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«Գիտության աշխարհում» հանդեսի խմբագրական  
կոլեգիայի կազմր՝

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ.., Աղասյան Ա., Առաքելյան Ն., 
Աֆրիկյան է., Բարխուդարյան ՝–Լլ., Բրուտյան Գ., 
Գրիգորյան Ս., Հարությունյան Հ., Հարությունյան Բ., 
Համբարձումյան Ս., 0անթաշյան Ա., 0ելքոնյան Ա., 
Եուքուրյան Ցու., Սարգսյան Ցու., Սեդրակյան Դ., 
0ուչուկյան Ա.։

Խմբագրության հասցեն՝
Մարշալ Բաղրամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 10-րդ հարկ, 
Հեռ.՝ 52 38 յ0, ֆաքս՝ 56 80 68
6–տՅւ1։ յօստ31@տօ.3տ 

© «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի 
հանդեսը ստեղծվել է կառավարության և Հ Հ  ԳԱԱ 
նախագահության որոշմամբ։
Տպաքանակը՝ 500 օրինակ։
Ծավալը՝ 64 էջ։
Գինը՝ պայմանագրային։
Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն խմբագրու
թյան գրավոր համաձայնության դեպքում։
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պ ա րտ ա դիր է։ 
Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համակարծիք է հեղինակների 
հետ։ Խմբագրությունը պատասխանատվություն չի կրում 
գովազդային նյութերի բովանդակության համար։

2 ԵՂԻՑԻ ԼՈՒՅՍ ԵՎ ԵՂԻՑԻ ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈՒՆ,
ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ
1944 թ. համաշխարհային հռչակ ձեռք բերած Ա. Խա

չատրյանն ստեղծեց Հայկական ԽՍՀ պետական հիմնը՝ 
երգչախմբի և մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար գրված 
վոկալ-սիմֆոնիկ ստեղծագործությունը (բանաստեղծական 
տեքստը՝ Սարմենի)։

13 ՆԺԴԵՀԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄՆ-ում
ԷԴԻԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

«Ես տեսա հոգով ագատը ստրկության մեջ և սիրեցի մար
դը։ ես տեսա ստրուկը ագատության մէջ և գարշեցի մար– 
Դուց»։ ^ , ,յ,

19 ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՈՑ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԽՏՄԱՆ ՈՒ ՆԵՆԳԱՓՈԽՄԱՆ 
ՓՈՐՁԵՐԸ

ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ
Թուրք հեղինակների կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ժխտումն ու նենգափոխումը վաղուց արդեն վերածվել է պե
տական քաղաքականության, և այժմ թուրքական պետու
թյունն իր հսկայական ֆինանսատնտեսական ռեսուրսներով 
ոչ միայն սնում, այլև նպատակաուղղում է հակահայկական 
քարոգչությունը։

28 «ՆՈՃՅԱՑ ՏՂԱՅԻ» ԱՌԱՍՊԵԼԸ
ԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ

Ուշագրավ է, որ Դուրյանի գլուխգործոցներն ստեղծվեցին 
կյանքի վերջին ամիսներին (26 տաղ)։ Բանաստեղծը մինչ օրս 
անբացատրելի կենսաուժով հղացավ նույնահանգ ու նույնա
հունչ, նույնատուն, բայց և հակադրամիասնություն կազմող 
«Սիրելն» ու «Դրժելը», կանացի հավերժ առեղծվածին ձոնված 
«Թրքուհին», «Լճակը», ընդվզուն «Տրտունջքը», «Զղջումը» և 
հանրահայտ այլ բանաստեղծություններ։
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ԿԱՐԴԱՑԵ՜Ք \  
ԱՅՍ 

ՀԱՄԱՐՈՒՄ

35 ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑԻ – 1400
ԱՐԵԳ ՄՒՔԱՅԵԼՅԱՆ

Աստղադիտարանի նախաձեռնու
թյամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 2012 թ. նշանավոր 
անձանց տարեդարձների հիշատակման 
ցանկում ընդգրկել է նաև Անանիա Ծիրա– 
կացու 1400-ամյակը։

40 ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԴԻՐՔԸ

ԱՐԵԳ ՄՒՔԱՅԵԼՅԱՆ
1962-ին պաշտոնապես ստեղծվեց Եվ

րոպական հարավային աստղադիտարա
նը (ԷԱՐՕբՑՑՈ ՏՕԱէհՑՐՐ ՕեՏ61̂ 3է01՜̂ – ԸՏՕ), 
որը ներկայումս արդեն միավորում է եվրՌ-
պական 14 պետություն։

44 ՔԻՄԻԱԹԵՐԱՊԻԱՆ ԵՎ ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ 
ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Քիմիաթերապիան ընտրողական 

թունավորման սկզբունքների կիրառ
ման բնագավառներից առաջինն էր, երբ 
ազդեցության մեխանիզմը ուսումնասիր
վեց ֆիզիկայում ընդունված օրենքներով։

50 ԿԵՆՍԱՉԻՊԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

ՊՈՂՈՍ ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ
ՎԱԼԵՐԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ

Այս զարմանահրաշ սարքավորումները 
թույլ են տալիս կարճ ժամանակահատվա
ծում օրգանիզմում հայտնաբերել հազարավոր 
ալերգեններ, օնկոգեններ, տարբեր կենսա
բանորեն ակտիվ միացություններ և նույնիսկ 
գենետիկական արատներ։

58 ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ՄԱՐԱՏ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Կենսաբժշկական ճարտարագիտության 

հիմնական նպատակն է որքան հնարավոր է 
հարստացնել բժշկին տրվող օբյեկտիվ տվյալ
ների քանակը և ճշտությունը՝ հիմնվելով օր
գանիզմում կատարվող ֆիզիկական ու քիմի
ական երևույթների բացահայտման և չափման
Վրա։



ԵՂԻՑԻ ԼՈԻՑՍ 
ԵՎ ԵՂԻՑԻ 
ՈԻՐԱԽՈԻԹՑՈԻՆ, 
ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՑԱՆ* ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՑԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի 
տնօրենի տեղակալ 
արվեստագիտության դոկտոր

Իսկ հումանիզմն ու երաժշտութեան արվեստն
՚Լհղխարհում պետվ էիղխի հումանիզմը։

՚նբաժան են»։
ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

^.ա յ և խորհրդային երաժշ
տության դասական, Սոցիալիս
տական աշխատանքի հերոս 
(1973), ԽՍՀՄ ժողովրդական 
արտիստ (1945), Լենինյան 
(1959) և ԽՍՀՄ Պետական մրցա
նակների (1940, 1943, 1946,
1949, 1968, 1971) դափնեկիր, 
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1963)1, 
արվեստագիտության դոկտոր 
(1965), աշխարհահռչակ կոմ
պոզիտոր, դիրիժոր, մանկա
վարժ, հասարակական գործիչ 
Արամ Խաչատրյանի (1903-1978) 
երաժշտությունը նոր էջ բա
ցեց համաշխարհային երաժշ
տության պատմության մեջ։
* Հոդվածի վերնագրի համար հիմք 

են դարձել խորհրդային երաժշտագի
տության հիմնադիրներից մեկի՝ ԽՍՀՄ 
ԳԱ ակադեմիկոս, ԽՍՀՄ ժողովրդական 
արտիստ Բորիս Ասաֆևի խոսքերը։ Տե՞ս

(Օօօ7. Ր.Ր60̂ &̂Տ, թ6̂. Ր.Ր60̂&̂Տ,
Բ.076Ո&ՏՅՏ), Ըբ6Ք&Տ, 3̂̂ -60 թ̂̂ . ՕՕԲ,
1972, 07բ. 32.
1 Ւ դեպ, Հայաստանի գիտությունների

ազգային ակադեմիայի 68-ամյա պատ
մության մեջ «Երաժշտական արվեստ» 
մասնագիտությամբ Ա. Խաչատրյանն 
առաջին ու առայժմ միակ ակադեմիկոսն 
է։

Ստեղծագործաբար ընդհան
րացնելով մի կողմից՝ իր նախորդ
ների՝ ականավոր հայ կոմպո
զիտորներ, հայ երաժշտության 
դասականներ Տ. Չուխաճյանի, 
Կոմիտասի և Ալ. Սպենդիարյա- 
նի, մյուս կողմից՝ ռուս և արևմ- 
տաեվրոպական կոմպոզիտոր
ների գեղարվեստական փորձը՝ 
նա  հայ կոմպոզիտորական 
դպրոցը բարձրացրեց որակա- 
պես նոր մակարդակի՝ դարձնե
լով համաշխարհային մշակույթի 
անքակտելի մասը։

Վարպետորեն իրականացնե
լով արևելյան և արևմտաեվրո 
պական երաժշտական ավան
դույթների օրգանական սինթեզը, 
ինչի անհրաժեշտությունը դեռևս
XIX դարի երկրորդ կեսին 
գիտակցել էր Տ. Չուխաճյանն ու 
որոշակի քայլեր արել այդ ուղ
ղությամբ, Ա. Խաչատրյանը նո
րովի բացահայտեց արևելյան 
ժողովրդական երաժշտության 
հարստագույն հնարավորություն
ները։ Նրա հայտնագործություն
ներն անմիջական ազդեցություն 
ունեցան Անդրկովկասի և Մի

ջին Ասիայի հանրապետու
թյունների կոմպոզիտորական 
դպրոցների զարգացման վրա։ 
«Սա արևելյան ժողովուրդնե- 
րի երաժշտական մշակույթի 
զարգացման մեջ նոր փուլ է ^  
նկատում է ԽՍՀՄ ժողովրդա
կան արտիստ, Սոցիալիստական 
աշխատանքի հերոս Տ. Խրեննի- 
կովը^ Խաչատրյանի վառ տա 
ղանդավոր պարտիտուրները ... 
ապացուցեցին Արևելքի երկր- 
ների ժողովրդական երաժշ
տության գեղարվեստական 
կիրառման միանգամայն նոր մո
տեցման հնարավորությունը»2։

Միևնույն ժամանակ՝ Ա. Խա
չատրյանը համարձակ նորա
րար էր։ Լայնորեն օգտագործե
լով գեղջկական ու քաղաքային 
ֆոլկլորի նմուշները, աշուղա
կան արվեստն ու մուղամաթի 
ավանդույթները՝ կոմպոզիտո
րը վարպետորեն բացահայ
տեց արևելյան մոնոդիկ թեմա- 
տիզմի հնարավորությունները, 
համադրեց սոնատային-սիմ

2 Նույն տեղում, էջ 8։

2 ԳԻՏ ՈՒԹ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  Ատ3. 2011



ֆոնիկ մտածողության մասշ
տաբներն ու երաժշտական 
նյութի ազատ-իմպրովիզացխ
ոն շարադրանքը։ Նրա ուրույն 
երաժշտական ոճն առանձնա
ցավ վառ ու գունեղ նվագախմ
բային ներկապնակով, յուրօրի
նակ ու թարմ հարմոնիկ լեզվով։ 
Նրա երաժշտությունը ճանաչվում 
է առաջին իսկ մի քանի տակտե
րից։

Բարձր գնահատելով Ա. Խա
չատրյանի ստեղծագործության 
դերն ու նշանակությունը հա
մաշխարհային երաժշտության 
համայնապատկերում՝ Դ. Շոս֊ 
տակովիչը խոստովանել է. «Եթե 
չլիներ Խաչատրյանի երաժշտու
թյունը, ես, երևի թե, այլ կերպ  
կգրեիի»3։

Ա. Խաչատրյանի ստեղծա
գործական պատկառելի ժա 
ռանգությունն ընդգրկում է
երաժշտական գրեթե բոլոր 
ժանրերը՝ բացառությամբ օպե
րայի։ Նրա գրչին են պատկանում 
երեք բալետ («Երջանկություն», 
«Գայանե» և «Սպարտակ»), գոր
ծիքային վեց կոնցերտ՝ դաշնա
մուրի, ջութակի, թավջութակի և 
նվագախմբի համար կոնցերտ
ների տրիադան և դաշնամուրի, 
ջութակի, թավջութակի և նվա 
գախմբի համար կոնցերտ-ռապ- 
սոդիաների տրիադան, երեք 
սիմֆոնիա և սիմֆոնիկ երաժըշ- 
տության այլ տեսակներին պատ 
կանող երկեր, ստեղծագործու
թյուններ՝ մենակատարների, 
երգչախմբի և սիմֆոնիկ նվա 
գախմբի համար, երաժշտո^ 
թյուն՝ դրամատիկական 21 ներ
կայացումների և 17 կինոֆիլմերի 
համար, կամերային գործիքային 
և վոկալ երկեր, ստեղծագործու
թյուններ՝ փողային նվագախմբի 
համար։

Ա. Խաչատրյանը հայկական 
առաջին սիմֆոնիայի, գործի
քային կոնցերտի, բալետի, կինո֊ 
երաժշտության հեղինակն է։
3 Xձ̂ձ■̂7Բ̂ ,̂ Ա̂30Ե Ա 760թ̂6Շ760. Ւ(60–̂6՚աա Շ0 թ0̂ 6̂Տ«3, .̂, «00667Շ̂ոՏ0̂̂ո03Մք0թ», 1963.

1934 թ. Ա. Խաչատրյանը 
գերազանցությամբ ավարտում 
է Մոսկվայի կոնսերվատորիան՝ 
Ն. Յա. Մյասկովսկու ղեկավարու
թյամբ։ Շրջանավարտի անունը 
ոսկե տառերով գրվում է մարմա
րյա պատվո տախտակին՝ Ս. Տա֊ 
նեևի, Ռախմանինսովի, Ա. Ս կ րա  
բինի, Ա. Մետների, Ռ. Գլիերի և 
այլոց անունների կողքին։

Ա. Խաչատրյանի դիպլոմային 
աշխատանքն էր Առաջին սիմ
ֆ ոնիան  (6֊տօ11), որը մի կողմից՝ 
հանրագումարի բերեց ուսումնա
ռության շրջանի որոնումները, 
իսկ մյուս կողմից՝ նշանավորեց 
ստեղծագործական հասունու
թյան նոր փուլը։ Սիմֆոնիան հե
ղինակը նվիրեց Խորհրդային 
Հայաստանի 15-ամյակին։ Բնու
թագրելով սիմֆոնիայի բովան
դակությունը՝ կոմպոզիտորը գրել 
է. «Սիմֆոնիան նվիրված է Հա
յաստանում սովետական իշխա 
նության հաստատմանը և գրվել 
է հանրապետության 15–ամյա– 
կի կապակցությամբ։ ժողովրդի 
համար, որի գավակն եմ ես, 
«Հայաստան» բառն արդեն իսկ 
գերագույն պարգև է, մեծագույն 
ուրախություն. մեր երկիրը դարե
րի ընթացքում վերջապես ա ռա 
ջին ա նգա մ ձեռք բերեց անկա
խություն և կոչվեց Սովետական 
Հայաստան։ Իմ երաժշտության 
միջոցով ես ձգտել եմ արտա
հայտել անցյալի վիշտն ու թա 
խիծը, մարմնավորել ներկայի 
լուսավոր կերպարներն ու հավա
տը չքնաղ ապագա յի հանդեպ։ 
Առհասարակ ես չեմ սիրում, երբ 
երաժշտության լեգուն ուղղա
գիծ թարգմանվում է բառերի։ 
Բայց տվյալ դեպքում, կարծում 
եմ, ճիշտ է. անցյալը և ներկան՝ 
ահավասիկ սիմֆոնիայի բովան- 
դակությունը»4։

Եվ իսկապես, «Սիմֆոնխ 
ան,- գրում է Գրիգորի Շնեերս^ 
նը, - արժանավայել եգրափակում 
է Խաչատրւանի ստեղծագո^
4 3̂6Փ0տո՝ւ 8., նշվ. աշխ., էջ 88։
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ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

