

6	 Մահմեդական	կրոնում	թույլատրվում	է	բազմակնությունը՝	սահմանափակելով	այն	որոշ	պայմաններով:	
7	 Հարմարեցված	է	ներկայացված	հրատարակությունից.	Свод	законов	гражданских	(св.	зак.	т.	10	ч.	1,	изд.	

1900	г.	по	Прод.	1906	и	1908	гг.).	—	С	предметным	указателем	и	с	позднейшими	узаконениями	по	день	вы-
хода	в	свет	/	Сост.	А.	Л.	Саатчиан.	—	Издание	неофициальное.	—	Санкт-Петербург:	Издание	Юридического	
книжного	магазина	И.	И.	Зубкова	под	фирмою	«Законоведение»,	1911.	[էլ.	ռեսուրս]	—	հասանելիությունը՝	
http://civil-law.narod.ru/wist/szg/szg111.html.	—	վերջին	այցելությունը՝	20.01.2014.
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Միջմշակութային	ամուսնությունը ХХ–ХХІ դարերում

միմյանց	հյուր	էինք	գնում	տաղավար	տոներին,	բայց	իրենց	հետ	չէինք	ամուսնանում:	
Այդ	ժամանակ	դա	ընդունված	չէր»:

Հույն	Նիկոլիցա	Ֆեդորա	Ալեքսեևա	(ծնվ.	1898	թ.)	Դոնեցկի	շրջանի	Ստիլա	գյուղից.	
«Նախկինում	ընդունված	էր	ամուսնանալ	միայն	սեփական	ազգության	մարդու	կամ	
համագյուղացու	հետ:	Իսկ	եթե	ինչ-որ	մեկն	ամուսնանում	 էր	հույնի	հետ,	ապա	դա	
որպես	 կանոն	 լինում	 էր	 «հասունացած»	 հարսնացու,	 որի	 համար	 այն	 ժամանակ	
ասում	էին,	նրա	համար	միևնույնն	է,	թե	ում	հետ	կամուսնանա,	անգամ	օտարի,	մենակ	
թե	չմնա	չամուսնացած	»8:

²ÕµÛáõñ  6  ÎáÉ»ÏïÇí³óáõÙÇó ³é³ç ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
¹ñí³·Ý»ñ 

Ամուսնանում	էին	արդյոք	հարուստները	աղքատների	հետ:	
—	Ընտրում	 էին	իրենց	մակարդակին,	 կարգավիճակին	հարմար:	Այն	ժամանակ	

ոչ	թե	սիրով,	այլ	հաճախ	բռնի	էին	ամուսնացնում:	Հորը	չէր	կարելի	հակաճառել:	Եթե	
բարի	կամքով	չէին	ամուսնանում,	ապա	ժամանակի	մեջ	հարմարվում	էին	ու	ապրում	
էին,	կարևոր	չէր՝	սիրում	է,	չի	սիրում	(Մասլո	Միխաիլ	Պավլովի):	

—	Ձգտում	 էին	ամուսնանալ	 հարուստների	 հետ,	 որ	 հող	 ունենան:	Թող	անգամ	
հարսնացուն	գեղեցիկ	չլիներ,	կարևորը	հող	լիներ	(Օսադչա	Ուստինա	Եֆիմովա);

—	 Ամուսնանում	 էինք,	 եթե	 հավանում	 էինք:	 Թող	 հարսնացուն	 աղքատ	 լիներ,	
միայն	թե	հավանեինք:	Տարբեր	էր	 լինում,	թե	հարուստներին,	թե	աղքատներին	էին	
կնության	վերցնում	(Սմոլա	Պրասկովյա	Ֆյոդորի):

—	 Հարուստները	 մեր	 աղքատ	 աղջիկներով	 չէին	 հետաքրքրվում:	 Աղքատները	
միջակների	հետ	էին:	(Բեսկորովայնայա	Պրասկովյա	Միտրոֆանի)9:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ²½·³ÙÇçÛ³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ÊêÐØ-áõÙ ¨ ³Ûëûñ 

q

10. Ինչպիսի՞ն էր Խորհրդային իշխանության պաշտոնական վերաբերմունքը 
խառը ընտանիքների հանդեպ և ինչու՞ էր դրանց հատկացվում այդպիսի 
ուշադրություն (Աղբյուր 7):

12. Ինչի՞ շնորհիվ էին կարողանում հանդիպել մարդիկ տարբեր քաղաքներից, 
միութենական հանրապետություններից, անկախ երկրներից: 

13. Ազգամիջյան ընտանիքներում ինչպե՞ս էր կատարվում բնակվելու վայրի, շփման 
լեզվի, ավանդույթների, հավատքի, երեխաների անունների ընտրությունը: 
Արդյո՞ք դա ընդհանուր որոշման արդյունք էր, թե՞ փոխզիջման կամ 
զուգընկերներից մեկի ցանկության: 

14. Ի՞նչն էր ընդհանուր ազգամիջյան ընտանիքներում (Աղբյուր 8–11) և ինչու՞: 
15. Ինչո՞վ է տարբերվում Իվաննայի և Արչիլի ընտանիքի պատմությունը (աղբյուր 

12) Աղբյուր 8–11-ի ընտանիքների պատմություններից: Ի՞նչն է այդ ընտանիքների 
միջև ընդհանուրը և ինչու՞: 

8	 Пономарев	А.	Межнациональные	браки	в	УССР	и	процесс	интернационализации	/	А.Пономарев.	—	К.	:	
Наукова	думка,	1983.	—	С.	69.

9	 Нолл	В.	Трансформація	громадянського	суспільства.	Усна	історія	селянської	культури	1920–1930	років	/		
В.	Нолл.	—	К.	:	Родовід,	1999.	—	С.	109–110	(հեղ.	ռուսերեն	թարգմանություն)
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ÀÜî²ÜÆøÀ ºì ²èúðÚ² ÎÚ²ÜøÀ

²ÕµÛáõñ  7  ÊêÐØ-áõÙ ³½·³ÙÇçÛ³Ý ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Հետպատերազմյան	 տարիներին	 ազգային	 կազմով	 խառը	 ընտանիքները	
դարձան	 զանգվածային	 երևույթ:	 1959թ.-ի	 մարդահամարի	 արդյունքներով	 դրանք	
կազմում	 էին	մեր	 երկրի	ընտանիքների	 10%,	 1970թ.-ին	դրանք	արդեն	կազմում	 էին	
13,5%,	 իսկ	 1979թ.-ին՝	 մոտ	 15%:	 Խառը	 ազգային	 կազմով	 ընտանիքների	 թվի	 աճը	
պայմանավորված	 էր	ազգամիջյան	ամուսնություններով:	 Ներկայումս	ազգամիջյան	
շփումները	 սոցիալիստական	 կենսակերպի	 անբաժան	 մասն	 են,	 իսկ	 խառը	
ընտանիքները	թերևս	այդպիսի	շփման	ամենասերտ	ձևն	են:	Կուսակցության	ХХVII	
համագումարի	ժամանակ	ընդունված	ԽՄԿԿ	Ծրագրում	ասվում	է.	«Կուսակցությունը,	
մեր	 պետությունը	 հետարքրված	 են	 այն	 բանում,	 որ	 յուրաքանչյուր	 խորհրդային	
մարդու	հատուկ	լինի	ԽՍՀՄ	բոլոր	ժողովուրդներին	ու	ազգություններին	միավորող	
ընկերության	 և	 եղբայրության	 զգացումը,	 ազգամիջյան	 շփումների	 բարձր	
մակարդակը.	 ազգայնականության	 և	 շովինիզմի,	 ազգային	 եսասիրության,	 կյանքի	
կոմունիստական	բարեփոխմանը	խոչընդոտող	սովորույթների	ու	բարքերի	նկատմամբ	
անհանդուրժողականությունը»10:

²ÕµÛáõñ  8  àõÏñ³ÇÝ³-ÙáÉ¹áí³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó

Հայրս՝	Նիկոլայ	Զախարի	Շտուչենկոն	(1930–1976)	ազգությամբ	ուկրաինացի	է,	իսկ	
մայրս՝	Թամարա	Իլյիչի	Բաբարուն՝	 (1937–1999)	մոլդավուհի:	Ծնողներս	ծանոթացել	
են	Մոսկվայում	գործուղումների	ժամանակ:	1960-ականների	սկզբում	ամուսնացել	են:	
Հարսանիք	ոպես	այդպիսին	չի	եղել:	Պաշտոնական	գրանցում	է	եղել	ԶԱԳՍ-ում:	Քանի	
որ	 ընտանիքն	 ապրում	 էր	 Մոլդավիայում,	 Քիշնև	 քաղաքում,	 ընտանիքում	 խոսում	
էին	 միայն	 ռուսերեն:	 Երբ	 ծնվեցին	 երեխաները,	 անունների	 ընտրության	 հարցում	
խնդիրներ	չեղան:	Երեխաներին	կոչեցին	Յուրի	և	Ալյոնա:	Այս	ժամանակ	ընդունված	
չէր	խոսել	ազգայինի	մասին:	Բլորն	ապրում	 էին	Խորհրդային	Միությունում:	 Հայրս	
մեկ-մեկ	 անցնում	 էր	 ուկրաիներենի,	 երբ	 մենք	 գնում	 էինք	 իր	 բարեկամների	 մոտ	
Ուկրաինա:	Նա	անձամբ	ուկրաինական	ավանդույթներին	չէր	հետևում,	քանի	որ	մենք	
ապրում	 էինք	 քաղաքում,	 որտեղ	ամեն	 ինչ	 գրեթե	 միատեսակ	 էր՝	 խորհրդային	 էր:	
Կային	արդյո՞ք	կոնֆլիկտներ	ազգային	հիմքի	վրա:	Ոչ,	երբեք	նման	բան	չի	եղել11:

²ÕµÛáõñ  9  ²¹ñµ»ç³Ý³-éáõë³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó 

Հուսեյնով	 Սամիր	 Հասանի	 (ծնվ.	 1973թ.)	 —	 ադրբեջանցի:	 Կինս՝	 Գալինա	
Վյաչեսլավի	 Հուսեյնովան	 (ծնվ.	 1973	 թ.)	 ռուս	 է:	 Ծանոթացել	 են	 Մոսկվայում	 ՝	
գիտաժողովի	ժամանակ,	իսկ	2003թ.-ին	ամուսնացել	ենք;	Հարսանիք	որպես	այդպիսի	
չի	 եղել,	 գրանցվել	 ենք	 ԶԱԳՍ-ում:	 Քաղաքացիական	 ամուսնության	 եկեղեցական	
հաստատում	լինել	չէր	կարող,	քանի	որ	ես	մահմեդական	են,	իսկ	կինս՝	քրիստոնյա:	Ես	
չեմ	ստիպել	նրան	փոխել	հավատքը,	բայց	եթե	դա	երբևէ	տեղի	ունենա,	ես	ուրախ	կլինեմ:	
Եթե	դա	կարելի	է	համարել	ավանդույթ,	ապա	ամուսնանալիս	կինը	անպայման	պետք	
է	փոխեր	ազգանունը,	ինչը	համարվում	էր	նրա	ամուսնանալու	առաջին	վկայությունը:	
Նա	պետք	 է	 նաև	պարտադիր	ամուսնական	 մատանի	 կրի,	 ինչն	 իմ	 համար	արդեն	
այդքան	էլ	սկզբունքային	հարց	չէ:	Ինձ	համար	կարևոր	է	տղաների	թլպատումը;	Երբ	
ժամանակը	գա,	ես	դա	անպայման	կանեմ	տղայիս	համար:	Հիմա	տղաս	դեռևս	փոքր	
է,	երբ	դպրոց	գնա,	ես	կսկսեմ	նրա	հետ	խոսել	ադրբեջաներենով:	Ունեցել	ենք	արդյո՞ք	

10	 Сусоколов	А.	А.	Межнациональные	браки	в	СССР.	—	М.:	Мысль,	1987.	—	С.	10.
11	 Շտուչենկո	Յու.-ի	պատմածից,	գրանցել	է	Կովալևսկայա	Օլգան,	Կիևում,	2012թվականի	դեկտեմբերին	

«Ընդհանուր	պատմություն,	մշակույթների	երկխոսություն»	ծրագրի	համար:
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Միջմշակութային	ամուսնությունը ХХ–ХХІ դարերում

կոնֆլիկտներ:	Ոչ:	Կոնֆլիկտ	կարող	է	 լինել	ամուսնու	և	կնոջ	միջև,	բայց	ոչ	ռուսի	և	
ադրբեջանցու,	ոչ,	եթե	այդպես	պետք	է	լիներ,	էլ	ինչու՞	ենք	ամուսնացել12:

²ÕµÛáõñ  10  ìñ³ó-éáõë³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó

Իմ	ամուսինն	է	Գեորգի	Դիվիևի	Աֆվլեդիանին	(ծնվ.	1966թ.):	Նա	ազգությամբ	վրացի	
է,	իսկ	ես	նրա	կինը՝	Տատյանա	Ալբերի	Զապարինա	(ծնվ.	1977թ.)՝	ռուս:	Ծանոթացել	
ենք	 Դոնեցկում,	 ամուսնացել	 1999թ.-ին:	 Հարսանիք	 չի	 եղել:	 Միայն	 գրանցվել	 ենք	
ԶԱԳՍ-ում:	Ես	առհասարակ	չեմ	հասկանում	այդ	բոլոր	շորեր,	տիկնիկներ,	ծաղիկներ	
[…].	Ես	 ռուս	 եմ	 և	 մեր	տանը	միշտ	խոսել	 են	 ռուսերեն:	Գիան՝	ամուսինս,	 սովորել	
է	 Ռուսաստանում,	 հետո	 ծառայել	 է	 խորհրդային	 բանակում,	 այդ	 պատճառով	 էլ	
մենք	 ընտանիքում	 խոսում	 ենք	 ռուսերեն:	 Բայց	 ամուսինս	 միշտ	 զարմանում	 է,	 որ	
Ուկրաինայում	 չեն	 խոսում	 կամ	 քիչ	 են	 խոսում	 ուկրաիներեն	 […]	 Տղայիս	 անվան	
ընտրության	հարցում	պնդեց	ամուսինս:	Տղայիս	անունն	է	Լուկա	(վրացական	անուն):	
Սկզբում	դա	ինձ	դու	չեկավ,	հետո	հասկացա,	որ	այդպես	անգամ	ավելի	լավ	է:	Աղջկաս	
անունը	արդեն	այնպես	ընտրեցինք,	որ	հնչեղ	 լինի	եղբոր	անվան	հետ:	Նա	Ալիկան	
է:	 Մենք	 երկուսս	 էլ	 ծնվել	 և	 կրթություն	 ենք	 ստացել	 խորհրդային	 շրջանում,	 միշտ	
խոսել	ենք	ռուսերեն,	այդ	պատճառով	էլ	ազգային	դաստիարակության	սկզբունքներ	
չունենք13:

²ÕµÛáõñ  11  èáõë-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó

Ալեքսանդր	Վիկտոր	Կորնեեվ	 (ծնվ.	 1968թ.)՝	ամուսինս	 է,	ազգությամբ	ռուս:	Ես՝	
Խալափյան	 (Կորնեեվա)	 Տատյանա	Սերգեյի	 (ծնվ.	 1978թ.)	 –հայ	 եմ:	Ծանոթացել	 ենք	
Դոնեցկում,	հետագայում	տեղափոխվել	ենք	Կիև,	որտեղ	և	2003	թվականին	ամուսնացել	
ենք:	 Հարսանիք	 չի	 եղել:	 Ուղղակի	 գրանցվել	 ենք	 ԶԱԳՍ-ում:	 Աղջկաս	 անվանել	
ենք	 Սոֆյա,	 ուղղակի	 այդ	 անունն	 ինձ	 շատ	 էր	 դուր	 գալիս…	 իսկ	 ընդհանրապես	
պայմանավորվել	 էինք	 այսպես.	 եթե	 աղջիկ	 ծնվի,	 անունը	 ընտրում	 եմ	 ես,	 եթե	
տղա՝	 ամուսինս…Մենք	 ավելի	 շատ	 պահպանում	 ենք	 ընդհանուր	 ուկրաինական	
ավանդույթները:	Բանն	այն	է,	որ	մեր	ընտանիքը	խառն	էր.	Հայրս	և	պապիկս	հայեր	
էին,	մայրս՝	ռուս	[…]	Մայրս	և	հայրս	միշտ	միմյանց	հետ	խոսում	էին	ռուսերեն,	իսկ	ես	
ավարտել	եմ	սովորական	խորհրդային	դպրոց:	Հայկական	ավանդույթներ	համարյա	
չգիտեմ14:

²ÕµÛáõñ  12  °°Þ÷áõÙ ³é³Ýó ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ± Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ï»ë³ÝÛáõÃÇó 

Ձայն	կադրից	դուրս	«Նա	վրացի	է,	նա՝	ուկրաինուհի.	Իվաննա	գումարած	Արչիլ	
ստացվում	 է	 սիրո	 բանաձև:	 Հարաբերությունները	 վերաճեցին	 սիրավեպի,	 իսկ	
սիրավեպը՝	մեծ	սիրո:	Ընտանիքի	ստեղծման	բոլոր	փուլերն	անցան	արտասահմանում:	
Շվեյցարիայում	և	ԱՄՆ-ում:	Հաստատվեցին	Ուկրաինայում:	Այժմ	Արչիլը,	Իվաննան	
և	նրանց	երկու	դուստրերը	ընտանիքում	միմյանց	հետ	շփվում	են	չորս	լեզուներով»:

Արչիլ	 Ցինցաձե,	 ամուսին.	 «Իվաննան	 այնպիսի	 մարդ	 է,	 որը	 մեծ	 ըմբռնումով	
է	 մոտենում	 այն	 փաստին,	 որ	 ես	 վրացի	 եմ:	 Երեխաներս	 էլ	 են	 հասկանում:	
Երեխաների	հետ	շփվում	եմ	բացառապես	վրացերենով,	Իվաննան՝	ուկրաիներենով»:	

12	 Հուսեյնովա	Ս.-ի	պատմածից,	 գրանցել	 է	Կովալևսկայա	Օլգան,	Կիևում,	 2012թվականի	 դեկտեմբերին	
«Ընդհանուր	պատմություն,	մշակույթների	երկխոսություն»	ծրագրի	համար:

13 Զապարիա	 Տ.-ի	 պատմածից,	 գրանցել	 է	 Կովալևսկայա	 Օլգան,	 Կիևում,	 2012թվականի	 դեկտեմբերին	
«Ընդհանուր	պատմություն,	մշակույթների	երկխոսություն»	ծրագրի	համար:

14	 Խալափյան	Տ.-ի	հետ	հարցազրույցից,	 գրանցվել	 է	Կովալևսկա	Օլգայի	կողմից	Կիևում,	 2012թվականի	
դեկտեմբերին	 Из	 интервью	 Халапян	 Т.С	 ՛՛	 Ընդհանուր	 պատմություն,	 մշակութային	 երկխոսություն՛՛	
ծրագրի	համար:
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Կլիմպուշ-Ցինցաձե	 ընտանիքում	 ռուսերենը	 միջազգային	 շփման	 լեզու	 է:	 Արչիլը	
և	 Իվաննան	 ծանոթացել	 են՝	 ապրելով	 արտասահմանում	 և	 շփվելով	 անգլերեն:	
Հետագայում	ծանոթացան	ուկրաիներեն	և	վրացերեն	լեզուներին:	

Իվաննա	Կլիմպուշ-Ցինցաձե,	կինը.	 «Ես	մտածում	եմ,	 որ	այն	 բանի	շնորհիվ,	որ	
մեզանից	յուրաքանչյուրը	այնքան	է	սիրում	իրենը,	կարողանում	է	գնահատել	ուրիշինը,	
դրա	համար	էլ	լեզվի	հարցը	ընհանրապես	սուր	չի	դրված:	Ես	սովորում	եմ	վրացերեն,	
քանի	որ	ինձ	պետք	է	հասկանալ,	թե	ինչ	է	ամուսինս	խոսում	երեխաների	հետ»:	

Ձայն	 կադրից	 դուրս.	 «Երեխաները	 հետ	 չեն	 մնում	 ծնողներից.	 Սալոմիան	 և	
Մելանիան,	 վրացական	 տարբերակում՝	 Սալոմեն	 և	 Մելանոն	 տիրապետում	 են	
անգլերենին,	վրացերերնին	և	ուկրաիներենին:	Ռուսերենն	էլ	իրենք	են	սովորել»:	

Արչիլ	Ցինցաձե.	«[…]	Նրանք	չգիտեմ	ինչպես	յուրացրեցին	ռուսերենը,	լեզու,	որը	
նրանց	ոչ	ոք	չէր	սովորեցրել:	Նրանք	ռուսերենը	բերեցին	ուկրաինական	դպրոցից»:

Իվաննա	Կլիմպուշ-Ցինցաձե.	«Բացի	այն,	որ	նրանք	5	օր	գնում	են	ուկրաինական	
դպրոց,	նաև	շաբաթը	երկու	անգամ՝	վրացական»:

Արչիլ	Ցինցաձե.	«Մեր	ընտանիքում	համարվում	է	,	որ	ինչքան	շատ	լեզուներ	մենք	
իմանանք,	այնքան	շատ	հնարավորություններ	կունենանք	կյանքում»15:

q Ամփոփիչ քննարկում

 Ինչպե՞ս են պետական քաղաքականությունը և հասարակական 
փոփոխությունները ազդել խառը (միջմշակութային) ամուսնությունների 
վրա XX դարում և XXI դարի սկզբին: Համեմատեք, թե որքանո՞վ են ձեր 
պատասխանները հաստատում դասի սկզբում ձեր կողմից արտահայտված 
մտքերը ազգամիջյան ընտանիքի մասին: 

 Ձեր կարծիքով որո՞նք են մեր օրերում ամուսնական զուգընկերոջ ընտրության 
հիմնական չափանիշները: Ի՞նչն է ազդում այդ չափանիշների ձևավորման վրա: 

15	 «Շփում	առանց	արգելքների»,	տեսանյութ՝	27.07.2012	г.	Телерадіокомпанія	«Вікка-Новини»	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://vikka.ck.ua/ua/news.php?bl=1&pid=6&view=5783	 —	 վերջին	
այցելությունը՝	03.04.2014
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Սահմանային առևտուրն ու ազգամիջյան շփումները

 X Ինչպե՞ս է սահմանային առևտուրը նպաստում տարածաշրջանում 
իրավիճակի կայունացմանը:

q

1. Օգտագործելով պատմական տեղեկանքն ու քարտեզը (Աղբյուր 1), բացատրեք, 
թե ի՞նչ է պատկերված լուսանկարում (Աղբյուր 2): 

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 

Կովկասյան	 տարածաշրջանում,	 այդ	 թվում՝	 Հարավային	 Կովկասում	 դարերի	
ընթացքում	ձևավորվել	են	կոնֆլիկտային	իրավիճակների	և	ազգամիջյան,	միջհամայնքային	
ու	միջխմբային	հակամարտությունների	կարգավորման	բարդ	մոդելներ:	

XIX	դարի	—	XX	դարասկզբի	պարբերական	հրատարակությունները	պարունակում	
են	«ավանդական»	ինստիտուտների	և	մեխանիզմների	միջոցով	հակամարտությունների	
կարգավորման	 հարյուրավոր	 օրինակներ:	 Այդ	 մեխանիզմները	 գործում	 էին	 նաև	 XX	
դարի	 ողջ	 ընթացքում,	 երբ	 ժամանակ	 առ	 ժամանակ	 կոնֆլիկտային	 իրավիճակներ	
էին	 առաջանում	 հայ-ադրբեջանական,	 վրաց-աբխազական,	 վրաց-հարավօսական	
սահմանին:	

Հարավային	 Կովկասի	 տարբեր	 պետություններում	 ապրող	 ժողովուրդներն	
ունեն	 նաև	 սահմանային	 առևտրի	 տևական	 ավանդույթներ:	 Ազգամիջյան	 շփումների	
օրինակները,	այդ	թվում	առևտրի	ընթացքում	և	միջոցով,	հանդիսանում	են	ավանդույթների	
շարունակությունն	 ու	 ապացուցում	 են,	 որ	 նույնիսկ	 լարված	 հարաբերությունների	
դեպքում,	հակամարտությունների	ընթացքում,	հակամարտող	կողմերը	կարող	են	գտնել	
փոխհարաբերություններ	կառուցելու	ձևեր:	

Այդպիսի	 շփումների	 օրինակ	 կարող	 են	 ծառայել	 երկու	 շուկաներ:	Մեկը	 գտնվում	
էր	 հայ-վրացական	 սահմանին,	 Սադախլո	 և	 Բագրատաշեն	 գյուղերում,	 մյուսը՝	 վրաց-
հարավօսական	վարչական	սահմանին՝	Էրգնեթիում:

Սադախլոն	 բնակավայր	 է	 Վրաստանում,	 Հայաստանի	 Հանրապետության	
հետ	 սահմանին:	 Բնակչությունը	 շուրջ	 10000	 մարդ	 է:	 Բնակվում	 են	 հիմնականում	
ադրբեջանցիներ,	 կան	 նաև	 վրացիներ	 ու	 այլ	 ազգությունների	 ներկայացուցիչներ:	
Սադախլոն	 ու	 Բագրատաշենը	 բաժանվում	 են	 Դեբեդ	 գետով	 և	 այգիների	 նեղ	 գծով:	
Այստեղ	է	գտնվում	հայ-վրացական	սահմանի	երեք	հսկիչ-անցագրային	կետերից	մեկը,	
որը,	թերևս	ամենաբանուկն	է,	քանի	որ	գտնվում	է	Երևան-Թբիլիսի	մայրուղու	վրա:	

Այստեղ	 էլ,	 կամրջի	 մերձակա	 տարածքում,	 սկսվեց	 շուկայի	 գործունեությունը:	
Սադախլոյի	 շուկան	 հետաքրքիր	 է	 առաջին	 հերթին	 նրանով,	 որ	 բառի	 բուն	 իմաստով	
գտնվում	 է	 Հայաստանի	 հետ	 սահմանին	 (անցնում	 ես	 հայ-վրացական	 սահմանն	 ու	
հայտնվում	 շուկայում):	 Երկրորդ.	 շուկան	 գտնվում	 է	 ադրբեջանցիներով	 բնակեցված	
գյուղի	հարևանությամբ:	Երկար	ժամանակ	Սադախլոյի	շուկան	գոյության	աղբյուր	էր	ոչ	
միայն	տարածաշրջանի	բնակիչների,	այլ	նաև	Աբխազիայից	և	հարավային	Օսեթիայից	
փախստականների	մի	մասի	համար,	ովքեր	այստեղ	վաճառում	էին	մերձարևադարձային	
բույսեր.	ցիտրուսայիններ,	խնձոր	և	այլն:	Հայաստանի	քաղաքացիները,	նույնիսկ	փաստացի	
պատերազմական	 գործողությունների	 ընթացքում,	 չէին	 դադարեցնում	 Վրաստանի՝	
ադրբեջանցի	 քաղաքացիների	 հետ	 հարաբերությունները:	 Մեր	 խոսակցությունները	
շուկայի	առևտրականների	հետ	ցույց	են	տալիս,	որ	որոշ	առևտրական	հարաբերություններ	
են	գոյություն	ունեցել	նաև	Ադրբեջանի	քաղաքացիների	հետ:	

Երկու	շուկան	էլ	(Սադախլոյում	և	Էրգնեթիում)	գործել	են	1990-ական	թվականների	
կեսերից	 մինչև	 2000-ականների	 կեսերը	 և	 փակվել	 են	 վրացական	 իշխանությունների	
կողմից:	
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²ÕµÛáõñ  1  ÎáíÏ³ëÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÁ 21-ñ¹ ¹³ñÇ 
ëÏë½µÇÝ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

²ÕµÛáõñ  2  ²é¨ïáõñÁ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ1 
 

1	 Այստեղ	 և	 հետագայում	 օգտագործվում	 են	 հեղինակի	 և	 ազգագրագետ	 Ա.	 Դաբաղյանի	 անձնական	
արխիվներում	պահվող	լուսանկարները:	



325

Սահմանային	առևտուրն	ու	ազգամիջյան	շփումները

q

2. Ի՞նչ է թշնամու կերպարը (տես՝ Տեղեկատվական տեղեկանքը):
3. Աղբյուրների հիման վրա որոշեք, թե ինչպե՞ս է սահմանային առևտուրը օգնում 

կոտրել «թշնամու կերպարը»:

 ¡ î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù

Թշնամու	կերպարը	միջէթնիկ	հարաբերություններում	բացասական	կարծրատիպերի	
դրսևորման	ձևերից	մեկն	է:		«Թշնամու»	տարբերակիչ	գիծը	նրա	պատկերի	ապահումանացումն	
է,	 ապամարդացումը:	 Թշնամին	 օժտվում	 է	 տարբեր	 բացասական	 հատկանիշներով	 ու	
բնութագրիչներով:	«Թշնամին»	նույնացվում	է	չարի,	ատելության,	ագրեսիայի,	նենգության,	
բռնության,	 մահվան	ու	այլ	 բացասական	երևույթների	 հետ:	 «Թշնամին»	այնպիսի	 երևույթ	
է,	 որը	իրենից	իրական	կամ	թվացյալ	վտանգ	 է	 ներկայացնում	անհատի,	խմբի,	 սոցիումի	
համար,	 նա	 հակամարդկային	 հատկանիշների	 և	 որակների	 կրող	 է:	 Այդ	 պատճառով	 էլ	
«թշնամին»,	կարծես	«արդարացիորեն»,	խտրականության	ու	բռնության	օբյեկտ	է:

²ÕµÛáõñ  3  ÞáõÏ³Ý ¨ áõñÇßÇ Ï»ñå³ñÁ…
Անկախ	 հանգամանքներից,	 Սադախլոն	 և՛	 հայերի	 և՛	 ադրբեջանցիների	 համար	

ամենօրյա	գոյատևման	միջոց	էր:	Առաջինները	ապրում	են	երկրորդների	հաշվին:	Այս	
չեզոք	աևտրային	 գոտին	 նպաստւմ	 է	 նաև	 քաղաքական	 իրավիճակի	 հետ	կապված	
լարվածության	 կարգավորմանը:	 Երկու	 կողմն	 էլ	 դա	 հրաշալի	 հասկանում	 են:	
Հազարավոր	 հայեր	 Հայաստանից	 գալիս	 են	 Սադախլո,	 շփվում	 ադրբեջանցիների	
հետ,	 մերձենում	 են	 վերջիններիս,	 մտքեր	 են	 փոխանակում,	 միասին	 առևտուր	
են	 անում՝	 անկախ	 գործունեության	 տեսակից,	 մասնագիտությունից	 ու	 ազգային	
պատկանելությունից:	 Հայաստանի	 ու	 Ադրբեջանի	 քաղաքացիների	 համար	 չեզոք	
գոտին	դարձել	է	հանդիպումների	վայր…	Եվ	այդ	ամենը	իր	բարերար	ազդեցությունն	
է	ունենում	թշնամու	կերպարի	վերանայման	վրա2:

²ÕµÛáõñ  4  ê³¹³ËÉá ¨ ´³·ñ³ï³ß»Ý. ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ý»ÝáÙ»ÝÝ»ñ 

Սադախլոյի	շուկան,	որը	գտնվում	էր	հայ-վրացական	սահմանին,	գերազանցապես	
ադրբեջանցիներով	 բնակեցված	 գյուղում,	 հայտնի	 էր	 որպես	 հարավային	 Կովկասի	
տարածքի	առավել	կայուն	գործառնող	տնտեսական	հանգույցներից	մեկը:	Վերջինիս	
բնույթի	 ու	 գործառնական	 նշանակության	 մասին	 ոչ	 այնքան	 հաճախ	 հանդիպող	
մտորումներում	ներառվում	է	այն	ոչ	պակաս	կարևոր	փաստը,	որ	այդ	շուկան	իրենից	
ներկայացնում	 էր	հայ-ադրբեջանական	առևտրական	ընկերակցություն,	 որը	երկար	
տարիների	 յուրահատուկ	 գրավչություն	 ուներ:	 Այս	 շուկան	 գոյություն	 ուներ	 վաղ	
1990-ականներից,	 սակայն	 սկսեց	 ակտիվորեն	 գործել	 1993	թ.:	 Սադախլոյի	 շուկայի	
բացման	արդյունքում	ստեղծված	նոր	հնարավորությունները	բերեցին	նրան,	որ	դեպի	
այստեղ	ձգվեցին	աշխատանքը	կորցրած	հազարավոր	քաղաքացիներ	Հայաստանից	ու	
Վրաստանից:	Հայերը,	վրացիներն	ու	ադրբեջանցիները	այստեղ	գալիս	էին	առևտրով	
զբաղվելու,	 ինչ-որ	 աշխատանք	 ստանալու	 կամ	 սեփական	 գործ	 սկսելու	 համար:	
«Առևտրական	 հարաբերություններ»	 ձևավորվում	 էին	 հիմնականում	 վրացիների,	
ադրբեջանցիների	ու	հայերի	միջև:	Ադրբեջանցիները	վաճառում	էին,	հայերը՝	գնում,	
իսկ	վրացիները,	որպես	«հողի	տերեր»,	«վերահսկում	էին»	գործընթացը3:

2	 Н.	 Булгадарян.	 Садахло.	 Зеркало	 и	 модель	 Южного	 Кавказа.	 —	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս].	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://hcav.am/attachments/5d061	sadakhlo[1].pdf.	