Հատված Մ.Լերմոնտովի «Դիմակահանդես» դրամայի համար գրված
«Վալսի» հեղինակային ձեռագրից

ծական կենսագրության ա ռա 
ջին՝ «ուսանողական» շրջանը։ 
Սրանում վառ մարմնավորում 
գտան կոմպոգիտորի տաղան
դի լավագույն գծերը, և արդեն 
դրսևորվեցին գեղարվեստական 
հասունության նշանները։ Կո^ 
պոգիտորն ինքնուրույն և հա
մարձակ փորձել է լուծել շատ  
բարդ, իսկապես նորարարական 
խնդիր ՝ ստեղծել սիմֆոնիա, որն 
իր բոլոր արմատներով կապված 
է հայ երաժշտության ագգային 
ակունքների հետ։ Ահա թե ինչու 
Խաչատրյանի ստեղծագործա
կան մեծ հաջողությունը դարձավ 
ոչ միայն հայ և ողջ սովետա
կան երաժշտական մշակույթի 
ականավոր նվաճում, այլև նշա
նակալի ներդրում համաշխար
հային երաժշտական արվեստի 
գարգացման մեջ»5։

Երջանիկ էր կոմպոզիտորի 
խոշոր կտավի անդրանիկ ստեղ
ծագործության ճակատագիրը։ 
Առաջին անգամ հնչեց 1935 թ. 
ապրիլի 23-ին, Մոսկվայի կոն
սերվատորիայի Մեծ դահլիճում, 
Մոսկվայի պետական ֆիլհարմո 
նիկ նվագախմբի կատարմամբ՝
5 Նույն տեղում ։

հունգար դիրիժոր էյգեն Սենկա- 
րի ղեկավարությամբ, և արձա
նագրեց երիտասարդ հեղինա-

հայտել XX դարի երաժշտական 
արվեստում, ամենապատվա- 
վոր տեղերից մեկը գրավել ար
դի երաժշտության ականավոր 
արարողների շարքում»6։ Այդ 
ժամանակից ի վեր սիմֆոնիան 
շարունակում է հնչել առ այսօր։

1943 թ. հուլիսին Ա. Խաչատ
րյանը սկսում է Երկրորդ սիմ
ֆ ոնիան (6֊տօ11), որի կլավիրն 
ավարտում է նույն թվականի 
սեպտեմբերի 10-ին, իսկ գործի
քավորումը՝ աշնանը։

Կոմպոզիտորի խոսքով՝ սիմ
ֆոնիայի գաղափարը կապված 
է Հայրենական մեծ պատերազ
մի ահեղ իրադարձությունների 
հետ։ «Ես ուգեցի արտահայտել 
ցասման, վրեժի գգացումն ընդ
դեմ չարիքի, որ մեգ պատճա- 
ռեց գերմանական ֆաշիգմը։ 
Մյուս կողմից՝ սիմֆոնիայում 
արտահա յտված է վշտի տրա
մադրությունն ու մեր վերջնական 
հաղթանակի հանդեպ  խորը հա-

Հատված
կի խոշոր հաջողությունը։ 
ճիշտ մեկ տարի անց՝
1936 թ. ապրիլի 23-ին Լենինգ- 
րադի ֆիլհարմոնիայի սիմֆո
նիկ նվագախմբի կատարմամբ, 
Ֆրից Շտիդրիի ղեկավարու
թյամբ տեղի ունեցավ սիմֆոնի
այի լենինգրադյան պրեմիերան, 
որի մասին Դ. Շոստակովիչը 
գրեց. «Անկասկած, մեր արվեստ  
է մուտք գործել վառ, ինքնատիպ  
և ուժեղ տաղանդ, որին վիճակ
ված է նոր հորիգոններ բացա-

Դաշնամուրի և նվագախմբի համար գրված 
կոնցերտի երկրորդ մասի ձեռագրից

վատը»7։
1943 թ. դեկտեմբերի 30-ին 

Մոսկվայի կոնսերվատորիայի 
Մեծ դահլիճում ԽՍՀՄ պետա
կան սիմֆոնիկ նվագախմբի 
կատարմամբ, Բորիս Խայկինի 
ղեկավարությամբ հնչում է Երկ֊ 
րորդ սիմֆոնիան։ Պրեմիերայից
6 Ո̂ՅԱԵ Ո 780բ46Շ780. ^

60–̂67Ո̂ 00 բ0̂ 6̂̂ Ո̂ .
Նույն տեղում։
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օրեր անց Խաչատրյանը գրեց. 
«Իմ Երկրորդ սիմֆ ոնիա ն չունի 
գրական ծրագիր. ընդհանրաց
ված երաժշտական կերպարնե
րում նա ձգտել է մարմնավորել 
այն մտքերն ու գգացմունքները, 
որոնցով ապրում էր մեր ժո
ղովուրդը® Սիմֆոնիայի ա ռա 
ջին մասը խտացնում է պայ
քա րի առավել լարվածությունը, 
դաժանությունն ու դրամատիգ- 
մը։ Նախաբանում գանգերի հար
վածները (հանդիպում են նաև 
սիմֆոնիայի վերջում) ընդգծում 
են կատարվածի նշանակալի
ությունը, ստիպում կենտրոնա
նալ»։ Հենց այդ հնչողություններն 
են Գ. Խուբովին հնարավորո^ 
թյուն ընձեռել կոմպոզիտորի 
համաձայնությամբ սիմֆոնիան 
անվանել « Զ ա նգով սիմֆո
նիա»։ Սիմֆոնիայի՝ սգո երթի 
բնույթ ունեցող երկրորդ մասում՝ 
^ոճ8ոէ6֊ում, կոմպոզիտորն օգ 
տագործել է Ավ. Ւսահակյանի 
բանաստեղծության հիման վրա 
ստեղծված ժողովրդական «Որս
կան ախպեր» երգի մեղեդին, 
որն իր մանկության տարիներին 
երգում էր մայրը։ «երգում էր նա 
ամենից հաճախ շա տ  տխուր մե
ղեդիներ։ Հիշում եմ, թե ինչպես 
էր արտասվում «Որսկան ախպե
րը» երգելիս։ Բոլորովին վերջերս 
եմ իմացել, որ ժողովրդական 
երգը հորինվել է հայ մեծ բա 
նաստեղծ Ավետիք Իսահակյա- 
նի բանաստեղծության հիման 
վրա, ինչի մասին պատկերացում

ա նգա մ չունի երգը երգող ժո
ղովուրդը»8։ Ֆինալում (IV մաս) 
ավարտվում է ստեղծագործու
թյան գեղարվեստական մտահ
ղացումը։ Կյանքի հաստատման 
գաղափարն այստեղ մարմնա
վորվել է ինքնատիպ սիմֆոնիկ 
ձոնում։

«Իմ ստեղծագործական կեն
սագրության մեջ ես մեծ տեղ 
եմ տալիս Երկրորդ սիմֆոնի
ային։ Եթե տասը տարի առաջ 
գրված առաջին սիմֆոնիան 
եգրափակեց իմ ստեղծագոր
ծության վաղ շրջանը, ապա  նոր 
սիմֆոնիան, ասես, ընդհանրաց
նում է Դաշնամուրային կոնցեր
տի ստեղծմամբ սկսված ստեղ
ծագործական գործունեությանս 
շրջանը»9։

Շուտով Ա. Խաչատրյանն 
իրականացնում է սիմֆոնիա
յի նոր խմբագրությունը, որտեղ 
տեղերով փոխում է երկրորդ և 
երրորդ մասերը։ Նոր խմբագ
րությամբ սիմֆոնիան հնչում է 
1944 թ. մարտի 6-ին Մոսկվայի 
կոնսերվատորիայի Մեծ դահլի
ճում ԽՍՀՄ պետական սիմֆո
նիկ նվագախմբի կատարմամբ, 
Ալեքսանդր Գաուկի ղեկավարու
թյամբ։

Սիմֆոնիայի մասին Դ. Շոս 
տակովիչը գրեց, որ այն «Խա
չատրյանի առաջին ստեղծագոր
ծությունն է, որտեղ ողբերգական 
սկիգբը հասնում է շա տ  բարձր 
աստիճանի։ Բայց չնայած իր ող
բերգական էությանը՝ ստեղծա
գործությունը լի է խորը լավատե
սությամբ և մեր արդար գործի, 
մեր հաղթանակի հանդեպ խորը 
հավատով։ Սիմֆոնիայում շատ  
են սգո և, միևնույն ժամանակ, 
ցնծագին հանդիսավորության 
հնչողությունները։ Ողբերգակա-

8 Երևանի օպերայի և բալետի թատրո
նում «Գայանեի» պրեմիերան տեղի ունե
ցավ 1947-ի հուլիսի 26-ին (բալետմայս֊ 
տեր՝ Անիսիմովա)։
9 ̂ ՈՐթ3008 Ր. Օո6թ006 Ո 6յ–67006 7800̂60780
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ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

Ա.Խաչատրյանի արձանը երևանում, Ա.Խաչատրյանի 
անվան մեծ համերգասրահի առջև։ Քանդակագործ՝ 

Յուրի Պետրոսյան, 1999

նության ու կենսահաստատու
թյան գուգորդումը ստանում է 
մեծ ուժ»10։

Երկրորդ սիմֆոնիա յի հա
մար Ա. Խաչատրյանը 1946 թ. 
արժանանում է ԽՍՀՄ Պետական 
մրցանակի։

1947 թ. Ա. Խաչատրյանն ա
վարտում է մեկմասանի Երրորդ 
սիմֆ ոնիա ն (Սիմֆոնիա-պո- 
եմ, Շ-ճսր)՝ գրված նվագախմբի 
եռակի կազմի, 15 մենակատար 
շեփորների և երգեհոնի համար։

«Երրորդ սիմֆ ոնիան ստեղծ
վեց պատերագմից հետո,- գրում 
է կոմպոգիտորը,- և նրանում, 
բնականաբար, իշխում են լու
սավոր, հանդիսավոր տ րա մա դ  
րությունները։ Սա ուրախության, 
համոգվածության ապոթեոգ է, 
ա շխատանքի օրհներգ»11։ Նաև՝ 
«ես ուգում էի այս ստեղծագոր
ծության մեջ արտահայտել սովե
տական ժողովրդի ուրախության 
և հպարտության գգացումն իր 
մեծ ու հգոր հայրենիքի համար»։

Երրորդ սիմֆ ոնիան  ա ռա 
ջին անգամ կատարվեց 1947 թ. 
դեկտեմբերի 13-ին Լենինգրա- 
դի ֆիլհարմոնիայի Մեծ դահլի
ճում Լենինգրադի ֆիլհարմո 
նիկ նվագախմբի կատարմամբ, 
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, 
Սոցիալիստական ա շխատան
քի հերոս Եվգենի Մրավինսկու 
ղեկավարությամբ (երգեհոնի 
նվագամասը՝ Ւսայի Բրաուդո), 
1947 թ. դեկտեմբերի 25-ին 
կրկնվեց Մոսկվայի կոնսերվա
տորիայի Մեծ դահլիճում ԽՍՀՄ 
պետական սիմֆոնիկ նվա 
գախմբի կատարմամբ, կրկին Ե. 
Մրավինսկու ղեկավարությամբ և 
Բրաուդոյի մասնակցությամբ։

Ա. Խաչատրյանի ընդգրկուն 
ժառանգության մեջ սիմֆոնիայի 
ու բալետի հետ մեկտեղ կենտրո
նական տեղ է գրավում կոնցեր֊ 
տի ժանրը։

1936 թ. աշնանը կոնսեր
վատորիայի ասպիրանտուրան
10 3̂6ֆ08ո̂  8., նշփաշխ., էջ 197 ։
11 .̂03̂  X3̂3770#ն, 0060. 70̂ 2 , 070 . 9.

ավարտելիս կոմ
պոզիտորն ա վա ր  
տում է Կոնցերտը 
դաշնամուրի և 
նվագախմբի հա
մար (06Տ-ՃԱՐ), որը 
ստեղծեց ընդա
մենը վեց ամսում։
«Կոնցերտը գրելիս 
ես երագում էի այն 
լսել Լև Օբորինի 
կ ա տ ա ր մ ա մ բ »12։ 
Կ ո մ պ ո զ ի տ ո ր ի  
երազանքն իրակա
նանում է. Կոնցեր
տ ի պրեմիերան 
տեղի է ունենում
1937 թ. հուլիսի 12- 
ին Մոսկվայի «Սո 
կոլնիկի» կուլտու
րայի և հանգստի 
այգում, Մոսկվայի 
ֆի լ հ ար մո ն ի ա յ ի  
նվագախմբի կա
տարմամբ, մենա
կատար՝ ԽՍՀՄ 
ժողովրդական արտիստ 
Լև Օբորին, դիրիժոր՝ Լև Շտայն- 
բերգ։ Կոնցերտը կրկին կա
տարվում է 1937 թ. նոյեմբերի 
14-ին Մոսկվայի կոնսերվատո
րիայի Մեծ դահլիճում, խորհրդա
յին երաժշտության առաջին հա
մամիութենական տասնօրյակի 
շրջանակներում։ «Ականավոր 
դաշնակահարի հիասքանչ կա
տարումը հաջողություն բերեց 
ստեղծագործությանը։ Ինձ հա
մար դա  նշանակում էր մուտք 
ստեղծագործության նոր, ինձ 
համար շա տ  թանկագին և հա- 
րագատ  բնագավառ՝ գործիքա
յին կոնցերտի բնագավառը»13։

Ամբողջ աշխարհում կոն
ցերտի հաջողության մասին Լև 
Օբորինը, որին էլ նվիրված էր 
կոնցերտը, հետագայում կգրի. 
«Ինձ թվում է, դժվար թե գտնվի 
որևէ խոշոր դաշնակահար, 
որն իր երկացանկում չունենա 
այս ստեղծագործությունը։ Այն
12 ̂ 36Փ08ո՝ւ 8., նշվ. աշխ., էջ 88։
13 Նույն տեղում ։

հավասարապես սիրում են թե  
ավագ սերունդների կատարող
ները, թ ե  երիտասարդությու
նը։ Ինչով է այս երաժշտությո^ 
նը արդեն երկար տարիներ ինձ 
գերում՝ սկսած Մոսկվայում Ա. 
Գաուկի ղեկավարությամբ ա ռա 
ջին կատարումից (14 նոյեմբերի,
1937 թ.) մինչ մեր օրերը։ երևի 
թե նրանով, ինչը բնորոշ է Ա. Խա 
չատրյանի ողջ ստեղծագործու
թյանը՝ հգոր տեմպերամենտով, 
ինքնատիպությամբ, մենակա
տար գործիքի և նվագախմբի 
նվագամասերի վառ վիրտու^ 
գությամբ։ Թույլ կտամ ինձ ասել, 
որ Խաչատրյանի Դաշնամուրա
յին  կոնցերտ ն այդ ժանրի սա
կավաթիվ ստեղծագործությոն 
ներից է, որն իսկապես կոնցերտ 
է, և ոչ թե պիես դաշնամուրի և 
նվագախմբի համար։ Սրանում 
առկա  է մասշտաբայնություն, կա  
մենակատարի և կոլեկտիվի վառ 
սուր հակադրություն և մրցակցու- 
թաւն»14։
14 Օ600Ո0 .̂ 1Օ6Ո.–#03 Ո03̂038–3̂7, 00867-
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ԱԽաչատրյանի արձանը Մոսկվայի կենտրոնում։ 
Քանդակագործ՝ Գեորգի Ֆրանգուլյան, 2006

Դաշնամուրա յին կոնցերտը 
հնչել է աշխարհի տարբեր երկր- 
ներում։ 1942 թ. փետրվարի 14- 
ին Բոստոնում առաջին անգամ 
այն կատարում է Ուիլյամ Կապել֊ 
լը. համերգից հետո դիրիժորը՝ 
Սերգեյ Կուսևիցկին, Մոսկվա է 
ուղարկում հիացական հեռագիր 
առ այն, որ նոր ստեղծագործու
թյան այդպիսի հաջողություն չի 
հիշում իր արտիստական գոր
ծունեության վերջին քսան տա 
րիների ընթացքում։ Դա, նրա 
կարծիքով, կոմպոզիտորի և 
երիտասարդ փայլուն օժտված 
դաշնակահարի իսկական հաղ֊ 
թահանդեսն է։

Բոստոնից հետո Կոնցերտը 
շարունակում է իր հաղթարշա
վը ԱՄՆ խոշոր բեմահարթակ
ներում՝ Նյու Յորք, Ֆիլադելֆիա,

0̂3̂ ա73ծ1Ա3, 1963, ^ 6, 070 . 33.

Կլիվլենդ, Չիկա- 
գո, Սենտ Լուիս, 
Սան Ֆրանցիս 
կո, Լոս Անջելես։ 
Երիտասարդ, ^  
ռևս քիչ հայտնի 
դ ա շ ն ա կ ա հ ա ր ն  
իր հռչակը ձեռք 
է բերում ԱՄՆ-ում 
հենց Խաչատրյա
նի կոնցերտով։ 
Բավական է նշել, 
որ միայն 1943
44 թթ. կոնցերտն 
ԱՄՆ-ում հնչել է 
ավելի քա ն քա 
ռասուն անգամ, 
այնպիսի դաշնա- 
կահարների կա
տարմամբ, ինչ
պիսիք են Արթուր 
Ռո ւ բ ի ն շ տե յ ն ը ,  
Օսկար Լևանտը, 
Բևերիջ Վեբստե- 
րը, Բերնարդ Վայ-

Ա. Խաչատրյա
նը Ջութակի կոն
ցերտ ը  (ճ֊տօ11) 
ավարտեց 1940թ. 
և նվիրեց ԽՍՀՄ 

ժողովրդական արտիստ Դավիդ 
Օյստրախին։ Կոնցերտը ստեղծ
վեց չափազանց կարճ ժամա 
նակահատվածում՝ 2,5 ամսվա 
ընթացքում։ «Հորինվում էր հեշ- 
տությամբ,- հիշում է հեղինակը.- 
միտքը հաճախ առաջ էր ընկ
նում նոտաները գրող ձեռքից, 
թեմաները ծնվում էին այնպիսի 
առատությամբ, որ միշտ չէր հա
ջողվում տիրապետել դրանց»։15 
Ականավոր ջութակահար Դ. 
Օյստրախը կհիշի. «երաժշտու
թյունն անկեղծ է, ինքնատիպ, լի 
մեղեդային գեղեցկություններով, 
ժողովրդական կոլորիտով, 
սրամտությամբ®.։ Իմ ջութա
կին բա խտ  վիճակվեց դնել այդ 
կոնցերտի կյանքի սկիգբը։ Կոն
ցերտը գերեց բոլորին իր տոնա-
15 .̂03̂  ^̂3̂3770-̂Տ, Ո̂30Ե Ո 7800̂60780. Ւ( 

60––67Ոա 00 00̂ 6̂0ՈՅ.
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կանությամբ, Խաչատրյանի ողջ ստեղծա
գործությանը բնորոշ կենսական ավյունով։ 
Համարձակ կարելի է ասել, որ այս ստեղծա
գործությունն անտարբեր չի թողնում ոչ մե
կին։ Իմ մանկավարժական պրակտիկայում 
կոնցերտը գրավում է աոաջին տեղերից մե
կը։ Այն նվագում են իմ բոլոր աոավել օժտ 
ված սաները»։16

Կոնցերտի պրեմիերան տեղի ունեցավ
1940 թ. նոյեմբերի 16-ին Մոսկվայի Պ. Չայ
կովսկու անվան համերգասրահում ԽՍՀՄ 
պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի, Դ. Օյստ– 
րախի կատարմամբ, Ա.Գաուկի ղեկավա
րությամբ; Իրեն հատուկ համեստությամբ 
Օյստրախր քանիցս խոստովանել է, որ իր 
համաշխարհային ճանաչմամբ առաջին հեր
թին պարտական է Խաչատրյանի՝ Ջութակի 
կոնցերտին;

1941 թ. Ջութակի կոնցերտ ի համար Ա. 
Խաչատրյանին առաջին անգամ շնորհվում 
է ԽՍՀ0 Պետական մրցանակ;

Ջութակի կոնցերտը, ինչպես նաև այդ 
ժամանակ արդեն հայտնի դարձած Դաշնա
մուրա յին կոնցերտը  Խաչատրյանին բերե֊ 
ցին համաշխարհային հռչակ;

Թ ավջութակի և նվա գա խ մբի  կոնցեր
տ ը (6֊տօ11) Խաչատրյանր սկսեց 1944 թ.՝ 
Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ, 
թեև դրա ստեղծման միտքր հղացել էր դեռևս 
Գնեսինների անվան ուսումնարանում սովո
րելիս; Խոսելով իր ստեղծագործական պլան
ների մասին՝ կոմպոզիտորն ասել է. «1944 
թվականին իմ աոաջնահերթ խնդիրն է թավ
ջութակի և նվագախմբի համար կոնցերտի 
ստեղծումը։ Այս գործիքի հետ են կապված 
իմ կենսագրական որոշ տվյալներ. երբ ես 
սկսեցի երաժշտություն սովորել, իմ ա ոա 
ջին ծանոթությունը նրա հետ տեղի ունեցավ 
թավջութակի միջոցով17։ Ջութակի համեմատ՝ 
թավջութակի համար կոնցերտի ստեղծման 
դժվարությունը կապված է այդ գործիքի 
ցածր ոեգիստրի և նրա ՝ որպես մենակատա
րի նվագախմբային հնչողության ֆոնի վրա  
աոանձնացնելու անհրաժեշտության հետ»18;

Իր ստեղծագործական մտահղացման
16 Նույն տեղում;
17 1922-ի սեպտեմբերին Ա. Խաչատրյանն ընդունվում է 

Գնեսինների անվան Մոսկվայի երաժշտական ուսումնա
րան (հետագայում՝ Գնեսինների անվան ինստիտուտ) 
և երեք տարի պարապում թավջութակի դասարանում՝ 
աշակերտելով Ս. Ֆ. Բոչկովին, իսկ 1923 թ.՝ պրոֆեսոր Ա. 
Ա. Բորիսյակին; Եվ միայն 1925 թ. Մ. Ֆ. Գնեսինի նախա
ձեռնությամբ դադարեցնում է թավջութակի իր պարապ
մունքները և տեղափոխվում կոմպոզիցիայի դասարան;
18 յ\թ3̂  X3̂3X7թՈ«, Շ06թ. 00̂., 7. 20, 07թ. 8.

իրագործմանը կոմպոզիտորն ընդհուպ 
մոտեցավ լոկ 1946 թ. գարնանը; Կոնցեր
տի առաջին կատարումը տեղի ունեցավ 
1946 թ. հոկտեմբերի 30-ին Սոսկվայի կոն
սերվատորիայի Սեծ դահլիճում ԽՍՀ0 պե
տական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատար
մամբ, Ս. Կնուշևիցկու մենակատարմամբ, Ա. 
Գաուկի ղեկավարությամբ; Կոնցերտը, որը 
կոմպոզիտորը նվիրեց առաջին կատարո
ղին՝ Ս. Կնուշևիցկուն, լայն տարածում գտավ 
ողջ աշխարհում. այն կատարել են ականա
վոր թավջութակահարներից շատերը;

Կոնցերտ -ոա պ սոդիա ն ջութա կի և 
նվա գա խ մբի  հա մա ր  (Ե֊տօ11)՝ նվիրված 
Լեոնիդ Կոգանին, գրվեց 1961 թ.; Առաջին 
կատարումը տեղի ունեցավ 1962 թ. հոկ
տեմբերի 7-ին Յարոսլավլում, Յարոսլավլի 
ֆիլհարմոնիայի նվագախմբի կատարմամբ, 
Ի.Գուսմանի ղեկավարությամբ և Լ. Կոգանի 
մենակատարմամբ; Կոնցերտ֊ոապսոդիա–  
յի  մոսկովյան պրեմիերան կայացավ Սոսկ
վայի կոնսերվատորիայի Սեծ դահլիճում, 
1962 թ. նոյեմբերի 9-ին, Սոսկվայի պետա
կան ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Լ. Կոգանի 
կատարմամբ;

Կոնցերտ -ոա պ սոդիա ն թա վջութա 
կի և նվա գա խ մբի  հա մա ր  (ճ-տօհ) Ա. Խա
չատրյանն ավարտեց 1963 թ.; Կոմպոզիտո
րի՝ թավջութակի համար երեք խոշոր ստեղ
ծագործությունները՝ կոնցերտը, կոնցերտ- 
ռապսոդիան և սոլո թավջութակի համար 
սոնատ-ֆանտազիան արժեքավոր ներդրում 
են XX դարի թավջութակի երկացանկում; Ա. 
Խաչատրյանը նշանակալիորեն հարստաց
նում է գործիքի տեխնիկական ու արտա
հայտչական հնարավորությունները;

Գործիքային կոնցերտների շարքը Ա. 
Խաչատրյանն սկսեց Դաշնամուրա յին 
կոնցերտով, իսկ եզրափակեց Կոնցերտ-
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Մարտիրոս Մարյան, ԱԽաչատրյանի դիմանկարը, 1944
Արամ Խաչատրյան

ոա պ սոդիա յով  դա շնա մուրի և 
նվա գա խ մբի հա մա ր  (06Տ-ՃԱՐ); 
Այն ավարտեց 1967 թ. և ձո֊ 
նեց Հոկտեմբերյան սոցիալիս
տական մեծ հեղափոխության 
50-ամյակին; Կոնցերտ-ոապսո֊ 
դիա յի  պրեմիերան տեղի ունե
ցավ 1968 թ. դեկտեմբերի 9-ին 
Գորկիում Ն. Գուսմանի ղեկա
վարությամբ, Նիկոլայ Պետրովի 
կատարմամբ; Շուտով՝ 1968 թ. 
դեկտեմբերի 16-ին, հնչեց Մոսկ
վայի կոնսերվատորիայի Մեծ 
դահլիճում՝ Համամիութենական 
ռադիոյի և Կենտրոնական հե
ռուստատեսության Մեծ սիմֆո
նիկ նվագախմբի կատարմամբ, 
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ 
Գենադի Ռոժդեստվենսկու ղեկա
վարությամբ և Ն. Պետրովի մե
նակատարմամբ;

Կո ն ց ե րտ - ռապսոդիաների  
տրիադայի համար Ա. Խաչատ
րյանը 1971 թ. արժանանում է 
ԽՍՀՄ Պետական մրցանակի;

«Երջանկություն» բալետի 
աշխատանքների կապակցու
թյամբ 1939 թ. Խաչատրյանը 
այցելում է Հայաստան; Սեպ
տեմբերին իրականացվում է 
«Երջանկության» առաջին բե
մադրությունը Երևանի օպերայի 
և բալետի թատրոնում Ի. Արբա- 
տովի բեմադրությամբ, իսկ նույն 
թվականի հոկտեմբերի 24-ին 
այն կատարվում է Մոսկվայի Մեծ 
թատրոնում հայկական ա րվես 
տի տասնօրյակի շրջանակնե
րում;

Մեծ հայրենականի օրերին 
Պերմ տեղափոխված Լենինգ- 
րադի Կիրովի անվան օպերայի 
և բալետի թատրոնի առաջար
կությամբ Ա. Խաչատրյանը շա
րունակում է «Գայանե» բալետի 
ստեղծումը, որի լիբրետոն նա խ 
քան պատերազմը կոմպոզիտո
րի հետ սերտ համագործակցու
թյամբ ստեղծել էր Կ. Դերժավինը;

1942 թ. դեկտեմբերի 9-ին 
Պերմում տեղի է ունենում Լե- 
նինգրադի օպերայի և բալետի 
թատրոնի՝ «Գայանե» բալետի

բեմադրությունը (բալետմայս 
տեր՝ Ն.Անիսիմովա);19

«Գայանեի» համար հեղի
նակին 1943 թ. երկրորդ անգամ 
շնորհվում է ԽՍՀՄ պետական 
մրցանակ;

1952 թ. «Գայանեն» բեմ է 
բարձրանում Լենինգրադի Կի
րովի անվան թատրոնում, իսկ 
1957 թ. մայիսի 22-ին «Գայանեի» 
երկար սպասված պրեմիերան է 
Մոսկվայի Մեծ թատրոնում (նոր 
խմբագրությամբ, լիբրետոյի հե
ղինակ՝ Բ.Պլետնյով, բալետմայս- 
տեր՝ Վ. Վայոնեն);

Շուտով «Գայանեն» իր տեղն 
է գրավում Երևանի, Կիևի, Սվերդ֊

19 երևանի օպերայի և բալետի
թատրոնում «Գայանեի» պրեմիերան 
տեղի ունեցավ 1947-ի հուլիսի 26-ին 
(բալետմայստեր՝ Անիսիմովա);

լովսկի, Բեռլինի, Լայպցիգի, Վայ- 
մարի, Բուդապեշտի, Բրատիս 
լավայի, Սոֆիայի, Ուլան-Ուդեի, 
Տալլինի, Վորոնեժի, Սվերդլովս֊ 
կի, Չելյաբինսկի, Նովոսիբիրսկի, 
Վիսբադենի, Ռիգայի օպերային 
թատրոնների խաղացանկերում;

1943 թ. հոկտեմբերի 3-ին 
Մոսկվայի Միությունների տան 
սյունազարդ դահլիճում, Համա
միութենական ռադիոկոմիտեի 
Մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբի կա
տարմամբ, Նիկոլայ Գոլովանովի 
ղեկավարությամբ առաջին ան
գամ հնչում է «Գայանե» բալե
տից առաջին սյուիտը; Բալետից 
առանձին հատվածներ շարու
նակում են իրենց համերգային 
կյանքն անկախ բալետից, իսկ 
«Սուսերով պարը», հիրավի,
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հայտնի է ամբողջ աշխարհում;
«Գայանեի» երաժշտության 

ուժեղ կողմը ժողովրդականու
թյունն է։ Սրանում կոմպոզիտո
րը լայնորեն օգտագործում է 
ժողովրդական երաժշտության 
նմուշներ, դիմում ա շխատան
քա յին երգերի, կատակերգերի, 
քնարական, հերոսական երգե– 
րի ու պարերի, աշուղական մե
ղեդիների, ընդ որում, ինչպես 
հայկական, այնպես էլ ռուսա
կան, ուկրաինական, վրացա
կան ու քրդա կա ն։ Ըստ էության, 
«Գայանեն» հայ ժողովրդական 
երաժշտության բարձրարժեք 
մշակման և սիմֆոնիզացիայի 
օրինակ է, որտեղ ժողովրդա
կան երաժշտության առանձնա
հատկություններով են ներծծված 
ողջ երաժշտական կտավը, այդ 
թվում կոմպոզիտորի սեփական 
թեմաները։ «Գայանեն» «ժողովր
դական մեղեդիների կիրառման 
վրա հիմնված հսկայական դրա- 
մատիզացված երաժշտական 
խորեոգրաֆիկ ռապսոդիա  է։ 
Սա հայկական երաժշտախորե- 
ոգրաֆիկ արվեստի պատմու
թյան մեջ առաջին ստեղծագոր
ծությունն է՝ ներթափանցված 
այդքան մեծ և լարված սիմֆոնիկ 
զարգացմամբ»20;

1950 թ. հուլիսի 9-ին ^ Խ ա 
չատրյանը «Սպարտակ» բա
լետի պարտիտուրի առաջին 
էջում գրեց. «Սկսում եմ՝ ստեղ
ծագործական հսկայական հուզ
մունքի զգացումով», իսկ վերջին 
էջում հեղինակային գրառումը 
վկայում է. «Երեք և կես տարի 
տևեց ա շխատանքը «Սպա^ 
տակի» վրա։ Աշխատել եմ 
գերազանցապես ամռանը։ Ընդ
հանուր առմամբ՝ «Սպարտակը» 
գրել եմ 8 ամսում։ Ավարտել եմ 
1954 թ. փետրվարի 22-ին։ Ողջ 
երաժշտությունը գրվել է Կոմպո
զիտորների ստեղծագործական 
տանը “Շտօթօո ԲցՅօ՚՚-ում։ Արամ
20 Ր. Օո6թՏ06 էւ 6յ̂ 6՚™06 1՝ՏՕթ46Շ7ՏՕ// 1̂ 3̂Ե1̂3ձԵՈՅՅ թ̂̂ ՅՈՇ̂օՏ ՇՇՐ,Շ6. Շ7376Տ, Օ̂Շ̂ՏՅ, 3̂4-ՏՕ «̂ Յ̂Ե̂Յ», 1985, 

շ̂ թ. 74.