3	 Погосян	Анна.	Садахло	как	нейтральная	зона	армяно-азербайджанских	контактов:	использование	торговли	
в	качестве	средства	для	трансформации	конфликта.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Кавказский	выпуск».	—	
Հասանելիությունը՝:	http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.
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ÀÜî²ÜÆøÀ ºì ²èúðÚ² ÎÚ²ÜøÀ

²ÕµÛáõñ  5  «ÎáíÏ³ëÛ³Ý ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ». ÇÝãå»±ë ¿ ³ÛÝ ³é³ç³ó»É 

...Էթնիկ	բազմազանությունը	դրսևորվում	էր	նաև	մշակույթի	այնպիսի	տարրերում,	
ինչպես	 բնակավայրի	 և	 բնակարանի	 տիպերը,	 հագուստն	 ու	 կահկարասին,	 որը	
պատրաստվում	 էր	 տարբեր	 հնարավոր	 նյութերից:	 Կարևոր	 էր	 նաև	 տարբեր	
դավանանքների՝	 քրիստոնեության,	 իսլամի	 և	 հուդայականության,	 ինչպես	 նաև	
տեղական	 հավատալիքների	 համակեցությունը:	 Միաժամանակ,	 ընդհանուր	
պատմական	 ճակատագրերը,	 Կովկասի	 ժողովուրդների	 էթնիկ	 մերձությունը	
որպես	 հիմք	 ծառայեցին	 համակովկասյան	 ազգագրական	 և	 պատմամշակութային	
միասնության	 ձևավորման	 համար,	 որը,	 մասնավորապես,	 դրսևորվում	 էր	 փայտի	
և	 մետաղի	 գեղարվեստական	 մշակման	 հմտություններում,	 ոսկերչական	 գործում,	
փայտի	փորագրության	արվեստում,	 գորգագործությունում,	ասեղնագործությունում	
և	 այլն:	 Համակովկասյան	 մշակույթի	 մյուս	 փայլուն	 առանձնահատկությունը	
հյուրասիրությունն	է,	որի	հետ	է	կապված	նաև	կունակության	ավանդույթը՝	տարբեր	
տոհմերի	 և	 նույնիսկ	 ժողովուրդների	 պատկանող	 մարդկանց	 միջև	 ընկերական,	
բարեկամական	 հարաբերությունների	 ձևավորումը:	 Այն	 նպաստում	 էր	 ցանկացած	
կոնֆլիկտային	իրավիճակի	լուծմանը4.

²ÕµÛáõñ  6  Ø»Ýù ¨ Ýñ³Ýù. ³½·³ÙÇçÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Ý³Ó¨»ñÁ

Այս	կապակցությամբ	միտքս	եկավ	դաշտային	օրագրի	գրառումներից	մեկը:	Սկսեցինք	
խոսել	 կայարանի	առևտրականներից	 մեկի	 հետ	 (ադրբեջանուհի,	 մոտավորապես	 50	
տարեկան):	Նրա	մոտ	մարդիկ	եկան,	սկսեցին	ինչ-որ	 բան	հարցնել	 ռուսերենով:	Այն	
բանից	հետո,	երբ	նրանք	հեռացան,	նա,	գլխով	ցույց	տալով	հեռացողների	ուղղությամբ,	
ասաց.	 «Նրանք	 բոլորը	 հայեր	 են…»	 Հաջորդեց	 երկար,	 սպասողական	 դադար,	 նա	
սպասում	 էր	 վերաբերմունքի	 իմ	 կողմից…	 Հարցիս,	 թե	 խնդիրներ	 առաջանու՞մ	 են,	
նա	միանգամից	պատասխանեց	«Չէ,	իսկ	ի՞նչ	կարող	են	նրանք	մեզ	ասել!»:	Այդպիսի	
արտահայտությունների	 կողքին	 հանդիպում	 էին	 նաև	 այլ	 դիտարկումներ.	 «Հայերն	
այստեղ	 գալիս	 են	 հիմնականում	 հարևան	 գյուղերից:	 Վերջերս	 իմ	 տանն	 էին	 կանգ	
առել.	Բագրատաշեն	գյուղից	էին:	Մենք	նրանց	հետ	լավ	հարաբերություններ	ունենք»	
(տղամարդ,	ադրբեջանցի,	60	տարեկան):	Կամ.	«Ես	հայերի	մեջ	շատ	ընկերներ	ունեմ:	Ես	
նրանց	նույնպես	այս	հարսանիքին	հրավիրել	եմ,	ափսոս	չկարողացան	գալ	(տղամարդ,	
ադրբեջանցի,	55	տարեկան):	Ահա	ևս	մեկ	արտահայտություն	«Կիրովականից	իմ	հայ	
ընկերուհին	վերջերս	եկավ	ու	պարտքով	300$	խնդրեց:	Ես	իհարկե	տվեցի,	իսկ	ու՞ր	է	
նա	փախնելու....	Կվերադարձնի:	Մենք	նրա	հետ	շուկայում	են	ծանոթացել:	Նա	իմ	մոտ	
իրերն	էր	պահում,	այդպես	էլ	մտերմացանք»5:	

²ÕµÛáõñ  7  Ø»Ýù ̈  Ýñ³Ýù. ³é¨ïáõñ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ…

Սադախլոյում	բնակվող	ադրբեջանցիները	ազատ	առևտուր	են	անում	հայերի	հետ:	
Այս	 մասին	 հաղորդեց	 ՀՔԱ	 6	 Գյանջայի	 գրասենյակի	 ղեկավար	 Ակիֆա	 Ալիևան,	 ով	
մոնիտորինգ	էր	անցկացնում	Սադախլոյում:	Մոնիտորինգի	հիմնական	նպատակն	էր	
պարզել	 հակամարտող	 կողմերի	 փոխհարաբերություններն	 այս	 տարածաշրջանում:	
Ինչպես	հաղորդեց	Ակիֆա	Ալիևան,	ամեն	օր	Սադախլոյից	Բաքու	է	մեկնում	25	ավտոբուս	

4	 Сайт	Российского	этнографического	музея	(материал	подготовлен	В.	А.	Дмитриевым).	—	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	http://www.ethnomuseum.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.ethnomuseum.	ru/section69/23/269	
/387.htm.

5	 Гусейнова	С.	Азербайджанцы	и	Армяне	в	Грузии:	пространство	совместного	проживания.	—	Положитель-
ные	примеры	из	истории	сосуществования	народов	стран	Южного	Кавказа.	Статьи	ученых	—	историков	и	
экспертов	из	Азербайджана,	Армении	и	Грузии	(Ереван,	Армения).	—	Ереван,	Антарес,	2009.	—	С.	156.	—	
[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://rus.acgrc.am.	—	Հասանելիությունը՝:	http://rus.acgrc.am/	positive	examples	of	
coexistence_russian.pdf.

6	 ՀՔԱ	(Հելսինկյան	քաղաքացիական	ասոցիացիա)	Գյանջայի	գրասենյակ:	
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Սահմանային	առևտուրն	ու	ազգամիջյան	շփումները

ու	10	միկրոավտոբուս՝	«Բինա»	առևտրային	գոտոց	ապրանքներ	ձեռք	բերելու	համար:	
Ադրբեջանից	Հայաստան	են	գալիս	մթերք,	 հագուստ,	կենցաղային	պարագաներ,	իսկ	
Հայաստանից	Սադախլո՝	 ձուկ,	 կարտոֆիլ,	 կաղամբ:	 Ընդհանուր	առմամբ,	 շուկայում	
հաշվվում	 է	 3200	 առևտրային	 կետ,	 չհաշված	 ճաշարաններն	 ու	 ռեստորանները:	
Վաճառականները	 ադրբեջանցիներ	 են,	 հիմնականում	 կանայք	 ու	 երիտասարդներ:	
Գնորդ	հայերի	հետ	շփվում	են	հենց	նրանց	 լեզվով:	Շրջանառության	մեջ	են	դոլարը,	
լարին7	 և	 դրամը8:	 Սադախլոյի	 ադրբեջանցիները	 առանց	 որևէ	 խոչընդոտի	 գնում	 են	
մոտակա	 հայկական	 գյուղեր	 գնումների:	 Նրանց	 խոսքերով	 որոշ	 մթերքներ	 այնտեղ	
ավելի	էժան	են:	Եթե	կողքից	նայես,	Սադախլոն	ազատ	տնտեսական	գոտի	է9:

²ÕµÛáõñ  8  ²ÝÏ³Ë ÷áñÓ³·»ïÇ Ï³ñÍÇùÁ ¾ñ·Ý»ÃÇáõÙ ³é¨ïñÇ Ù³ëÇÝ

Էրգնեթիի	շուկայի	գոյության	տարիներին	օսական	բնակչությունը	ավելի	հակված	
էր	 դեպի	 վրացիները:	 Շրջանառության	 մեջ	 լարին	 էր:	 Ցանկացած	 վրացի	 կարող	 էր	
գնալ	Ցխինվալիի	շրջան,	այդտեղից	անցնել	Ռուսաստան:	Վրացիներն	ու	օսեթինները	
շփվում	 էին,	 համատեղ	 առտուր	 վարում,	 ազգակցական	 հարաբերություններ	
հաստատում:	Փոխադարձ	վստահությունը	վերականգնված	էր:	Ցխինվալիում	արդեն	
վրացական	 խոսք	 էր	 լսվում:	 Այսինքն,	 մերձեցման	 հեռանկարը	 գոյություն	 ուներ:	
Անհրաժեշտ	էր	Աբխազիայում	էլ	Էրգնեթիի	շուկայի	նման	ինչ-որ	բան	կազմակերպել՝	
այդպիսով	 հետաքրքրելով	 նաև	 աբխազներին:	 Բնական	 է,	 որ	 անօրինությունը,	
թմրանյութերի	և	զենքի	տարածումը	հարկավոր	էր	կանխել:	Սակայն	թմրանյութերի	
ներմուծումը	կանխելու	համար	չարժեր	շուկան	փակել10:

²ÕµÛáõñ  9  ¾ñ·Ý»ÃÇÇó ÷³Ëëï³Ï³Ý Þ³Éí³ Î³ëñ³Ó»Ç Ï³ñÍÇùÁ  
(82 ï³ñ»Ï³Ý)

Ենթադրում	 եմ,	 որ	 Էրգնեթիի	 շուկայի	 փակումը	 ոչ	 թե	 սխալ	 էր,	 այլ	
հանցագործություն:	Մարդիկ	զբաղված	էին,	չէ՞:	Հենց	համատեղ	գործունեությունն	էր	
մեր	 միջև	 սերտ,	 բարեկամական	 հարաբերությունների	 վերականգնման	 հիմնական	
պատճառը;	Շուկան	փակեցին	կոռուպցիայի	դեմ	պայքարի	պատճառով:	Մարդկանց	
աշխատանքից	զրկելը	արդյո՞ք	կոռուպցիայի	դեմ	պայքար	է11:

²ÕµÛáõñ  10  ¾ñ·Ý»ÃÇÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ³é¨ïñÇ Ù³ëÇÝ

Էրգնեթիի	 շուկան	 գոյություն	 ուներ	 մինչև	 «վարդերի	 հեղափոխությունը»12,	 7	
տարվա	 ընթացքում,	 Ցխինվալիի	 և	 Գորիի	 շրջան	 Էրգնեթի	 գյուղի	 միջև:	 Շուկայում	
առևտուր	 էին	 անում	 հիմնականում	 Ռուսաստանից	 բերված,	 առանց	 ակցիզային	
դրոշմավորման13	 բենզինով,	 շաքարով,	 ծխախոտով,	ալյուրով	և	ցորենով:	Շուկայում	

7	 Վրաստանի	դրամական	միավորը:
8	 Հայաստանի	դրամական	միավորը:
9	 Материал	Гянджинского	офиса	Хельсинкской	Гражданской	Ассамблеи:	Садахло.	Зеркало	и	модель	Южно-

го	Кавказа.	—	Հասանելիությունը՝:	http://hcav.аm/attachments/5d061sadakhlo	[1].pdf.
10 Высказывание	независимого	эксперта	Закареишвили	Паата	в	газете	«Резонанси»,	23	марта	2008г.	—	Հղումը	

ըստ՝	Как	мы	жили	вместе	в	Грузии	в	XX	веке.	—	Тбилиси,	2011.	—	С.	13.
11 Հղումը	ըստ՝	Как	мы	жили	вместе	в	Грузии	в	XX	веке.	—	Тбилиси,	2011.	—	С.	13.
12 Վարդերի	 հեղափոխություն	 —	 2003թ,	 նոյեմբերին	 Վրաստանում	 իրականացված	 հեղափոխությունը:	

Հեղափոխության	հիկնական	շարժառիթը	2003թ.	նոյեմբերի	2-ի	խորհրդարանական	ընտրությունների	
արդյունքների	կեղծումն	էր:	Հեղափոխության	ընթացքում	նախագահ	Էդուրադ	Շևարդնաձեն	վայր	դրեց	
լիազորությունները	 և	 երկրի	 ղեկավարությունն	 անցավ	 ընդդիմադիրներին՝	 Միխաիլ	 Սահակաշվիլիի	
գլխավորությամբ:	

13	 Ակցիզ—	 անուղղակի	 հարկ,	 որը,	 որպես	 կանոն,	 սահմանվում	 է	 զանգվածային	 օգտագործման	
ապրանքատեսակների	համար	(ծխախոտ,	գինի	և	այլն):	Ներառվում	է	ապրանքի	գնի	մեջ	և	այդպիսով,	
փաստացի	վճարվում	գնորդի	կողմից:	Ակցիզը	ժամանակակից	պետությունների	բյուջեի	եկամուտների	
կարևոր	 աղբյուր	 է:	 Ակցիզի	 մեծությունը	 որոշ	 ապրանքատեսակների	 գծով	 կարող	 է	 կազմել	 դրանց	
արժեքի	կեսը,	երբեմն՝	նույնիսկ	2/3-ը:	
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վաճառում	 էին	 նաև	 այլ,	 հիմնականում	 մաքսանենգ	 ապրանքներ.	 բանջարեղեն,	
հացահատիկ,	 մրգեր	 և	այլն:	 Հակամարտության	արդյունքում,	 երկու	 հակամարտող	
ժողովուրդները՝	 վրացիները	 և	 օսեթինները	 շփվում	 էին,	փոխանակվում	 կենսական	
կարևորություն	 ունեցող	 ապրանքներով:	 Այդ	 հարաբերություններից	 ակնհայտ	 էր	
դառնում	որ	հաշտեցման	հնարավորություններն	ու	ներուժը	դեռևս	սպառված	չեն14:

²ÕµÛáõñ  11  ²Ý·ÉÇ³óÇ Éñ³·ñáÕÁ ÎáíÏ³ëáõÙ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ 
Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Կովկասը	 փոքր,	 անկայուն	 տարածաշրջան	 է:	 Հայաստանում,	 Վրաստանում,	
Արդբեջանում,	 ինչպես	 նաև	 ռուսական	 Հյուսիսային	 Կովկասում	 բնակվող	
ազգությունները	 իրենք	 պետք	 է	 ձգտեն	 համագործակցել,	 որպեսզի	 կարողանան	
ինտեգրված	 տարածաշրջան	 կառուցել…Կովկասի	 բնակչությունը	 ձգտում	 է	 ձեռքից	
բաց	 չթողնել	 շանսն	 ու	 միշտ	 օգտագործում	 է	 բիզնես	 վարելու	 հնարավորությունը:	
Երկու	 շուկաների	 պատմությունը	 դրա	 օրինակն	 է:	 Առաջինը՝	 Էրգնեթիի	 մոտ,	 որը	
գոյություն	 ուներ	 Հարավային	 Օսիայի	 հետ	 վարչական	 սահմանի	 անմիջական	
հարևանությամբ…	 [Երկրորդը]	 Հայաստանի	 և	 Վրաստանի	 սահմանին,	 Սադախլո	
գյուղում.	 այն	 հսկայական	 հայ-ադրբեջանական	 շուկա	 էր	 Վրաստանում,	 որտեղ	
գրեթե	 վրացիներ	 չկային:	 Ադրբեջանցիները	 հայկական	 ապրանքներ	 էին	 գնում,	
հայերը՝	ադրբեջանական,	որոնք	մեծ	թիվ	էին	կազմուն	նաև	Երևանի	խանութներում:	
Կառավարության	 ճնշման	 պայմաններում	 շուկան	 սահմանափակվեց,	 սակայն	
չփակվեց:	Էթնիկ	համագործակցության	ճնշման	ևս	մեկ	օրինակ:	

Իրավական	 տեսանկյունից	 դա	 արդարացված,	 օրինական	 քայլ	 էր:	 Սակայն,	
ինչպես	ասում	է	Հակամարտությունների	կարգավորման	նախկին	նախարար	Գեորգի	
Խաինդրավան	«Եթե	չլիներ	Էրգնեթի	շուկան,	մենք	այն	պետք	է	հորինեինք»:	Հնարավոր	
է	 ,	այն	 կովկասյան	տարածաշրջանում	ամենախոշոր	 միջոցառումն	 էր,	 որն	 ուղղված	
էր	 առևտուր	 անող	 բոլոր	 ժողովուրդների	 միջև	 վստահության	 վերականգնմանը:	
Հավանական	է,	որ	շարժումը	դեպի	նոր	պատերազմն	սկսվեց	այդ	շուկան	փակելու	օրը:

Քաղաքականությունը	 մեկուսի	 է	 այն	 դեպքում,	 երբ	 ընդհանուր	 տնտեսական	
շահերն	 ու	 անվտանգության	 պահանջմունքները	 պետք	 է	 միասին	 զարգանան:	
հարավային	Կովկասը	նուրբ	մեխանիզմ	է,	որտեղ	որևէ	մասի	կոտրվելը	միանգամից	
տարածվում	է՝	ողջ	մեխանիզմի	վրա15:

q

4. Կողմ և դեմ ի՞նչ փաստարկներ կարող էին բերել տարածաշրջանի բնակիչները՝ 
սահմանային շուկաների գոյության հետ կապված (Աղբյուր 7, 9, 12–15): ? 

5. Զննեք լուսանկարը (Աղբյուր 12–13): Ի՞նչ ապրանքներ են առաջարկվում 
շուկայում: Ինչպե՞ս է կազմակերպված առևտուրը, ապրանքների պահպանումն 
ու առաքումը: 

6. Ի՞նչ եք կարծում, որքանո՞վ էին տարածաշրջանի բնակիչների համար 
պահանջարկ ունեցող շուկայում առաջարկվող ապրանքները (Աղբյուր 12–13): 

14	 Леван	Себискверадзе.	Откроется	ли	Эргнетский	рынок?	23.01.2013	(на	груз.).	—	Հասանելիությունը՝:	http://
www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo.	(Перевод	с	груз.	ред.).

15	 თომას	დი	ვალი,	კავკასია:	გატეხილი	რეგიონი,	ლონდონი,	დეკემბერი	2008.	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	
Томас	 ди	 Валь.	 Кавказ:	 поломанный	 регион.	Лондон,	 декабрь	 2008	 года.	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://
foreignpressge.blogspot.com/2008_05_01_archive.html	(Перевод	с	груз.	Е.	Медзмариашвили).
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²ÕµÛáõñ  12  ²é¨ïáõñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ…

²ÕµÛáõñ  13  ²é¨ïáõñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ…
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ÀÜî²ÜÆøÀ ºì ²èúðÚ² ÎÚ²ÜøÀ

 ²ÕµÛáõñ  14  ìñ³ëï³ÝÇ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ÏáÝ·ñ»ëÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ÉÇ ´³µ³¨Á 
ê³¹³ËÉáÛÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ù³ëÇÝ

Վրացական	 իշխանությունները	 չդրսևորեցին	 սահմանամերձ	 առևտուրը	
վերահսկելու	 և	 մաքսանենգության	փաստերը	խոչընդոտելու	 ունակություններ:	Այդ	
դեպքում	 ինձ	 համար	 անհասկանալի	 է,	 թե	 ինչ	 հարկավոր	 էին	 կառավարությանն	
այդքան	սահմանապահները,	եթե	նրանք	չէին	կարողանում	կարգուկանոն	հաստատել:	
Թող	 վերականգնեն	 շուկան	 ու	 վերահսկեն	 սահմանը.	 Նրանք	 դա	 կարող	 են	 անել:	
Սակայն,	 միաժամանակ,	 պետք	 է	 նշել,	 որ	 մաքսանենգության	 խնդիրը	 շուկայի	
փակվելով	 չի	 վերացել:	 Նույնիսկ	 այսօր	 տեղի	 է	 ունենում	 անլեգալ	 ապրանքների	
փոխանակություն՝	շուկան	շրջանցելով...

...Շուկայի	փակումից	հետո	սահմանամերձ	տարածքների	բնակչության	մեծ	մասը	
մեկնեց	արտասահման՝	աշխատանք	գտնելու:	Մարդիկ,	ովքեր	բանկերից	վարկեր	էին	
վերցրել	դարձան	անվճարունակ,	ինչի	պատճառով	նրանց	ունեցվածքը	բռնագրավվեց:	
Պետությունը	նույնիսկ	հոգ	չի	տանում	նրանց	կենցաղային	պայմանների	բարելավման	
մասին:	 Շուկան	 փակեցին,	 սակայն	 այդ	 մարդկանց	 այլընտրանքային	 որևէ	
զբաղվածություն	չառաջարկեցին16.

²ÕµÛáõñ  15  î»Õ³óÇÝ»ñÁª ¾ñ·Ý»ÃÇÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³µ³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÇ 
Ù³ëÇÝ

Տեղացիների	 խոսքերով,	 Էրգնեթիի	 շուկան	 ինչպես	 դրական,	 այնպես	 էլ	
բացասական	կողմեր	ուներ:	Նրանց	կարծիքով,	եթե	շուկան	վերաբացվի,	ակցիզները	
պետք	է	փակցվեն	հենց	Էրգնեթի	գյուղում,	այլապես	հնարավոր	է,	որ	վերաբացմանը	
հաջորդի	մաքսանենգության	բուռն	աճն	ու	շուկան	դառնա	կոռուպցիայի	նոր	աղբյուր:	

Լիախվիի	 կիրճի	 բնակիչ	 Զազա	 Կախաբրիշվիլին	 ասում	 է.	 «Էժանության	
պատճառով	 ողջ	 Արևելյան	 Վրաստանը	 Էրգնեթիից	 գնում	 էր	 շաքար,	 ալյուր	 ու	 այլ	
մթերքներ:	Մենք,	տեղացիներս,	պաշտպանում	ենք	շուկայի	վերաբացման	գաղափարը,	
չնայած	 չենք	 ուզում,	 որ	 ինչպես	 1990-ական	 թթ.,	 մթերքների	 հետ	 նաև	 թմրանյութ	
բերեն:	 Այդ	 տարիներին	 ներմուծված	 թմրանյութի	 պատճառով	 վրացի	 ու	 օսեթին	
երիտասարդությունը	թունավորվեց,	շատերը	թմրամոլության	զոհ	դարձան»:	

Գիրոգի	Կասրաձե,	Էրգնեթիի	բնակիչ	«...Իմ	ընտանիքը	այդ	ժամանակների	մասին	
ոչ	 մի	 լավ	 բան	 չի	 հիշում:	 Գիշերները	 հնարավոր	 չէր	 տնից	 դուրս	 գալ,	 որովհետև	
Էրգնեթիում	ամենաթողութուն	էր,	հնարավոր	չէր	հասկանալ,	թե	ով	ինչ	է	անում:	Մի	
անգամ	ծանոթ	օսեթինները	խնդրեցին	պահել	քառասուն	տոննա	բենզինով	«Կամազ»-ը:	
Երկրորդ	գիշերը	եկան	դիմակավորված	անծանոթներ,	վերցրին	մեքենան	և	մեր	բոլոր	
փողերը:	Վախենում	եմ,	որ	նման	իրադարձությունները	կարող	են	կրկնվել:	Հատկապե	
որ	մենք	բոլորս	հիմա	անպաշտպան	ենք:	Թե	հետո	ինչ	կլինի,	Աստված	գիտի…»

Չնայած	 ոչ	 միանշանակ	 վերաբերմունքին,	 հակամարտության	 գոտու	
հարևանությամբ	 գտնվող	 վրացական	 գյուղերի	 բնակիչների	 մեծամասնությունը,	
այնուամենայնիվ,	 դրական	 է	 գնահատում	 Էրգնեթիի	 շուկայի	 վերականգնման	
հեռանկարը:	Նրանց	կարծիքով,	ակնհայտ	է,	որ	շուկան	ավելի	լավ	է,	քան	պատերազմն	
ու	թշնամությունը17!

16 ნონა	სალაღაია,	სადახლოს	მოსახლეობა	„საზღვრისპირა	სავაჭრო	ცენტრის“	გახსნას	ითხოვს,	23.04.2009	(Н.
Салагая.	Население	Садахло	требует	восстановление	«приграничного	торгового	центра»).	—	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս].	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=7612&lang=geo.	 (Пе-
ревод	с	груз.	Е.	Медзмариашвили).

17	 Էլեկտևրոնային	ռեսուրս՝	Леван	Себискверадзе,	Откройтся-ли	Эргнетский	рынок?	23.01.2013	(на	груз.).	—	
Հասանելիությունը՝:	http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=16198&lang=geo.	(Перевод	с	груз.	Е.	
Медзмариашвили).
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²ÕµÛáõñ  16   ÞáõÏ³Ý áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³åñ»É³Ï»ñåÁ

2007	 թվականին	 շուկան	 փակվեց:	 Դա	 նշանակում	 էր,	 որ	 տեղացների	
մեծամասնությունը	 ստիպված	 զբաղվելու	 է	 գյուղատնտեսությամբ.	 իրադրություն,	
որին	նրանք	պատրաստ	չէին,	քանի	որ	շուկայի	տևական	գոյությունը	կարողացել	էր	
գրեթե	ամբողջությմաբ	փոխել	Սադախլոյի	բնակչության	կենսակերպը:	Բնակչությունը	
այնքան	 էր	 սովորել	 շուկայից	 ստացվող	 եկամուտներին,	 որ	 այսօր	 առանձին	
ոգևորվածություն	չի	ցուցաբերում	հողի	վրա	աշխատելու՝	նախկինում	նրանց	համար	
սովորական	զբաղմունքի	հանդեպ18.

q

7. Դատողություններ կատարեք այն մասին, թե ինչո՞վ էին առաջնորդվում 
իշխանությունները շուկաները փակելիս (Աղբյուր 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19)?