Խաչատրյան»21:
Ա. Խաչատրյանն ստեղծեց 

բալետ-ողբերգություն՝ հերոսա
կան ողբերգություն;

1956 թ. դեկտեմբերի 27-ին 
տեղի է ունենում «Սպարտակի» 
պրեմիերան Լենինգրադի Ս. Կխ 
րովի անվան օպերայի և բալետի 
թատրոնում (բեմադրող՝ Լ. Ցա֊ 
կոբսոն, դիրիժոր՝ Պավել Ֆելդտ);

Մոսկվայի Մեծ թատրոնում 
«Սպարտակն» առաջին ան
գամ բեմ է բարձրանում 1958 թ. 
մարտի 11-ին, Ի. Մոիսեևի բե
մադրությամբ (դիրիժոր՝ Ցուրի 
Ֆայեր); 1962 թ. ապրիլի 4-ին 
բալետր բեմադրում է Լ. Ցակոբ- 
սոնր, դիրիժոր՝ Ալգիս ժյուրայ- 
տիս; «Սպարտակի» բեմական 
կենսագրության մեջ նշանակա
լից երևույթ էր դրա երրորդ բե- 
մադրությունր Մեծ թատրոնում. 
այս անգամ այն բեմադրում է 
Ցուրի Գրիգորովիչը, դիրիժոր՝ 
Գ. Ռոժդեստվենսկի, նկարիչ՝ 
Ս. Վիրսալաձե; Ներկայացումը 
1970 թ. արժանանում է Լենինյան 
մրցանակի;

Սակայն կոմպոզիտորը երա
զում էր «Սպարտակը» տեսնել 
իր հայրենիքում՝ Երևանում; Երև 
անյան «Սպարտակը» ծնվեց 
1961 թ. ապրիլի 15-ին Եվգենի 
Չանգայի բեմադրությամբ, Արամ 
Քաթանյանի ղեկավարությամբ; 
Սպարտակի դերը կատարում էին 
Վանուշ Խանամիրյանն ու Վիլեն 
Գալստյանը; «Սպարտակը» բե
մադրվել է նաև Կիևում, Մինսկում, 
Բաքվում, Տաշքենդում, Խ ա րկո  
վում, Նովոսիբիրսկում, Լվովում, 
Օդեսայում, Ռիգայում, Վիլնյու֊ 
սում, Սարատովում և ԽՍՀՄ այլ 
քաղաքներում, Չեխոսլովակիա- 
յում, Հունգարիայում, Գերմանխ 
այում, Լեհաստանում, Բուլղարխ 
այում, Մեծ Բրիտանիայում... Իսկ 
բալետի երաժշտությունից կազմ
ված սիմֆոնիկ սյուիտները տ ա 
րածվեցին ողջ աշխարհում;

1959 թ. «Սպարտակի» ե
րաժշտության համար Ա. Խա-
21 ^ յ6Փօտ«4 8., նշվ.աշխ., էջ 197;
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Նամականիշ՝ թողարկված ՌԴ-ում, 
ԱԽաչատրյանի ծննդյան 100-ամյակի

առիթով

չատրյանին շնորհվում է Լենի
նյան մրցանակ;

Ա. Խաչատրյանի բալետնե
րը ոչ միայն համաշխարհային 
ճանաչում գտան՝ իրենց տեղը 
գրավելով ԽՍՀՄ և արտասահ
մանյան բազմաթիվ թատրոն
ների խաղացանկերում, այլև 
իրենց արժանի տեղը գրավեցին
XX դարի երաժշտական-խորեո 
գրաֆիկ արվեստի դասական 
գործերում;

Կինոյում Ա. Խաչատրյանի բե
մելը՝ հայ կինոյի առաջին հնչյու
նային ֆիլմի՝ Հ. Բեկնազարյանի 
«Պեպոյի» համար գրված երաժշ
տությունը, դարձավ կոմպոզիտո
րի ստեղծագործական մեծ հաջո
ղությունը; Թեև երաժշտությունը 
ֆիլմում սահմանափակվում է ոչ 
ծավալուն կտորներով, սակայն 
ողջ ֆիլմի հոգեբանական կենտ
րոնը «Պեպոյի երգն» էր՝ գրված 
Ե. Չարենցի տեքստի հիման 
վրա, որը ստեղծման օրից լայն 
տարածում գտավ; «Հայաստանի 
շրջաններից մեկում ինքնագոր
ծունեության երեկոյի ժամանակ 
կատարվում էին ժողովրդական 
ստեղծագործության նմուշներ։ 
Պատկերացրեք իմ զարմանքը, 
երբ երգը, որն ուռկանը ծովը նե
տելիս երգում էր իմ Պեպոն, ներ
կաներին ներկայացրեցին որպես 
ժողովրդական երգ։ Մարդիկ սի
րեցին այդ մեղեդին, համարե
ցին ժողովրդական։ Միթե կարող 
էի ես ստանալ ավելի լավ պարգև 
իմ աշխատանքի համար»22; 1938թ. 
մայիսի 23-ին էկրան է բարձ
րանում «Զանգեզուր» ֆիլմը՝ Ա. 
Խաչատրյանի երաժշտությամբ; 
Կոմպոզիտորին շնորհվում է 
Հայկական ԽՍՀ արվեստի վաս
տակավոր գործչի կոչում; Կինո
յի և թատրոնի համար գրված 
երաժշտության ասպարեզում 
կոմպոզիտորի ստեղծագործա
կան նվաճումներից են «Վ. Ի. Լե
նին» (1948), «Ստալինգրադյան

22 բ̂&̂  0օ6բ., 7. 24, Օօ̂Ո060Ա8
ՐՕ̂ՕՇՅ Ա ՃՕթձ Շ ՓՕԲ76Ո030Օ, .̂, 1986, Շ7բ

10.

ճակատամարտ» (1949, ԽՍՀՄ 
Պետ. մրցանակ՝ 1950) և այլ 
ֆիլմերի, «Վալենսիայի այրին»
(1940) և «Դիմակահանդես»
(1941), «Մակբեթ» (1955), «Լիր 
Արքա» (1958) և այլ դրամա
տիկ ներկայացումների համար 
գրված երաժշտությունը;

Կոմպոզիտորի ստեղծագոր
ծության մեջ յուրահատուկ տեղ 
է զբաղեցնում «Դիմակահանդե
սի» երաժշտությունը; 1941 թ. 
հունիսի 21-ին Մոսկվայի Ե. Վախ- 
թանգովի անվան թատրոնում 
տեղի է ունենում Մ. Լերմոնտո 
վի «Դիմակահանդես» դրամայի 
պրեմիերան՝ Ա. Խաչատրյանի 
երաժշտությամբ; Սա դարձավ 
դրամատիկական թատրոնում 
Խաչատրյանի ստեղծագործա
կան գագաթնակետը; 21-ամյա 
Լերմոնտովի գրած «Դիմա
կահանդեսի» երաժշտության 
ստեղծմանը կոմպոզիտորը ձեռ
նամուխ եղավ մեծ լրջությամբ; 
Բանն այն է, որ տարիներ առաջ 
դրաման բեմադրել էր Վսեվոլոդ 
Մեյերհոլդը, իսկ երաժշտությունը 
գրել էր Ալեքսանդր Գլազունովը;
1938 թ. վերականգնված այդ բե
մադրությունը դիտելիս Խաչատ
րյանը ապշում է. Գլազունովի 
երաժշտության մեջ բացակայում 
է այն վալսը, որը կար հենց Լեր
մոնտովի տեքստում; Գլազունովի 
հանձնարարությամբ Մեյերհոլդն 
այստեղ օգտագործել էր Գլինկա- 
յի «Վալս-ֆանտազիան»; Ինչպես

խոստովանել է կոմպոզիտո
րը, հենց այդ վալսն էլ իրեն 
ամենաշատն է անհանգըս 
տացրել; «Ես անդադար 
կրկնում էի լերմոնտովյան 
բառերը և չէի կարողանում 
գտնել այն թեման, որը, իմ 
կարծիքով, կլիներ նորն ու լա
վը, մի խոսքով՝ արժանի։ Ն. 
Յա. Մյասկովսկին, տեղեկա
նալով իմ ստեղծագործական 
տվայտանքների մասին, ինձ 

տվեց մինչգլինկայան շրջանի 
ռոմանսների ու վալսերի ժողո
վածու։ ես դրանք նայեցի, բայց 

դա  էլ իմ մեջ չծնեց պատաս
խա ն ազդակ։ ես տառացիորեն 
կորցրել էի հանգիստս...»23; Եվ, 
այնուամենայնիվ, վալսը՝ Խա
չատրյանի ստեղծագործական 
գերագույն հաջողություններից 
մեկը, ծնվեց; Ծնվեց ու հնչեց; Ծա
նոթանալով վալսին՝ Դ. Սիմոն^ 
վը հավանություն տվեց, ասելով՝ 
«լավ Վալս է։ Սրանում զգացվում 
է Նինայի անհանգիստ վիճակը, 
նրա ճակատագրի կանխորոշ- 
վածությունը»24; Թեև «Դիմակա
հանդեսի» պրեմիերայի հաջորդ 
օրն սկսվեց Հայրենական մեծ 
պատերազմը, սակայն վալսն, 
այդուամենայնիվ, ապրեց ու տա 
րածվեց աշխարհով մեկ;

«Այդ վալսը գիտեն բոլորը,- 
գրում է Ւրակլի Անդրոնիկովը,- 
այն դուր է գալիս և երաժիշտ
ներին, Լւ ուղղակի լսողություն 
ունեցող մարդկանց, և° ա նգամ 
ոչ երաժշտական մարդկանց, թե  
ծերերին, թ ե  երիտասարդներին, 
թ ե  ոգևորվածներին, թ ե  սկեպ
տիկներին, ովքեր չեն ընդունում 
«լուրջ» երաժշտությունը։ Հնչում 
է համերգային էստրադայից, թե 
ռադիոյով կամ ձայնասկավա
ռակով, վալսն այդ համապա
տասխանում է յուրաքանչյուր 
սրտի, յուրաքանչյուր լսարանի, 
յուրաքանչյուր տան մեջ, յուրա-

23 ̂ բ̂ 30Շ̂Ո6 1<Օ̂ՈՕՅա՚ՕբԵ1 օ6 110̂00X86 (0օՇ7.
^ ^ ց̂ ոայտ), Շ7բ. 290.
24 բ̂̂ 30Շ̂Ո6 Օ̂̂ՈՕՅՄաբԵւ Օ6 «08.̂00X86

(0օշ7. ^̂ Ց̂ Ո̂ Յն), Շ7բ. 290.
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քանչյուր քաղաքում, յուրաքան
չյուր երկրում, քա նզի ստեղծվելով
1941 թ. Վախթանգովի անվան 
թատրոնում 0. Լերմոնտովի 
դրամայի բեմադրության համար՝ 
այն վաղուց արդեն դուրս է եկել 
դրամատիկական բեմի սահման
ներից և հնչում է հիմա գրեթե 
ամբողջ աշխարհի համերգային 
դահլիճներում»;

...Ա. Խաչատրյանի քա ղա 
քացիական հոգեհանգստի ժա 
մանակ Մոսկվայի կոնսերվա
տորիայի Մեծ դահլիճում ԽՍՀՄ 
պետական սիմֆոնիկ նվա գա 
խումբը Եվգենի Սվետլանովի ղե
կավարությամբ նվագում էր հենց 
այդ վալսը՝ ներկաներից «յուրա
քանչյուրին իրականում զգացնել 
տալով, թե ինչ Մեծ երաժիշտ ենք 
մենք կորցրել»25;

25 1Օյ6Փ06ո̂  8. .̂բտ̂  X̂^̂■̂7Բ3ն, շ. 73.

1944 թ., արդեն 
հա մա շ խա րհ ա յ ի ն  
հռչակ ձեռք բե
րած Ա. Խաչատ
րյանն ստեղծեց 
Հայկական ԽՍՀ 
պետական հիմ
նը՝ երգչախմբի և 
մեծ սիմֆոնիկ նվա 
գախմբի համար 
գրված վոկալ-սիմ 
ֆոնիկ ստեղծագոր
ծությունը (բանաս
տեղծական տեքստը՝ Սարմենի, 
ռուսերեն թարգմանությունը՝ Ա. 
Տեր-Հակոբյանի), որի հնչյուննե֊ 
րի ուղեկցությամբ էլ անցել է հայ 
ժողովրդի մի քանի սերունդների 
կյանք ը ;

...Արդեն շուրջ քսան տարի 
է, ինչ անհասկանալիորեն դեն է

նետվել խաչատրյանական հիմ
նը և ոչ մի կերպ չի կարողա
նում հետ նվաճել իր դիրքերը։ 
Միթե աշխարհահռչակ հայորդու 
հրաշալի ստեղծագործությունն 
արժանի էր նման ճակատագրի; 
Միթե մեզ ներելու են սերունդնե
րը; Մի՛թե կարելի է շարունակել 
այսպես; Կարծում եմ՝ ոչ;

V
Ի ԴհՊ.