8. Դիտեք լուսանկարը (Աղբյուր 12–13): Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ն էին 
իշխանության հնարավորությունները՝ ապրանքների որակը վերահսկելու ու 
հարկեր հավաքելու առումներով:

²ÕµÛáõñ  17  Ð³Û»ñÇ ¨ ³ñ¹µ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³é¨ïáõñÁ ãÇ ¹³¹³ñáõÙ...

Առավոտյան	ժամը	8-ին	սահմանապահները	 բացում	են	դարպասներն	ու	ավելի	
քան	հազար	մարդ,	մեծ	պարկերով,	հայկական	Բագրատաշեն	գյուղից	անցնում	է	դեպի	
հարևան	վրացական	Սդախլո:	Որոշները	փորձում	են	խցկվել	առանց	հերթի,	սակայն	
վրացի	 սահմանապահները	 նրանց	 վերադարձնում	 են...	 Դարպասներն	 անցնելով	
առևտրականները	 հայտնվում	 են	 Սադախլո	 գյուղի	 հսկայական	 միջազգային	
շուկայում:	Գյուղը,	բացի	այդ	շուկայից,	ոչնչով	չի	առանձնանում	ու	գտնվում	է	հայ-վրաց-
ադրբեջանական	սահմանի	սահմանագծին:	Սադախլոյի	շուկան	բացառիկ	երևույթ	է:	
Այն	շարունակում	է	մնալ	առևտրի	հիմնական	կետ	հայերի	և	ադրբեջացիների	համար,	
չնայած	Հայաստանի	և	Ադրբեջանի	միջև	շարունակվող	հակամարտությանը,	ինչն,	իր	
հերթին	հանգեցրել	է	այդ	պետությունների	միջև	հարաբերությունների	դադարեցմանը,	
«վարդերի	 հեղափոխությանը»	 Վրասանում	 ու	 դրան	 հաջորդած	 պայքարին՝	
մաքսանենգության	 դեմ:	 Շուկան	 ղեկավարում	 են	 վրացիները,	 իսկ	 գնորդների	 95	
տոկոսը	հայեր	 են:	 Հայաստանի	պետական	մաքսային	 կոմիտեի	տվյալներով,	ամեն	
շաբաթ	այս	 շուկա	այցելում	 է	 մինչև	 5500	մարդ:	Պաշտոնական	վիճակագրությամբ,	
այդ	ճանապարհով	2004թ.-ին	Հայաստան	է	ներմուծվել	1.8	միլիոն	դոլարի	ապրանք:	
Իրական	թվերը,	ենթադրաբար,	անհամեմատ	ավելի	մեծ	են19:

²ÕµÛáõñ  18  Ü³ËÏÇÝ ¹Çí³Ý³·»ïÁ ìñ³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ 
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ù³ëÇÝ

Գիգի	 Կոբլաշվիլի,	 Ուզբեկստանում	 և	 Թաջիկստանում	 Վրաստանի	 նախկին	
դեսպան,	 ով	 աշխատել	 է	 Ցխինվալիում	 հակամարտության	 կարգավորման	
հարցերով.	 «Շուկան	 կհարստացնի	 միայն	 Ռուսաստանի	 մաֆիոզ	 կլաններին	 ու	
անջատողականներին,	 և,	 ինչը	 կարևոր	 է,	 հսկայական	 վնաս	 կբերի	 Վրաստանի	

18	 Погосян	Анна.	Садахло	как	нейтральная	зона	армяно-азербайджанских	контактов:	использование	торговли	
в	качестве	средства	для	трансформации	конфликта.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Кавказский	выпуск».	—	
Հասանելիությունը՝:	http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

19	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 «Кавказский	 узел».	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/79267/?print	=true.
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տնտեսությանը:	 Այսպես	 կոչվաշ	 Էրգնեթիի	 շուկայի	 գործունեության	 ընթացքում	
(մինչև	 2004թ.)...	 չհաշվառված	 ու	 չհարկվող,	 այդ	 թվում՝	 պետության	 համար	
ռազմավարական	 նշանակություն	 ունեցող	 ապրանքների	 ներմուծման	 պատճառով	
ամեն	 տարի	 Վրաստանի	 բյուջեն	 միլիարդավոր	 դոլարներ	 է	 կորցրել:	 Հատուկ	
պետք	է	առանձնացնել	քրեական	տարրերին,	որոնք	անմիջականորեն	կապված	էին	
այսպես	կոչված	Էրգնեթիի	շուկայի	հետ:	Հենց	այստեղ	էին	բերվում	թմրանյութերն	ու	
այստեղից	 էին	 հանվում	 գողացված	 մեքենաները:	Միայն	այս	 օրինակը	 բավարար	 է	
անհանգստության	համար»20:

²ÕµÛáõñ  19  ´ñÇï³Ý³óÇ Ñ»ï³½áïáÕÇ ·ñùÇó…

2001թ.	մարտի	մեկին	Հայաստանի	ֆինանսների	նախարար	Վարդան	Խաչատրյանը	
պահանջեց	փակել	Սադախլոյի	շուկան,	այն	հայտարարելով	«կոռուպցայի	բույն	ու	այն	
հիմնական	ճանապարհը,	որով	Հայաստան	է	գալիս	մաքսանենգ	ապրանքների	հոսքը:	
«.	Նախարարի	խոսքերով,	հենց	այդ	շուկայով	է	ամեն	տարի	անցնում	չհարկվող	երեք	
կամ	չորս	հարյուր	միլիոն	դոլարի	ապրանք,	ինչը	համապատասխանում	է	Հայաստանի	
բյուջեի	 ողջ	 եկամտային	 մասին:	 Սովորական	 մարդիկ	 կարող	 են	 առարկել,	 որ	
Սադախլոյի	շուկան	անում	է	այն,	ինչ	չեն	կարողանում	անել	կառավարությունները.	
տալիս	է	կերակրվելու	ու	հագնվելու	հնարավորություն21:

q

9. Ինչու՞ են որոշ քաղաքական գործիչներ կրկին բարձրացնում շուկաների 
վերաբացման հարցը (Աղբյուր 14, 15, 20–22): 

10. Ենթադրեք, թե պետությունը ինչի՞ վրա կարող է ծախսել հարկերից, տուրքերից 
ու այլ մուտքերից ստացված եկամուտները: 

²ÕµÛáõñ  20  ê³¹³ËÉáÛÇ ßáõÏ³ÛÇ Ñ»é³ÝÏ³ñÇ Ù³ëÇÝ

«Կովկասյան	 առևտրային	 ներդումային	 կենտրոն»	 ԲԲԸ-ն	 հիմնվել	 է	 2010թ.:	
2012թ.	 այս	 ընկերությունը	 հետաքրքրություն	 է	 ցուցաբերել	 Սադախլոյում	 շուկան	
վերականգնելու	 հարցում,	 քանի	 որ	 այն	 աշխատանքով	 էր	 ապահովում	 բազմազգ	
խմբին,	կազմված	մոտավորապես	6000	մարդուց:	Այս	ընկերության	սեփականությունն	
է	 50000	 քմ	 տարածք,	 որտեղ	 շուտով	 կկառուցվի	 15000քմ	 տարածքով	 առևտրային	
կենտրոն	22:	

²ÕµÛáõñ  21  ÞáõÏ³Ý áñå»ë ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ËÃ³Ý

Կյանքի	 իրական	 պայմանները	 դարձան	 այն	 խթանը,	 որը	 մարդկանց	 ստիպեց	
առևտրական	 կապեր	 հաստատել,	 գտնվելով	 փաստացի	 պատերազմական	
գործողությունների	երկու	կողմում,	հակառակ	հակամարտության	տրամաբանությանը:	
Սադախլոյի	դեպքում	այն	Հայաստանի	և	Վրաստանի՝	ադրբեջանցիներով	բնակեցված	
նահանգի	սահմանին	գտնվող	շուկա	էր:	Սակայն	պետությունների	լուրջ	տնտեսական	

20 Эргнетский	рынок	—	самоубийство	экономики	Грузии?!	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Иверия»,	14	ноя-
бря	2014	года.	Հասանելիությունը՝:	http://iveria.biz/615--.html

21 Томас	 де	 Ваал.Черный	 сад.	Цит.	 по:	 Том	 де	 Ваал.	 Заключение.	 Садахло:	 будущее.	—	Веб-сайт	 BBC.	—	
Հասանելիությունը՝:	http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_4685000/4685199.stm.

22 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Facebook	 «Sadakhlo-Mall».	—	 Հասանելիությունը՝:	 https://www.facebook.com/
pages/Sadakhlo-Mall/130432473807578	
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Սահմանային	առևտուրն	ու	ազգամիջյան	շփումները

հետաքրքրությունները	կապված	են	այս	գործընթացնների	հետ:	«Լուրջ	տնտեսական	
հետաքրքրություններ»	 ասելով,	 ես	 նկատի	 ունեմ	 այն,	 որ	 այս	 շուկայում	 առևտրի	
ընդլայնումը	կապահովեր	տարածաշրջանի	տնտեսական	զարգացումն	ու	կբարելավեր	
Սադախլոյի	շրջակայքի	գյուղերի	բնակչության	կյանքը23:

²ÕµÛáõñ  22  ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³ÏïÇíÇëïÝ»ñÁ ê³¹³ËÉáÛÇ ¨ ¾ñ·Ý»ÃÇÇ 
ßáõÏ³Ý»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ù³ëÇÝ

ГՄառնեուլիից	 քաղաքացիական	 ակտիվիստ	 Զաուր	 Դարգալի.	 «Եթե	 հիշում	
եք,	 նախկինում	 շուկա	 կար…	 Սադախլոյում,	 որտեղ	 հայերը,	 վրացիներն	 ու	
ադրբեջանցիները	 առևտուր	 էին	 անում…	 Արդեն	 «Թեքալիի	 գործընթացի»24 
համատեքստում	սահմանային	տնտեսական	հարաբերությունների	վերականգնումը	
կարող	է	դառնալ	խաղաղության	հաստատման	կարևոր	նախապայման»:

Ֆիննական	 «Ճգնաժամերի	 կառավարման	 նախաձեռնություններ»	 միջազգային	
կազմակերպության	տարածաշրջանային	նախագծի	մենեջեր	Միխաիլ	Միզիրաշվիլի.	
«Էրգնեթի	 շուկան	 նպաստում	 էր	 հարաբերություններին.	 կողմերը,	 այսպես	 թե	
այնպես,	 գիտեին	 միմյանց	 ձգտումների	 ու	 ցանկությունների	 մասին,	 վրացիները	
կարող	 էին	ազատ	Ցխինվալի	 մտնել,	 իսկ	 օսեթինները	Թբիլիսի	 գնալ՝	տնտեսական	
կամ	այլ	 հետաքրքրությունների	պատճառով:	Այդպիսի	 հասարակությունների	 միջև	
բախումներ	հրահրելը	բավականին	բարդ	է,	չնայած	դրան,	մենք	չկարողացանք	դրանք	
կանխել»25.	

q Ամփոփիչ քննարկում

 Որքանո՞վ է սահմանային առևտուրը նպաստում տարածաշրանում իրավիճակի 
կայունացմանը: 

23	 Погосян	Анна.	Садахло	как	нейтральная	зона	армяно-азербайджанских	контактов:	использование	торговли	
в	качестве	средства	для	трансформации	конфликта.	—	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	«Кавказский	выпуск».	—	
Հասանելիությունը՝:	http://caucasusedition.net/ru/blog/садахло-как-нейтральная-зона-армяно-а/.

24	 Վրաստանի	Մառնեուլի	շրջանի	Թեքալի	սահմանամերձ	գյուղում	հավաքվում	էին	ոչ	կառավարական	
կազմակերպությունների	 ներկայացուցիչները,	 որոնք	 մասնակցում	 էին	 հայ-ադրբեջանական	
երկխոսությունում՝	հակամարտող	կողմերի	մոտեցումների	մերձեցման	նպատակով:

25	 დავით	მჭედლიძე,	თექალი	—	დიალოგის	საზღვრისპირა	კუნძული,	(Д.	Мчедлидзе.	Текали	—	пригра-
ничный	остров	диалога).	—	Радио	Свобода,	24.07.2012.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս].	—	Հասանելիությունը՝:	
http://www.radiotavisupleba.ge/content/tekali/24655360.html.	(Перевод	с	груз.Е.	Медзмариашвили).
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Ժամանակակից աշխատանքային միգրացիան  
և նրա ազդեցությունը հասարակության վրա

 X Ինչպե՞ս է ժամանակակից աշխատանքային միգրացիան ազդում 
մոլդովական հասարակության վրա: 

q

1. Նայեք նկարը և բացատրեք, թե ի՞նչ զգացողություններ են Ձեզ մոտ 
առաջանում: 

2. Ի՞նչ ընդհանուր, բնութագրական բառ կամ արտահայտություն կարող եք 
ընտրել այս երկու նկարի համար: 

²ÕµÛáõñ  1  Ð³Ý¹ÇåáõÙ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï øÇßÝ¨Ç »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ 
Ï³Û³ñ³ÝáõÙ: Èáõë.ª ä. â»ñµáõßÏ³ÛÇ, 2014Ã.1

1	 Հանգստյան	օրերին,	արձակուրդների	ժամանակ,	ազգային	և	կրոնական	տոների	ժամանակ	միգրանտների	
մի	մասը	վերադառնում	է:
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Ժամանակակից	աշխատանքային	միգրացիան	և	նրա	ազդեցությունը	հասարակության	վրա

²ÕµÛáõñ  2  ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ØáëÏí³ÛáõÙ2

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ØÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨: 

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù  1 

Աշխատանքային	 միգրացիան	 սովորական,	 տարածված	 գործընթաց	 է,	 որը	
տեղի	 է	 ունեցել	 բոլոր	 պատմական	 ժամանակահատվածներում	 և	 կազմում	 է	
մարդկային	 գործունեության	 բաղադրիչներից	 մեկը:	 Սակայն	 ԽՍՀՄ	 փլուզումից	 հետո	
վերափոխումների	ձգձգվող	գործընթացը	բացասաբար	ազդեց	բազմաթիվ	ետխորհրդային	
հանրապետությունների,	 ինչպես	 օրինակ,	 Մոլդովայի,	 Ուկրաինայի,	 Վրաստանի,	
Հայաստանի,	 Ադրբեջանի	 տնտեսական	 զարգացումների	 վրա:	 Քաղաքացիների	
բարեկեցության	 մակարդակի	 նվազումը	 հանգեցրեց	 երկրից	 ժամանակավոր	
աշխատանքային	 միգրացիայի	 լայն	 տարածմանը:	 Բազմաթիվ	 մոլդավացիներ,	
ուկրաինացիներ,	 վրացիներ,	 հայեր,	 ադրբեջանցիներ	 և	 այլ	 ազգությունների	
ներկայացուցիչներ	սկսեցին	հեռանալ	արտասահման՝	կյանքը	բարելավելու	նպատակով:

q

3. Որո՞նք են աշխատանքային միգրացիայի հիմնական պատճառները: 
4. Դիտարկեք քարտեզը (Աղբյուր 3): Ու՞ր են հիմնականում գնում միգրանտները 

Մոլդովայից: Ինչու՞ են մարդիկ գնում հիմնականում այդ երկրներ: 
5. Ձեր կարծիքով, ին՞չ հիմնական սպասումներ են ունենում աշխատանքի 

փնտրտուքի նպատակով արտասահման մեկնողները: 
6. Ինչի՞ց է կախված այդ սպասումների իրագործումը, իրականացումը: 
7. Վերլուծելով 4–6 աղբյուրները, որոշեք, թե արտասահմանամում աշխատանքի 

որոնումներում մարդիկ ի՞նչ խնդիրների են բախվում: 
8. 4–8 աղբյուրներում գտեք Մոլդովայի, Եվրոպական Միության և Ռուսաստանի 

Դաշնության՝ մոլդովացի աշխատանքային միգրանտների հանդեպ 
վերաբերմունքի վկայություններ: Բացատրեք նման վերաբերմունքի 
պատճառները: Ձեր կարծիքով նման վերաբերմունքը տարածվու՞մ է արդյոք 
այլ երկրներից աշխատանքային միգրանտների վրա: Ինչու՞: 

2	 О	 запрете	 на	 въезд	 в	 Россию	 можно	 узнать	 по	 интернету.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Газета	 MD.	 —	
Հասանելիությունը՝:	 http://gzt.md/article/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%
D0%BE/18144/.
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²ÕµÛáõñ  3  ØáÉ¹áí³Ý ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ Ñáëù»ñÁ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ ù³ñï»½ 

²ÕµÛáõñ  4  ØÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ ·ñáÑáõÙ »Ý è¸ ¸³ßÝ³ÛÇÝ ØÇ·ñ³óÇáÝ 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ØáëÏí³ÛÇ Ù³ñ½Ç ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí µ³ÅÝÇ ß»ÝùÁ3: ²Ûëï»Õ Ýñ³Ýù 
³ßË³ï»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ4

3	 ԴՄԾՎ	—	Դաշնային	Միգրացիոն	ծառայության	վարչություն:
4	 Գաստարբայթերների	ճանապարհը.	Կայարանից	կայարան:	http://m.forbes.ru/article.php?id=240561:	
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²ÕµÛáõñ  5  àñï»±Õ ³ßË³ï³Ýù ÷Ýïñ»É 

Ռուսաստանի	 Դաշնության	 ներկայացրած	 տվյալներով,	 ներկայում	 Մոլդովայի	
750.000	 քաղաքացի	 աշխատում	 է	 այդ	 երկրում:	 Նրանց	 ճնշող	 մեծամասնությունը	
չունի	 աշխատանքի	 թույլտվություն:	 Ռուսաստանում	 ակտիվ	 պայքար	 է	 սկսվել	
գաստարբայթերների	 դեմ:	 Ռուսաստանի	 բազմաթիվ	 տարածաշրջաննեւոմ	
կազմակերպվում	 են	 ճամբարներ	 անօրինական	 միգրանտների	 համար:	 Իսկ	
եվրոպայում	մեր	քաղաքացիների	մեծամասնությունը	 գտնվում	 է	 լեգալ,	 հետևաբար	
նաև	աշխատանքի	է	տեղավորվում	եվրոպական	օրենսդրությանը	համապատասխան:	
Եվ	խնդիրն	այն	չէ,	որ	Եվրոպական	Միության	երկրներն	այդքան	լոյալ	են	Մոլդավիայի	
քաղաքացիների	 հանդեպ:	 ԵՄ-ում	 գտնվող	 մոլդավացիների	 հիմնական	 մասն	 ունի	
ռումինական	 անձնագրեր,	 որոքն	 նրանց	 թույլ	 են	 տալիս	 օրինականորեն	 ապրել	 և	
աշխատել5:

²ÕµÛáõñ  6  èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñ Æ. êÉ ÛáõÝ³¨Ç »ÉáõÛÃÇó...

Մեր	 առջև	 ծառացած	 հիմնական	 խնդիրը	 դեպոպուլյացիայի	 (ապաբնակեցում)	
վիճակից	դուրս	գալն	է6:	Եթե	այդ	խնդիրը	չլուծենք,	ապա	բոլոր	մնացած	խնդիրները	
որոշ	 ժամանակ	 անց	 կարող	 են	 կորցնել	 իրենց	 արդիականությունը:	 Եվ	 ահա	 մեր	
հայրենակից	 միգրանտների	 ներհոսքը	 այդ	 խնդրի	 լուծման	 եղանակներից	 մեկն	 է:	
Նախկին	 խորհրդային	 հանրապետությունները	 բարձ	 միգրացիոն	 ներուժ	 ունեն.	
հատկապես	կանոնակարգվող	լեգալ	միգրացիան	հայրենակիցների	վերաբնակեցման	
ծրագրի	 շրջանակներում:	 Նկատի	 ունեմ	 այն	 հայրենակիցներին,	 ովքեր	 մնացել	
են	 արտասահմանում	 ԽՍՀՄ	 փլուզումից	 հետո:	 Ցավոք	 սրտի,	 նախկինի	 նման	
չկարգավորվող	 են	 շարունակում	 մնալ	 աշխատանքային	 միգրացիայի	 հոսքերը:	
Սա,	 իր	 հերթին,	 հիմնականում	 բացասաբար,	 ազդում	 է	 քրեածին	 և	 միջէթնիկ	
հարաբերությունների	իրավիճակների	վրա7.

²ÕµÛáõñ  7  Ü³ËÏÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ýª 
ØáÉ¹áí³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñÇó:

Մոլդովայի	 կառավարությունը	 կրկին	 արտասահմանում	 աշխատող	
հայրենակիցներին	 հրավիրում	 է	 վերադառնալ	 տուն	 և	 իրենց	 նպաստը	 բերել	
պետության	զարգացման	գործին:	Իսկ	աշխատանքային	միգրանտների	վերադարձը	
խթանելու	նպատակով	Աշխատանքի	նախարարությունը	մշակել	է	գործողությունների	
պլան	մինչև	2016թ.-ը,	որը	նախատեսում	է	երեկվա	գաստարբայթերների	աջակցության	
մի	 ամբողջ	 շարք	 գործողություններ:	 Գործողությունների	 պլանը	 նախատեսում	 է	
կրթական,	 սոցիալական	 և	 առողջապահական	 ծառայությունների	 բարելավում,	
Մոլդովայում	 աշխատանքի	 տեղավորման	 հնարավորությունների	 վերաբերյալ	
քաղաքացիներին	ավելի	ամբողջական	տեղեկատվության	տրամադրում:	 Բացի	այս	
ամենից,	իշխանությունները	նախատեսում	են	ստեղծել	հատուկ	գրասենյակներ,	որոնք	
միգրացիայի	 և	 ինտեգրացիայի	 վերաբերյալ	 խորհրդատվական	 ծառայություններ	
կմատուցեն	քաղաքացիներին:	Դրանք	ստեղծվելու	են	Բնակչության	զբաղվածության	
տարածքային	 գործակալություններին	 առընթեր:	 Աշխատանքային	 միգրանտների	
վերադարձը	խթանող	 հաջորդ	 միջոցը	 կարող	 է	 լինել	 մինչև	 կամ	արտասահմանում	

5	 ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ	 ՃԱԿԱՏԱԳՐԵՐԸ.	 http://www.puls.md/ru/content/sudby-migrantov.	 Հարմարեցված	
տեքստ.	

6	 Ապաբնակեցում	 —	 որևէ	 պետության	 կամ	 տարածքի	 բնակչության	 բացարձակ	 թվի	 անընդհատ,	
պարբերարական	նվազում:	

7	 Ռուսաստանն	ԱՊՀ-ից	սպասում	է	հայրենակիցներին,	ոչ	թե	չկարգավորվող	աշխատանքային	միգրացիա:	
Հարմարեցված	տեքստ:	Հասանելիությունը՝	http://www.newsmoldova.ru/society/20130212/193004457.html.
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աշխատելու	 ընթացքում	 ձեռք	 բերած	 մասնագիտությունների	 և	 հմտությունների	
ճանաչումը:	 Աշխատանքի,	 սոցիալական	 պաշտպանության	 և	 ընտանիքի	
նախարարության	տվյալներով,	արտասահմանում	աշխատող	մեր	հայրենակիցների	
60%-ը	հայտնել	է	տուն	վերադառնալու	ցանկություն8.

²ÕµÛáõñ  8  ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ØáÉ¹áí³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý 
2013Ã. ÷»ïñí³ñÇ 8-Ç Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÇó

«Pare	 1+1»	 ծրագիրը,	 որն	 ունի	 տնտեսության	 մեջ	 դրամական	 փոխանցումների	
ներգրավման	նպատակ,	երկարաձգվել	է	մինչև	2015թ.9:

Մոլդովայի	կառավարությունը	երկարաձգել	է	«Pare	1+1»	ծրագիրը	այն	միգրանտների	
ու	 վերջիններիս	 առաջին	 կարգի	 ազգականների	 համար,	 ովքեր	 ցանկանում	 են	
Մոլդովայում	ներդրումներ	կատարել	նոր	բիզնես	ստեղծելու	կամ	արդեն	գոյություն	
ունեցողը	 ընդլայնելու	 նպատակով:	 Ծրագիրն	 իրականացվում	 է	 1+1	 սկզբունքով,	
համաձայն	որի	դրամական	փոխանցումներից	յուրաքանչյուր	ներդրված	լեյի	համար10 
ծրագրի	 միջոցներից	 ավելացվում	 է	 մեկ	 լեյ:	 Ֆինանսավորման	 առավելագույն	
չափը	 200000	 լեյ	 է:	 PARE	 1+1	 ծրագրի	 շրջանակներում	 հատկացված	 դրամաշնորհը	
անհատույց	է:	Այդ	կապակցությամբ	Մոլդովայի	Մանր	ու	միջին	ձեռնարկատիրության	
զարգացման	 կազմակերպությունը	 արտասահմանում	 աշխատողներին	 կամ	 նրանց	
առաջին	 կարգի	 ազգականներին	 առաջարկում	 է	 PARE	 1+1	 ծրագրում	 գրանցվել	
փետրվարի	5-ից11:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ØÇ·ñ³óÇ³, ÁÝï³ÝÇù ¨ ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃÛáõÝ

q

8. Ինչպիսի՞ն է միգրանտների թվի շարժընթացը (Աղբյուր 9-ի հիմքի վրա): 
9. Աղբյուր 10-ի օգնությամբ որոշեք միգրանտների և բնակչության տնտեսապես 

ակտիվ հատվածի հարաբերակցությունը: Ներկայացրեք, թե դա ի՞նչ 
հետևանքներ կարող է ունենալ Մոլդովայի համար: 

10. 11–14 Աղբյուրների օգնությամբ որոշեք, թե ինչպե՞ս է աշխատանքային 
միգրացիան ազդում Մոլդովայի բնակչության կառուցվածքի վրա (տարբեր 
տարիքային խմբերի, կանանց և տղամարդկանց, քաղաքային և գյուղական 
բնակչության հարաբերակցություն, ծնելիության մակարդակ և այլն): 

11. 11–14 աղբյուրների օգնությամբ որոշեք, թե ինչպե՞ս են բնակչության 
կառուցվածքի փոփոխություններն ազդում ընտանիքների ձևավորման և 
երկրում ծնելիության ցուցանիշների վրա: Դատեք, թե ինչպե՞ս են փոխվում 
ընտանիքի կառուցվածքը, վերջինիս անդամների սոցիալական դերերն ու 
ներընտանեկան փոխհարաբերությունները: 

12. Ձեր կարծիքով, ինչու՞ են Մոլդովան անվանում ՛՛միայնակ ծերերի և միայնակ 
երեխաների երկիր՛՛:

8	 Министерство	 Труда	Молдовы	 разработало	 план	 действий	 по	 поддержке	 бывших	 трудовых	мигрантов,	 
21	апреля	2014,	http://news.mail.ru/inworld/moldova/society/17917117/?frommail=1.	Адапт.	текст.	Дата	посе-
щения	веб-ресурса	25.04.2014.	

9	 Ծրագիրը	 նպատակ	 ունի	 ներգրավել	 աշխատանքային	 միգրանտների	 միջոցները	 որպես	 ներդրում	
Մոլդովայի	տնտեսության	մեջ:	

10 Մոլդովայի	դրամական	միավորը:
11	 Գերմանիայում	 Մոլդովայի	 դեպանատան	 պաշտոնական	 կայքը:	 Հասանելիությունը՝	 http://www.

germania.mfa.md/embassy-news-ru/494034/.



339

Ժամանակակից	աշխատանքային	միգրացիան	և	նրա	ազդեցությունը	հասարակության	վրա

²ÕµÛáõñ  9  ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛáõÝÁ

	 2000–2011թթ.	 ցուցանիշների	 դիտարկումն	 արձանագրում	 է	 աշխատանքային	
միգրացիայի	 նշանակալի	 աճ:	 Աշխատանքի	 նպատակով	 ժամանակավորապես	
արտասահմանում	գտնվող	Մոլդովայի	քաղաքացիների	թիվը	3.8%ից	հասել	 է	 8.3%-
ի,	 իսկ	տնտեսապես	ակտիվ	 բնակչությանը	 հարաբերակության	 ցուցանիշը	 8.4%-ից	
հասել	է	25.2%-ի	(տես՝	Գծապատկերը)12.

²ÕµÛáõñ  10  13 îÝï»ë³å»ë ³ÏïÇí µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ß³ñÅÁÝÃ³óÁ 
ØáÉ¹áí³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, 2000–2011ÃÃ.:

²ÕµÛáõñ  11  ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ14

	 Մոլդովայի	 բնակչության	 ընդհանուր	 թվաքանակից	 (3.6	 միլիոն	 մարդ)	
մոտավորապես	1	միլիոնը	թողել	է	հայրենի	երկիրն	ու	աշխատում	է	արտասահմանում:	
Նրանց	 66%-ը	 կազմում	 են	 20–40	 տարեկանները:	 Աշխատանքային	 միգրանտների	
հիմնական	մասը	մեկնում	է	Ռուսաստանի	Դաշնություն՝	սեզոնային	աշխատանքների	
(որպես	 կանոն,	 հիմնականում	 գյուղաբնակ	 տղամարդիկ),	 Իտալիա	 (հատկապես	
կանայք),	 ինչպես	 նաև	այլ	 երկրներ,	 ինչպես	 օրինակ	 Հունաստան,	Պորտուգալիա	և	
Իսպանիա:	

²ÕµÛáõñ  12  ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
ëáóÇ³É-ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ íñ³: 

Մոլդովայի	 բնակչության	 տևական	 աշխատանքային	 միգրացիան	 բացասական	
ազդեցություն	 է	 թողնում	 ծնելիության	 մակարդակի	 վրա:	 Քանի	 որ	 աշխատելու	
մեկնում	 են	 բնակչության	 երիտասարդ,	 առավել	 ակտիվ	 և	 աշխատունակ	 խմբերը,	
ապա	 այն	 հանգեցնում	 է	 բնակչության	 սոցիալ-ժողովրդագրական	 կառուցվածքի	

12	 Марианна	 Бучучану-Врабие.	 Трудовая	 миграция	 из	 Молдовы:	 Հարմարեցված	 տեքստ:	 Էլեկտրոնային	
հանդես	 Демоскоп	 Weekly.	 —	 №	 515–516:	 Հասանելիությունը՝	 http://demoscope.ru/weekly/2012/0515/
tema01.php:	

13	 Նույն	տեղում:
14	 Миграция	легальная	и	нелегальная.	Թարգմանություն	ռումիներենից:	Հարմարեցված	տեքստ:	http://2011.

europa.md/subpagina/arata/32/Migratia%20legala%20si%20ilegala:	Հասանելիությունը՝	—	http://2011.europa.md:	
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խախտմանը:	Բնակչության	կառուցվածքի	փոփոխությունները	դիտարկելի	են	բոլոր	
բնակավայրերում,	սակայն	այս	տեսանկյունից	առավելագույնս	տուժել	են	գյուղական	
բնակավայրերը:	 Միգրացիոն	 հոսքերի	 ուղղությունից	 և	 վերջիններիս	 գենդերային	
առանձնահատկությունների	 կախված,	 բազմաթիվ	 գյուղերում	 զանգվածային	 է	
դառնում	 կամ	 տնտեսապես	 ակտիվ	 (վերարտադրողական	 տարիքում	 գտնվող)	
տղամարդկանց	 կամ	 կանանց	 բացակայությունо15:	 Միգրացիայում	 ներգրավվելով,	
երիտասարդությունը	 հետաձգում	 է	 ամուսնությունն	 ու	 երեխաների	 ծնունդը:	 Կան	
բոլոր	նախադրյալները	պնդելու	համար,	որ	աշխատանքային	միգրանտների	մի	մասը	
վերջնականապես	 կմնա	այն	 երկրներում,	 որտեղ	 ներկայում	աշխատում	 է:	 Իսկ	 սա	
արդեն	Մոլդովայի	համար	ուղղակի	ժողովրդագրական	կորուստ	է,	որին	ավելանում	
են	նաև	անուղղակի	կորուստները.	նրանց	երեխաները	լույս	աշխարհ	կգան	արդեն	այլ	
երկրում16:

²ÕµÛáõñ  13  Ú³Éáí»ÝÛ³Ý ßñç³ÝÇ Î³ñµáõÝ ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ17

²ÕµÛáõñ  14  ØáÉ¹áí³ÛÇ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í 
ÏáÝý»ñ³ÝëáõÙ ·Çï³ßË³ïáÕÝ»ñÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÇó 

Եվս	 մեկ	 հիմնախնդիր	 է	առանց	 հոր	 կամ	 մոր,	 գուցե	 նաև	առանց	 երկու	 ծնողի	
մնացած	 երեխաների	 վիճակը,	 երբ	 ծնողները	 մեկնել	 են	 արտագնա	 աշխատանքի:	
Առանց	ծնողական	խնամքի	մնացած	նման	երեխաների	հաշվառում	չի	վարվում:	Տարբեր	
հաշվումներով	 նման	 երեխաների	 թիվը	 100000	 է:	 Աճում	 է	 նաև	 կենսաթոշակային	
տարիքի	բնակչության	տեսակարար	կշիռը:	Ըստ	կանխատեսումների,	մինչև	2050	թ.	
տարեց	բնակչության	թվաքանակը	կաճի	երկու	անգամ18.

15	 վերարտադրողական	տարիք	—	տարիք,	որում	գտնվողը	ունակ	է	երեխա	ունենալ:	
16	 Гагауз	 О.Е.	 Низкая	 рождаемости	 в	 Молдове.	 Էլեկտրոնային	 հանդես	 Демоскоп	 Weekly-	 №	 515-516:	

Հասանելիությունը՝	http://demoscope.ru/weekly/2011/0457/index.php:	
17	 Трудовая	миграция.	Национальное	бюро	статистики.	Кишинев,	2012.	
18	 Эксперты	обсудили	аспекты	миграции	и	ее	влияние	на	социальную	безопасность	в	Республике	Молдова	

Հասանելիությունը՝	http://www.newsmoldova.ru/newsline/20110616/189504532:	
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Ժամանակակից	աշխատանքային	միգրացիան	և	նրա	ազդեցությունը	հասարակության	վրա

Ð³ñó³ËáõÙµ 3.  ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
Ï»Ýë³Ï»ñåÇ ¨ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý íñ³:

q

13. Աղբյուր 17-ի օգնությամբ վերլուծեք 15–16 Աղբյուրները: Բացահայտեք 
ու ներկայացրեք այն փոփոխությունները, որոնք մոլդավական գյուղերի 
բնակիչների կենցաղում տեղի են ունենում միգրացիայի ազդեցությամբ: 
Համեմատեք Ձեզ ծանոթ այլ օրինակների հետ: 

²ÕµÛáõñ   15  æñ³Ù³ï³ñ³Ï³ñ³ñ
áõÙÁ ÙÇÝã¨ ÙÇ·ñ³óÇ³Ý: Èáõë.ª ä. 
â»ñµáõßÏ³ÛÇ, 2014Ã.

²ÕµÛáõñ   16  æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ 
ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇó Ñ»ïá: Èáõë.ª ä. 
â»ñµáõßÏ³ÛÇ, 2014Ã.

²ÕµÛáõñ  17  è»½»Ý ·ÛáõÕÇ µÝ³ÏãáõÑÇ ÆñÇÝ³ ´³É³ÝÇ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó19

Ես	մանկությունից	ջուր	էի	բերում	ջրհորից,	500–700	մետր	հեռավորությունից:	Դա	իմ	
համար	սովորական	էր,	որովհետև	նույն	բանն	անում	էին	նաև	իմ	համագյուղացիները:	
Սակայն	ժամանակի	ընթացքում	արդեն	երկու	դույլ	 քարշ	տալը	ինձ	համար	դժվար	
էր,	 ես	 արդեն	 տարիքով	 էի,	 ջրով	 դույլերն	 էին	 ավելի	 ծանր	 թվում,	 նույնիսկ	 դեպի	
ջրհոր	 ճանապարհն	 էր	 ավելի	 երկար	 թվում:	 Այն	 բանից	 հետո,	 երբ	 տղաս	 մեկնեց	
արտագնա	 աշխատանքի,	 իրերի	 վիճակը	 կտրուկ	 փոխվեց:	 Երբ	 նա	 արձակուրդին	
տուն	էր	վերադառնում,	ամեն	անգամ	տանը	կամ	շրջակայքում	ինչ-որ	բան	էր	փոխում:	
Սկզբում	 մենք	 տանը	 եվրովերանորոգում	 արեցինք,	 հետո	 վերափոխեցինք	 բակը:	
Մեր	 մտածելակերպն	 էլ	 փոխվեց:	 Նախկինի	 պես	 գեղեցկության	 համար	 գորգերը	
պատին	չենք	կախում,	այլ	գցում	ենք	հատակին:	Դա	ինձ	նույնիսկ	ավելի	պրակտիկ	
է	 թվում:	 Սակայն	ամենահաճելին	 դա	խողովակներով	 մինչև	տուն	 հասցված	 ջուրն	
է:	Տանը	սանհանգույց	և	լոգարան	կառուցեցինք,	թե	չէ	մինչև	վերջերս	սահնանգույցը	
միայն	փողոցում	 էր:	Իհարկե,	հիմա	անհամեմատ	ավելի	հեշտ	է	ծորակը	բացելն	ու	
ջուր	հավաքելը,	նույնիսկ	եթե	դա	ավելի	թանկ	արժե:	Շնորհակալություն	որդուս	այն	
փոփոխությունների	համար,	որոնք	բարելավեցին	մեր	կյանքը:

19	 Հարցազրույց	Իրինա	Բալանի	հետ,	ծնված	1958թ.:	Գրի	է	առել	Պ.	Չերբուշկան:	Գ.	Ռեզեն,	12	օգոստոսի,	
2014թ.:	
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q

14. 3, 18 և 25 աղբյուրների օգնությամբ որոշեք, թե ինչպե՞ս է ազդում 
աշխատանքային միգրացիան Մոլդովայի բնակչության կենսամակարդակի վրա: 

15. Ինչպիսի՞ փոփոխություններ են տեղի ունեցել մոլդովացիների ¶անքում 
արտասահմանում աշխատած գումարների շնորհիվ: 

²ÕµÛáõñ  18  ØáÉ¹áí³ÛÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ 
ÝÛáõÃ»ñÇó

2010–2011	թթ.	դրամական	փոխանցումները	և	ներդրումները	խթանեցին	ներքին	
պահանջարկը,	 կտրուկ	 աճեց	 արտահանումը:	 Վերջին	 տարիների	 տնտեսական	
զարգացումը	 կրճատել	 է	 աղքատության	 տեսակարար	 կշիռն	 ու	 ապահովել	
բարեկեցության	 աճը:	 Աղքատության	 և	 ծայրահեղ	 աղքատության	 (ազգային	
չափորոշիչներին	 համաձայն	 հաշվարկված)	 մակարդակը	 կտրուկ	 նվազեց,	 ինչը	
Մոլդովային	դարձնում	է	աղքատության	կրճատման	ծավալներով	համաշխարհային	
առաջատարներից	մեկը:	Բնակչության՝	առավել	սակավ	ապահովված	40%-ի	կողմից	
սպառման	ծավալների	աճը	նպաստեց	նաև	սպառման	միջին	ցուցանիշների	աճին…	
Այսպիսի	 արդյունքները	 բացատրվում	 են	 տնտեսական	 աճով,	 դրա	 հետ	 կապված՝	
բնակչության	 եկամուտների	 աճով,	 ինչպես	 նաև	 դրամական	 փոխանցումների	
ծավալների	աճով20:	

q

16. 19–20 աղբյուրների օգնությամբ բացատրեք, թե ինչպե՞ս կարող է 
աշխատանքային միգրացիան նպաստել տնտեսության աճին և բիզնես վարելու 
հմտությունների փոփոխություններին Մոլդովայում: 

²ÕµÛáõñ  19  Èñ³ÑáëÇó… 

2013թ.	 «Pare	 1+1»21	 ֆիաննսավորվել	 է	 երեք	անգամ	ավելի	 շատ	 նախագիծ,	 քան	
մեկ	տարի	առաջ:	Երեք	տարվա	ընթացքում	ծրագրի	շրջանակներում	որպես	գրանտ,	
ընդհանուր	առմամբ	53	միլիոն	 լեյ	ստացել	է	ավելի	քան	300	գործարար:	Իսկ	նրանց	
ներդրումը	 կազմել	 է	 ավելի	 քան	 160	 միլիոն	 լեյ:	 Այսպիսով,	 պետության	 կողմից	
ներդված	1	լեյը	ապահովել	է	3	լեյ	մասնավոր	ներդրումներ22.

²ÕµÛáõñ  20  «Pare 1+1» Íñ³·ñÇ ¹Çïáñ¹³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ËÙµÇ ÝÇëïÇ Ù³ëÇÝ 
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÇó…

Ֆինանսավորման	 ներկայացված	 հայտերի	 վերլուծությունը	 ցույց	 է	 տալիս,	 որ	
աշխատանքային	 միգրանտները	 նախընտրում	 են	 կուտակված	 միջոցները	 ներդնել	
հիմնականում	գյուղատնտեսության	—	20	նախագիծ	(38%),	ծառայությունների	—	16	
նախագիծ	(31%),	արտադրության	/	վերամշակման	—	13	նախագիծ	(25%)	ոլորտներում:	
Տուրիզմի	ոլորտում	ներկայացվել	է	ընդամենը	1	հայտ23:

20	 Համաշխարհային	Բանկի	էջ:	Հասանելիությունը՝	http://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview.
21	 «PARE	1+1»	ծրագրի	մասին	տես	Աղբյուր	8:	
22 Всё	больше	молдавских	мигрантов	подают	заявки	на	участие	в	программе	PARE	1+1.	Новостной	портал	

publika.md.	—	Հասանելիությունը՝:	http://ru.publika.md/link_1199311.html.
23	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 Независимый	 информационный	 портал	 http://www.noi.md/ru.	 —	

Հասանելիությունը՝:	http://www.noi.md/ru/news_id/32849.
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Ð³ñó³ËáõÙµ 4.  ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ íñ³

q

17. Թիվ 2 պատմական տեղեկանքի և 21 և 23 աղբյուրների հիման վրա բացատրեք, 
թե ինչպես են միգրանտները նպաստում ընդունող (ռեցիպիենտ) երկրների 
բնակչության ծանոթացմանը իրենց հայրենիքի մշակույթի հետ24:

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 2

Ապրելով	 արտասահմանում,	 բազմաթիվ	 մոլդավացի	 միգրանտներ	 այնտեղ	 նոր	
ընտանիքներ	են	ձևավորել:	Նրանցից	շատերը	ցանկություն	են	հայտնել	մնալ	և	աշխատել	
նոր	 երկրներում,	 ընդ	 որում,	 շատերը	 համոզված	 են,	 որ	 նոր	 երկիրն	 իրենց	 տունն	 է:	
Սակայն,	տարբեր	պատճառներով	վերադառնալով,	միգրանտները	պնդում	են,	որ	իրենց	
Հայրենիքը	Մոլդովան	է	և	հենց	այստեղ	է	իրենց	իսկական	տունը:	

Տուն	վերադարձող	մոլդավացիներին	հաճախ	են	ուղեկցում	նոր	ընկերները,	ում	հետ	
նրանց	կապում	են	արտասահմանում	ձևավորված	հարաբերությունները:	Ավելի	հաճախ	
նոր	ընկերները	տեղեկացված	են	մոլդովական	մշակույթի,	տեսարժան	վայրերի,	ազգային	
խոհանոցի	տարրերի,	ազգային	կամ	տեղական	տոների	(«Դրոշի	օր»,	«Մերցիշոր»,	«Գինու	
տոն»	 և	 այլն):	 Արտասահմանում	 նրանք	 ազգային	 կերակուրներ	 են	 պատրաստում,	
նվիրում	 հուշանվերներ,	 կրում	 են	 ազգային	 տարազ,	 մասնակցում	 են	 համերգների	 և	
ներկայացումների:

²ÕµÛáõñ   21   
ØáÉ¹³í³óÇ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÁ 
ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹Ý»ñáõÙ 2014Ã. 
Ø³ñïÇ 1-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
»Ý Ø»ñóÇßáñÝ»ñÇ 
å³ïñ³ëïÙ³Ý 
³ñÑ»ëï³Ýáó, áñáÝù 
³ÛÝáõÑ»ï¨ µ³Å³Ý»É 
»Ý Çñ»Ýó ÑáÉ³Ý¹³óÇ 
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ25

q

14. Ուսումնասիրեք Աղբյուր 22-ը: Ձեր կարծիքով, ինչի՞ մասին կարող է սեղանի 
շուրջ խոսակցություն գնալ: Պատկերացրեք, որ դուք սեղանի շուրջ 
նստածներից մեկն եք (ընտրեք կերպարներից որևէ մեկին): Ի՞նչ եք լսում, 
տեսնում, մտածում ու զգում: Բաժանվելով զույգերի կամ խմբերի, մոդելավորեք 
խոսակցություն աշխատանքի նպատակով ժամանած միգրանտների և իրենց 
հայրենիքում բնակվող տեղացիների միջև: 

24 Ռեցիպիենտ	երկիր	—	երկիր,	որտեղ	հաստատվում	են	միգրանտները:	
25	 Фото	Виктора	Лутенко,	руководителя	бюро	по	связям	с	Диаспорами	при	Государственной	канцелярии	Мол-

довы.
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²ÕµÛáõñ   22  

¼³ïÇÏÁ Ýß»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ïáõÝ 
í»ñ³¹³ñÓ³Í 
ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇ 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ 
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ¨ 
ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï: (¶ÛáõÕ 
è»½»Ý, Ú³Éáí»ÝÛ³Ý 
ßñç³Ý, ØáÉ¹áí³ÛÇ 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ): 
Èáõë.ª ä. â»ñµáõßÏ³ÛÇ, 
2013 Ã.

q

15. Ի՞նչ կպատմեին իրենց բարեկամներին ու ծանոթներին Աղբյուր 23-ի և 24-ի 
հերոսուհիները, հյուր գալով իրենց Հայրենիք: 

16. Ենթադրեք, թե այդ պատմություններին ինչպես կարձագանքեին ունկնդիրները: 
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար օգտագործեք Աղբյուր 25-ը: 

17. Աղբյուր 23-ի և 24-ի օգնությամբ բաացտրեք, թե ինչու՞ են մարդիկ խոսում այն 
մասին, որ միգրանտները ՛՛երկու տուն՛՛ ունեն: Ինչպե՞ս են դրանց վերաբերում 
հարցազրույցի հեղինակները: 

²ÕµÛáõñ  23  ØáÉ¹áí³ÛÇó ¿ÙÇ·ñ³ÝïÇ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó. Aguarelle Ñ³Ý¹»ë, 
2006Ã. Ù³ÛÇë26

—	Ի՞նչ եք կարծում, ինչ հատկանիշներ են հարկավոր օտար երկրում հաջողության 
հասնելու համար:

Ես	Հոլանդիայում	ապրում	եմ	արդեն	7	տարի,	ընդհանրապես	արտասահմանում՝	
10	տարի:	 Հոլանդիան	հիմա	իմ	տունն	 է:	 Իհարկե,	 ես	 չեմ	 կարող	 վերջնականապես	
՛՛յուրային՛՛	 դառնալ	 հոլանդացիների	 համար,	 բայց	 ես	 դա	 չեմ	 էլ	 ուզում:	 Իմ	
առավելությունն	այն	է,	որ	ես	գիտեմ	ու	ընդունում	եմ	նրանց	կյանքը,	միաժամանակ,	ես	
ապրել	եմ	նաև	այլ	երկրներում:	Օրինակ,	ես	հաճախ	եմ	որպես	յուրօրինակ	լուսավորիչ	
հանդես	գալիս	հոլանդացիների	համար,	որոնցից	շատերը	թույլ	պատկերացում	ունեն	
այն	մասին,	թե	ինչ	է	Մոլդովան:	

— Դուք երբե՞ք չեք համեմատել Մոլդովան և Հոլանդիան: 
Այդ	 մասին	 առանձին	 հոդված	 պետք	 է	 գրել,	 այնքան	 որ	 նրանք	 տարբեր	 են:	

Բայց	 յուրաքանչյուրը	 յուրահատուկ	 և	 հրաշալի	 է	 յուրովի:	 Հոլանդիան	 ինձ	 միշտ	
հրապուրել	 է	 բազմազանությամբ:	Սա	զարմանահրաշ	երկիր	է:	Այնպես	է	ստացվել,	
որ	ես	բազմաթիվ	հոլանդացիների	հետ	աշխատել	եմ	ավելի	վաղ,	երբ	թարգմանիչ	էի	
ու	ապրում	և	աշխատում	էի	Քիշնևում:	Հոլանդացիները	կազմակերպված	մարդիկ	են,	
նրանց	այդ	հատկությունն	ինձ	դուր	է	գալիս:	Որքան	խնամքով	ու	խանդաղատանքով	
են	 նրանք	վերաբերում	 բնությանը,	 իրերին,	ամենին,	 ինչ	 մեզ	 շրջապատում	 է:	Երևի	

26	 Лучия	Цуркан:	Голландия	стала	для	меня	вторым	домом.	Հարմարեցված	տեքստ:	http://www.aquarelle.md/
персонажи/_Лучия_Цуркан%3A_Голландия_стала_для_меня_вторым_домом/?lg=ro.	 Հասանելիությունը՝	
http://www.aquarelle.md/:	
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Ժամանակակից	աշխատանքային	միգրացիան	և	նրա	ազդեցությունը	հասարակության	վրա

նաև	այս	պատճառով	 է,	 որ	 նրանք	խնամքով	 ու	 հարգալից	 են	 նաև	անձի,	անհատի	
հանդեպ:	Եվ	հետո	նրանք	շատ	համեստ	են:	Հոլանդացիները	շատ	բարեհամբույր	են	
արտասահմանցիների	հետ:	Այստեղ	չկան	բարդույթներ,	ոչ	էլ	շատ	խիստ	կանոններ:	
Օրինակ,	 վերաբերմունքը	 քաղաքացիական	ամուսնության	 հանդեպ	ոչ	 թե	 ուղղակի	
լոյալ	է,	ոչ,	հոլանդական	հասարակության	համար	դա	ընդհանրապես	նորմ	է:	Ոչ	ոք	
քեզ	չի	թելադրում,	թե	ինչպես	ապրել:	Յուրաքանչյուր	ոք	ազատ	է	անել	այն,	ինչ	ուզում	
է:	Եթե	ամեն	ինչ	նորից	սկսեի,	ես	իհարկե	նույնը	կանեի:	Ես	իհարկե,	կարոտում	եմ	
մեր	բլրակներին	ու	բնապատկերներին:	Բայց	ես	սիրում	եմ	Հոլանդիան,	այն	իմ	համար	
երկրորդ	տուն	է	դարձել:

²ÕµÛáõñ  24  Æï³ÉÇ³ÛáõÙ ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ÙáÉ¹³í³óÇ ¿ÙÇ·ñ³ÝïÇ 
Ñ³ñó³½ñáõõÛóÇó: «øÇßÝ¨Û³Ý ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñ», 16 ë»åï»Ùµ»ñÇ, 
2011Ã. 

— Դու Իտալիայում ես յոթ տարի: Դեռ չե՞ս հիասթափվել: 
—	 Իտալիան	 լի	 է	 անակնկալներով:	 Այն	 շատ	 հարուստ	 մշակույթ	 ունի:	 Մեծ	

ուշադրություն	 է	 դարձվում	 երիտասարդությանը:	 Բայց	 այ,	 ամեն	 օր	 ավելի	 եմ	
գիտակցում,	 որ	 մեր,	 ռուսական	 ոգին	 այստեղ	 չեմ	 գտնի:	 Մենք	 և	 իտալացիները	
չափազանց	տարբեր	մենթալիտետ	ունենք:	

— Վերջին անգամ տանը եղած ժամանակ ի՞նչ փոփոխություններ ես նկատել: Եվ 
արդյո՞ք դրանք քեզ դուր եկան: 

—	 Ինչ	 վերաբերում	 է	 հարազատներիս,	 նրանք	 իմ	 համար	 նույն	 մարդիկ	 են	
մնացել:	 Եթե	 փոխվել	 էլ	 են,	 ապա	 միայն	 դեպի	 լավը:	 Իհարկե,	 նկատում	 եմ	 նաև	
փոփոխությունները	մեր	քաղաքում:	Նոր	շենքեր	են	կառուցվում,	Քիշնևը	դառնում	է	
ավելի	 ժամանակակից,	 ինչն,	 իհարկե,	 չի	 կարող	 չուրախացնել:	 Իսկ	 գներն	այստեղ	
պրակտիկորեն	 այնպիսին	 են,	 ինչպես	 Իտալիայում,	 եթե	 ոչ	 ավելի	 բարձր:	 Այ	 դա	
սարսափեցնում	է27.

²ÕµÛáõñ  24  ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ñ»ï³ÝùÝ»ñÁ28

	 Միգրացիայի	 դրական	 հետևանք	 է	այն,	 որ	 միգրանտները	տուն	 գումարներ	 են	
ուղարկում	(դրամական	փոխանցումները	կազմում	են	Համախառն	ներքին	արդյունքի	
25%-ը29),	 փոխվում	 է	 մարդկանց	 մենթալիտետը,	 հատկապես	 երիտասարդ	 սերնդի	
մտածողությունը,	 ձևավորվում	 է	 նոր	աշխատանքային	մշակույթ:	Երիտասարդները	
ավելի	 մոտիվացված	 են	 դառնում	 օտար	 լեզուներ	 սովորելու,	 արտասահմանում	
կրթություն	ստանալու	հարցերում,	ավելի	հանդուրժող	են	այլ	մշակույթների	հանդեպ,	
նրանք	ցանկանում	են	սկսել	իրենց	բիզնեսը	և	արևմտյան	օրինակով	մասնակցություն	
ունենալ	հասարակությունների	զարգացման	գործընթացներում:	

q Ամփոփիչ քննարկում

   Ինչպե՞ս են փոխվում հասարակության մենթալիտետը և արժեքները 
միգրացիայի արդյունքում: Միգրացիայի հետևանքներից և արդյունքներից 
որո՞նք դուք կգնահատեք որպես դրական, իսկ որոնք՝ բացասական: 

27	 Мурзакова	Ирина.	«Милан	стал	для	меня	вторым	домом»	—	Էլեկտրոնային	օրաթերթ	«Кишиневские	ново-
сти»	—	http://kn.md/:	Հասանելիությունը՝	http://kn.md/Milan-stal-dlya-menya-vtoryim-domom:	

28	 Миграция	 легальная	 и	 нелегальная.	 Перевод	 с	 румынского	 языка.	 —	 Հասանելիությունը՝	 http://2011.
europa.md/subpagina/arata/32/Migratia%20legala%20si%20ilegala	Дата	посещения	ресурса	01.05.2014.