ափազանց տաք թեյ խմելը 
մեծացնում է կերակրափողի 
քաղցկեղով հիվանդանալու 
հավանականությունը;

- Թրմելուց հետո պետք է սպա
սել առնվազն 4 րոպե, որպեսզի 
ըմպելիքը մի փոքր սառչի, - 
ասում են իրանցի բժիշկները;

Թեյի սիրահարների մեծ 
մասը նախընտրում է 56-600 
ջերմաստիճան; Սակայն Իրանի 
հյուսիսում գտնվող Գոլեստան 
գավառում հետազոտվածների 
60 %-ը օրական խմում է 1 
լիտրից ավելի սև թեյ, որի ջեր
մաստիճանը գերազանցում է 600 
Շ; Այդ գավառում կերակրափողի 
քաղցկեղով հիվանդների թի
վը միջին մակարդակով անհա
մեմատ բարձր է; 300 հիվանդ 
և 571 առողջ իրանցիների թեյ 
օգտագործելու սովորույթի հա
մեմատությունը ցույց է տվել, որ 
նրանք, ովքեր թեյը խմում են այն

ԹԵՑ ԽՄԵԼՈՒ ՃԻՇՏ ԵՂԱՆԱԿԸ

բաժակի մեջ լցնելուց 2 րոպե 
անց, երբ դրա ջերմաստիճանը 
65-690 Շ է, կրկնակի հաճախ են 
հիվանդանում կերակրափողի 
քաղցկեղով, քա ն թեյը փոքր՜

ինչ սառած խմողները; Իսկ 
եթե ըմպելիքի ջերմաստիճանը 
գերազանցում է 700 Շ, ապա 
հիվանդանալու վտանգը
մեծանում է 8 անգամ;
* ս ասՅՈԼ, 2009, ̂  6.
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ԷԴԻԿ ՄՒՆԱՍՑԱՆ
Պատմական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր

այտնի է, որ 1922 թվակա
նից մինչև 1933 թվականի ամա
ռը Գ. Նժդեհը բնակություն էր 
հաստատել Բուլղարիայի մայրա
քա ղա ք Սոֆիայում1; Այստեղից 
նա  1923-1925 թթ. ընդարձակ 
հոդվածաշարով հանդես է եկել 
Բոստոնի «Հայրենիք» ամսագ
րում; 1924 թ. լույս է տեսնում նրա 
«էջեր իմ օրագրեն» գրքույկը;
1926 թ. Նժդեհը սկսում է հանդես 
գալ Սոֆիայում լույս տեսնող ՀՅԴ 
«Արաքս», որտեղ տպագրվում է 
նրա «Բաց նամակներ հայ մտա-

1 Մուշեղ Լալայան, Ցեղակրոն և Տա֊ 
րոնական շարժումները Սփյուռքում XX 
դարի 30-ական թվականներին, Երևան 
1997, էջ 87;

ա

ՆԺԴԵՀԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒ-

ԹՑՈՒՆԸ ԱՄՆ-ում

(Գրված է նորահայտ
փաստաթղթերի հիման վրա)

վորականությանը» շարքը (այն 
1929 թվականին լույս է տեսնում 
առանձին գրքույկով)2։

1926 թվականից Բուլղարի– 
այի կուսակցական կազմակեր
պությունը (Նժդեհը տեղի ՀՅԴ 
ԿԿ անդամ էր) բաժանվում է 
երկու մասի՝ Նժդեհի և Բյուրոյի 
կողմնակիցների միջև։ Բյուրոն 
գտնում էր, որ կարելի և ցան
կալի է ընդհանուր լեզու գտնել 
Թուրքիայի հետ և այդ մտայնու
թյան հաստատմանը նպաստող 
մի շարք հրապարակումներ է 
անում, որոնց թվում հրատարա
կում է Բյուրոյի քարտուղար Ռո^ 
բենի «Հայ-թուրքական կնճիռը 
1924 թ.» գրքույկը; Նժդեհը, որ֊ 

յ պես այդ գրքի պատասխան՝
1927 թ. լույս ընծայեց «Որդիների 
պայքարը հայրերի դեմ» գրքույ
կը, միաժամանակ որոշ հրապա
րակումներ ունեցավ Շահան Նա- 
թալիի Փարիզում 1928^929թթ. 
խմբագրած, ընդգծված հակա- 
թուրքական ուղղվածությամբ 
«Ազատարմարտ» շաբաթաթե^ 
թում;

1932 թ. լույս տեսավ նրա 
հերթական գրքույկը՝ «Ցեղի ոգու 
շարժը» վերնագրով, որում (ինչ
պես նաև «Խռովք» ամսագրում 
նույն թվին լույս տեսած «Ցեղա- 
կրոնությունն իբրև հաղթանակի 
զորույթ» հոդվածում) նա խա 
նշվեց հայկական ցեղային շա ^  
ժումը3;

2 Գարեգին Նժդեհ, Ընտիր երկեր, Երևան 
2007, էջ 120, 156, 292, 299;

3 0. Լալայան, նշ. աշխ., էջ 81

Իր ինքնակենսագրականում 
Գ. Նժդեհը գրել է. «1933 թ. Ամե
րիկա մեկնելուց առաջ մոտ եր
կու ամիս գտնվել եմ Փարիզում 
.... մոտ 20 ամիս ապրել եմ Ամե- 
րիկայում, այնտեղ 1933-34 թթ. 
աշխատել եմ Կարմիր խաչի 
կազմակերպությունում»4;

1933 թ. Փարիզում կայացավ 
ՀՅԴ 12-րդ ընդհանուր ժող^  
վը, որին Նժդեհը մասնակցեց 
իբրև Բուլղարիայից ընտրված 
պատգամավոր; Նա ժողովի առ
ջև բարձրացրեց և անցկացնել 
տվեց երեք հիմնական պահանջ
ներ.

ա) ձգտել, որ գաղութա
հայությունը դառնա զինական 
գործոն Հայաստանի ինքնա
պաշտպանության գործում.

բ) կազմակերպել հայ երի
տասարդ սերունդը ապակո^ 
սակցական հողի վրա.

գ) բոլոր ուժերը կենտրոնաց
նել հակաթուրքական ճակա
տում;

Բ կետի կատարման համար
1933 թ. ամռանը Նժդեհը մեկնեց 
ԱՄՆ;

Վենետիկի սուրբ Ղազար 
կղզում են պահվում Գարեգին 
Նժդեհի ցայսօր անհայտ 20-ի 
չափ բացառիկ արժեքավոր նա 
մակներ՝ ուղղված ԱՄՆ-ի ցեղակ
րոն ուխտերի հայտնի գործիչ, 
1930-ական թվականներին ՀՅԴ 
ԱՄՆ Կենտրոնական կոմիտեի

1 Մ. Լալայան, նույն տեղում, էջ 127
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անդամ, Գ. Նժդեհի վստահելի ու 
սիրելի բարեկամներից մեկին՝ 
Հովհաննես Հովհաննիսյանին; 
Ձեռագրերին կցված է Սբ. Ղա
զարի միաբան Սահակ վրդ. ճեմ֊ 
ճեմյանի գրությունը, որով վեր
ջինս հայտնում է, որ «Հովհաննես 
Հովհաննիսյանը, երբ 1971 թ. 
սեպտեմբերի 27-ին եկել էր Սբ. 
Ղազար իր հետ բերել էր Նժդեհի՝ 
իրեն ուղղված վերոնշյալ արժե
քավոր նամակները, որոնք իմ 
խնդրանքով հասցրեց ինձ, որ
պեսզի ես այն հրատարակեմ, 
որպեսզի իր կյանքի վերջին տա
րիներին տեսնի ու ուրախանա»;

Այդ նամակների 
ձեռագրերի լու
սա պ ա տ ճեննե
րը հանձնվել են 
Ո-աֆայել Համ
բար ձ ո ւմյ ան ին 
և նրա միջոցով՝ ՀՀ Ազգային 
արխիվ; Ես շնորհակալություն 
եմ հայտնում ՀՀ Ազգային արխի
վի տնօրեն պարոն Ամատունի 
Վիրաբյանին և Ո-աֆայել Հ ա մ  
բարձումյանին, որոնք ինձ տրա
մադրեցին մինչ այսօր չհրապա
րակված վերոնշյալ նամակները, 
և որտեղ չափազանց հետաքր
քիր ու նոր մանրամասներ կան
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Նժդեհի՝ ԱՄՆ-ում ծավալած գոր
ծունեության մասին; Մենք կաշ
խատենք այդ նորահայտ նամակ
ների ոգով ներկայացնել ԱՄՆ-ում 
Գ. Նժդեհի գործունեության չլու
սաբանված կողմերը; Նամակ
ները բացառիկ նշանակություն 
ունեն ոչ միայն Գ. Նժդեհի գոր
ծունեության բնութագրի, այլև 
1920-1930-ական թվականների 
հայոց պատմության բազմաթիվ 
խեղաթյուրված իրողություննե
րը ճշտելու համար; Դրանցում Գ. 
Նժդեհը տալիս է նաև ցեղակրո 
նության և տարոնականության 
մեկնաբանությունները, որոնք էլ 
ավելի են ամբողջացնում դրանց 
էությունը բացահայտող իր սահ

մանումները;
Ընդհանուր ժողովի որոշու

մով Գ. Նժդեհի հետ միասին ԱՄՆ 
անցավ կուսակցական հայտնի 
գործիչ Կոպեռնիկ Թանդրճյանը, 
որին հանձնարարված էր կազ
մակերպել ԱՄՆ-ում թուրքական 
դեսպան Մուխթար բեյի սպա
նությունը (վերջինս մասնակից 
էր արևմտահայերի ջարդերին և 
արտասահմանում հակահայկա
կան քարոզչության ղեկավար
ներից էր); Նժդեհն այդ գործում 
պիտի աջակցեր Թանդրճյանին5;

1934 թ. սկզբին Նյու Յորքի 
Սբ. Խաչ եկեղեցում դաշնակ
ցական խմբապետի ձեռքով 
դաշունահարվեց ամերիկա- 
հայոց հոգևոր առաջնորդ Ղև 
ոնդ արքեպիսկոպոս Դուրյա- 
նը; Դուրյանի սպանության 
կազմակերպման պատասխա 
նատվությունը տարբեր ուժեր 
փորձեցին վերագրել Նժդեհին՝ 
ցեղակրոն շարժումը չեզոքացնե
լու դավադիր մտայնությամբ; «Իմ 
այդ ազգահոգ քարոզչության 
համար հայության հատվածա- 
կանացած, ապահայրենացած 
ու պարտվողական տարրերը 
դավադրեցին ինձ^  գրում է 
Նժդեհը; Նժդեհը թեև բացասա
բար էր վերաբերվում Դուրյանի 
անձին, սակայն կարծում էր նաև, 
որ այդ սպանությունը հնարա
վորություն տվեց ԱՄՆ-ում թուր
քական դեսպան Մուխթար բեյին 
թաքնվել և փրկվել իրեն սպաս
վող հարվածից; Ըստ Նժդեհի՝ 
Դուրյանի սպանությունը կազ
մակերպված է եղել անմիջակա
նորեն Ոուբեն Տեր-Մինասյանի 
կողմից; Վերջինս մի խումբ կու
սակցական ղեկավարների հետ

5 Կարօ Գէորգէան, Ամէնուն տարգիրքը, 
Պէյրութ, 1963 թ., 2 տարի, բացառիկ, էջ 
417-418;
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փորձում էր մտերիմ հարաբե
րություններ հաստատել Թուր
քիայի ղեկավարության հետ, և 
որպեսզի կանխվեր Մուխթար 
բեյի սպանությունը (ինչը կսրեր 
հարաբերությունները թուրքերի 
հետ), Ոուբենի անմիջական հրա
հանգով իրականացվեց (հնա
րավոր է արագացվեց) Դուրյա
նի սպանությունը; Սպանության 
շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացավ 
և դա ազդակ եղավ Մուխթար 
բեյի համար ամերիկյան կառա
վարության առջև բարձրացնել 
իր անվտանգության հարցը և 
թաքնվել6;

«Ցեղակրօն Ուխտերէն
առաջ^ գրում է «Հայրենիք» 
ամսագիրը^ Ամերիկայի կար
գը մը քաղաքներուն մէջ ունէինք 
«Հայորդիներ», «Ապրիլեան սա
ներ» և զանազան անուններով 
պատանեկան ու երիտասարդա
կան խումբեր;

Հունիսի 1-ի համագումարին 
գլխավոր նպատակը եղավ ցաք 
ու ցրիւ բոլոր այդ երկսեռ խմբերն 
իրար մօտ բերեի.. Տեղեկագիրը 
կըսէ նաեւ, որ մինչեւ այժմ կազ
մուած են 44 ուխտեր՝ աւելի քան 
1500 անդամներով»7; Նժդեհը մեկ 
տարվա մեջ իրար մոտ բերեց, 
հոգեկան կապով իրար շաղկա
պեց 60 ցեղակրոն կազմակեր
պություններ («ուխտեր»)՝ 2500 
անդամներով8; Նժդեհը հասկա
նում էր, որ Ցեղակրոն շարժումը 
կարող է հաջողություն ունենալ 
ևմիայն ամուր և համահայկա
կան կառույցի ձևով ամենազդե
ցիկ կազմակերպություն լինել; 
Եվ Նժդեհը փորձեց գործը գլուխ 
բերել կուսակցության միջոցով, 
որի համար նախ անհրաժեշտ էր 
այն վերակառուցել, դրան տալ 
նոր գաղափարախոսություն և 
ունենալ համարժեք ղեկավա
րություն; Նժդեհին այդ հաջող
վեց; ՀՅԴ-ն սկզբնավորման օրից

այդպիսի հզոր վերելք չէր տեսել; 
Նժդեհը ԱՄՆ-ում կարողացավ թե 
գաղափարապես և թե կազմա
կերպական առումով շարժումը 
դարձնել հզորագույն կառույց; 
Ընդ որում, ինչպես ամերիկյան 
թերթերից քա ղա ծ մեջբերում
ների վկայակոչումներով Ավոն է 
գրում, «ԱՄՆ-ում Նժդեհը հայա- 
մետ քարոզչութիւն է իրականաց
նում նաեւ Նիւ Եորքի, Փրովիտեն- 
սի, Պոսթընի, Պըֆլոյի, Տիթրոյտի, 
Սէնթ Լուիզի, Համիլթընի, Կոլտի, 
Ֆրեզնոյի, Լոս Անճելըսի, Սան 
Ֆրանցիսկոյի, Թորոնթոյի, Սէնթ 
Քաթերինսի և այլ վայրերու ամե- 
րիկեան մամուլի էջերէն»;

Խոսելով ԱՄՆ-ում ցեղակրոն 
շարժումը սկզբնավորելու և ծա- 
վալելու անհրաժեշտության մա
սին՝ Գ. Նժդեհը գրում է, որ այդ 
կազմակերպությունն ինքը ստեղ
ծի  էր.

ա) պարտվողականությամբ 
տառապող գաղութահայության 
հատկապես երիտասարդ հատ
վածին հոգեփոխելու, նրան 
ազգային գիտակցություն, ուժ 
ու վստահություն ներարկե
լու, «որով անհայրենիք հայու
թյունը հոգևոր զրահ կհագնի 
օտար միջավայրերի այլասերիչ 
ազդեցություններին հաջողո^

6 «Հայրենիք» ամսագիր, 1934, թ. 9, 
հուլիս, էջ 155;
7 ԱՎՕ, էջ 240;
8 Տես նույն տեղում;
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թյամբ դիմագրավելու համար».
բ) Արևմտյան Հայաստանում 

կատարված ցեղասպանությունն 
հասկանալու... թուրքերի հակա
հայկական քարոզչական արշա
վի դեմն առնելու համար.

գ) հայկական սպանդին 
հետևող բարոյական եղեռնի 
վարկաբեկմանը դիմակայելու 
համար՝ իբրև ինքնապաշտպա- 
նական քայլ.

դ) հայկական հին կուսակ
ցությունների կողմից Հայոց դա 
տից հրաժարվելու և Թուրքիային 
մերձենալու մտայնությանը «ոչ»

ասելու և հայությանը «Թուրքի
այից ունեցած տարածքային 
պահանջներին տեր դարձնելու» 
նպատակով;

Շարունակելով իր միտքը՝ Հ. 
Հովհաննիսյանին հասցեագրած 
նամակներից մեկում նա բացա
հայտում է ցեղակրոնության էու
թյունը և նպատակները;

«Հայը Հայաստանից դուրս 
ենթակա է վատասերումիդ գրում 
է Նժդեհը, ապա ավելացնում, որ 
այդ չարիքի դեմ պայքարել հնա
րավոր է միայն ցեղային արժեք
ների, առաքինությունների ու 
սրբությունների խոր ճանաչումով 
ու վերապրումովդ մի բան, որ 
հիմնավորեցի և անվանեցի 
Ցեղակրոնություն; Դրա նպա 
տակն է անհայրենիք հայու
թյանը հոգևոր ու քաղա քական 
անտուն-անտերությունից փրկե
լով՝ դարձնել հայրենատեր; Դա 
հայրենասիրական շարժում է, 
որի մեջ վերանորոգվելով միայն 
պիտի միանան հայության բոլոր 
հատվածները»;

Նամակներից մեկում Նժդե
հը տալիս է Ցեղակրոնության 
ծագումն ու նպատակները հենց 
ստեղծման փուլում. «... Տարինե
րով իմ միտքը չարչրկել է մի հա

տիկ հարց՝ Հայաստանի 
ինքնապաշտպանության 
գործի իրականացու
մը; Ցեղակրոնությունը 
չծնվեց գաղութներում, 
դա բերված է երկրից՝ մեր 
հայրենիքից; Դա կյանքի 
կոչվեց 1919-1921 թվա
կաններից, երբ վտանգ
ներից ամենից ահավորն 
էր կախված Հայոց լեռ
նաշխարհի գլխին։ Ոչ 
ֆաշիզմ, ոչ էլ հիտլերա- 
կանություն չկար ա շխ ա ր  
հում այդ ժամանակ։ 
Ցեղի հավիտենականու
թյամբ ապրելու և նրա 
համար մեռնելու ուխտն 
էր Դավիթբեկյան ուխ
տը, որ թուրքի և թաթա
րի վտանգից ազատեց

լեռնահայությանը զենքի ուժով 
և մայր երկրին կցեց Ադրբեջա- 
նին թողած Սյունյաց աշխարհը® 
Ցեղակրոնությունը հայ կյանքի 
բարձրացող նոր ալիքն է՝ ուղըղ 
ված գլխավոր չարիքների դեմ»;

Մեկ այլ առիթով նամակնե
րից մեկում նա շարունակում է. 
«Քանի որ գաղութահայության 
ամենամեծ զանգվածն ապրում 
է ԱՄՆ-ում, որտեղ մեր սերնդին 
ամենամեծ վտանգն է սպառնում 
(ի դեմս ամերիկյան միջավայրի 
ամենակուլ, ձուլող հատկության), 
ես ցեղակրոն շարժումը սկզբնա
վորեցի Ամերիկայում; Ցեղակրոն 
շարժումը ոչ մի ընդհանուր բան 
չունի և չէր կարող ունենալ օտար 
վարդապետությունների հետ, 
քանզի այն, նախ և առաջ, բա- 
րեփոխիչ շարժուն վերածնունդ 
է, որ հնարավոր է միայն սեփա
կան, այլ ոչ փոխառված արժեք
ներով»;

Այսպիսով՝ անվիճելի իրողու
թյուն է, որ Ցեղակրոնությունը՝ 
իբրև զուտ հայկական յուրա
տիպ գաղափարաբանություն, 
հիմնավորապես տարբերվում է 
1919 թ. Իտալիայում ու Գերմա- 
նիայում սկզբնավորված, 1922թ. 
Իտալիայում (Մուսոլինի), 1933թ. 
Գերմանիայում (Հիտլեր) իշխա
նության եկած և աշխարհի բազ
մաթիվ երկրներում տարածում 
գտած ցեղամոլ ֆաշիստակա- 
նությունից; Ցեղակրոնությունը 
ֆաշիստականությունից հատ
կապես տարբերվում ու առանձ
նանում է քրիստոնեական դրոշ
մով; Ֆաշիստների համար 
քրիստոնեությունը անընդունե
լի էր, մինչդեռ XX դարի հայոց 
մեծագույն պատգամախոսի 
գաղափարախոսության մեկե֊ 
նակետը հայոց քրիստոնեա
կանն էր;

Նժդեհի ակտիվ ա շխատան
քը ԱՄՆ-ում Ցեղակրոն շարժումը 
ակտիվացնելու, կուսակցական 
կառույցները վերակենդանաց
նելու ուղղությամբ, առաջացրեց 
բյուրոյապետ Ո-ուբեն Տեր-Մխ
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նասյանի դժգոհությունը; ԱՄՆ-ի 
հայկական գաղթօջախներում 
Նժդեհի անձնական հեղինակու
թյան աճը, որը սկսեց գերակշռել 
կուսբյուրոյի նկատմամբ, սրեց 
ներկուսակցական հակամար
տությունը Նժդեհի և Ռուբենի մի
ջև, այն դարձավ բացահայտ, որի 
արդյունքում Նժդեհը պարտվեց; 
Ո-ուբեն Տեր-Մինասյանը, առանց 
լուրջ հիմնավորումների, Ցեղակ
րոնությունը համարում էր վտան
գավոր, նրա գաղափարը՝ անհե
թեթ; Պատահական չէ, որ դեռևս 
թավրիզյան դատաքննության 
ժամանակ Նժդեհը հայտարարել 
էր, որ կուսակցությունից հեռացել 
է Ռուբենի հետ անձնական թշնա
մության հանգամանքի բերու
մով; Փաստորեն, այդ հեռացումը 
պայմանավորված էր Նժդեհ-Ռո^ 
բեն պայքարով, որը պայքար էր 
կուսակցության քաղա քական 
գծի, գաղափարախոսության և 
ղեկավարության համար;

ՀՅԴ-ն վերահսկող ուժերը, 
տեսնելով Ցեղակրոն շարժման 
հաղթարշավը, բյուրոյի ձեռքով 
ամեն միջոց բանեցրին, որպես
զի շարժումը չդառնա համագա
ղութային, որը հնարավոր էր մի
այն մեկ դեպքում, եթե Գարեգին 
Նժդեհը մեկուսացվեր ՀՅԴ-ից; 
ՀՅԴ ղեկավար մարմինների, 
Բյուրոյի անդամների և Ընդհա
նուր ժողովի պատգամավորների 
ընտրություններին նրանք առաջ 
էին մղում ոչ հայրենապաշտպան 
անձանց, իսկ կյանքը երկրի հա
մար զոհաբերելու պատրաստ 
իրավ հայրենապաշտին հեղի
նակազրկում, մեջտեղից վերաց
նում էին, կազմակերպությանը 
զրկում ուժի աղբյուրից, ինչի դեմ 
1922 թ-ի. վեր անընդհատ պայ
քարում էր Գարեգին Նժդեհը;

Ահա թե ինչու էր նա իր 1936 թ. 
հունվարի 25-ի, ապրիլի 25-ի և 
այլ նամակներում խնդիր դնում.

ա) ատամներով պաշտպանել 
Ցեղակրոն շարժումը, որի դեմ 
պայքարող հակառակորդները 
ցեղակրոն շարժմանը խփում են

սրտից.
բ) պատգա մա 

վորական ժողովում 
ցավ հայտնել, որ 
չօգտվելով Ցեղակ
րոն շարժումից՝ այն 
չդարձրինք համա
գաղութային;

Ք նն ա դ ա տ ե լ ո վ  
Ռ. Տեր-Մինասյանին 
ԱՄՆ-ում Ցեղակրոն 
շարժման դեմ պայ
քարելու համար՝
Նժդեհը իր նամակ
ներում նշում է, որ 
Ռուբենին թելադրում 
են դրսի ուժերը, 
հատկապես սիո
նական մասոնները, 
որոնց զինվորն էր 
Ռ. Տեր-Մինասյանի 
հրեուհի կինը։

Գ ա ր ե գ ի ն  
Նժդեհն իր նամակներում տալիս 
է նաև այն հարցերի պարզաբա
նումը, թե ինչու գնաց Ամերիկա, 
ինչ արեց և ինչպես արեց; 1936 
թ. նոյեմբերի 15-ի նամակում 
գրում է. «Ես չեկա Ամերիկա՝ ժո
ղովրդականություն փնտրելու, 
այլ աշխատելու մեր ցեղի հոգու 
անսպառ հանքերում; Ամերիկան 
ոչինչ չավելացրեց այն բանին, 
որ ես ստացած եմ Հայաստա

նից, Լեռնահայաստանից; Ամե
րիկան կռվադաշտ չէ, որ նոր 
բան տար ինձ; Ամերկայում ինձ 
հաջողվեց, հակառակ շատերի 
չկամության, ոտքի հանել հայոց 
ցեղը, ցեղայնությունը նորահաս 
սերունդի մեջ; Իսկ ինձ հաջող
վեց, որովհետև ես Ամերիկա եկա 
որոշ առաքելությամբ, որովհետև 
ես ունեի իմ որոշ ճամփան, ես 
գիտեի իմ գործը, իմ անելիքը;
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ԱՆՎԱՆԻ ՀԱՑԵՐ

Ես չեկա հրահանգվելու և հրա
հանգներ կատարելու, ես եկա 
հրահանգելու, ղեկավարելու»;

1930-ական թվականներին՝ 
ԱՄՆ-ում գտնվելու տարիներին, 
Գարեգին Նժդեհը խորհրդածում 
է. «Օհաննէս, մի ժողովուրդ, որը 
չգիտէ իր ներքին սրիկաները 
պատժել, չպիտի կարողանայ 
պատժել իր գոյութեան արտա
քին թշնամիներին»;

Նամակներից մեկում շարու
նակելով իր միտքը՝ նա գրում է. 
«Ամեն անգամ հաստատում է 
պատմությունը, երբ ժողովուր
դը բարոյական քաջություն չի 
ունենում պատժելու իր դժբախ
տության հեղինակներին, այդ 
միևնույն հեղինակների միջոցով 
պատմությունը պատժում է ժո
ղովրդին; Ահա՜, սիրելի՜ս, թե ինչն

է տագնապեցնում ինձ»;
ԱՄՆ-ում գտնվելու ժամանակ 

Նժդեհը արդեն զգում էր պատե
րազմի անխուսափելիությունը 
և մտածում էր իր հիմնադրած 
ցեղակրոն ուխտերից ստեղծել 
Հայաստանի անկախությունը 
վերականգնելու և հայության 
ինքնապաշտպանությունը վա
րելու համար լեգիոններ; «Այսօրդ 
գրում էր նա իր 1937 թ. հունվարի 
7-ի նամակումդ Ցեղակրոնությու
նը հող գտած կլիներ մեր բոլոր 
գաղութներում, ամեն գաղութ 
ստեղծած կլիներ ուխտվածների 
իր լեգիոնը, այսօր մեր թիվը հա
սած կլիներ տասնյակ հազարի, 
եթե մեզ հաջողվեր ժամանակին 
զինաթափել ներքին չարությու
նը՝ տգետ ու նախանձելի®»; Մեկ 
այլ անթվակիր նամակում նա

հավելում է. «Այժմ մենք տասնյակ 
հազարի հասնող Ցեղակրոններ 
պետք է ունենայինք Սփյուռքի 
մեջ, գաղութից գաղութ ®. Թուրքն 
իր կնոջը տղամարդ զինվոր է 
դարձնում այսօր, իսկ մենք...ոչ »;

Բանտերում նահատա
կություն օտարների ձեռքով, 
ազատության մեջ մարտիրոսա
ցում յուրայինների ձեռքով; Ահա 
մեր ժողովրդի բոլոր ժամանակ
ների սրբազնագույն դեմքերից 
մեկի կյանքը, երբ թշնամու դեմ 
կռվադաշտում չէր...

ԱՄՆ-ում գտնվելու ժամանակ 
նա գրել է....

«Ես տեսա հոգով ազատը 
ստրկության մեջ և սիրեցի մարդը; 
Ես տեսա ստրուկը ազատության 
մէջ և գարշեցի մարդուց»։
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ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒՔՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի 
ավագ գիտաշխատող, պատմական 
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլորտը՝ հայ ժողովրդի պատմություն

ուրք հեղինակների կ ո ղ  
մից Հայոց ցեղասպանության 
ժխտումն ու նենգափոխումը 
վաղուց արդեն վերածվել է պե
տական քաղաքականության, և 
այժմ թուրքական պետությունն 
իր հսկայական ֆինանսատնտե
սական ռեսուրսներով ոչ միայն 
սնում է, այլև նպատակաուղղում 
է հակահայկական քարոզչությու
նը; Քարոզչական այս քա ղա քա 
կանության նպատակը մեկն է՝ 
չեզոքացնել աշխարհի տարբեր 
երկրներում Հայոց ցեղասպանու
թյան հնարավոր ճանաչման ու 
դատապարտման գործընթաց
ները;

Այնուամենայնիվ ե՛րբ ու ինչ
պես առաջացավ Հայոց ցե
ղասպանության ժխտման ու 
նենգափոխման թուրքական 
«հայեցակարգը», ինչ բնույթ 
ունի այն այսօր; Իսկ որ Հայոց 
ցեղասպանության ժխտումն ու 
նենգափոխումը թուրքերի հա
մար արդեն վերածվել է «հայե
ցակարգի», անվիճելի է, քանզի 
այսօր թուրքական քարոզչամե՜ 
քենան ի մի է բերել հրապարա
կի վրա եղած թուրքական բոլոր 
վարկածները և դրանց հիման 
վրա ստեղծվել է պսեվդոգիտա-

կան, սոփեստաբանության և 
կեղծ տրամաբանական հնարք
ների վրա կառուցված մի ամբող
ջություն;

Պետք է նշել, որ թուրքական 
ապագա  «հայեցակարգի» հիմ
քերը դրել է հենց Հայոց ցեղաս
պանության գլխավոր ճարտա
րապետներից մեկը՝ ներքին 
գործերի նախարար Թալեաթ 
փաշան, որն էլ կառավարությա
նը ներկայացրեց տեղահանու
թյան մասին տխրահռչակ օրեն
քի նախագիծը; 1915թ. մայիսի 
30-ին, երբ ամբողջ երկրով ըն
թանում էին հայերի զանգվա
ծային կոտորածները, կառա
վարությունն ընդունեց Թալեաթի 
ներկայացրած օրինագիծը, որի 
լրիվ անվանումն էր «Պատե
րազմական շրջանում կառավա
րական գործողությունների դեմ 
հանդես եկող անձանց նկատ
մամբ ռազմական իշխանություն
ների կողմից կիրառվելիք միջ^ 
ցառումների մասին»; Օրենքի 
վերնագիրն արդեն իսկ խոսուն 
է, և դա բոլորովին էլ պատա 
հական չէր, քանզի Թալեաթն ու 
երիտթուրքերը դեռ հանցագոր
ծության կատարման պահին 
գիտակցում էին հայերի զանգ

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՑԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՑՈՑ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՑԱՆ 
ԺԽՏՄԱՆ ՈՒ ՆԵՆԳԱ
ՓՈԽՄԱՆ ՓՈՐՁԵՐԸ

վածային ոչնչացման «հիմնավո
րում» ստեղծելու անհրաժեշտութ
յունը; Տվյալ օրենքով փորձ էր 
կատարվում նաև օրինական հիմ
նավորումներ ու հիմքեր ստեղծել 
արդեն իսկ ընթացքի մեջ գտնվող 
հայասպան քաղաքականության 
համար; Օրենքի 1-ին հոդվածը 
նախատեսում էր, որ եթե տեղա
կան բնակչության կողմից նկատ
վի որևէ հակազդեցություն կա
ռավարության քայլերին, ապա 
հրահանգվում էր անմիջապես 
ձեռնարկել պատժի ամենախիստ 
միջոցները՝ ռազմական ուժի օգ- 
տագործմամբ և վճռականորեն 
ճնշել այդ հարձակումներն ու 
դիմադրությունը; Ակնհայտ է, որ 
այս հոդվածը կարող էր կամա-
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յական մեկնաբանություն ստա
նալ դրա կատարողների կողմից, 
որոնք միայն նման բանի էին 
սպասում, որ ավելի ոգևորված 
շարունակեին հայերի կոտորած
ները; Օրենքի 2-րդ հոդվածով 
իրավունք էր տրվում գյուղերի 
ու ավանների առանձին բնա
կիչներին կամ ամբողջ բնակչու
թյանը ուղարկել այլ շրջաններ՝ 
ելնելով ռազմական նկատա
ռումներից կամ այն դեպքերում, 
երբ կնկատվեն լրտեսության ու 
դավաճանության քայլեր նրանց 
կողմից; Փաստորեն, օրենքը տե
ղական բնակչության քայլերի 
որակումը թողնում էր կորպուս
ների և դիվիզիաների հրամա
նատարության և շրջանների ղե
կավարների հայեցողությանը, 
ինչի հիման վրա էլ որոշվելու էին 
նրանց նկատմամբ պատժամի
ջոցների ձևերը; Այսինքն՝ հայերի 
դիմադրական, լրտեսական կամ