29	 ՀՆԱ-համախառն	 ներիքն	 արդյունք-մեկ	 տարում	 պետությունում,	 տնտեսության	 բոլոր	 ճյուղերում	 և	
ոլորտներում	արտադրված	կամ	ստեղծված	բոլոր	ապրանքների,	ծառայությունների	հանրագումար:
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Աշխատանքային միգրացիան և ընտանիքը

 X Ինչպե՞ս է ընտանիքի վրա ազդում  
աշխատանքային միգրացիան

q

1. Ո՞վ և ի՞նչ է պատկերված Լուսանկար 1-ում:
2. Ինչու՞ է Արայիկը որոշել ստանալ այսպիսի լուսանկար, ի՞նչ կարող է այն 

խորհրդանշել Արայիկի համար: 

²ÕµÛáõñ   1    ²ñ³ÛÇÏÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ 
Çñ ÑÇÝ ï³Ý ³é³ç (³çÇó), ÇëÏ ÝáñÁ 
¹»é Ï³éáõóáõÙ ¿ ³ÛÝ ·áõÙ³ñáí, áñ 
í³ëï³ÏáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝáõÙ1

 ¡ ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ

Ժամանակակից	 աշխարհում	 աճում	 են	 աշխատանքային	 միգրացիայի	 տեմպերը:	
ՄԱԿ-ի	տվյալներով,	2014	թվականի	դրությամբ	մոտավորապես	214	միլիոն	մարդ	ապրում	
է	այն	երկրի	սահմաններից	դուրս,	որտեղ	ծնվել	է:	Միգրացիայի	հիմնական	տեսակները	
պայմանավորված	են	տնտեսական	պատճառներով:

Բազմաթիվ	հետազոտություններում	քննարկվում	է,	որ	աշխատանքային	միգրացիայի	
խնդիրը	արդիական	է	նաև	սևծովյան	տարածաշրջանի	համար:	Ամեն	տարի	Հայաստանից,	
Վրաստանից,	Ադրբեջանից,	Ուկրաինայից,	Մոլդովայից	 հազարավոր	 մարդիկ	 մեկնում	
են	 արտերկրներ	 աշխատելու՝	 բաժանվելով	 ընտանիքներից	 և	 բնակության	 հիմնական	
երկրից:	

Ռուսաստան	 և	 ԽՍՀՄ	 այլ	 երկրներ	 արտագնացությունը	 Հայաստանում	 ունի	
դեռևս	խորհրդային	պատմություն,	 երբ	 հայերը	 մեկնում	 էին	 սեզոնային,	առավելապես	
շինարարական	 աշխատանքների:	 1988թ.	 Սպիտակի	 ավերիչ	 երկրաշարժը	 դարձավ	
Հայաստանի	 միգրացիոն	 աճող	 դինամիկան	 պայմանավորող	 հիմնական	 գործոններից	
մեկը:	 1990-ականների	 սկզբին	 ԽՍՀՄ	 փլուզումը,	 Ղարաբաղյան	 հակամարտությունը,

1	 Гаянэ	 Абрамян	 и	 Юстина	 Мельникевич	 Армения:	 Женский	 мир	 в	 одном	 высокогорном	 селении.	 —	
[Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://russian.eurasianet.org.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://russian.eurasianet.org/
node/58583	изображение	№6.	
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Թուրքիայի	կողմից	Հայաստանի	սահմանների	փակումը	պայմանավորեցին	Հայաստանի	
ծանր	սոցիալ-տնտեսական	իրավիճակը,	ինչն	էլ	ակտիվացրեց	միգրացիոն	նոր	հոսքերը	
Հայաստանից:	 Հայաստանից	 միգրանտների	 93,5%-ը	տղամարդիկ	 են,	 6,5%-ը՝	 կանայք:	
Միգրացիան	առավել	տարածված	է	21–55	տարեկան,	տնտեսապես	ակտիվ	բնակչության	
շրջանում:	

Աշխատանքային	 միգրացիան	 իր	 հետ	 բերում	 է	 փոփոխություններ	 ոչ	 միայն	
տնտեսական	և	սոցիալ-քաղաքական	կյանքում,	այլև	ընտանեկան	հարաբերությունների	
մշակույթի	 և	 հասարակական	 դերերի	 վերափոխումներ:	 Մշակութային	
փոխանակությունը	և	երկխոսությունը,	առաջընթացի,	մասնագիտական	հմտությունների	
կատարելագործման,	 ինչպես	 նաև	 ընտանիքի	 համար	ավելի	 բարեկեցիկ	պայմանների	
ու	 ֆինանսական	 միջոցների	 հայթայթման	 հնարավորությունները	 կարելի	 է	 դիտարկել	
որպես	 միգրացիայի	 դրական	 ազդեցություն:	 Մինչդեռ	 միգրացիան	 բերում	 է	 նաև	
բացասական	փոփոխություններ՝	հատկապես	ընտանեկան	մշակույթում:

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ÆÝãáõ± »Ý Ù³ñ¹ÇÏ Ù»ÏÝáõÙ

q

3. 2–4 աղբյուրների հիման վրա որոշեք այն պատճառները, ինչի՞ համար մարդիկ 
մեկնում են աշխատելու իրենց երկրից դուրս:

4. Որոշեք, թե ո՞ւմ տեսակետներն են ներկայացված Հարցախումբ 1-ում:  
Ո՞ր աղբյուրն է ձեզ օգնում ավելի լավ պատասխանել Հարց 3-ին: 

²ÕµÛáõñ  2  Ð³ñó³½ñáõÛó ¶áÑ³ñÇ Ñ»ï (14 ï³ñ»Ï³Ý, ·. Ø³ñÙ³ß»Ý)2

Հարց.	Ին՞չ	եք	կարծում,	ինչու՞	է	Ձեր	հայրը	մեկնել	աշխատանքի:
Պատ.	 Հայրս	 գնացել	 է,	 որ	 մենք	 ավելի	 լավ	 ապրենք:	 Աշխատում	 է	 և	 մեզ	 փող	

ուղարկում:	Այդ	գումարով	մենք	գնում	ենք	նոր	իրեր,	հագուստ,	այն	ամենը,	ինչ	մեզ	
հարկավոր	է:

²ÕµÛáõñ  3  ¶ÛáõÕ³Ï³Ý ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ

Հայաստանում	ամենամեծ	թվով	աշխատանքային	միգրանտները	Գեղարքունիքի	
մարզից	են,	կազմելով	մարզի	243.000	բնակչության	8	տոկոսը:	Գեղարքունիքի	մարզում	
մնացած	տղամարդկանց	համար	տնտեսական	հնարավորությունները	սակավաթիվ	
են3:	Մարզի	49	բարձրլեռնային	գյուղերում	գյուղատնտեսությամբ	զբաղվելու	համար	
պայմանները	նպաստավոր	 չեն:	Ձմեռն	այստեղ	կարող	է	ձգվել	մոտ	6	ամիս:	Դեռևս	
խորհրդային	 շրջանում	 կառուցված	 արդյունաբերական	 ձեռնարկությունները,	
որոնք	մի	ժամանակ	տարածքի	բնակիչներին	ապրելու	համար	գումար	վաստակելու	
հնարավորություն	էին	տալիս,	արդեն	վաղուց	փակվել	են:	

<…>	 Շիրակի	 մարզի	 Ազատան	 գյուղից	 Արտյոմը	 1993	 թվականից	 աշխատում	
է	 Յակուտիայում:	 Այս	 ընթացքում	 նա	 կարողացել	 է	 1988	 թվականի	 երկրաշարժից	

2	 Հարցարզրույցները	իրականացվել	են	Ռ.	Ծատուրյանի	կողմից	Շիրակի	մարզի	Մարմաշեն	համայնքում	
2014	թվականին	՝	«Ընդհանուր	պատմություն,	մշակութային	երկխոսություն»	ծրագրի	շրջանակում:

3	 Գեղարքունիքի	մարզը	Հայաստանի	ամենամեծ	վարչատարածքային	միավորն	է:	
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ավերված	տան	փոխարեն	նոր	տուն	կառուցել,	ինչպես	նաև	վճարում	է	3	դուստրերի	
ուսման	 վարձը	 համալսարանում.	 «Եթե	ամուսինս	 չմեկներ,	 մենք	 չէինք	 կարողանա	
ոչ	մի	բան	անել	Հայաստանում,	իսկ	այս	տունը	պահելու	համար	տարեկան	պետք	է	
մոտ	12000	դոլար	գումար,	որից	միայն	1.350.000	դրամը	(մոտ	3730	դոլար)	տալիս	ենք	
ուսման	վարձ»,-	պատմում	է	Արտյոմի	կինը4:

²ÕµÛáõñ  4  Ð³ïí³Í ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý 
ÙÇ·ñ³óÇáÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ ¶³·ÇÏ º·³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï 
Ñ³ñó³½ñáõÛóÇóª Ð³Û³ëï³ÝÇó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ 
Ù³ëÇÝ

Աշխատանքային	միգրանտները	 գերակշռում	 են	արտագաղթողների	հոսքերում:	
4	 միգրանտներից	 3-ը,	 որպես	 խթանող	 գործող,	 նշում	 են	 կամ	 աշխատատեղերի	
բացակայությունը	 առհասարակ,	 կամ	 համապատասխան	 աշխատավարձով	
աշխատատեղերի	բացակայությունը,	կամ	այն,	որ	չեն	կարողանում	գտնել	աշխատանք	
ըստ	 մասնագիտության,	 ինչպես	 նաև	 մատնանշում	 են	 գործածարությամբ	 ,	
ձեռնարկատիրությամբ	զբաղվելու	դժվարությունները:

Ըստ	 միգրացիոն	 հոսքերի	 վերլուծությանը	 նվիրված	 հետազոտության	 նյութերի,	
կարելի	 է	ասել,	 որ	 90-ականներից	 սկսծ	 Հայաստանից	արտագաղթել	 է	 1	 միլին	 300	
հազար	մարդ:	

<…>	Հայտնի	փաստ	է,	որ	հայերը	համարվում	են	լավ	շինարարներ	և	միգրանտների	
60-	 65%-ը	 զբաղված	 է	 շինարարության	 ոլորտում:	 Մեր	 քաղաքացիներից	 շատերը	
ներգրավված	են	նաև	սպասարկման,	առևտրի,	տրանսպորտային	ոլորտներում:	Բայց,	
այնուամենայնիվ,	գերակշիռ	մասը	ներգրավված	է	շինարարության	ոլորտում5. 

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. Øï³Í»ù ³Ýí³ÝáõÙ ³Ûë Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ

q

5. Ի՞նչ է պատկերված լուսանկար 5-ում: Ի՞նչ տրամադրություն ունեն լուսանկարի 
կանայք: Ձեր կարծիքով, ինչու՞ են կանայք տոնական սեղանի շուրջ նստած 
առանց տղամարդկանց: 

6. Ի՞նչ խնդիրների մասին են պատմում կանայք աղբյուր 6-ում: Որո՞նք են 
այն կանանց դժվարությունները, ում ամուսինները մեկնել են արտագնա 
աշխատանքի: 

7. Ի՞նչ է պատկերված Ա. Գրիգորյանի ընտանեկան արխիվի լուսանկարներում 
(աղբյուր 7, 8, 9): Կյանքի ի՞նչ տեսան¶ուններ են պատկերված նկարներում: 
Ձեր կարծիքով, ինչո՞վ է արտագնա աշխատանքի կենցաղը տարբերվում տան, 
ընտանիքի հետ ապրելու ¶անքից: 

4	 Г.	 Абрамян,	Ю.Мельникевич.	 Армения:	Женский	мир	 в	 одном	 высокогорном	 селении.	—	 [Эл.	 ресурс]	
Euroasia	http://russian.eurasianet.org/.	—	Հասանելիությունը՝:	http://russian.eurasianet.org/node/58583.	

5	 Элина	Кaзарян.	Основной	 вектор	мигрантов	из	Армении	направлен	 в	 сторону	России.	—	 [էլ.	 ռեսուրս]	
«Окно	в	Россию»	http://windowrussia.ruvr.ru/	,	հասանելիությունը՝:
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²ÕµÛáõñ  5  îáÝ³Ï³Ý Ñ³óÏ»ñáõÛÃ, ù. ²ßï³ñ³Ï, 20046

²ÕµÛáõñ  6  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³Ý³Ýó Ï³ñÍÇùÝ»ñ

Ամեն	 տարի	 Կանանց	 միջազգային	 տոնը՝	 մարտի	 8-ը,	 Ձորագյուղում	 նշվում	 է	
մի	փոքր	սև	հումորով7	Գյուղի	արական	բնակչության	97	%-ը,	որը	համարյա	գյուղի	
5000	 բնակչության	 կեսն	 է	 կազմում,	 մեկնել	 են	 արտագնա	 աշխատանքի:	 Մնացած	
բնակիչները	հումորով	իրենց	բնակավայրը	անվանում	են	՛՛Կանանց	ակումբ՛՛,	որտեղ	
կանայք	զբաղվում	են	գրեթե	ամեն	ինչով.	հող	են	մշակում,	երեխաներին	մեծացնում,	
մահացածներին	 հողին	 հանձնում	 և	 միայն	 իրենց	 հատուկ	 ոգու	 ուժով	 կարողանում	
պահպանել	սփռված	ընտանիքները:	Այս	միգրանտ	տղամարդկանց	մեծ	մասն	ամեն	
տարի	աշնանը	վերադառնում	 է	տուն:	 «Ամեն	անգամ,	 երբ	նրա	հետևից	փակում	եմ	
դուռը,	 ինձ	 թվում	 է,	 թե	 տան	 պատերը	 փլվում	 են	 «,	 —	 պատմում	 է	 4	 երեխաների	
մայր,	դպրոցի	տնօրեն	Հերիքնազ	Խաչատրյանը:	Նա	անձամբ	հող	է	հերկում,	ցանում,	
կովերին	ու	խոզերին	խնամում,	երբ	ամեն	տարի	ամուսինը	գարնանը	գնում	է	Մոսկվա:	
«Աշխատանքի	ողջ	բեռն	ընկնում	է	իմ	ուսերին,	իսկ	ամենավատը	այն	է,	որ	 չգիտես	
կվերադառնա	արդյո՞ք	ամուսինդ,	թե	ոչ	«:

«Շատ	դժվար	է	գյուղում	կին	լինելը,	ավելացնում	է	ռուսերենի	ուսուցչուհի	Լաուրա	
Հովհաննիսյանը,	—	մենք	այստեղ	կապված	ենք	հողին,	աշխատում	ենք	տղամարդկանց	
նման,	 իսկ	 մեր	 տղամարդիկ	 արդեն	 չեն	 էլ	 կարողանում	 վերադառնալ	 գյուղական	
կյանքին8:

6	 Ա.	Գրիգորյանի	ընտանեկան	արխիվից:	Շնորհակալություն	ենք	հայտնում	Ա.	Գրիգորյանին,	ընտանեկան	
լուսանկարները	հրատարակելու	թույլտվության	համար:	

7	 Дзорагюх	—	село	на	востоке	Армении,	недалеко	от	озера	Севан.
8	 Армения.	 Кошмары	 женщин	 села	 Дзорагюх.	 —	 [Эл.	 ресурс]	 «Armenia	 Today».	 —	 Հասանելիությունը՝:	 

http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=40285&SectionID=33&RegionID=0&Date=05/15/2011&Pa
gePosition=4.
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ÀÝï³Ý»Ï³Ý Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ³ÉµáÙÇó, 2000 Ã. 

²ÕµÛáõñ  7  Üáñ ³ßË³ï³ï»ÕáõÙ

²ÕµÛáõñ  8  ²í³·Á ³ñ¹áõÏáõÙ ¿  ²ÕµÛáõñ   9   ÌÝÝ¹Û³Ý ïáÝÁª 
ß³Éí³ñÁ, áñÁ ï³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ  ï³ÝÇó Ñ»éáõ9

ÙÇßï ³ñ¹áõÏáõÙ ¿ñ ÏÇÝÁ:

q

8. Ի՞նչն է ընդհանուր 10–11 աղբյուրների պատանիների պատասխաններում: 
Ինչպե՞ս են իրենց զգում երեխաները հայրերի բացակայության ժամանակ, ի՞նչն 
է նրանց մտահոգում: 

9. Ձեր կարծիքով ի՞նչ նպատակով է արված լուսանկարը (աղբյուր 12): Ի՞նչ 
զգացումներ է առաջացնում: 

10. Աղբյուրների ի՞նչ տեսակներ են ներկայացված այս մասում: Ինքանո՞վ է այս 
մասի աղբյուրներում ներկայացված տեղեկատվությունը ձեզ համար վստահելի: 
Ինչո՞ւ: 

9	 8,	9,	10	լուսանկարները	վերցված	են	Ա.	Գրիգորյանի	անձնական	արխիվից:	
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²ÕµÛáõñ  10  Ð³ïí³Í ²ñ³ÙÇ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó, 14 ï³ñ»Ï³Ý, ºñ¨³Ý 

Հարց.	 Ինչպե՞ս	 են	 փոխվում	 քո	 պարտականությունները	 հորդ	 բացակայության	
ընթացքում:	 Իսկ	 ինչպե՞ս	 է	 քո	 կարծիքով	 ազդում	 հորդ	 բացակայությունը	
առաջադիմությանդ	վրա,	իսկ	վարքի՞:

Պատասխան:	Չգիտեմ…Շատ	բան	չի	փոխվում,	մենակ	մայրիկս	է	շատ	հոգնում…	
Ես	 աշխատում	 եմ	 իրեն	 օգնել	 տան	 գործերում,	 հասկանում	 եմ,	 թե	 ինչ	 դժվար	
է	 իր	 համար	առանց	 հայրիկի:	 Տուն	 գալուց	 չեմ	 ուշանում,	 դասերս	 ինքնուրույն	 ու	
ժամանակին	 եմ	 սովորում:	 Հայրիկիս	 էլ	 չեմ	 ուզում	 մտահոգել:	 Չէ,	 որ	 ինքն	 էլ	 մեր	
համար	է	աշխատում,	չարչարվում,	որ	մենք	լավ	ապրենք:	Գնալուց	առաջ	հայրիկս	
ինձ	 խնդրում	 է,	 որ	 մայրիկին	 օգնեմ,	 ինձ	 լավ	 պահեմ,	 դասերից	 հետ	 չմնամ:	 Ինձ	
համար	դժվար	է,	որ	հայրս	կողքիս	չի,	բայց	ես	հասկանում	եմ,	որ	ինքը	մեզ	սիրում	է	
ու	աշխատում	է	մեր	համար:	

Հարց.	Ինքա՞ն	հաճախ	և	ինչպե՞ս	ես	շփվում	հորդ	հետ,	երբ	նա	Հայաստանում	չի:	
Ինչի՞	մասին	եք	զրուցում:	Իսկ	ինչի՞	մասին	եք	զրուցում,	երբ	նա	Հայաստանում	է:	

Պատասխան.	 Մենք	 հայրիկիս	 հետ	 շփվում	 են	 սկայպով	 և	 հեռախոսով:	 Նա	
զանգում	է	ամեն	օր	կամ	շաբաթը	մի	քանի	անգամ:	Ամեն	անգամ	մենք	պատմում	ենք	
այն	ամենը,	ինչ	կատարվում	է	տանը,	ի՞նչ	գնահատականներ	եմ	ստացել	դպրոցում,	
իմ	 ընկերների	 մասին,	 թե	 ո՞ւր	 ենք	 գնացել:	Մայրիկը	պատմում	 է,	 թե	 ի՞նչ	 են	ասել	
իմ	 մասին	 ծնողական	 ժողովին,	 բայց	 դե	 երբեմն	 ինչ	 որ	 բաներ	 էլ	 չի	 պատմում,	 որ	
հայրիկին	չանհանգստացնի…Իսկ	որ	հայրս	այստեղ	է,	ամեն	ինչ	գիտի,	մենք	իրար	հետ	
ծրագրում	ենք,	թե	ո՞ւր	գնալ,	ի՞նչ	առնել:	Հեռախոով	կամ	համակարգչով	չեմ	կարող	իր	
հետ	բոլոր	հարցերը	քննարկել….	Դե,	օրինակ	իմ	դասարանցիների	կամ	աղջիկների	
հետ	հարաբերությունները:	Աղջիկներին	ավելի	հեշտ	է,	նրանք	մայրիկների	հետ	են	
այդ	ամենը	քննարկում,	իսկ	ինձ	համար	դժվար	է	հեռավորության	վրա	հայրիկի	հետ	
ամեն	ինչ	քննարկել10…	

²ÕµÛáõñ  12  ÐÇß³ï³Ï Éáõë³ÝÏ³ñ Ñ³ÛñÇÏÇÝª ïÕ³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ïáÝÇó11

10	 Հարցարզրույցները	իրականացվել	են	Ռ.	Ծատուրյանի	կողմից	Շիրակի	մարզի	Մարմաշեն	համայքնում	
2014	թ.՝	«Ընդհանուր	պատմություն,	մշակութային	երկխոսսություն»	շրագրի	շրջանակում:	

11	 Նույն	տեղում:
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²ÕµÛáõñ  11  Ð³ïí³Í ÈáõëÇÝ»Ç Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó, 15 ï³ñ»Ï³Ý, ·. 
¶³ÝÓ³ù³ñ, î³íáõßÇ Ù³ñ½

Հարց.	Հայրդ	երբևէ	քեզ	իր	հետ	տարե՞լ	է	այն	երկիր,	որտեղ	աշխատում	է:	Իսկ	դու	
կցանկանայի՞ր,	որ	հայրդ	քեզ	ինչ-որ	ժամանակով	իր	հետ	տաներ,	ինչու՞:

Պատասխան.	Ես	դեռ	չեմ	հասցրել	հայրիկիս	հետ	լինել	արտասահմանում:	Հայրս	
ասում	է,	որ	ես	պետք	է	լավ	մասնագետ	դառնամ	ու	աշխատեմ	իմ	երկրում:	Բայց	ամեն	
դեպքում,	ես	շատ	կուզեի	արձակուրդներին	լինել	հայրիկիս	մոտ,	տեսնել,	թե	ինչպես	
է	աշխատում,	սովորել	նրանից,	ինչու	ոչ	նաև	տեսնել	նոր	վայրեր,	 ծանոթանալ	նոր	
մարդկանց	հետ12:

q

11. Աղբյուր 13-ի տեղեկատվության հիման վրա որոշեք, թե որտեղի՞ց են 
ամենաշատը մեկնում արտագնա աշխատանքի: Ի՞նչ հետևանք է դա ունենում:

12. Ինչպես է համադրվում (լրացնում, հաստատում, հակասություն, կասկածի 
հարուցում) աղբյուր 13-ը 2,3,5,6,10,11 աղբյուրների հետ:

²ÕµÛáõñ  13  ØÇ·ñ³Ýï áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÃÇíÁ13

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³Ý ¨ ÁÝï³ÝÇùÁ

q

13. Ձեր կարծիքով, ինչո՞վ է պայմանավորված Երևանում ՄԱԿ-ի կողմից 
միգրացիայի խնդիրներին նվիրված համաժողովի անցկացումը (Աղբյուր 
14): Համաժողովի մասնակիցների կարծիքով, ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկել 
Հայաստանում միգրացիոն իրավիճակը բարելավելու համար: 

14. Ի՞նչ չափանիշներ են կիրառվում աղբյուր 15-ի վիճակագրական 
տեղեկատվության մեջ: Ընտանիքի վրա ունեցած ի՞նչ ազդեցությունն է ցույց 
տրվում աËուսակում; 

12 Ա.	Հարությունյանի	անձնական	արխիվից,	Երևան,	2008թ.;.
13	 С.	Манукян.	Влияние	трудовой	миграции	из	Армении	в	Россию	на	экономику	и	социально-политическую	

ситуацию	 в	 Армении.	 —	 [էլ.	 ռեսուրս]	 հասանելիությունը՝	 http://www.soyuzinfo.am/rus/analitics/detail.
php?ELEMENT_ID=1101
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²ÕµÛáõñ  14  Â»ñÃÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ Ø²Î-Ç 2013Ã. »ñ¨³ÝÛ³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ

ՄԱԿ-ի	երևանյան	գրասենյակում	տեղի	ունեցավ	«Աշխատանքային	միգրացիա	և	
քաղաքականություն՝	ուղղված	հետխորհրդային	երկրների	զարգացմանը»	խորագրով	
համաժողով:	 Միջոցառումը	 կազմակերպվել	 էր	 Հայաստանի	 գործատուների	
հանրապետական	 միության	 կողմից՝	 ԵԱՀԿ	 և	 ՄԱԿ-ի	 Միգրացիայի	 միջազգային	
կազմակերպության	 աջակցությամբ:	 Միջոցառմանը	 մասնակցում	 էին	 պետական	
կառույցների,	 հասարակական	 կազմակերպությունների	 ներկայացուցիչներ,	
փորձագետներ	Հայաստանից,	Ռուսաստանից	և	Ղրղզստանից:

<…>	 Ինչպես	 նշեց	 ՄԱԿ-ի	 Միգրացիայի	 միջազգային	 կազմակերպության	
հայաստանյան	 գրասենյակի	 ղեկավար	 Իլոնա	 Տեր-Մինասյանը,	 իրավիճակը	
բարելավելու	նպատակով	պետք	է	մշակել	աշխատանքային	միգրանտների	Հայաստան	
վերադարձի	 ռազմավարություն:	 «Շատ	 միգրանտներ,	 մեկնելով	 Հայաստանից,	
աշխատանք	 են	 գտնում	 այլ	 երկրներում	 և	 պարբերաբար	 այնտեղից	 դրամական	
փոխանցումներ	են	ուղարկում.	Բայց	կարևոր	է	հասկանալ,	որ	աշխատելով	սեփական	
երկրում,	նրանք	ավելի	մեծ	օգուտ	կբերեն:	Դրա	համար	անհրաժեշտ	է	ստեղծել	նոր	
աշխատատեղեր	 և	 հետ	 վերադարձնել	 այս	 մասնագետներին,	 —	 հայտարարեց	 Ի.	
Տեր-Մինասյանը14.

²ÕµÛáõñ  15  Âí»ñÇ É»½íáí

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý íñ³ 
(2007–2013ÃÃ. ïíÛ³ÉÝ»ñ)15

îÝ³ÛÇÝ 
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
Ï³åÁ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ 
Ñ»ï

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ

ß³ï É³í É³í µ³í³ñ³ñ í³ï ß³ï í³ï

ÙÇ·ñ³Ýï 
ãáõÝ»ó³Í

0.4 6.2 45.0 35.0 12.2

Ý»ñÏ³ÛáõÙë 
ÙÇ·ñ³Ýï ãáõÝ»óáÕ

0.4 13.6 55.1 24.3 6.5

Ý³ËÏÇÝáõÙ 
ÙÇ·ñ³Ýï áõÝ»ó³Í

0.8 4.7 50.6 32.3 11.5

Ð³Û³ëï³Ý 
Ý»ñ·³ÕÃ³Í

0.0 13.3 45.0 36.0 5.6

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 0.4 7.6 47.2 32.8 11.0

q

15. Աշխատանքային միգրացիայի հետ ինչպիսի՞ առնչությունն է բացահայտվում 
16 և 17 աղբյուրներում: Ինչպե՞ս է այս աղբյուրների տեղեկատվությունը 
համադրվում (լրացնում, հաստատում, հակասում, կասկած հարուցում) 14 և 15 
աղբյուրների հետ:

14	 Экономическая	газета	Армении	«Деловой	Экспресс»էլ.	ռեսուրս.	http://www.express.am/,	հասանելիությունը՝	
http://www.express.am/article/35_1034/view/kak-vernut-trudovyh-migrantov-v-armeniyu.html.

15	 Աղյուսակ	 3.5.1	 «Արտաքին	 միգրացիա	 և	 սոցիալական	 բարեկեցությունը»,	 «Հայաստանի	 միգրացիոն	
իրավիճակի	 գնահատում	 ընտրանքային	 հետազոտության	 միջոցով».	 Գիտ.	 ղեկավար՝	 Ռ.	 Եգանյան	 ,	
Երևան,	 2013,	 հասանելիությունը՝	 http://files4.webydo.com/45/452723/UploadedFiles/7926b382-53f6-4128-
8dbb-cacc8e6a8ff9.pdf	,	էջ	52:
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²ÕµÛáõñ  16  ²Ï³Ý³ï»ëÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝ. ØÇÉ»Ý³ Ô³½³ñÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ

Սա	շատ	դժվար	է.	բոլոր	ընտանիքները	սպասում	են	ու	սպասում,	թե	ե՞րբ	է	ամուսինը	
վերադառնալու:	Մենք	բոլորս	ուզում	ենք,	որ	Հայաստանում	լինեն	աշխատատեղեր,	որ	
մեր	ընտանիքները	կարողանան	միասին	ապրել,	որ	հայրերը	կարողանան	տեսնել,	թե	
ինչպես	են	մեծանում	իրնց	երեխաները:	Ընտանիքը	ավելին	է,	քան	մայրը:	Մեզ	այստեղ	
հայրեր	էլ	են	պետք16.

²ÕµÛáõñ  17   ²Ï³Ý³ï»ëÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝ. ²ñÍíÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ

Ձորագյուղի	 51-ամյա	 բնակչուհի	Արծվիկ	 Հարությունյանի	խոսքով	 «միգրացիա»	
բառը	հավասարազոր	է	«կորուստ»	բառին:	Երբ	20	տարի	առաջ	իր	ամուսինը	մեկնեց	
Ռուսաստան	 աշխատանք	 փնտրելու,	 ինքը	 մտածեց,	 որ	 դրանով	 իրենք	 կապրեն	
առանց	կարիքի:	Արդյունքում	նա	միգրացիային	«տվեց»	ոչ	միայն	ամուսնուն,	ով	այլևս	
որևէ	 շփում	 չի	 պահպանում	 ընտանիքի	 հետ,	 այլև	 23-ամյա	տղային,	 ով	 մահացավ	
օտարության	մեջ՝	դժբախտ	պատահարի	արդյունքում:	Հիմա	կինը	ջանում	է	համոզել	
16-ամյա	տղային	 չգնալ	Ռուաստան,	 ինչպես	 հայրը	 և	 եղբայրը:	 «Ամեն	անգամ,	 երբ	
ես	լսում	եմ	միգրացիա	բառը,	ինձ	պատում	է	ցավը	և	կարոտը,-պատմում	է	նա	խորը	
հոգոցով,	—	եթե	միայն	մեր	երկրում	աշխատանք	լիներ,	ոչ	տղաս,	ոչ	ամուսինս	չէին	
գնա»17.

q Ամփոփիչ քննարկում

  Աշխատանքային միգրացիա. Ձեռքբերումներ և կորւոստներ

16	 Д.Мак	Гиннес.	Армения	и	миграция:	в	селах	остались	только	женщины.	—	[էլ.	ռեսուրս]	ИНОФорум	—	http://
www.inoforum.ru,	 հասանելիությունը՝	 http://www.inoforum.ru/inostrannaya_pressa/armeniya_i_migraciya_ 
v_syolah_ostalis_tolko_zhenwiny:

17	 Г.	Абрамян,	Ю.Мельникевич.	Армения:	Женский	мир	в	одном	высокогорном	селении.	—	 [էլ.	ռեսուրս]	
Euroasia	http://russian.eurasianet.org/	,	հասանելիությունը՝	http://russian.eurasianet.org/node/58583:	
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Ժամանակակից քաղաքը — մշակույթների խաչմերուկ  
և տարածք միջմշակութային երկխոսության համար

 X Միջմշակութային երկխոսության համար ի՞նչ հնարավորություններ 
է ստեղծում ժամանակակից քաղաքը

Ð³ñó³ËáõÙµ 1. ²ßË³ï³Ýù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï

q

1. Ի՞նչ է քաղաքը: Որո՞նք են նրա գործառույթները:
2. Ի՞նչ եք կարծում. ինչու՞ գիտնականները մեծ ուշադրություն են դարձնում այն 

երևույթների վրա, որոնք տեղի են ունենում ժամանակակից քաղաքներում 
(աղբյուրներ 1–2):

3. Ո՞րն է կարևորը միջմշակութային հաջող երկխոսություն իրականացնելու մեջ 
(աղբյուրներ 3–6):

4. Ինչպե՞ս եք հասկանում «միջմշակութային բազմազան երկխոսություն» 
հասկացությունը (աղբյուր 3):

²ÕµÛáõñ  1  ø³Õ³ùÁ ¨ Ýñ³ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ

Քաղաքը	դա	խոշոր	բնակավայր	է,	որի	բնակիչները	գերազանցապես	զբաղված	
են	 ոչ	 թե	 գյուղատնտեսությամբ,	 այլ	 արդյունաբերության,	 շինարարության,	
տրանսպորտի,	 առևտրի,	 գիտության,	 մշակույթի,	 սպասարկման	 ոլորտներում:	
Քաղաքը	 միաժամանակ	 արտադրական,	 վարչա-քաղաքական,	 մշակութային,	
գիտական	գործառույթների	վայր	է,	ինչպես	նաև	շրջակա	տարածքների	զանազան	
սպասարկման	ձևերի	կենտրոն	է1.

²ÕµÛáõñ     2     ø³Õ³ù³ÛÇÝ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
ï»ë³Ï³ñ³ñ 
ÏßÇéÁ2 ³ßË³ñÑÇ 
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ø²Î-Ç3 
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ

1	 Географическая	 энциклопедия.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://dic.academic.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/6249/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

2	 В	процентах	от	общей	численности	населения.
3	 2050	թվականին	քաղաքային	բնակչության	տեսակարար	կշիռը	զարգացած	երկրներում	կաճի	75%	-ից	

մինչև	86%,	զարգացած	երկրներում	—	45%	-ից	մինչև	66%.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]:http://demoscope.ru/.-
Հասանելիության	աստիճանը:http://demoscope.ru/weekly/2010/0429/barom04.php
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²ÕµÛáõñ  3  ¶Éáµ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ íñ³ 

Մարդկության	 մշակութային	 միասնականության	պատմության	 մեջ	 ներկայումս	
ծայր	առած	գործընթացները	սկզբունքորեն	փոխում	են	այն	կառույցները,	որոնք	մինչ	
օրս	որոշում	էին	առանձին	մշակույթների	և	քաղաքակրթությունների	ճակատագիրը:	
Սկսվել	 է	 նոր	 դարաշրջան,	 որի	 մեջ	 համաշխարհային	 պատմության	 գլխավոր	
բեմահարթակ	 է	 բարձրանում	 մշակույթների	 «բազմազան երկխոսությունը»:	 Այդ	
երկխոսությանը	 մասնակցությունը	 դառնում	 է	 ցանկացած	 մշակույթի	 զարգացման	
կարևոր	պայման:

Մեր	ժամանակներում	հատկապես	ակնհայտ	է	դառնում,	որ	մշակույթը,	որը	սերտ	
կապի	մեջ	է	մյուս	մշակույթների	հետ	և	իր	վրա	չի	կրում	նրանց	ազդեցությունը,	անկասկած	
դատապարտված	է	ետ	մնալ	համաշխարհային	մշակութային	զարգացումից,	…	որը	
բավականին	հարուստ	մշակույթ	է	և	 յուրացրել	է	մյուս	մշակույթների	նվաճումները	
և	 միաժամանակ	 չի	 դադարել	 յուրահատուկ	 և	 ինքնատիպ	 մշակույթ	 լինելուց.	 այդ	
ամենից	այն	ավելի	է	հարստանում:

Երբեք	 էլ	 պարտադիր	 չէ,	 որ	 գլոբալիզացիան	 հանգեցնի	 ազգային	 ինքնատիպ	
մշակույթի	 ոչնչացմանը:	 Տեսանելի	 ապագայում	 էլ	 դժվար	 թե	 սպասելի	 լինի	 ջնջել	
մշակույթների	մեջ	առկա	տարբերությունները	 (արդեն	իսկ	այն	պատճառով,	 որ	 չեն	
վերանալու	ազգային	լեզուները)4:

²ÕµÛáõñ  4  ÚàôÜºêÎà-Ý ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Մշակույթների	 միջև	 հաջող	 երկխոսության	 բանալին՝	 նրա	 մասնակիցների	
հավասար	 կարգավիճակի	 ճանաչումն	 է…	 երկխոսության	 ժամանակ	
մասնակցում	են	ոչ	միայն	մշակույթները,	որքան	մարդ-անհատը	և	խմբերը՝	իրենց	
դժվարությունների	և	պատկանելիության	բազմաթիվ	ձևերով,	իսկ	միջմշակութային	
երկխոսության	 հաջողության	անհրաժեշտ	պայմանը	 ոչ	 միայն	 ուրիշի	 մշակույթի	
մասին	իմացությունն	է,	այլ	առավել	կարևորը	 լսելն	 է,	 երկխոսության	վարումը	և	
զարմանալը5:

…Միջմշակութային	երկխոսության	խրախուսումը	 զգալի	 չափով	համընկնում	
է	 «բազմաթիվ	 ինքնությունների»	 սկզբունքի	 տեսակետի	 հետ:	 Դա	 վերաբերում	
է	 ոչ	 միայն	 տարբեր	 մշակույթներին	 պատկանելու	 գոյություն	 ունեցող	
հնարավորությանը,	 այլև	 այդ	 հնարավորության	 ձևերի	 զարգացմանը`առանց	 իր	
արմատները	 չմոռանալու	 զգացողության	 կորստի:	 Այլ	 խոսքով`երկխոսություն	
նշանակում	է	թափանցիկություն,	սակայն	ոչ	ինքնամոռացում6:

²ÕµÛáõñ  5  öÇÉÇëá÷³ÛÇ Ï³ñÍÇùÁ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

Երկխոսությունը	 առաջանում	 է	 ոչ	 թե	 տարբեր	 մշակույթների	 առկայության	
պատճառով,	այլ	նրա	հատուկ	տիպի	գոյության	պատճառով	և	ծնվում	է	համամարդկային	
հարազատության	 գիտակցության	 հետ	 միասին:	 Այսպիսի	 գիտակցությունը	
բացակայում	 էր	 մշակութային	 զարգացման	 առավել	 վաղ	 աստիճաններում,	 երբ	
անհատը	դեռևս	իրեն	 չէր	տարանջատում	իր	տեսակից	և	 լիովին	մերձեցած	էր	նրա	
հետ:	Չէ՞	որ	մարդիկ	միանգամից	չկռահեցին,	որ	իրենք	բոլորն	էլ	եղբայրներ	են	իրենց	
մտածելակերպով	կամ	նաև	ինչ-որ	այլ	բանով:	Եվ	միայն	այն	բանից	հետո,	երբ	անհատը	

4	 Локальные	 социокультурные	 миры.	 Законы	 истории	 и	 развитие	 культуры.	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	 http://studme.org.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://studme.org/161703124854/kulturologiya/
lokalnye_sotsiokulturnye_miry#794.

5	 Инвестирование	в	культурное	разнообразие	и	диалог	между	культурами.	Всемирный	доклад	ЮНЕСКО,	
2009,	C.	61.	Электронная	версия:	http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202r.pdf.

6	 Там	же,	C.	54.
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հասկացավ,	որ	ինքը	ինքնուրույն	անձնավորություն	է	ազատ	մտածողությամբ,	նրա	
մոտ	առաջացավ	մարդկային	ողջ	հոտին	իր	պատկանելիության	գիտակցումը,	իսկ	դա	
նշանակում	է`այլ	արյամբ,	կրոնով,	մշակույթով	և	նույնիսկ	ռասայի	մարդկանց	հետ	
միասնությունը:	 Համամարդկային	հարազատության	գիտակցությունը	առաջացնում	
է	երկխոսության	պահանջմունք,	ընդսմին	ոչ	միայն	իր	մշակութային	խմբի	ներսում,	
այլև	մյուս	խմբերի	ներկայացուցիչների	հետ7:

²ÕµÛáõñ  6  Øß³ÏáõÃ³µ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

…Ներկայիս	 մշակութային	փոփոխությունները	ավելի	 ու	ավելի	 են	 ենթարկվում	
մշակութային	 հաղորդակցության	 տրամաբանությանը:	 Ժամանակակից	
քաղաքակրթության	 մեջ	 մարդկանց	 գոյությունը	 անհնար	 է	 առանց	 մշակույթների	
միջև	 համաձայնության	 ձգտման,	 որին	 կարելի	 է	 հասնել	 միայն	 նրանց	 միջև	
միջմշակութային	 երկխոսության	 ճանապարհով:	 Այդ	 երկխոսության	 մեջ	 ոչ	 մի	
մշակույթ	 չի	 կարող	 հավակնել	 բացառիկ	 ձայնի	 իրավունքին	 կամ	 միակ	 ճշմարիտ	
աշխարհահայեցողությանը:	 Մշակույթների	 միջև	 հարաբերությունները	 պետք	 է	
կառուցվեն	 փոխհամաձայնության	 և	 այլակարծության	 սկզբունքների	 հիման	 վրա:	
Այդպիսի	հարաբերության	իրական	հիմք	կարող	է	ծառայել	յուրաքանչյուր	մշակույթի	
մեջ	 դրական	 համամարդկային	 արժեքների	 առկայությունը,	 որոնք	 կարելի	 է	
օգտագործել	միջմշակութային	փոխհամաձայնության	գալու	համար8:

Ð³ñó³ËáõÙµ 2. ø³Õ³ùÁ áñå»ë «áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï» Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý í³Ûñ:

q

5. Ի՞նչն է քաղաքային միջավայրին դարձնում ավելի ընկալելի մյուս մշակույթների 
հանդեպ (աղբյուրներ 7–10):

6. Հարցախմբի աղբյուրների հիմքի վրա ձևակերպեք քաղաքի հիմնական գծերը, 
որպես միջմշակութային երկխոսության հարմարավետ տարածք:

²ÕµÛáõñ  7  öÇÉÇëá÷³ÛÇ Ï³ñÍÇùÁ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Տեսությունների	 հանգուցային	 գաղափարը,	 որը	 գործ	 ունի	 քաղաքային	
տարբերությունների	 հետ	 և	 որ	 այդ	 տարբերությունները	 ստեղծվում	 են	 ոչ	 միայն	
քաղաքային	 կյանքում,	 այլև	 ինքը՝	 քաղաքն	 է	 այն	 ստեղծում:	 Այստեղից	 էլ	 քաղաքի	
բազմաթիվ	բնութագրությունները	որպես	«ուրիշների»	հետ	հանդիպման	վայրի,	որպես	
վայր,	որտեղ	քաղաքաբնակը	միշտ	այն	մարդկանց	շրջանում	է,	որոնք	ոչնչով	իրեն	նման	
չեն:	<…>	XVIII	դարից	սկսած	քաղաքին	վերագրվեց	որպես	թե	կախարդական	վայր,	
գործունեության	հատուկ	քիմիա,	երբ	սոցիալական	տարբեր	տարրերը	(դասակարգերը	
և	 էթնիկական	խմբերը)	 վեր	են	ածվում	 քաղաքային	նոր	հասարակության	և	որտեղ	
ստեղծվում	է	համընդհանուր	տիեզերական	մշակույթ9:	

7	 Межуев	 В.	М.	 Диалог	 как	 способ	 межкультурного	 общения	 в	 современном	 мире.	 Журнал	 «Вопро-
сы	 Философии».	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://vphil.ru.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://vphil.ru/index.
php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=52.

8	 Грушевицкая	Т.	Г.	и	др.Основы	межкультурной	коммуникации:	Учебник	для	вузов.	—	М.:	ЮНИТИ-ДА-
НА,	 2002.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.countries.ru/library/.	—	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.
countries.ru/library/intercult/mktr.htm

9	 Елена	Трубина.	Город	в	теории.	Опыты	осмысления	пространства.	—	М.:	НЛО.	2011.	С.	356–357.
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²ÕµÛáõñ  8  àõñµ³ÝÇ½³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ùÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³

Մշակութաբանները	<…>	նշում	են	ուրբանիզացիայի	կապը	խոշոր	քաղաքների	
աճող	 պոլիէթնիկության	 հետ.	 ուրբանիզացիան	 սովորաբար	 ուղեկցվում	 է	
ավանդույթների	վերացմամբ,	սոցիալական	միջավայրը	դարձնում	է	ավելի	բաց	ու	
տանելի	զանազան	արժեքների	և	վարքագծի	ձևերի	հանդեպ10:

²ÕµÛáõñ  9  Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ùÇ ëáóÇ³É-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ  
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

Ժամանակակից	 քաղաքի	 տարածության	 մեջ	 բազմաքանակ	 էթնիկական	
խմբեր,	 տարբեր	 մշակույթներ,	 դավանանքներ,	 ավանդույթներ,	 վարքագծի	
մոդելներ	 և	 դրանով	 պայմանավորված	 սոցիալ-մշակութային	 հիմնախնդիրների	
առկայության	 պայմաններում	 անհրաժեշտություն	 է	 առաջանում	 քաղաքական,	
տնտեսական	 և	 բնապահպանական	 հարցերին	 զուգահեռ	 զբաղվել	 նաև	
միջէթնիկական,	 միջդավանական	 հարցերով,	 որոնք	 ուղղակիորեն	 կախված	 են	
սոցիոումի	 ունակություններից՝	 ավելի	 հանդուրժողական	 և	 արդյունավետ	 լինելու	
սոցիոմշակութային	տարածության	մեջ11:

²ÕµÛáõñ  10  êáóÇáÉá·Ç Ï³ñÍÇùÁ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ

Քաղաքը	 կարելի	 է	 բնորոշել	 որպես	 սոցիալական	 ընդհանրության	 տեսակ,	
որը	 գործում	 է	 բնակության	 հատուկ	 խմբերի	 սոցիալական	 ինտեգրացիայի	
հիման	 վրա:	 Ինտեգրացիոն	 գործընթացները	 տեղի	 են	 ունենում	 ամենատարբեր	
մակարդակներում:.<…>

Սոցիոմշակութային	 աստիճան	 ասելով	 մենք	 առաջին	 հերթին	 հասկանում	 ենք	
քաղաքային	մշակույթի	հանդուրժողականություն,	որը	նախապայմաններ	է	ստեղծում	
սոցիալական	 և	 էթնիկական	 տարբեր	 արգելքներ	 հաղթահարելու	 համար՝	 տարբեր	
խմբերի	 և	 քաղաքային	 բնակչության	 տարբեր	 խավերի	 միջև	 համագործակցության	
ճանապարհին12:	

Ð³ñó³ËáõÙµ 3. Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ùÁ ` áñå»ë Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ 
Ë³ãÙ»ñáõÏ

q

7. Մատիտով կամ տարբեր գույնի ֆլոմաստերով ընդգծեք Երևան քաղաքի 
օրվանը նվիրված ծրագրում 
ա) միջազգային մակարդակի միջոցառումներ, 
բ) ազգամիջյան, 
գ) ազգային:

8. Ինչպե՞ս են այդ միջոցառումները նպաստում միջմշակութային երկխոսության 
կայացմանը:

10	 Драч	Г.В.	и	др.	Культурология:	учебник	для	вузов.	С-Петербург,	ООО	«Лидер»,	2011,	C.335.
11	 Афанасьева	Л.	Пространство	взаимопонимания	и	возможностей.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://mbox.org.

ua.	—	Հասանելիությունը՝:	http://mbox.org.ua/2015/03/space_and_understanding/
12	 Понкалина	 О.В.	 Социальная	 экология	 городского	 пространства.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.

comk.ru/project/open_map/HTML.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/
ponukalina_doc.htm



359
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²ÕµÛáõñ  11  ä³ßïáÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ. ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ûñÁ

Համաձայն	Հայաստանի	Հանրապետության	«Հայաստանի	Հանրապետությունում	
տոների	 և	 հիշատակման	 օրերի»	 օրենքի	 18-րդ	 հոդվածի,	 Հայաստանի	
Հանրապետության	 կառավարության	 2005	 թվականի	 հունիսի	 23-ի	 882	 որոշման,	
հոկտեմբեր	ամսվա	երկրորդ	շաբաթը	հայտարավում	է	Երևան	քաղաքի	օր13:	

 «Էրեբունի — Երևան 2796» տոնական միջոցառումների ծրագիր

 11.10.2014 թ.
14.00		 Ժողովրդական	ստեղծագործության	աշխատանքների	ցուցադրություն,	ազգային	

խաղեր,	հտարազ	և	խոհանոց	 
(«Էրեբունի»	պատմա-հնագիտական	թանգարան-արգելոցին	 
հարող	տարածք	—	Էրեբունու	փողոց)

15.00	 Ազգային	խաղերի	սկիզբ
16.00	 Համերգ	«Պատանի	երաժիշտների	Երևանը»
16.30	 Լարախաղացների	միցույթ
17.00	 Ազգային	և	ժողովրդական	արվեստի	համերգ
19.00	 Համերգային	ծրագիր	«Երևանում	տոն	է...»	(«Էրեբունի»	պատմա-հնագիտական	

թանգարան-արգելոցի	հրապարակ)

 12.10.2014 թ.
10.00	 Ակցիա-	Հնաոճ	ավտոմեքնաների	ծքերթ	Երևանի	փողոցներով
10.30	 Երևան	—	ԱՐՏ	(Սարյանի	պուրակ)
11.00	 Ակցիա	—	Երևան	քաղաքի	հուշարձանների	մաքրություն
12.00	 «Երևանյան	էսքիզներ»	քաղաքաշինական	նախագծերի	ցուցադրություն	

(Թամանյանի	արձանի	հարևանության)
13.00	 Մանկա-	պատանեկան	աշխատանքների	ցուցադրություն	բաց	երկնքի	տակ	

(Հենրիկ	Իգիթյանի	անվան	էսթետիկայի	ազգային	կենտրոնին	հարող	տարածք,	
Աբովյանн	13)

14.00	 Տոնական	շքերթ:	(Երևանի	քաղաքապետարանից	մինչև	Հանրապետության	
հրապարակ)

14.30	 2796	մետր	մարաֆոնային	վազք.	/Մատենադարանից՝	Սայաթ-Նովա,	Աբովյան,	
Հանրապետության	հրապարակ	երթուղով/

15.00	 «Իմ	հին	ու	նոր	Երևանը».	Խորեոգրաֆիկ	ներկայացում	(Հանրապետության	
հրապարակ)

15.00	 Մանկական	տոնական	ծրագրեր	(տիկնիկային	ներկայացումներ,	զվարճալի	
խաղեր,	ծաղրածուներ,	հեքիաթների	հերոսներ	և	այլն	/	Կիրովի	անվան	մանկական	
այգի)

15.00	 Ուսանողական	հրապարակ	(Կոնսերվատորիայի	պուրակ)
15.00	 «Տոնական	զբոսանքներ»	թատերական-կրկեսային	ներկայացումներ	(Հյուսիսային	

պողոտա)
15.00	 Սպորտային	ցուցադրական	ելույթներ	(Ազատության	հրապարակ)
15.00	 «Երեք	դարաշրջաններ»	ֆոտո-ցուցադրություն	(Օպերայի	և	բալետի	

ակադեմիական	ազգային	թատրոնի	ծառայողական	մուտք)
15.30	 «Ողջույն	աշխարհի	ժողովուրդներին»	(էթնիկական	համույթների	ելութներ,	

որոնք	ապրում	են	Երևանում,	ազգային	փոքրամասնությունների	համույթների	
ելույթներ	—	Ստ.	Շահումյանի	անվան	հրապարակ)

15.30	 Ազգային	և	ժողովրդական	արվեստի	համերգ	(Մաշոց	և	Բյուզանդ	փողոցների	
խաչմերուկ)

15.30	 «Երևանյան	խաղեր»	—	երևանյան	բակային	խաղերի	մրցույթ	(Անգլիական	այգի)

13	 Мэрия	Еревана.	Официальный	сайт.	Праздники	и	памятные	дни.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	https://www.
yerevan.am/ru.	—	Հասանելիությունը՝:	https://www.yerevan.am/ru/holidays-and-memorial-days/.
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15.30	 «Երևանյան	բանաստեղծ»	—	Կարաոկեի	հրապարակ	(Շառլ	Ազնավուրի	անվան	
հրապարակ)

16.00	 Առագաստանավային	սպորտի	ցուցադրական	ելույթներ	(Կարապի	լիճ)
16.30	 Հեծանվավազք	(Արգիշտի	փող.-Իտալիայի	փողոց	—	Նալբանդյան	փող.	—	Սայաթ-

Նովա	փող.	—	Մաշտոցի	փող.-	Իսակովի	պողոտա	մինչև	հեծանվային	վազքուղի)
17.00	 Շախմատային	մրցաշար՝	նշանավոր	շախմատիստների	մասնակցությամբ	(Շառլ	

Ազնավուրի	անվան	հրապարակ)
17.00	 «Երևանյան	պար»	ազգային	պարերի	հրապարակ	(Ազատության	հրապարակ)
17.00	 Դասական	երաժշտության	համերգ	(Կոնսերվատորիայի	պուրակ)	
17.30	 Էստրադային	համերգ	(Ստ.	Շահումյանի	անվան	հրապարակ)
18.00	 Ջազ	համերգ	(Կասկադ	համալիր,	Գաֆեսչյան	արվեստի	կենտրոն)
18.30	 Սրճարանային	երգի	երեկո	(Մոսկովյան	պուրակ)
19.30	 «Երևան-իմ	տուն»	—	գալա-համերգ	(Հանրապետության	հրապարակ)
20.00	 «Ոգեշնչում	է	Երևանը»	—	Ռոկ-համերգ	(Ազատության	հրապարակ)
22.00	 Երիտասարդական	դիսկոտեկ	(Հանրապետության	հրապարակ)14.

q Ուսումնասիրեք 12–28 աղբյուրները և պատասխանեք հարցերին

9. Ինչի՞ մասին է այդ աղբյուրը: Ի՞նչ միջոցառում, օբյեկտ կամ իրավիճակ է այն 
նկարագրում:

10. Այն տեղակա՞ն, թե՞ միջազգային կարգի միջոցառում է:
11. Ի՞նչ է տալիս այդ միջոցառումը քաղաքի մարդկանց, բնակիչներին:
12. Ո՞րն է նրա գլխավոր արժեքը մշակույթների երկխոսության համար

²ÕµÛáõñ  12  êáõñµ ²ëïí³Í³ÍÇÝ áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ15

14	 «Эребуни-Ереван	2796»	Программа	праздничных	мероприятий.	Официальный	сайт	Ереванского	муниципа-
литета.	Управление	информации	и	по	связям	с	общественностью	мэрии	Еревана.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	
https://www.yerevan.am/ru/.	—	Հասանելիությունը՝:	https://www.yerevan.am/ru/erebuni-yerevan–2796/..	

15	 Ուղղափառ	եկեղեցի	Երևանում:	Լուսանկարը	Հ.	Հովհաննիսյանի	2013թ.
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²ÕµÛáõñ  13  ä³ñëÏ³Ï³Ý «Î³åáõÛï Ù½ÏÇÃÁ» ºñ¨³ÝáõÙ16 
 
 
 
 

²ÕµÛáõñ  14  êÇÝ³·á· ºñ¨³ÝáõÙ17

16	 Պարսկական	«Կապույտ	մզկիթը»	Երևանում:	Լուսանկարը	Հ.	Հովհաննիսյանի	2013թ.
17 Synagogue	in	Yerevan.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս] https://commons.wikimedia.org/.	—	Հասանելիությունը՝:	

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synagogue_in_Yerevan_05.JPG.
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²ÕµÛáõñ  15  êáõñµ ÐáíÑ³ÝÝ»ë ØÏñïãÇ »Ï»Õ»óÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ)18 

²ÕµÛáõñ  16  ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ð³ñáõÃÛ³Ý »Ï»Õ»óáõ Ù³ëÇÝ

1987	 թ.	 Համայն	 Վրաց	 պատրիարք	 Իլյա	 Երկրորդի	 օրհնությամբ	 Երևանում	
հիմնվեց	 Հիսուս	 Քրիստոսի	 Համբարձման	 եկեղեցին:	 Նրա	 վանահայր	 Ալեքսանդր	
Շկարբանենկոն	հարցազրույցում	պատմեց,	որ	չնայած	քաղաքական	և	այլ	տիպի	բոլոր	
տարաձայնություններին,	Ռուսաստանը,	Վրաստանը	և	Հայաստանը	աղոթում	են	մեկ	
Աստծու	և	գտնվում	են	Բարձրյալի	միևնույն	հովանու	տակ.«80-ական	թվականներին	
Հայաստանում	 ռուսների	 թիվը	 բավականին	 շատ	 էր	 և	 հավատացյալների	 հոսքը	
այնքան	մեծ	էր,	որ	շատերը	նույնիսկ	եկեղեցում	չէին	տեղավորվում,	քանի	որ	ներսում	
տարածքը	ընդամենը	վեց	մետրը	քսանի	վրա	էր:	Ներկայումս	հավատացյալները,	որոնք	
ռուսական	և	վրացական	սփյուռքի	ներկայացուցիչներ	են,	մշտական	հաճախորդների	
թիվը	16–20	մարդուց	չի	անցնում,	իսկ	մեծ	տոների	ժամանակ	նրանց	թիվը	հասնում	է	
50-ի,-հաղորդում	է	հայր	Ալեքսանդրը19.

18	 John_The_Baptist_Church_of_Yerevan.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	https://commons.wikimedia.org/.	—	Режим	 
доступа:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_John_The_Baptist_Church_of_Yerevan.jpg.

19	 Армения,	Грузия,	Россия:	под	покровом	Богородицы.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://www.pravda.ru/.	—	 
Հասանելիությունը՝:	http://www.pravda.ru/faith/faithguest/28-03–2012/1112783-armenia_bog-0/.
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²ÕµÛáõñ  17  ºñ¨³ÝÇ «Î³åáõÛï Ù½ÏÇÃÁ»

Երևանում	 պարսկական	 7000	 քառ.մ.	 ընդհանուր	 մակերեսով	 «Կապույտ	
մզկիթը»	կառուցվել	 է	 1765	թվականին	Երևանի	պարսիկ	Հուսեյին	խանի	կողմից:	
«Կապույտ	մզկիթի»	գրադարանում	պահպանվում	են	մոտ	8000	գիրք	պարսկերեն	
և	 անգլերեն	 լեզուներով:	 Այնտեղ	 կան	 կրոնական	 և	 աշխարհիկ	 բնույթի	 շատ	
հետաքրքիր	 գրքեր:	 Գրադարանը	 հիմնականում	 ծառայում	 է	 արևելագետների,	
իրանցի	ուսանողների	համար,	որոնք	ապրում	և	սովորում	են	հայկական	բուհերում:	
Մզկիթում	 կազմակերպվում	 են	 պարսկերենի	 դասընթացներ:	 Ներկայումս	
Կապույտ	 մզկիթը	 իր	 ինքնատիպությամբ,	 ճարտարապետեությամբ	 և	 արևելյան	
գեղեցկությամբ	համարվում	է	Երևանի	տեսարժան	վայրերից	մեկը	և	լրացնում	է	այս	
հին	մշակութային	տարաժաշրջանի	պատմական	հարստությունը20:

²ÕµÛáõñ  18  2011 Ãí³Ï³ÝÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ µ³óí»É ¿ í»ñ³Ýáñá·í³Í ëÇÝ³·á·Á

Երևանում	 բացվել	 է	 վերանորոգված	 սինագոգը,	 որը	 չէր	 գործում	 1990-ական	
թվականներից	 սկսած:	 Հայաստանում	 հրեական	 համայնքի	 ներկայացուցիչները,	
որոնք	կազմում	են	մոտ	800	մարդ,	նշում	են	սինագոգի	վերաբացման	կարևորությունը	
ոչ	միայն	կրոնական,	այլև	լուսավորչական	տեսանկյունից21:

²ÕµÛáõñ  19  ²ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ºñ¨³ÝáõÙ

«2012	թվականի	դեկտեմբերին	Երևանի	պետական	 բժշկական	համալսարանում	
կայացավ	արտասահմանցի	ուսանողների	փառատոն,	որը	նվիրված	էր	ուսանողական	
խորհրդի	 տասնամյակին:	 «Բարեկամություն»	 փառատոնը	 նպատակաուղղված	
է	 համալսարանի	 արտասահմանցի	 ուսանողների	 միջև	 բարեկամական	
հարաբերությունների	 խորացմանը:	 Միջոցառումը	 սկսվեց	 արտասահմանցի	
ուսանողների	կողմից	կատարվող	ազգային	երգ	ու	պարով,	որոնք	սովորում	են	ԵՊԲՀ-
ում:	 Համերգին	 ներկա	 էր	 համալսարանի	 պրոֆեսորա-դասախոսական	 կազմը,	
ինչպես	նաև	Հնդկաստանի	և	Իրանի	Իսլամական	Հանրապետության	դեսպանատների	
ներկայացուցիչները:	 Փառատոնի	 ավարտից	 հետո	 համալսարանի	 կենտրոնական	
մասնաշենքի	սրահում	հյուրերին	սպասում	էր	ամենատարբեր	երկրների	խոհանոցների	
հիման	վրա	բացված	սեղանները,	որոնք	պատրաստել	էին	ԵՊԲՀ-ի	արտասահմանցի	
ուսանողները22:	

²ÕµÛáõñ  20  àõë³ÝáÕ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñÇ ÷³é³ïáÝ

Անդրկովկասյան	 ուսանողական	 ֆիլմերի	 փառատոնը	 «Արվեստանոցը	
խաչմերուկում»	անցկացվեց	Երևանում՝	2009	թվականի	ապրիլի	15–17-ը:

Ինչպես	հաղորդել	են	«Նորություններ-Հայաստան»	գործակալությանը	«Եվրազիա-
համագործակցություն»	հիմնադրամում,	այս	փառատոնը	հանդիսանում	է	Հայաստանի,	
Վրաստանի	 և	 Ադրբեջանի	 «Ինտերնյուս»	 հասարակական	 կազմակերպության	 հետ	
համագործակցության	արդյունքը	և	«Արվեստանոցը	խաչմերուկում»	ծրագրի	մի	մասը:

Ծրագիրն	 իրականացվում	 է	 USAID	 և	 «Եվրազիա-համագործակցություն»	
հիմնադրամի	ֆիանանսական	աջակցության	շնորհիվ:	Ծրագրի	հեղինակները	իրենց	

20	 Единственная	 мечеть	 в	 христианском	 Ереване.	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://rus.azattyk.org	 /.	 —	
Հասանելիությունը՝:	http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_armenia_akishov_blog_mosque/24485801.html.

21	 В	Ереване	открылась	отреставрированная	синагога.	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	http://armenpress.am/rus/.	—	
Հասանելիությունը՝:	http://armenpress.am/rus/news/653464/.