դավաճանական գործողությո^ 
ները ապացուցելու կարիք չկար, 
բավական էր, որ այդպես կար
ծեր տեղի թուրք ռազմական կամ 
քաղա քացիական չինովնիկը, ով 
դրա հիման վրա կարող էր դիմել 
կամ ռազմական ուժի կիրա ռ 
մանը, այսինքն՝ ֆիզիկական 
բնաջնջման, կամ տեղահանմա
նը, ինչը, վերջին հաշվով նույն 
բնաջնջումն էր;

Այսպիսով՝ պաշտոնական 
թուրքական պատմագրությունը 
պետք է շնորհակալ լինի Թալե- 
աթ փաշային, որն այս օրենքով 
ոչ միայն «հիմնավորում» ստեղ
ծեց սեփական հանցագործ քա 
ղաքականության համար, այլև 
հիմքեր նախապատրաստեց այդ 
հանցագործության ժխտման ու 
նենգափոխման համար՝ թուր
քական պատմագիտության 
«զինանոցը» հարստացնելով 
այնպիսի կեղծ ու շինծու ձևակեր

պումներով, ինչպիսիք են «զին
ված դիմադրություն», «լրտեսու
թյուն ու դավաճանություն» կամ 
«ռազմական նկատառումներից 
ելնելով բնակչության տեղահա
նում» և այլն;

Պետք է նշել, որ թուրքա
կան պատմագրության կողմից 
Հայոց ցեղասպանության նեն
գափոխման գործընթացի վրա 
ազդեցություն են ունեցել տար
բեր պատմական ժամանակա
շրջաններն իրենց իրադարձու
թյուններով; Օրինակ՝ Առաջին 
համաշխարհային պատերազ
մի վերջին շրջանում և պատե
րազմից անմիջապես հետո, 
երբ հայերի ցեղասպանությունը 
դեռ շարունակվում էր, թուրքա
կան պատմագրությունը դեռ չի 
դիմում ժխտման մեթոդին, այլ 
ավելի շուտ ջանում է արդարաց
նել պատերազմի ժամանակ հա
յերի հետ տեղի ունեցածը; Տվյալ
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ժամանակաշրջանի համար չա
փազանց արդիական էր Թալեա֊ 
թի կողմից առաջ քա շված «հայ
կական կոմիտեների զինված 
ապստամբության» գաղափարը, 
ինչին էլ, թուրք հեղինակների 
կարծիքով, փորձել են հակազդել 
օսմանյան իշխանությունները; 
Այս դրույթին ժամանակին ա ն դ  
րադարձել է հրապարակախոս ու 
հա սա րա կա կա ն-քա ղա քա կա ն  
գործիչ Տիգրան Հովհաննիսյա
նը, որը դեռ 1919 թ. «Հառաջ» 
թերթի էջերում մերկացրել է թուրք 
հեղինակների կեղծարարությո^ 
ները Հայոց ցեղասպանության 
հարցում՝ ընդգծելով, որ տվյալ 
վարկածի համաձայն՝ այսպես 
կոչված, ապստամբության կազ
մակերպիչներ են համարվում 
հայ քաղա քական կուսակցու
թյունները՝ Դաշնակցությունը, 
Հնչակյանը և Ռամկավարը; Հայ 
քա ղա քական կուսակցությո^ 
ների կամ «հայկական կոմիտե
ների» ծրագրային դրույթներից 
թուրքերը փորձում են բխեցնել, 
թե նրանք վաղուց պատրաստ
վում էին ապստամբության և 
երկրի տարբեր կողմերում բա
վական քանակությամբ զենք 
էին կուտակել, ու որ Տաճկաս
տանի այդ ապստամբությունն 
ազդանշան պետք է լիներ օտար 
միջամտության համար; Երբ 
նման մտքերի ես հանդիպում, 
ակամայից մտածում ես, թե 
երանի չէր, իրոք, այդպես լիներ, 
երանի չէր արևմտահայերն իս
կապես նախապատրաստված 
լինեին ապագա  արհավիրքին 
և համընդհանուր արժանի հա
կահարված տային մարդաս
պաններին, ու դա ի վերջո հան
գեցներ նրանց ազատագրմանը 
բռնապետությունից, իսկ մենք էլ 
այսօր ստիպված չլինեինք խ ո  
սել հայերի ցեղասպանության 
դատապարտման ու դրա հե
տևանքների վերացման անհրա
ժեշտության մասին;

Անհեթեթությունը հասնում է 
նրան, որ թուրք հեղինակները

1915 թ. ապրիլի 25-ը համարում 
են ապստամբությունը կազմա
կերպող «հայկական կոմիտե
ների» և նրանց ղեկավարներին 
ցրելու ամսաթիվը՝ դա ներկա
յացնելով իբրև իշխանությո^ 
ների կողմից պաշտպանական 
բնույթի գործողություն; Մինչդեռ 
ամբողջ աշխարհին է հայտնի, 
որ այդ ու դրան նախորդած օրե
րին անօրինական կերպով ձեր
բակալվեցին և առանց դատ ու 
դատաստանի աքսորվեցին ու 
ոչնչացվեցին մոտ 600 հայ մտա
վորականներ, այդ թվում՝ օսմա
նյան խորհրդարանի պ ատգա 
մավորներ;

Այս վարկածներին, սակայն, 
լուրջ հակահարված հասցրեց 
Առաջին աշխարհամարտից հե
տո թուրքական ռազմական տրի
բունալներում սկսված երիտթուր 
քերի դատավարությունը, որի 
ընթացքում ամբողջությամբ չեզո
քացվեց հայերի, այսպես կոչված, 
զինված ապստամբության վար
կածը; Դատավարության ընթաց
քում, երբ թվում էր, թե հատուց
ման պահն արդեն անխուսափելի 
է, թուրքերը հապճեպորեն հո
րինեցին հաջորդ՝ «փոխադարձ 
ջարդերի» մասին վարկածը, 
քանզի դատավարություններից 
հետո հայերի զանգվածային 
սպանությունները ժխտելն այլևս 
անիմաստ էր; Այնուամենայնիվ, 
փորձ կատարվեց «փոխադարձ 
ջարդերի» վարկածը բխեցնել 
«հայերի ապստամբության» 
վարկածից; Թուրք հեղինակները 
մեծահոգաբար խոստովանում 
էին, որ թուրքերի վրեժխնդրու՜ 
թյունը ծայրահեղության հասավ, 
բայց դա ներելի է, որովհետև հա
յերն այդ կերպ ձգտում էին կոր
ծանել Տաճկաստանը, և բացի 
այդ էլ հայերի վայրագություննե
րից էլ նույնքան տուժել են իրենք՝ 
թուրքերը;

Հայոց ցեղասպանության 
ժխտման ու նենգափոխման գոր
ծում թուրքական պատմագրու
թյան շեշտադրումներն էական

փոփոխության ենթարկվեցին 
Երկրորդ աշխարհամարտից 
հետո, երբ տեղի ունեցան մի 
շարք կարևոր միջազգային իրա
դարձություններ՝ նացիստ հան
ցագործների Նյուրնբերգյան 
դատավարությունը, Խորհրդա
յին Հայաստանի և Վրաստանի 
անունից ԽՍՀՄ-ը տարածքա 
յին պահանջներ ներկայացրեց 
Թուրքիային, ընդունվեց ՄԱԿ-ի 
«Ցեղասպանության հանցագոր
ծության կանխարգելման ու դրա 
համար պատժի մասին» կոնվեն
ցիան, իսկ 1965 թ. համայն հայու
թյունը նշեց Մեծ եղեռնի 50-ամյա 
տարելիցը, ինչին հաջորդեց 
տարբեր երկրների խորհրդա
րանների կողմից Հայոց ցե֊
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ղասպանության ճանաչման ու 
դատապարտման գործընթա
ցը; Վերը նշված զարգացում 
ները ստիպեցին թուրքերին 
ոչ թե ընդունելու պատմական 
ճշմարտությունը, այլ էլ ավելի 
կատարելագործելու ժխտման 
ու նենգափոխման հնարքները, 
ավելին՝ փոխվում է նաև հակա
հայկական քարոզչության բնույ
թը; Եթե մինչ այդ ժխտման ու 
նենգափոխման գործընթացը 
կրում էր ավելի շուտ հախուռն

և անկազմակերպ բնույթ, ապա 
այս պահից սկսած՝ թուրքական 
պետությունը, իր համար վտանգ 
համարելով տարբեր երկրների 
կողմից Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչումն ու դատապարտումը 
և գիտակցելով այդ հանցագոր
ծության համար իր հնարավոր 
միջազգային պատասխանատ 
վության ենթարկվելը, ժխտման 
ու նենգափոխման գործը վերց
նում է իր հովանավորության ու 
վերահսկողության տակ՝ այն 
վերածելով պետական քա րոզ

չության քաղաքականության; 
Սկսվում են մինչ այդ հրապարակ 
հանված տարբեր թուրքական 
վարկածների համակարգման 
ու կատարելագործման աշխա 
տանքները, բացի այդ, նկատվում 
է դրանց կեղծ տրամաբանական 
ու սոփեստաբանական հնարք
ներով շաղկապելու ու որպես մեկ 
ամբողջական «հայեցակարգ» 
ներկայացնելու միտումը;

Թուրքական «հայեցակարգի» 
ներածության համաձայն՝ հա

յերն Օսմանյան կայսրությունում 
ունեցել են բնականոն զարգա 
նալու բոլոր հնարավորություննե
րը և հաշտ ու համերաշխ ապրել 
են թուրքերի ու մյուս մահմեդա
կանների հետ, նույնիսկ զբա
ղեցրել են բարձր պետական 
պաշտոններ; Սակայն XIX դարի 
վերջին, հավատալով Անգլիայի 
ու Ռուսաստանի սին խոստումնե
րին, հայերը նրանց կողմից օգ 
տագործվեցին կայսրության դեմ, 
ինչի արդյունքում էլ դարձան այդ 
տերությունների քաղա քական

շահերի զոհը; Այսպիսով՝ սեփա
կան հանցագործության մեղքը և 
նաև պատասխանատվությունը 
թուրքերը տեղափոխում են Անգ
լիայի և Ռուսաստանի վրա; Այս
տեղ է, որ ի հայտ է գալիս թուր
քական նոր մեթոդի կիրառումը, 
երբ, որոշ փաստեր դուրս բերե
լով պատմական ի ^ ^ ձ ո ^ ո ^  
ների ընդհանուր շղթայից, փորձ 
է կատարվում հետևանքը մա
տուցել իբրև պատճառ ու իրավի
ճակը ներկայացնել գլխիվայր;

Անգլիան ու Ռուսաստանը, ինչ 
խոսք, Հայկական հարցը միշտ 
էլ օգտագործել են իրենց շահե
րը հետապնդելու և կայսրության 
վրա ճնշումներ բանեցնելու հա
մար, սակայն դա եղել է ոչ թե 
պատճառ, այլ հետևանք այն քա 
ղաքականության, որը վարվում 
էր օսմանյան իշխանություննե
րի կողմից արևմտահայության 
նկատմամբ; Եվ ի վերջո, որքան 
էլ Անգլիան կամ Ռուսաստանը 
փորձեին հայերին օգտագործել 
իրենց շահերի համար, ինչպես
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պնդում են թուրք հեղինակնե
րը, միևնույն է ոչինչ չէր ստաց֊ 
վի, եթե դրա համար չլիներ պա 
րարտ հող, այսինքն՝ եթե հայերը 
թուրքերի կողմից իսկապես այն
քա ն կեղեքված չլինեին, որ փոր
ձեին դիմել քրիստոնյա տերու
թյուններին՝ այդ վիճակից իրենց 
փրկելու համար; Եվ եթե անգամ 
հայերը դարձել են գործիք Անգ֊ 
լիայի կամ Ռուսաստանի ձեռքին, 
ապա դա, միևնույն է, իրավունք 
չի տալիս որևէ վարչակարգի 
դիմելու ցեղասպանության, քան֊ 
զի ժամանակակից միջազգային 
իրավունքի նորմերի համաձայն՝ 
միջազգային հանցագործություն 
համարվող ցեղասպանությու֊ 
նը չի կարող արդարացվել որևէ 
հիմնավորմամբ;

Այնուհետև թուրքերն անց֊ 
նում են իրենց «հայեցակար
գի» հիմնական բաղադրիչնե֊ 
րին, որոնցից գլխավորն արդեն 
ավանդական դարձած «հայերի 
դավաճանության և ապստամ֊ 
բություն բարձրացնելու» հիմ֊ 
նադրույթն է; Թուրքերն, ըստ 
էության, առաջնորդվում են

«լավագույն պաշտպանությու֊ 
նը հարձակումն է» պարզունակ 
սկզբունքով՝ փորձելով հանցա
գործության մեղքը բարդել հենց 
զոհի վրա; Տվյալ հիմնադրույ֊ 
թում, փաստորեն, միաձուլվել 
են դեռևս նախկինում հայերին 
ուղղված Օսմանյան կայսրությա֊ 
նը դավաճանելու ու թշնամու՝ 
Ռուսաստանի կողմն անցնելու և 
ապստամբություն բարձրացնելու 
երկու մեղադրանքները; ճշմար
տության պատրանք ստանալու 
նպատակով թուրքերը դիտավո
րյալ մեկտեղել են այս երկու մե֊ 
ղադրանքները;

Հայերի դավաճանության 
վարկածը հասնում է անհեթե֊ 
թության, երբ իբրև փաստ՝ բեր
վում է այն որ, հայերը մերժեցին 
ռուսական կովկասյան բանա֊ 
կի թիկունքում ապստամբու
թյուն բարձրացնելու թուրքերի 
առաջարկը; Այսինքն՝ թուրքերը 
դավաճանություն են համարում 
այն, որ ռուսահպատակ հայերը 
հրաժարվեցին դավաճանել սե֊ 
փական պետությանը՝ Ռուսաս
տանին, որտեղ նրանց ապրելու

քաղա քակիրթ պայմաններն ան֊ 
գամ համեմատության եզր չունե֊ 
ին արևմտահայերի ապրելակեր֊ 
պի հետ;

Բացի այդ, անհեթեթություն է, 
երբ պարտավորությունների մա֊ 
սին խոսում են մի պետության 
ներկայացուցիչներ, որն իրեն եր
բեք ոչնչով պարտավորված չի 
զգացել իր ոչ թուրք հպատակ֊ 
ների առջև; Մինչդեռ որևէ պե֊ 
տություն իր հպատակների կամ 
քաղաքացիների պարտավորու֊ 
թյուններ կատարելու պահան֊ 
ջից առաջ ինքն է պարտավոր 
կատարելու իր պարտավորու֊ 
թյունները նրանց առջև՝ առնը֊ 
վազն նրանց իրավունքներն 
ապահովելու առումով; Ակնհայտ 
է, որ կայսրության ներսում հա֊ 
յերը, գտնվելով ստորադասված 
բնակչության կարգավիճակում, 
չէին կարող ունենալ թուրքերին 
կամ այլ մահմեդականներին 
հավասար իրավունքներ; Հե֊ 
տևաբար ոչ թուրքական իշխա
նությունները և ոչ էլ թուրք հեղի֊ 
նակներն իրավունք չունեն խոսել 
հայերի հավատարմության կամ
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պարտավորությունների կատար֊ 
ման մասին, որոնք տվյալ երկրի 
ներսում չունեին ան֊ 
գամ կյանքի ու գույ
քի ապահովության 
տարրական իրա
վունք;