22	 Фестиваль	«Дружба».	[Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	Ереванский	государственный	медицинский	университет.	—	 
http://www.ysmu.am/index.php?lang=ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.ysmu.am/index.php?option=com_
content&view=article&id=773:frendship&catid=49:news&Itemid=1&lang=ru.
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առջև	 նպատակ	 են	 դրել	 ստեղծել	 մասնագիտական	 կապերի	 հնարավորություններ	
Հայաստանի,	 Վրաստանի	 և	 Ադրբեջանի	 բուհերի	 ռեժիսուրայի	 և	 լրագրության	
ֆակուլտետի	 ուսանողների	 համար:	 Տարվա	 ընթացքում	 սկսնակ	 մասնագետներն	
անցել	 են	 վավերագրական	 կինոյի	 արտադրության	 դասընթացներ,	 իսկ	 հետո	
աշխատել	են	իրենց	ֆիլմերի	վրա:	Յուրաքանչյուր	ստեղծագործական	խմբի	մեջ	մտել	
են	ուսանողներ,	որոնք	ներկայացնում	են	երկու	տարբեր	երկրեներ:

Ամբողջությամբ	վերցրած,	ծրագրի	իրականացմանը	մասնակցություն	են	բերել	72	
ուսանողներ	երեք	երկրներից,	ստեղծվել	է	42	համատեղ	ֆիլմ:	Կինոնկարները,	որոնք	
ստեղծվել	 են	 ծրագրի	 շրջանակներում,	 ցուցադրվել	 են	 Հայաստանի,	 Վրաստանի	 և	
Ադրբեջանի	հեռուստալիքներով:

Արդեն	 մի	 քանի	 տարի	 է,	 ինչ	 «Ինտերնյուսը»	 ստեղծում	 է	 կինոարտադրանք,	
որը	 հանդիսանում	 է	 Հայաստանի,	 Վրաստանի	 և	 Ադրբեջանի	 ստեղծագործական	
մարդկանց	 համագործակցության	 արդյունքը:	 Այս	 արտադրանքը	 պետք	 է	 հատուկ	
ուշադրության	արժանանա	մեր	հանդիսատեսի	կողմից,	քանի	որ	այն	ոչ	միայն	օգնում	
է	տարածաշրջանային	երկխոսությանը,	այլև	որպես	կինոատադրանք	իրենից	կարևոր	
արդյունք	 են	 ներկայացնում,	 ստեղծելով	 տարածաշրջանի	 միասնական	 մշակույթի	
օրինակ»,	 ասվում	 է	 «Եվրազիա-համագործակցություն»	 հիմնադրամի	 հայկական	
գրասենյակի	տնօրեն	Գևորգ	Տեր-Գաբրիելյանի	տարածած	հաղորդագրության	մեջ23:

²ÕµÛáõñ  21  «²ñÙÙáÝá» ÷³é³ïáÝÁ ºñ¨³ÝáõÙ 

Այսօր,	 2015	 թվականի	 մայիսի	 11-ին	 Հայաստանի	 մայրաքաղաքում	ավարտվեց	
XIII	 միջազգային	 մոնոբեմադրությունների	փառատոնը՝	 «Արմմոնո»:	 Հանդիսատեսի	
դատին	են	հանձնվել	31	բեմադրություններ	Եվրոպայի,	Աֆրիկայի,	Մերձավոր	Արևելքի	
և	 ԱՄՆ	 երկրներից:	 Երևանյան	 հասարակայնությանը	 իրենց	 աշխատանքներն	 են	
ներկայացրել	 տեղացի	 դերասանները,	 ինչպես	 նաև	 դերասաններ	 Ռուսաստանից,	
Բելոռուսիայից,	 Լիտվայից,	 Լեհաստանից,	 Բուլղարիայից,Մարոկկոյից,Եգիպտոսից,	
Քուվեյթից,	Իրանից	և	ԱՄՆ-ից	…

Երևանի	 բնակիչ	Մարսել	Բարսեղյանը	մի	 քանի	 բեմադրություն	 դիտելուց	 հետո	
նշել	 է,	 որ	 նմանտիպ	 փառատոնները	 թույլ	 են	 տալիս	 դիտել	 համաշխարհային	
թատերական	արվեստի	ողջ	բազմազանությունը24:

²ÕµÛáõñ  22  «àëÏ» ÍÇñ³Ý» ÏÇÝá÷³é³ïáÝÇ ïÝûñ»Ý, ÏÇÝáé»ÅÇëáñ Ð³ñáõÃÛáõÝ 
Ê³ã³ïñÛ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó. 2011Ã.

Փառատոնի	 նշանաբանն	 է՝	 «Մշակույթների	 և	 քաղաքկրթությունների	
խաչմերուկում»:	 Մենք	 ձգտում	 ենք	 համապատասխանել	 սկզբնապես	 ընտրված	
գաղափարից	 և	 փառատոնի	 մասնակցությանը	 ներգրավել	 ֆիլմեր	 աշխարհի	 բոլոր	
անկյուններից,	ամենատարբեր	 մշակույթների,	 ուղղությունների,	 ստեղծագործական	
և	 էսթետիկական	 մոտեցումների	 կինոնկարներ:	 Գլխավոր	 չափանիշներն	 են՝	
գեղարվեստական	 բարձր	աստիճանը	 և	 հեղինակային	 կինոն:	Մենք	 չենք	 զբաղվում	
շոու-բիզնեսով,	 մենք	 չենք	 զբաղվում	 առևտրով:	 Մենք	 փորձում	 ենք	 ստեղծել	
մշակույթների	երկխոսություն՝	որպես	բարիդրացիական	գոյակցության	և	համատեղ	
զարգացման	հիմք:

Մենք	 պատրաստվում	 ենք	 ներկայացնել	 ծրագիր	 «ԱՊՀ	 երկրների	 կինոն.	
անկախության	20	տարի»	վերնագրով:	Իրականությունն	այն	է,	որ	վերջին	20	տարում	
ԱՊՀ	երկրների	կինեմատոգրաֆիստների	ստեղծագործական	կապերը	թուլացել	էին,	

23	 В	 Ереване	 пройдет	 фестиваль	 студенческих	 фильмов	 «Мастерская	 на	 перекрестке».	—	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	http://panarmenian.net/rus/.	—	Հասանելիությունը՝:	http://panarmenian.net/rus/news/30284.

24	 Зрители	 фестиваля	 «Арммоно»	 в	 Ереване	 увидели	 31	 спектакль.	 ©	 Кавказский	 Узел	 [Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	http://www.kavkaz-uzel.ru.	—	Հասանելիությունը՝:	http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/262097/.
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Ժամանակակից	քաղաքը	—	մշակույթների	խաչմերուկ	և	տարածք	միջմշակութային	երկխոսության	համար

ավելին՝	 կապերը	 կտրվել	 էին,	 խախտվել	 էր	 մշակութային	 ընդհանուր	 տարածքը,	
երբեմն	նույնիսկ	մենք	չունենք	հաստատուն	տեղեկատվություն,	թե	ինչ	է	կատարվում	
մեր	 հարևանների	 մոտ,	 կինեմատոգրաիական	 ինչ	 ճանապարհ	 են	 հաղթահարել	
նրանք	 վերջին	 20	տարում:	Ահա	 թե	 ինչու	 մենք	 մեր	առջև	 դրել	 ենք	 նոր	 նպատակ՝	
նպաստել	 համագործակցության	 միասնական	 կինեմատոգրաֆիական	 ընդհանուր	
հումանիտար	և	մշակութային	տարածության	վերականգնմանը:	Աջակցել	մշտական	
ստեղծագործական,	մշակութային,	գործարար	և	ընդհանրապես	մարդկային	կապերի	
և	 հարաբերությունների	 հաստատմանը	 Համգործակցության	 ողջ	 տարածքում:	 Այդ	
ծրագրին	մասնակցում	են	ԱՊՀ	բոլոր	երկրների	մեր	գործընկերները՝	Բելոռուսիայից,	
Ղազախստանից,	 Կիրգիզիայի,	 Մոլդովայից,	 Ռուսաստանից,	 Տաջիկստանից	 և	
Ուկրաինայից25.	

²ÕµÛáõñ  23  ö³é³ïáÝ «ºñÏñÝ»ñÁ Ù»Ï ï³ÝÇùÇ ï³Ï» 

Հինգերորդ	տարին	անընդմեջ	Երևանում	անցկացվում	է	«Երկրները	մեկ	տանիքի	
տակ»	փառատոնը,	որն	իր	մեջ	ներառնում	է	ցուցահանդես	և	գիտաժողով:	

Այս	 տարի	 փառատոնի	 ցուցահանդեսը	 կազմակերպվել	 է	 Կարապի	 լճի	
մոտակայքում,	 որտեղ	 երկու	 օր	ավելի	 քան	 30	 երկրներ,	 90	 կազմակերպություններ	
ներկայացնում	 են	 իրենց	 արտադրանքը,	 ազգային	 մշակույթը,	 ինչպես	 նաև	
ավանդույթները:	

«Տարբեր	 երկրներից	 Երևան	 են	 գալիս	 տասնյակ	 գործարարներ:	 Այստեղ	
մեկ	 տանիք	 տակ	 մենք	 փորձում	 ենք	 հերթական,	 արդեն	 հինգերորդ	 անգամ	
օգնել	 նրանց	 ծանոթացման	 ու	 շփումների	 հարցում,	 ինչպես	 նաև	 նպաստում	
ենք	 գործարար	 և	 մշակութային	 կապերի	 հաստատմանը	 և	 այլ	 հասարակական	
նախաձեռնություններին:	Մենք	շնորհապարտ	ենք	փառատոնի	բոլոր	մասնակիցներին,	
այդ	թվում	և	դիվանագիտական	կառույցներին:	Մենք	շնորհապարտ	ենք	նաև	Երևանի	
քաղաքապետարանին՝	 աջակցության	 համար»,	 —	 նշեց	 միջազգային	 գործարար	
կապերի	խարհրդի	նախագահ	Մարիամ	Մանուկյանը26:

²ÕµÛáõñ  24  ²ñí»ëïÇ ¶³ý»ëãÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ù³ëÇÝ

Արվեստի	 Գաֆեսչյան	 կենտրոնը	 գեղարվեստական	 թանգարան	 է	 Երևանում,	
որը	 հիմնվել	 է	 հայազգի	 ամերիկյան	 հավաքորդ	 Ջերարդ	 Գաֆեսչյանի	 կողմից,	
բացվել	է	2009	թվականին	քաղաքի	կենտրոնում	ճարտարապետական	իր	անկրկնելի	
մտահղացմամբ	 «Կասկադ»	 համալիրում:	 Երևանցիները	 և	 քաղաքի	 հյուրերը	 չեն	
պատկերացնում	մայրաքաղաքն	առանց	«Կասկադի»:	Այստեղ	միշտ	եռում	է	կյանքը,	
այստեղ	նշանակվում	են	հանդիպումներ,	աղմկում	են	շատրվանները	և	ամենատարբեր	
միջոցառումներ…	Թանգարանում	ներկայացված	են	ապակյա	արվեստի	հազվագյուտ	
նմուշներ,	 գեղանկարներ	 և	 քանդակներ:	 Թանգարանի	 գաղափարը	 կայանում	 է	
նրանում,	 որպեսզի	 Հայաստան	 բերվեն	 համաշխարհային	 արվեստի	 լավագույն	
նմուշները	 և	 ողջ	 աշխարհում	 ցուցադրվի	 հայկական	 մշակույթը:	 Թանգարանը	
միաժամանակ	 հանդիսանում	 է	 դասախոսությունների,	 համերգների	 անցկացման,	
դասական	ֆիլմերի	ցուցադրման	վայր,	ինչպես	նաև	մեծահասակների	և	երեխաների	
համար	իրականացվում	են	բազմաթիվ	կրթական	ծրագրեր:

25	 Кинофестиваль	«Золотой	абрикос»,	IAN	—	Interactive	Armenian	Network.	Газета	армян	России	«Еркрамас».	
[Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://www.yerkramas.org.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://www.yerkramas.org/
article/18330/mkf-zolotoj-abrikos-armeniya-kak-perekrestok-kultur-i-civilizacij.

26	 Стартовал	4-х	дневной	фестиваль	«Страны	под	одной	крышей».	20.09.2014,	Официальный	сайт	Ереванского	
муниципалитета.	Управление	информации	и	по	связям	с	общественностью	мэрии	Еревана.	[Էլեկտրոնային	
ռեսուրս]	https://www.yerevan.am/ru.	—	Հասանելիությունը՝:	https://www.yerevan.am/ru/news/meknarkel-e-
erkrnere-mek-harki-tak-khoragrov-k-arhorya-p-arhatone/.
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²ÕµÛáõñ  25  ²ñí»ëïÇ ¶³ý»ëãÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ27

²ÕµÛáõñ   26  ÞáõÏ³ ºñ¨³ÝáõÙ28 ²ÕµÛáõñ     27     ²é¨ïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ  
    µ³óáõÙÁ ºñ¨³ÝáõÙ29

27	 [Էլեկտրոնային	ռեսուրս]	https://commons.wikimedia.org/.	—	Հասանելիությունը՝:	https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/3/3e/Yerevan_new_cascade.jpg.

28	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 https://commons.wikimedia.org/.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Yerevan_Market_%285211861716%29.jpg.

29	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 https://commons.wikimedia.org/.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Yerevan_Mall_opening_ceremony_(6).jpg.
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Ժամանակակից	քաղաքը	—	մշակույթների	խաչմերուկ	և	տարածք	միջմշակութային	երկխոսության	համար

²ÕµÛáõñ  28  ºñ¨³ÝÛ³Ý ëñ×³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ é»ëïáñ³ÝÝ»ñÇ óáõó³ÏÇó30

²Ýí³ÝáõÙÁ ÊáÑ³ÝáóÁ ²Ýí³ÝáõÙÁ ÊáÑ³ÝáóÁ

Ai Leoni Æï³É³Ï³Ý La Perla Æëå³Ý³Ï³Ý

Brazilian Pioneer 
Restaurant ´ñ³½ÇÉ³Ï³Ý Liban

Ð³ÛÏ³Ï³Ý, 
³ñ³µ³Ï³Ý, 

ÙÇç»ñÏñ³ÍáíÛ³Ý

Dolmama Ð³ÛÏ³Ï³Ý Mimino Ð³ÛÏ³Ï³Ý, 
íñ³ó³Ï³Ý

Karloff Czech 
Restaurant

Ø³Ûñó³Ù³ù³ÛÇÝ, 
ã»Ë³Ï³Ý Mr Gyros ÐáõÝ³Ï³Ý

La Boulangerie  
De Paris üñ³ÝëÇ³Ï³Ý Samurai Sushi 

Bar Ö³åáÝ³Ï³Ý

TMS Burger ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Veda Restaurant 
Bar ÐÝ¹Ï³Ï³Ý

q Ամփոփիչ քննարկում

 Միջմշակութային երկխոսության համար ի՞նչ հնարավորություններ  
է ստեղծում ժամանակակից քաղաքը

30	 [Էլեկտրոնային	 ռեսուրս]	 http://yerevanresto.am.	 —	 Հասանելիությունը՝:	 http://yerevanresto.am/ru/
leisures/10.
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Հապավում — կրճատ բառակապակցություն, կազմված առաջին տառերից, օրինակ, 
ԲՈՒՀ — Բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

Բաթումի — մինչև 1936 թվականը Բաթում, քաղաք և նավահանգիստ Վրաստանում, Սև 
ծովի ափին, Աջարիայի ինքնավար հանրապետության մայրաքաղաքը:

Աշխատանքային համընդհանուր պարտավորություն — Խորհրդային կառավարության 
1918–1920թթ. միջոցառումների ամբողջություն՝ պարտադիր կարգով բոլոր աշխատունակ 
քաղաքացիներին աշխատանքի մեջ ընդգրկելու համար:

Գաստրոբայտեր — (գերմ.Gastarbaiter; բառացի՝ հյուր-աշխատող)- բառի ժարգոնային ձևն 
է, որը նշանակում է ժամանակավոր վարձավճարով աշխատող օտարերկրացի: 

Գենդեր — հասարակության կողմից բաժանության արժանացած տղամարդու և կանանց 
որոշակի վարքագիծ:

Գենդերային դերակատարություն — վարքագծի (կամ նորմերի )ակնկալվող ձևերի 
հավաքածու՝ մարդկանց այս կամ այն սեռի համար:

Գլոբալիզացիա — համաշխարհային տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և 
կրոնական ինտեգրացիայի և համագործակցության գործընթաց: Գլոբալիզացիան 
իրենից ներկայացնում է համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքի փոփոխություն, 
համաշխարհային շուկա ներթափանցում և տնտեսության ամուր սերտաճում 
ապազգայնացման և շրջայնացման հիմքի վրա:

Քաղաքացիական հասարակություն — քաղաքացիների կաղմից կամավորության հիմքի 
վրա ստեղծված ասոցիացիաների և կազմակերպությունների ազատ ինքնադրսևորման 
ոլորտ, որն անկախ է պետական իշխանության անմիջական միջամտությունից և 
կամայական սահմանափակումներից: 

Քաղաքացիականություն – բարոյական դիրքորոշում, որն արտահայտվում է 
քաղաքացիական համույթի առջև մարդու պարտքի և պատասխանատվության 
զգացումով, որին նա պատկանում է և պատրաստակամությամբ է պաշտպանում իր 
իրավունքները և շահերը ամեն տեսակ ոտնձգություններից:

Մարդասիրություն (լատ. homo — «մարդ») — մարդու արժեքի ճանաչում որպես անձ, ազատ 
զարգանալու և իր ունակությունները դրսևորելու նրա իրավունքը, մարդու բարեկեցության 
հաստատումը որպես հասարակական հարաբերությունների գնահատության չափանիշ:

Գյանջա — իր մեծությամբ երկրորդ քաղաքը Ադրբեջանում, տարածված է Փոքր Կովկաս 
լեռնաշղթայի ստորոտում: 

Ժողովրդագրական բնութագիր — սեռերի, տարիքի, եկամուտների աստիճանի ցուցանիշ 
և սոցիալական կագավիճակ: 

Ժողովրդագրություն — գիտություն, որն ուսումնասիրում է ժողովրդի թվաքանակի աճը և 
բնակչության կառուցվածքը:

Արտաքսում — բռնի վերաբնակեցում կամ երկրից արտաքսում:
Դուխոբորներ — ռուս հնածիսականների կրոնական համայնք: XIX-րդ դարի առաջին 

կեսին ցարական կառավարության կողմից մեծ զանգվածներով վերաբնակեցվել են 
Հարավային Կովկասում (Անդրկովկասում): 

Ելիզավետպոլ — Ներկայիս Գյանջայի անունը (Ադրբեջան) Ռուսական կայսրության 
շրջանում 1804 մինչև1918 թթ. Ելիզավետպոլի նահանգի կենտրոնը:

ԶԱԳՍ — պետական հիմնարկութոյւն, որը գրանցում է ամուսնությունները և 
ամուսնալուծությունները: 

Անդրկովկասյան ուսուցչական սեմինարիա — կրթական հաստատություն Գորի 
քաղաքում (Վրաստան), որը XIX–XX դդ. Սկզբին ուսուցիչներ էր պատրաստում Կովկասի 
դպրոցների համար: 
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Զրադաշտականություն — Աքեմենյան (VI-IV դդ. Մ.թ.ա.) և Սասանյան (III-VII դդ. Մ.թ..) 
Պարսկաստանի պետական կրոնը:

Նույնականացում — (լատ. identifico «նույնականացնել») — անհայտ անձի նույնականության 
հաստատում՝ հայտնիություն, նշանների համապատասխանության հիմքի վրա:

Ինքնություն — սոցիալական, ազգային, մասնագիտական, լեզվական, քաղաքական, 
կրոնական, ռասսայական և մյուս խմբերին մարդու պատկանելիության զգացում:

Գաղափարախոսություն — հայացքների և գաղափարների համակարգ, որոնք 
արտահայտում են տարբեր հասարակությունների, սոցիալական դասակարգերի և 
խմբերի շահերը:

ԻԿՈՄՈՍ — (անգլերենից կրճատ՝ «International Council on Monuments and Sites») — 
միջազգային կազմակերպություն, որը զբաղվում էր ողջ աշխարհի պատմական-
մշակութային վայրերի պահպանությամբ և կատարում է շինությունների գնահատում, 
որոնք նախատեսվում են ընդգրկել ՄԱԿ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում:

Ինտերնացիոնալիզմ — գաղափարախոսություն, որը քարոզում է ազգերի և ժողովուրդների 
միջը բարեկամություն և համագործակցություն:

Պատմագրություն — պատմական գիտության հատուկ բաղադրամաս, որն ուսումնասիրում 
է պատմագիտության պատմությունը: 

ՊԱԿ — (կրճատ՝ Պետական անվտանգության կոմիտե) — կուսակցական-պետական 
մարմին, որը կոչված էր պաշտպանելու խորհրդային վարչակարգը արտաքին և ներքին 
թշնամիներից:

Գաղութարարներ — վերաբնակներ ուրիշ տարածքներում նրա տնտեսական յուրացման 
նպատակով:

Գաղութ — 1) այլ երկրից, մարզից եկած վերաբնակների բնակատեղի: 2) Կախյալ տարածք, 
որը գտնվում է օտար պետության տնօրինության տակ (մետորպոլիայի), զուրկ 
ինքնություն քաղաքական և տնտեսական իշխանությունից: 

Կոլտնտեսություն (կրճատ՝ «կոլեկտիվ տնտեսություն») — կոլեկտիվ տնտեսության 
ձևի բռնի պարտադրում գյուղում, խորհրդային կոպերացիայի ձև: Կոլտնտեսության 
կազմակերպումով գյուղացիները զրկվեցին արտադրության միջոցների իրավունքից՝ 
հողից, աշխատանքային գործիքներից և իրենց արտադարծ ապրաքներից, որոնք 
ձևականորեն դառնում էին համատեղ սեփականություն և կառավարվում էին 
կոլտնտեսականների կողմից, իսկ իրականում գտնվում էր պետության լիակատար 
կառավարման տակ: 

Կոմունիստական գաղափարախոսություն — հայացքների և գաղափարների համակարգ, 
որը հենվում է ընդհանուր կոլեկտիվ սեփականության, հանրայինի հանդեպ անձնական, 
խմբակային հավակնությունների ստորադասման և մարդը մարդու կողմից շահագործման 
ցանկացած ձևի բացառման վրա (օրինակ, կոմունիստական գաղափարախոսությունը 
համարվում էր խորհրդային պետության պաշտոնական գաղափարախոսույթունը):

Կոմունիստական պետություն — երկիր, որտեղ նախատեսվում է կոլեկտիվ սեփականության 
առկայություն, հասարակական շահերի գերակայություն (առաջնորդվել է հետևյալ 
սկզբունքով՝ յուրաքանչյուրին ըստ իր ունակությունների, յուրաքանչյուրին ըստ իր 
պահանջմունքների):

Կոմերիտմիություն (կրճատ՝ «Երիտասարդության կոմունիստական միություն», այստեղից 
էլ կոմերիտուհի, կոմերիտական) — երիտասարդական քաղաքական կազմակերպություն 
ԽՍՀՄ-ում:

Կոմունիզմ — հասարակական և տնտեսական հիպոթետիկ հասարակարգ, որը հիմնված 
էր սոցիալական հավասարության, արտադրության միջոցների հանդեպ հասարակական 
սեփա կանության վրա: Այդպիսի հասարակարգը նախատեսում էր բարձր զարգացած 
արտա դորղական ուժերի առկայություն, սոցիալական դասակարգերի բաժանման բացա-
կայություն, պետության աստիճանական մահացում, փողի դերի աստիճանական վերացում: 

Համերաշխություն — միավորում, առանձին մարդկանց, խմբերի և կազմակերպությունների 
միասնականություն՝ ընդհանուր նպատակների համար պայքարի ուժեղացման համար:
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Սահմանադրություն — պետության հիմնական օրենքը, որն ամրապնդում է տÅալ 
պետության քաղաքական, տնտեսական և իրավական համարկարգերը: 

Կոնֆեսիա (կամ դավանանք) — դավանանքի առանձնահատկություն՝ որոշակի կրոնական 
ուսմունքի շրջանակներում, ինչպես նաև հավատացիալների միավորում, որոնք 
պաշտպանում են այդ դավանանքը: 

Կաշառակերություն — տերմին, որը նշանակում է պաշտոնատար անձնաց կողմից իր 
իշխանական լծակների և իրեն վերապահված լիազորությունների, հնարավորությունների, 
կապերի օգտագործում՝ անձնական շահ ստանալու նպատակով:

Մշակութային տարածք — տարածք, որտեղ տարածված են հայացքներն ու գաղափարները, 
լեզուն և ավանդույթները, հավատքը և նորմերը և այլն:

Մշակութային ժառանգություն — նյութական և հոգևոր մշակույթի մաս, որը ստեղծվել է 
նախորդ սերունդների կողմից, դիմացել է ժամանակի փորձությանը և փոխանցվում է 
ապագա սերունդներին՝ որպես արժեքավոր և պատվավոր: 

Լիպովանցիներ — ռուս հնածիսկանների խումբ, որոնք XVII դարում վերաբնակեցվել 
են Ռումինիայի տարածքում: Ներկայումս ապրում են Ռումինիայում, Մոլդովայի 
հանրապետությունում և Ուկրաինայի հարավում:

Լյութերականություն (նրա հիմնադիր Մարտին Լյութերի անունից) — քրիստոնեական 
բողոքական ուսմունք, որն առաջացել է Գերմանիայում XVI դարում՝ ռեֆորմատորկան 
շարժման արդյունքում: 

Մեդրեսե — մահմեդական ուսումնական հաստատություն, որը կատարում էր միջնակարգ 
դպրոցի և մահմեդական հոգևոր ուսումնարանի դեր: 

Միջմշակութային հաղորդակցություն — տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչների 
միջև շփումներ, որը ենթադրում է ինչպես մարդկանց և նրանց հանրությունների միջև 
անմիջական շփում, այնպես էլ հաղորդակցության միջնորդավորված ձևերի միջոցով:

Մենթալիտետ (լատին. mentis — «խելք» и alis — «մյուսները») — մտավոր, զգացական, 
մշակութային առանձնահատկությունների, արժեհամակարգի և սահմանումների, 
մտածելակերպի ամբողջություն:

Գաղթյալ — վերաբնակիչ, մարդ, որը տեղափոխվում է բնակության համար այլ վայր:
Արտագաղթ (լատին. migratio — «վերաբնակեցում») — մարդկանց վերաբնակեցում մի 

տարածաշրջանից (երկրի, աշխարհի) մեկ այլ տարածաշրջան:
ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի համաշխարհային ժառանգություն — բնական կամ մարդու կողմից 

ստեղծված պատմական կամ էկոլոգիական նշանակության հատուկ մշակույթի 
շինություններ, որոնք պաշտոնապես ընդունված են ՅՈՒՆԵՍԿՈ-ի կողմից:

Ազգայնական — քաղաքականության ուղղվածության և գաղափարախոսության 
կողմնակից, որոնք իրենց ազգությունը համարում են որպես բարձրագույն արժեք և 
ընդունում են նրա հիմնարար դերը պետության գոյության և ձևավորման մեջ:

Ազգային փոքրամասնություն — էթնիկական խմբի ներկայացուցիչ, որն ապրում է ինչ-ոչ 
պետության տարածքում, հանդիսանում է նրա քաղաքացին, սակայն չի պատկանում 
այդ երկրի տեղական բնակչությանը և իրեն համարում է ազգային համայնք:

Օնոմաստիկա — գիտություն, որը զբաղվում է մարդկանց անունների և նրանց ծագման 
հարցերով:

ՄԱԿ (կրճատ՝ «Միավորված ազգերի կազմակերպություն») — միավորում, որն իր մեջ 
ներառնում է աշխարհի պետությունների մեծ մասը, զբաղված է խաղաղության 
պահպաման և ամրապնդման, ինչպես նաև անվտանգության հարցերով:

Ձեռագրագիտություն — պատմական գիտություն, որն ուսումնասիրում է հին ձեռագրերը:
Բազմամշակութային հասարակություն — հասարակություն, որը կազմված է տարբեր 

մշակույթներ կրող մարդկանցից:
Հետխորհրդային երկրներ — երկրներ, որոնք առաջացել են նախկին Խորհրդային 

Միության տարածքում:
Քարոզչություն — առանձին չափանիշների և հայացքների տարածում և ներշնչում:
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Բողոքական — քրիստոնեության մեջ ուղղություններից մեկի՝ բողոքականության 
ներկայացուցիչ: 

Վերածնունդ — (ֆրանս. «renaissance») — Վերածննդի դարաշրջան, XIV–XVI դարերում 
Եվրոպական մի շարք երկրներում գիտության և արվեստի բուռն զարգացում: 

Հայրենադարձություն — վերադարձ քաղաքացիության երկիր, որտեղ ապրում էր կամ 
ծնվել էր:

Բռնաճնշումներ — պատժիչ միջոցառումներ: Քաղաքական բռնաճնշումներ — պատժում, 
պատժիչ գործողություն, որը կազմակերպվում է պետական մարմինների կողմից 
գոյություն ունեցող հասարակարգի պաշտպանության և պահպանման նպատակով:

Հանրաքվե — համաժողովրդական քվեարկություն, որն անց է կացվում կարևոր օրենքների 
ընդունման կամ նրա մեջ փոփոխություններ կատարելու ժամանակ: 

ԽՍՀՄ (կրճատ՝ «Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միություն») — 
Խարհրդային պետության կրճատ անվանումը, որը գոյատևել է 1917-1991թթ. 

Շինարարական ջոկատներ — կամավոր ջոկատներ, որոնք պետության շահերից ելնելով՝ 
ներգրավվել էին տարբեր տեսակի աշխատանքներ կատարելու համար (հիմնականում՝ 
շինարարական): 

Ուսանողական շինարարական ջոկատներ — աշխատանքային ժամանակավոր 
կոլեկտիվներ, որոնք ձևավորվում էին ուսանողներից՝ ուսումնառությունից ազատ 
ժամանակ (որպես կանոն, ամառային արձակուրդների ժամանակ) Խարհրդային 
Միության ժողովրդական տնտեսության շինարարական տարբեր կառույցներում 
կամավոր աշխատելու համար:

Ենթամշակույթ (լատին. sub — «ենթա» и	 cultura — «մշակույթ») — մշակութային 
հասարակության մաս, որը տարբերվում էր տիրապետող մշակույթից: 

Տալմուդ (իվրիտ — «հետազոտում, ուսում») — հուդայականության իրավական և կրոնական-
էթնիկական կանոնադրական բազմահատոր ժողովածու:

Թաթարներ — թյուրքալեզու ժողովուրդ, որն ապրում էր եվրոպական Ռուսաստանի 
կենտրնական մարզերում, Պովոլժիեյում, Մերձուրալում, Սիբիրում, Ղազախստանում, 
Միջին Ասիայում և Հեռավոր Արևելքում: Թաթարներ էին անվանում նաև նախահեղա-
փոխական Ռուսաստանի Կովկասյան տարածաշրջանի թուրքալեզու ժողովուրդներին: 

Թիֆլիս — Թբիլիսիի նախահեղափոխական ժամանակաշրջանի անվանումը: 
Աշխատանքային արտագաղթ — գաղթի տեսակ, որը կապված է զբաղվածության և 

աշխատանք փնտրելու հետ:
Թյուրքական ժողովուրդներ — ժողովուրդներ, որոնք խոսում էին թյուրքական խմբի մեջ 

մտնող լեզուներով (թուրքեր, թաթարներ, ադրբեջանցիներ, ուզբեկներ, բաշկիրներ, 
կիրգիզներ, յակուտներ, չուվաշներ, կարակալպակներ և ուրիշներ):

Քաղաքակրթություն — պատմական գործընթացի միասնություն, այդ գործընթացում 
նյութական և հոգևոր նվաճումների ամբողջություն (մարդկության քաղաքակրթությունը 
երկրագնդի պատմության մեջ):

Չադրա — կանացի սպիտակ, կապույտ կամ սև գույնի թեթև ծածկոց: Կրում էին տնից 
դուրս գալիս և ծածկում էին իրենց մարմինը գլխից մինչև ոտքեր. Կրում էին կրոնական 
համոզմունքներից ելնելով: 

Էմանսիպացիա — (լատին. emancipatio) — կախվածությունից, ենթակայությունից, 
հալածանքից և նապապաշարումներից ազատում: Կանանց էմանսիպացիա — 
հասարակության մեջ կանանց իրավահավասարության, աշխատանքային և ընտանեկան 
Ðանքում իրավունքների տրամադրում: 

Էթնիկ խմբեր — տերմին, որը նշանակում է ավելի ցածր աստիճանի տարբեր էթնիկական 
հասարակություններ, քան էթնոսը: 

Էթնոս - մարդկանց հաստատուն, պատմականորեն ձևավորված մարդկանց ամբողջություն, 
որոնք միավորվել են ծագման, լեզվական, մշակույթի, բնակության համար տարածքի, 
ինքնագիտակցության և այլն ընդհանուր հիմքի վրա: 

ՅՈՒՆԵՍԿՈ — կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով ՄԱԿ-ի կառուցվածքային 
կազմակերպություն:
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«Ընդհանուր պատմություն: Մշակութային երկխոսություններ»  
ծրագրի մասնակիցները

Վագիֆ Աբասով (հեղինակ) — Բաքվի № 87 միջնակարգ 
դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Մասնակցություն է ունեցել 
ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված սեմինարներին 
և թրեյնինգներին, ինչպես նաև միջագային ամենտարբեր 
կոնֆերանսների:

Քերիմ Աբիդի (ազգային համակարգող) — 
Բաքվի № 31 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն: Մի շարք 
հետազոտական ծրագրերի մասնակից, Ադրբեջանի 
պատմության դասավանդողների ասոցիացիայի նախագահ: 
Ադրբեջանի միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցներում 
աշխատել է որպես պատմության ուսուցիչ:

Արզու Աբբասովա (ներկայացրել է մի շարք նյութեր) — 
մանկավարժ, Բաքու քաղաքի Դ. Ջահանգիրովի անվան № 4 
դպրոցի պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ:

Գյուլնարա Աբիդի (հեղինակ) — Ադրբեջանի պատմության 
դասավանդողների ասոցիացիայի վարչության անդամ, 
նախագահի տեղակալ: Ուսուցման մեթոդիկա է դասավանդում 
Բաքվի պետական համալսարանում, № 16 տեխնիկա-
հումանիտար դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Մի շարք 
հոդվածների հեղինակ է:
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Ֆուադ Աղաև (ազգային խմբագիր, հեղինակ, համահեղինակ) — 
Ադրբեջանի ազգային պատմության թանգարանի աշխատակից: 
Ներկայումս Ադրբեջանի պատմության գիտական 
ցուցադրության կրտսեր գիտաշխատող: Հետաքրքրությունների 
շրջանակում են կրոնի և պետության փոխհարաբերությունների 
հարցերը, էթնիկական պատմությունը, ռազմական 
պատմությունը:

Այդին Ասլանով (հեղինակ) — պատմական գիտությունների 
թեկնածու, դոցենտ, Բաքվի ուսուցիչների կատարելագործման 
և վերապատրաստման ինստիտուտի սոցիալական 
գիտությունների ամբիոնի վարիչ: Ադրբեջանի պատմության 
դասագրքի հեղինակ, ռուսերեն լեզվով 10 մեթոդական 
ձեռնարկների և 45-ից ավելի հոդվածների հեղինակ:

Կարեն Բայրամյան (հեղինակ) — Հայաստանի մշակույթի 
նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
պահպանության գործակալության բաժնի պետ: 2001–2014թթ. 
Աշխատել է Երևանի մի շարք դպրոցներում որպես պատմության 
ուսուցիչ: ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտի հայցորդ:

Վերա Բալան (հեղինակ) — Յալովենի քաղաքի (Մոլդովա)
տեսական դպրոցի տնօրեն, պատմության և քաղաքացիական 
իրավունքի ուսուցիչ: Տարրական և գիմնազիական 
դասարանների պատմության աշխատանքային տետրակների 
համահեղինակ: Մոլդովայի երիտասարդ պատմաբանների 
ասոցիացիայի (ԱՆՏԻՄ)վարչության անդամ:

Եղիսաբեթ Բուսխրիկիձե (հեղինակ) — Թբիլիսիի 
Իվ. Ջավախաշվիլու անվան պետական համալսարանի 
մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի 
դոկտորանտ: Պատմության և հասարակական գիտությունների 
ուսուցիչ Թբիլիսիի դասական գիմնազիայում, Թբիլիսիի 
առաջին փորձարարական դպրոցում: Վրաստանի պատմության 
դասավանդողների ասոցիացիայի (GAHE) ակտիվ անդամ:
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Մխիթար ԳաբրիեÉան (ազգային համակարգող, հեղինակ) — 
պատմական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական 
համալսարանի դոցենտ: 9 մենագրությունների և ավելի քան 
50 գիտական հրապարակումների հեղինակ է, որոնք նվիրված 
են Հարավային Կովկասի տարածքում սոցիոմշակույթների 
փոխակերպումների հիմնահարցերին, մարդաբանությանը, 
ինքնությանը և ազգայնականությանն և այլն: Միջազգային 
տասնյակ գիտաժողովների մասնակից:

ՆատաÉա Գոլոսովա (հեղինակ) — Լվովի 
№ 38 դպրոցի պատմության և իրավունքի ուսուցիչ: Ուսուցիչ-
մեթոդիստ, պատմության և հասարակագիտական առարկաների 
Համաուկրաինական ասոցիացիայի (Նովա դոբա)անդամ, 
մանկավարժների, տնօրենների, ուսանողների և աշակերտների 
համար կազմակերպվող միջազգային և համաուկրաինական 
սեմինարների մարզիչ, միջնակարգ դպրոցի համար 
քաղաքացիական կրթության ձեռնարկի համահեղինակ: 

Լյուդմիլա Գուրսկայա (հեղինակ) — Գլոդեն քաղաքի 
(Մոլդովա) Լ. Տոլստոյի անվան բարձրագույն կարգի տեսական 
լիցեյի պատմության և քաղաքացիական դաստիարակության 
ուսուցիչ: Ավելի քան 10 տարի ակտիվորեն համագործակցում 
է Մոլդավիայի երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի 
հետ: Մոլդովայի հանրապետության «Տարվա ուսուցիչ» առաջին 
մրցանակաբաշխության հաղթող:

Անժելա Զյամա (հեղինակ) — Մոլդովայի Սորոկի քաղաքի 
տեսական լիցեյի պատմության և քաղաքացիական կրթության 
ուսուցիչ: Ակտիվորեն համագործակցում է Մոլդավիայի 
երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի հետ: Հոդվածների 
հեղինակ է, որոնցում քննարկվում են պատմության ուսուցման 
ժամանակակից մեթոդների օգտագործման հարցերը:

Սամիրա Իսկանդերովա (հեղինակ) — Բաքվի 
№ 102միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Բաքվի 
Բինագադինսկու շրջանի արտահաստիքային մեթոդիստ: 
2012 թվականին գրավել է երկրորդ տեղը «Լավագույն 
բաց դաս» մրցույթում: 2013թվականին պարգևատրվել 
է «Գովասանագրով»՝ Հեյդար Ալիևի ժառանգությունը 
ուսումնասիրելու համար:
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Դզինտրա Լիեպինյա (խմբագիր) — պատմության և 
քաղաքագիտության ուսուցիչ, Լատվիայի պատմության 
ուսուցիչների ասոցիացիայի անդամ, պատմության 
դասավանդմանը նվիրված մի շարք հոդվածների, ծրագրերի 
և ձեռնարկների հեղինակ, պատմության դասավանդման 
ժամանակակից մեթոդների և տեխնոլոգիաների ներդրման 
ծրարգրերի համակարգող: Տեղական համակարգող, 
ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի ծրագրերի փորձագետ և խմբագիր:

Բեսիկ Լորդկիպանիձե (ազգային խմբագիր, հեղինակ) — 
պատմական գիտությունների դոկտոր, Վրաստանի 
պատմություն դասավանդողների ասոցիացիայի (GAHE) 
հիմնադիր-անդամ: 50 հրապարակումների հեղինակ և 
համահեղինակ է, այդ թվում՝ գիտական աշխատությունների, 
ազգային կրթական ծրագրի, ինչպես նաև պատմության 
մեթոդական ուղեցույցների: 

Թիմուր Լուկին (ազգային համակարգող) — Մոլդովայի 
պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների, 
քաղաքական և կառավարչական գիտությունների ֆակուլտետի 
ուսանող: Միջազգային դպրոցների և գիտաժողովների 
մասնակից: Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում 
են միջազգային հարաբերությունների պատմության 
հիմնախնդիրները:

Արտակ Խաչատրյան (համահեղինակ) — Երևանի 
պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի շրջանավարտ: 
Զբաղվում է Հարավային Կովկասում հակամարտությունների 
հիմնախնդիրներով: Գիտական հոդվածների և 
հրապարակումների հեղինակ է, հանրապետական գիտական 
նստաշրջանների, Հարավային Կովկասում քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների շրջանակում անցկացված սեմինարների 
ու կլոր սեղանների մասնակից: 

Ռուզաննա Ծատուրյան (հեղինակ) — ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության 
և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող: Հեղինակ/
համահեղինակ է 2 մենագրության և ավելի քան 10 գիտական 
հարապարակումների ուտեստի մարդաբանության, գենդերային 
և կովկասյան ժամանակակից հասարակությունների 
հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Զբաղվում է ազգայնականության 
և ինքնության հիմնախնդիրերով: Բազմաթիվ միջազգային 
կոնֆերանսների մասնակից է:
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Լելա Կակաշվիլի (հեղինակ) — Գորիի № 8 քաղաքացիական 
կրթության և մշակույթի դպրոցի ուսուցիչ: Շիդա Քարթլիի 
շրջանի պատմության դասվանդող ուսուցիչների ասոցիացիայի 
նախագահ: Ակտիվորեն օգտագործում և քարոզում է ուսուցման 
ժամանակակից և ինտերակտիվ մեթոդները:. 

Վարվարա Կիպեր (հեղինակ) — ոլդովայի Օրխեյ քաղաքի 
տեսական լիցեյի պատմության և քաղաքացիական 
դաստիարակության ուսուցիչ: Տեղական պատմության 
ուսումնասիրության ծրագրի մասնակից, որը հիմնված է 
մշակույթի, քաղաքացիական հասարակության և պատմության 
վրա: 

Օլգա Կովալևսկայա (հեղինակ) — ատմական 
գիտությունների դոկտոր, Ուկրաինայի ԳԱԱ պատմության 
ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող: 170 գիտական, 
գիտա-հանրամատչելի, ուսումնա-մեթոդական և 
հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ: Գիտական 
հիմնական հետաքրքրությունները կապված են Ուկրաինայի 
պատմության, պատմագրության հետ: Ունի մանկավարժական 
աշխատանքի ավելի քան 20 տարվա փորձ: 

Ալեքսանդրա Կոզորոգ (ազգային խմբագիր, հեղինակ, 
համահեղինակ) — ասարակագիտական առարկաների և 
պատմության ուսուցիչ, մեթոդիստ, վերապատրաստող-
դասընթացավար: Պատմության և հասարակագիտական 
առարկաների Համաուկրաինական ասոցիացիայի (Նովա դոբա)
անդամ: Պատմական և քաղաքացիական կրթության ոլորտում 
ուսումնա-մեթոդական նյութերի համահեղինակ:

Իրինա Կոստյուկ (խմբագիր, թողարկող խմբագիր) — 
Լվովի հետբուհական մանկավարժական կրթության մարզային 
ինստիտուտի աշխատակից, ուսուցիչ: Պատմության ծրագրի 
Ազգային Ստանդարտի և ուսուցողական մի շարք ձեռնարկների 
համահեղինակ և խմբագիր, պատմության դասավանդմանը 
նվիրված մի շարք հեդվածների հեղինակ: Միջազգային 
ծրագրերի մարզիչ և համակարգող: 
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Յուլիա Կուշներևա (գլխավոր խմբագիր) — Մոսկվայի 
№1567 իմնազիայի ուսուցիչ, «Պատմության դասավանդողների 
միավորում» միջշրջանային հասարակական կազմակերպության 
վարչության նախագահ: Պատմության ձեռնարկների հեղինակ, 
դպրոցում պատմության դասավանդման, դասավանդման 
թվայնացված ուսուցմանը նվիրված հոդվածների հեղինակ: 
Փորձագետ, միջազգային մի շարք կրթական ծրագրերի 
հեղինակ և վերապատրաստող-դասընթացավար:

Հայկազ Հովհաննիսյան (ազգային համակարգող, 
հեղինակ)  — պատմական գիտությունների դոկտոր, Երևանի 
պետական համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի 
պրոֆեսոր: Պատմություն դասավանդողների հայկական 
ասոցիացիայի նախագահ: Մ. Մաշտոցի անվան Հին ձեռագրերի 
ինստիտուտ-՛՛Մատենադարան՛՛-ի տնօրենի խորհրդական: 
5 մենագրության և ավելի քան 70 գիտական հոդվածների 
հեղինակ:

ԼիÉա Հովհաննիսյան (հեղինակ) — Երևանի պետական 
համալսարանի ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի 
լաբորանտ: 2007–2013թթ. Երևանի պետական համալսարանի 
հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտական 
աշխատող:

Այսել Հոջաևա (ծրագրի համակարգող) — ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի 
աշխատակից, «Ընդհանուր պատմություն: Մշակութային 
երկխոսություն» ծրագրի պատասխանատու: Մասնակցում 
է ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի միջազգային սեմինարների և միջազգային 
ծրագրերի կազմակերպմանը:

Միքայել Մալխասյան (համահեղինակ) — Երևանի պետական 
համալսարանի Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ, 
ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ: 
Դասավանդում է ԵՊՀ — ում և ՛՛Քվանտ՛՛ վարժարանում: 
5 մենագրության և շուրջ 40 գիտական հոդվածների հեղինակ է:
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Նիկոլ Մարգարյան (ազգային խմբագիր, հեղինակ) — 
պատմական գիտությունների թեկնածու, Երևանի պետական  
համալսարանի դոցենտ: 2 մենագրության և ավելի քան 50 
գիտական հրատարակությունների հեղինակ է, որոնք վերաբերում 
են հիմնականում անձնանունների հիմնախնդիրներին: 
Զբաղվում է մշակույթի տեսական և կիրառական առումների 
ուսումնասիրությամբ, մշակութաբանությամբ: Հատուկ և 
մասնագիտական դասընթացներ է վարում ԵՊՀ-ում, միջազգային 
գիտաժողովների մասնակից է: 

Լյուդմիլա Մալես (հեղինակ) — սոցիոլոգիական 
գիտությունների դոկտոր, դասախոս: Շուրջ 100 գիտական, 
այդ թվում՝ մեթոդական հրապարակումների հեղինակ է, որոնք 
վերաբերում են գենդերային և բազմամշակութայնության 
հիմնախնդիրներին, ընտանիքի, ժողովրդագրության և 
ինքնության խնդիրներին: Վարում է ՛՛Դասավանդումը 
բարձրագույն դպրոցում՛՛ դասընթացը՝ ուսանողներին 
ծանոթացնելով ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդներին: 

ՆատաÉա Մարկուս (հեղինակ) — Ուկրաինայի Կոզովա 
քաղաքի թիվ 1 դպրոցի պատմության ուսուցիչ; Պատմության 
և հասարակագիտական առարկաների Համաուկրաինական 
ասոցիացիայի (Նովա դոբա)անդամ: Մասնակցել է ուսումնական 
նյութերի մշակմանը տարբեր նախագծերի շրջանակներում: 
Միջազգային վերապատրաստումների և սեմինարների 
մասնակից է: 

Ելենա Մեջմարիաշվիլի — Թբիլիսիի պետական 
համալսարանի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 
պրոֆեսոր: Ավելի քան 80 հրատարակությունների հեղինակ է, 
այդ թվում՝ մենագրությունների, պատմության դասագրքերի, 
պատմական դիդակտիկայի վերաբերյալ հոդվածների, 
կանանց հիմնախնդիրների պատմության և իմիգրացիայի 
հիմնախնդիրների մասին: Միջազգային կոնֆերանսների ու 
նախագծերի մասնակից է: 

Լյուբա Մելնիկ (հեղինակ) — պատմության և քաղաքացիական 
կրթության ուսուցիչ: Պատմության և քաղաքացիական 
կրթության դասավանդման մեթոդիկայի վերաբերյալ 
հոդվածների հեղինակ/համահեղինակ: Ունի դիդակտիկայի I 
աստիճան:
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Մադոնա Միքելաձե (հեղինակ) — մանկավարժության դոկտոր, 
Բաթումի Շ. Ռուսթավելիի անվան պետական համալսարանի 
ասոցացված պրոֆեսոր, Կրթության ֆակուլտետի դեկան: 
Պատմություն դասավանդողների վրացական ասոցիացիայի 
(GAHE) մասնաճյուղի ղեկավար, միջազգային սեմինարների 
և վերապատրաստումների մասնակից, վերապատրաստող-
դասընթացավար: Գիտական հրապարակումների հեղինակ է, 
ուսումնական ձեռնարկի համահեղինակ: 

Օքսանա Միխեևա (հեղինակ, թարգմանիչ) — պատմական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, միջին և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների դասախոս, ավելի քան 
100 գիտական և մեթոդական հրապարակումների հեղինակ է, 
որոնք վերաբերում են պատմությանը, քաղաքի սոցիոլոգիային, 
շեղվող վարքի հիմնախնդիրներին, դասավանդման ակտիվ 
մեթոդներին: 

Նուգզար Մոլաշվիլի (հեղինակ) — ք. Թբիլիսիի թիվ 
42 դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Աշխատել է որպես 
Պատմության, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 
գիտական աշխատող: Թբիլիսի քաղաքի պատմության 
ուսուցիչների միության նախագահ: Մի շարք գիտական, 
մեթոդական և հանրամատչելի աշխատությունների հեղինակ է:

Սերժիու Մուստյացէ (ազգային համակարգող) -՛՛Իոն 
Կրյանգէ՛՛ Պետական մանկավարժական համալսարանի 
պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան, 
Մոլդովայի երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի (ANTIM) 
նախագահ: 6 մենագրության և ավելի քան 200 գիտական 
հոդվածների հեղինակ է պատմության, հնագիտության, 
մշակութային ժառանգության և դպրոցական դասագրքրերի 
վերլուծության բնագավառներում:

Անժելա Մուշենկո (հեղինակ) — Մոլդովայի Սորոկի 
քաղաքի «Իոն Կրյանգէ» լիցեյի պատմության և 
հասարակագիտության ուսուցիչ, Մոլդովայի երիտասարդ 
պատմաբանների ասոցիացիայի (ANTIM) անդամ: Գիտական 
հետաքրքրությունների շրջանակում են էթնիկ և կրոնական 
փոքրամասնությունները Մոլդովայում:
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Ռոդիկա Նաստաս (հեղինակ) — «Մ. Կոցյուբինսկու» անվան 
Տեսական լիցեյի պատմության և քաղաքացիական կրթության 
ուսուցիչ, ՛՛Իոն Կրյանգէ՛՛ Պետական մանկավարժական 
համալսարանի դոկտորանտ: Մոլդովայի երիտասարդ 
պատմաբանների ասոցիացիայի (ANTIM) անդամ: Գիտական 
հոդվածների հեղինակ, միջազգային նախագծերի, սեմինարների 
և վերապատրաստումների մասնակից: 

Մանանա Շեքիլաձե (քարտեզների կազմող) –Թբիլիսիի 
եվրոպական դպրոցի ուսուցիչ, Պատմություն դասավանդողների 
վրացական ասոցիացիայի (GAHE) փոխնախագահ: 
Պատմության դասագրքերի քարտեզների հեղինակ, մեթոդիստ, 
վերապատրաստող:

Նոդար Շոշիաշվիլի (հեղինակ) — մի քանի միջազգային 
կոնֆերանսների մասնակից: Ներկայում աշխատում է 
թեկնածուական ատենախոսության վրա: Գիտությանը 
զուգահեռ, զբաղվում է նաև մանկավարժական 
գործունեությամբ: 

Պավել Չերբուշկա (ազգային խմբագիր, հեղինակ, 
թարգմանիչ) — մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, 
Մոլդովայի Գիտությունների ակադեմիայի լիցեյի ուսուցիչ և 
փոխտնօրեն: Քաղաքացիական կրթության և պատմության 
ազգային ծրագրի համահեղինակ, ավելի քան 40 դասագրքերի 
և 100 հոդվածի հեղինակ: Ուսուցիչների և դպրոցների 
ղեկավարների ազգային դասավանդող-վերապատրաստող: 

Օլգա Պեդան-Սլեպուխինա (ազգային համակարգող, 
հեղինակ, համահեղինակ) — մանկավարժ— մեթոդիստ, ք. 
Լվովի թիվ 65 դպրոցի պատմության ուսուցիչ: Պատմության 
և հասարակագիտական առարկաների Համաուկրաինական 
ասոցիացիայի (Նովա դոբա)անդամ: Հեղինակ/համահեղինակ 
է ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, ազգային և միջազգային 
սեմինարների և վերապատրաստումային ծրագերի մասնակից և 
վերապատրաստող: 
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Ամիրան Ջամագիձե (ազգային համակարգող, հեղինակ 
և համահեղինակ) — Թբիլիսիի դասական գիմնազիայի 
պատմության և հասրակագիտության ուսուցիչ: Վրաստանի 
պատմության դասավանդողների ասոցիացիայի (GAHE) 
հիմնադիրներից մեկը: Թբիլիսիի պետական համալսարանի 
հումանիտար ֆակուլտետի դոկտորանտ: Տեղական և 
միջազգային ծրագրերի մասնակից, ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի մարզիչ:

Օթար Ջանելիձե (հեղինակ) — պատմական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր, Վրաստանի պատմաբանների ազգային 
կոնգրեսի անդամ, Վրաստանի պատմության դասավանդողների 
ասոցիացիայի (GAHE) ակտիվ անդամ: Գիտական շատ 
հրապակումների և պատմության համալսարանական և 
դպրողական դասագրքերի հեղինակ:

Նազմին Ջաֆարովա (հեղինակ, թարգմանիչ) — 
փիլիսոփայության դոկտոր: 2004–2015 թթ. հանդիսացել 
է Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի Նիզամիի 
անվան Ադրբեջանի գրականության ազգային թանգարանի 
աշխատակից: Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի 
կենտրոնական գրասենյակի առաջատար մասնագետ 
(թարգմանիչ): Ավելի քան 45 գիտական հոդվածների և 
թեզիսների հեղինակ:

Նարմին Ռաջաբովա (հեղինակ) — ուսուցիչ: Հոդվածների 
և երեք գիտական ուսումնասիրության հեղինակ: Նախագծի 
շրջանակում հանդիպումների, միջազգային սեմինարների 
և պատմական ու քաղաքացիական կրթության վերաբերյալ 
միջազգային կոնֆերանսների ակտիվ մասնակից է: 

Ռաուֆ Ռաջաբով (ազգային համակարգող) — արևելագետ, 
քաղաքագետ, «3rd View» (ուղեղային կենտրոն) հանդեսի 
գլխավոր խմբագիր: Ավելի քան 600 աշխատանքի հեղինակ 
է գլոբալ, տարածաշրջանային, էնեգոտրանսպորտային 
և տեղեկատվական անվտանգության, քաղաքացիական 
կրթության և քաղաքացիական հասարակության 
հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Հեղինակ/համահեղինակ է 
Հարավային Կովկասի պատմության վերաբերյալ 5 գրքերի: 
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Վերա ՍահաÄան (համահեղինակ) — Մ. Մաշտոցի անվան 
Հին ձեռագրերի Ինստիտուտ-՛՛Մատենադարան՛՛-ի գիտական 
աշխատող: 

Լուչիա Սավա (հեղինակ) — պատմական գիտությունների 
թեկնածու, ՛՛Իոն Կրյանգէ՛՛ Պետական մանկավարժական 
համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի 
դոցենտ (ք. Քիշնև): Ավելի քան 35 հետազոտությունների և 
գիտական հոդվածների հեղինակ է ժամանակակից ազգային և 
համաշխարհային պատմության հիմնախնդիրների վերաբերյալ:

Սթիվեն Սթիգերս (նախագծի մենեջեր) — EUROCLIO-ի 
ծրագրերի տնօրեն, ՛՛Ընդհանուր պատմություն: Մշակութային 
երկխոսություններ՛՛ նախագծի իրականացման ընդհանուր 
ընթացքի պատասխանատու; Hisotriana նախագծի կազմակերպիչ 
և համակարգող: Հիմնականում եվրոպական երկրներում 
միջազգային կրթական ծրագրերի կազմակերպմանը 
մասնակցում է արդեն 15 տարի:

Պոլինա Վերբիցկայա (ազգային համակարգող, հեղինակ) — 
մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Լվովի ազգային 
պոլիտեխնիկական համալսարանի Ուկրաինայի պատմության 
ամբիոնի պրոֆեսոր, պատմության և հասարակագիտական 
առարկաների Համաուկրաինական ասոցիացիայի (Նովա դոբա)
գործադիր տնօրեն, ԵՎՐՈԿԼԻՈ-ի դեսպան, ավելի քան 100 
գիտական հրապարակումների հեղինակ:

Վերա Բրաբիե (հեղինակ) — պատմության, մշակույթի 
պատմության և քաղաքացիական դաստիարակության ուսուցիչ, 
Մոլդովվայի Երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիայի 
անդա,: Պատմության, քաղաքացիական դաստիարակության և 
պատմության դասվանդման մեթոդիկայի հարցերին նվիրված 
հրապարակումների հեղինակ: 
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Տատյանա Ցիգանու (հեղինակ) — պատմության ուսուցիչ 
և Ա. Ի. Կուզի անվան տեսական լիցեյի փոխտնօրեն: Մի 
քանի հոդվածների հեղինակ է կրթության բնագավառում: 
Կրթության ոլորտում տարբեր մունիցիպալ հանձնաժողովների 
անդամ է: Ներկայում աշխատում է պատմության 
դասավանդման բարելավման նպատակով տեղեկատվության 
կառուցվածքավորման հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Նանա Ցիխիսթավի (ազգային համակարգող) — պատմական 
գիտությունների դոկտոր, Պատմություն դասավանդողների 
վրացական ասոցիացիայի (GAHE) նախագահ: Ունի Վրաստանի 
համալսարաններում դասավանդելու փորձառություն սկսած 
1990թ.-ից: Պատմական կրթության ասպարեզում միջազգային 
նախագծերի մասնակից է, վերապատրաստող, պատմական և 
քաղաքացիական կրթության հիմնախնդիրների վերաբերյալ 
բազմաթիվ միջազգային կոնֆերանսների մասնակից: 

Լալի Փիրցխալավա ( տրամադրել է մի շարք նյութեր)— 
Վրաստանի համալսարանի հումանիտար ֆակուլտետի 
պրոֆեսոր: Ավելի քան 60 գիտական հոդվածների և 
պատմության դպրոցական դասագրքերի հեղինակ է, 
Պատմության դասավանդողների վրացական ասոցիացիայի 
(GAHE) ‘’Պատմություն’’ հանդեսի խմբագրական խորհրդի 
անդամ: 

Հրանտ Օհանյան (համահեղինակ) — Մ. Մաշտոցի անվան Հին 
ձեռագրերի ինստիտուտ— «Մատենադարան» -ի ասպիրանտ: 

Եկատեինա Օդաժիու (հեղինակ) — պատմության և 
քաղաքացիական կրթություն ուսուցիչ, Մոլդովայի Բորոգանի 
գյուղի պատմության և ազգագրության թանգարանի հիմնադիր-
տնօրեն: Մշակույթի և դաստիարակության ոլորտում ծրագրերի 
համակարգող՝ շվեյցարական VIVERE կազմակերպության հետ: 
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