Ինչ վերաբե֊ 
րում է հայերի՝ 
ապստամբո ւթ յ ո ւ ն  
բարձրացնելու մե֊ 
ղադրանքին, ապա 
հայերի հատուկենտ 
ի ն ք ն ա պ ա շ տ պ ա ֊  
նական մարտերը 
թուրքերը ջանում 
են ներկայացնել իբ֊ 
րև համընդհանուր 
ապստամբություն; Եվ կրկին հե֊ 
տևանքը ներկայացվում է իբ֊ 
րև պատճառ, ու պատմական 
իրադարձությունները շրջվում 
են գլխիվայր; Ապստամբության 
դեպքում առաջինը ուժային մի
ջոցի են անցնում ապստամբնե
րը, ինչից հետո իշխանություն֊ 
ները դիմում են պատասխան 
պատժիչ միջոցառումների; Իրա
կանում հայերը բնազդաբար դի֊ 
մել են վերջին հուսահատ ինք֊ 
նապաշտպանական (ցավոք ոչ 
ամեն տեղ) քայլին՝ փորձելով 
անհավասար մարտում դիմագ
րավել անխուսափելի ոչնչացման 
քաղաքականությանը; Մինչդեռ 
թուրքերին հարկավոր է ամեն 
գնով «ապացուցել», որ եղել է 
ապստամբություն, որպեսզի 
«հիմնավորում» լինի իշխանու֊ 
թյունների «պատժիչ գործողու
թյունների» համար;

Ըստ գերմանական տարբեր 
պաշտոնյաների տվյալների՝ 
1915 թ. ընթացքում Օսմանյան 
կայսրությունում գրանցվել են 
հայերի, այսպես կոչված, ապըս֊ 
տամբության չորս դեպք՝ հետև
յալ ժամանակագրությամբ՝ Վա
նում (ապրիլի 20 – մայիսի 17), 
Շապին-Գարահիսարում (հունի֊ 
սի 6 – հուլիսի 4), Մուսա լեռում 
(հուլիսի 30 – սեպտեմբերի 12) 
և Ուրֆայում (սեպտեմբերի 29 –

հոկտեմբերի 23); ժամանակա
յին առումով նշված դեպքերից ոչ

մեկը չի համընկնում, ինչը նշա 
նակում է, որ ոչ մի ընդհանուր 
ապստամբություն բացարձակա
պես չի եղել, հակառակ պարա
գայում հայերն այդ «ապստամ
բությունը» կկազմակերպեին 
բոլոր տեղերում միաժամանակ՝ 
հաջողության ավելի մեծ շանսեր 
ունենալու նպատակով, և թույլ 
չէին տա, որ թուրքերն առան֊ 
ձին-առանձին ճնշեն օջախները; 
Դեպքերի ժամանակային չհա֊ 
մընկնումը կարող է նշանակել 
միայն մեկ բան, որ նշված վայրե֊ 
րում հայերն ընդամենը բնազդա
բար դիմել են հուսահատ ինքնա֊ 
պաշտպանության այն պահին, 
երբ բնաջնջվելու հերթը հասել է 
իրենց;

Թուրքերն ընդհանրապես 
շատ զգայուն են ապստամբու֊ 
թյան հարցի նկատմամբ և շատ 
են խոսում դրա մասին թերևս 
այն պատճառով, որ հայերի ինք֊ 
նապաշտպանական մարտե֊ 
րից երկուսի դեպքում՝ Վանում և 
Մուսա լեռում, նրանց ծրագրերը 
լիովին չիրականացան հայե֊ 
րի հաջողության պատճառով, 
ինչը պայմանավորված էր այդ 
բնակավայրերի նպաստավոր 
աշխարհագրական դիրքով; Վա֊ 
նը գտնվում էր պատերազմի թա֊ 
տերաբեմին մոտ և ռուսական 
բանակը շուտով մտավ քաղաք,

իսկ Մուսա լեռը՝ Միջերկրակա֊ 
նի ափերին, և դիմակայող հա

յերը փրկվեցին միայն 
այնտեղ հայտնված 
ֆրանսիական ռազ֊ 
մանավերի շնորհիվ;

Հայոց ցեղասպա
նության ժխտման 
ու նենգափոխման 
թուրքական «հայե֊ 
ցակարգի»՝ հայերի 
դա վաճանության ու 
ապստամբելու գլխա
վոր հիմնադրույթից 
թուրք հեղինակները 
փորձում են բխեցնել 
երկու դրույթ-հետև֊ 
անքներ, որոնք կոչված 

են հիմնավորելու կամ ապացու֊ 
ցելու այդ գլխավոր հիմնադրույ֊ 
թի ճշմարտացիությունը;

Դրույթ-հետևանքներից առա֊ 
ջինը, այսպես կոչված, «միջհա֊ 
մայնքային բախումների» վար֊ 
կածն է; Դժվար չէ նկատել, որ 
այս դրույթը դեռ երիտթուրքերի 
դատավարությունից հետո հրա֊ 
պարակ նետված «փոխադարձ 
ջարդերի» վարկածի կատարե֊ 
լագործված տեսակն է; Տվյալ 
դրույթի համաձայն՝ տեղի են 
ունեցել «միջհամայնքային բա֊ 
խումներ» մի կողմից հայերի և 
մյուս կողմից մահմեդականների 
միջև, ինչի արդյունքում տուժել 
են ոչ միայն հայերը, այլև մահ
մեդականները; Այս վարկածից 
կարելի է եզրակացնել, որ հա
մաշխարհային պատերազմին 
զուգահեռ Օսմանյան կայսրու֊ 
թյան տարածքում հայերի ու մահ֊ 
մեդականների միջև ընթացել է 
քաղաքացիական պատերազմ; 
Այս դրույթ-հետևանքով թուրքերը 
փորձում են նախ ժխտել հայերի 
զանգվածային սպանությունների 
կազմակերպված լինելը և, բացի 
այդ, իշխանություններից ու թուր
քական պետությունից հեռացնել 
այդ հանցագործության պատաս֊ 
խանատվությունը; ճիշտն ասած, 
այս վարկածից տպավորություն 
է ստեղծվում, որ կայսրության
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կենտրոնական իշխանություննե֊ 
րը պատերազմի ընթացքում եղել 
են այնքան թույլ ու անօգնական, 
որ ի զորու չեն եղել կանխել այդ 
«միջհամայնքային բախումնե֊ 
րը», որոնք հանգեցրել են միլի֊ 
ոնավոր մարդկանց կորուստնե֊ 
րի; Մինչդեռ քաջ հայտնի է, որ 
պատերազմական իրավիճա
կում կենտրոնական կառավա
րությունն էապես ընդլայնեց իր 
իրավասությունները հետևյալ 
քայլերով՝ ա) լուծարեց խորհըր֊ 
դարանը՝ ազատելով իրեն կա
ռավարման օրենսդիր ճյուղի 
սահմանափակումներից, բ) երկ- 
րում հաստատեց արտակարգ և 
պատերազմական դրություն և 
կատարյալ բռնատիրական կար֊ 
գեր; Այս ամենով հանդերձ, եթե 
անգամ մի պահ ընդունենք, որ 
եղել են «միջհամայնքային բա֊ 
խումներ», ապա միևնույն է, թուր֊ 
քական իշխանությունները պա֊ 
տասխանատվություն են կրում 
դրանք չկանխելու համար, հա֊ 
կառակ պարագայում ստացվում 
է, որ բախումները հայերի դեմ 
հրահրվել են իշխանությունների 
կողմից, քանզի դրանց արդյուն֊ 
քում մահմեդականները ստացել 
են ակնհայտ գերակայություն, 
իսկ հայերը եղել են տուժողի դե
րում;

Այս դրույթի առկայությունը 
թուրքական «հայեցակարգում» 
բոլորովին էլ պատահական չէ; 
Հայտնի է, որ հայերի զանգվա

ծային սպանությունների գործում 
թուրքական իշխանությունները 
դիմեցին կայսրության մահմե
դական բնակչության՝ քրդերի ու 
չերքեզների օգնությանը, որոնք 
իշխանությունների ձեռքին դար
ձան հայերին ոչնչացնող գոր
ծիք; Իրականում թուրքերը «միջ֊ 
համայնքային բախումներ» են 
անվանում այն, որ կանանցից, 
երեխաներից ու ծերերից բաղ֊ 
կացած տեղահանվող հայկա֊ 
կան քարավանները «զարմանա֊ 
լիորեն» գիշերային դադարներ 
էին ունենում թշնամաբար տրա֊ 
մադրված քրդերի, չերքեզների 
ու այլ մահմեդականների բնա֊ 
կավայրերի մոտ, որոնց հար֊ 
ձակման ազդանշան էին տալիս 
այն թուրք ժանդարմները, ովքեր 
պետք է ապահովեին այդ քարա֊ 
վանների անվտանգ տեղ հասնե֊ 
լը; Բնական է, որ բացարձակա֊ 
պես անպաշտպան ու հյուծված 
կանայք, երեխաներն ու ծերերը 
պարզապես չէին կարող «բախ
վել» լավ զինված մահմեդական֊ 
ների հետ, խոսքը կարող է լինել 
միայն անօգնական զոհերի կազ֊ 
մակերպված սպանդի մասին; 
Այսպիսով՝ թուրք հեղինակներն 
այս դրույթով ակամայից բարձ֊ 
րացնում են Հայոց ցեղասպանու֊ 
թյան մեջ քրդերի, չերքեզների և 
այլ մահմեդականների մեղսակ֊ 
ցության հարցը;

«Միջհամայնքային բախում֊ 
ների» վարկածի մոլուցքով

տարված՝ թուրք հեղինակներն 
անգամ հասնում են նրան, որ 
հայերին մեղադրում են մոտ 100 
հազար հրեաների սպանության 
մեջ; Այս նենգ հնարքով թուրքերը 
փորձում են ներազդել հոլոքոս֊ 
տը վերապրած հրեա ժողովրդի 
զգացմունքների վրա և նրանց 
մեջ թշնամանք առաջացնել նույն 
հանցագործության զոհը դար֊ 
ձած հայերի նկատմամբ;

Թուրքական «հայեցակարգի» 
գլխավոր հիմնադրույթից բխեց֊ 
վում է նաև երկրորդ՝ հայերին 
վերաբնակեցնելու դրույթ-հետև֊ 
անքը, համաձայն որի՝ հայերի 
դավաճանությունից, ապստամ֊ 
բություն բարձրացնելուց ու մահ֊ 
մեդականների վրա նախահար֊ 
ձակ լինելուց հետո «մեծահոգի» 
օսմանյան իշխանությունները ոչ 
թե պատժել, այլ ստիպված ժա֊ 
մանակավորապես վերաբնա֊ 
կեցրել են հայերին; Ընդ որում, 
նրանց կարծիքով՝ «հայերին վե
րաբնակեցնելը» եղել է իշխանու֊ 
թյունների կողմից ձեռնարկված 
եզակի ու միակ պաշտպանողա
կան գործողությունը, և դրանից 
առաջ ու հետո իշխանություննե֊ 
րը այլևս ոչ մի քայլի չեն դիմել 
հայերի դեմ; Այս հարցում դժվար 
չէ նկատել թուրքական վար֊ 
կածների հակասականությու֊ 
նը, քանզի «պաշտպանողական 
գործողություն է» ներկայացվում 
նաև ապրիլի 25-ին հայ մտավո
րականների ձերբակալումն ու
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ոչնչացումը, ինչը տեղի էր ունե
ցել տեղահանության օրենքի ըն
դունումից մեկ ամիս առաջ; Նման 
տրամաբանությամբ թուրքերը 
պատրաստ են հայերի ցեղաս֊ 
պանության քաղաքականության 
բոլոր փուլերն առանձին-առան֊ 
ձին կամ ամբողջությամբ ներկա
յացնել իբրև «պաշտպանողա
կան գործողություններ»;

Այսպես կոչված վերաբնա֊ 
կեցումը կամ տեղահանությունը 
իրականում ոչ այլ ինչ էր, քան 
հայերին ոչնչացնելու ընդհա֊ 
նուր ծրագրի փուլերից մեկը; 
Թուրք հեղինակները, հիմնվե
լով Թալեաթի հեղինակած «Տե
ղահանության մասին» օրենքի 
վրա, իշխանությունների այս 
քայլը փորձում են «հիմնավո
րել» ռազմական անհրաժեշ֊ 
տությամբ, պատերազմական 
գոտում թշնամու հետ շփման մեջ 
մտնելը բացառելու հանգամանք֊ 
ներով՝ ընդգծելով, որ հայերի 
տարհանումը իշխանություննե֊ 
րի կողմից եղել է պաշտպանո֊ 
ղական գործողություն; Առաջին 
հայացքից ճշմարտանման այս 
«հիմնավորումներին» հարկ ենք 
համարում պատասխանել թուր
քերի դաշնակից տերության՝

ա տ ա  խ ն դ ի ր ը
ՁԵՌՔ ԵՐԸ

ՉԵՆ*
Օ երկայումս շատ երկրնե֊ 

րում ավտոմեքենա վարելիս 
արգելվում է օգտվել բջջային հե֊ 
ռախոսներից, բայց եթե մեքենա֊ 
յում տեղադրված է «հ8ոճտքՐ66» 
սարք, որը թույլ է տալիս լսափո֊ 
ղը չպահել ձեռքում, օրենքը չի 
առարկում նման զրույցին;

Սակայն Յուտա նահան֊ 
գում (ԱՄՆ) կատարված ու֊ 
սումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ խնդիրը ձեռքերը չեն; 
Ինչպես երթևեկությունը նմա
նակող մարզասարքերի օգ֊

Գերմանիայի դեսպան Վան֊ 
գենհայմի 1915 թ. հուլիսի 7-ին 
կանցլեր Բեթման-Հոլվեգին ուղղ֊ 
ված հեռագրով, որում մասնավո
րապես նշված է, որ Բարձր Դուռը 
հայերի տեղահանությունը որո֊ 
շել է տարածել նաև Տրապիզոնի, 
Խարբերդի և Սվազի նահանգնե
րի վրա, թեև երկրի այդ մասերը 
չեն գտնվում թշնամական որևէ 
ներխուժման սպառնալիքի տակ;

Տեղահանության հայաջինջ 
հետևանքների հարցը ժամա 
նակին քննարկման առարկա 
էր դարձել հենց երիտթուրքերի 
դատավարության ժամանակ, 
սակայն ի պատասխան դրա՝ 
մեղադրյալ նախկին վարչապետ 
Սայիդ Հալիմ փաշան հնչեցրեց 
այն տեսակետը, թե իշխանու
թյունները չպետք է պատասխա֊ 
նատվություն կրեն տեղական 
պաշտոնյաների կողմից օրեն֊ 
քի վատ կիրառման համար; 
Այս «փաստարկն» այսօր էլ կի
րառվում է թուրք կեղծարարնե
րի կողմից; Ավելին՝ թուրք հեղի
նակների կարծիքով հայերը ոչ 
թե սպանվել են, այլ տեղահա֊ 
նության ճանապարհին մահացել 
են սովից, հիվանդություններից 
ու համաճարակից; Թուրքերն,

նությամբ, այնպես էլ իրական 
ճանապարհներին կատարված 
փորձերը վկայում են, որ ձեռքե֊ 
րը կարող են ազատ լինել, բայց 
ուղեղը զբաղված է զրույցով և 
չի հետևում ճանապարհին; Հե
ռախոսազրույցը զգալիորեն շե֊ 
ղում է վարորդի ուշադրությունը 
և դանդաղեցնում տեսողական 
տեղեկատվության մշակումը; Հե֊ 
ռախոսազրույց վարող վարորդ֊ 
ները չորս անգամ ավելի հաճախ 
են ենթարկվում վթարի; Ռադիո֊ 
ծրագրերի կամ աուդիոգրքերի 
ունկնդրումը չի ազդում վարորդ֊ 
ների հնարավոր սխալների հա֊ 
ճախակիության վրա; Իսկ կող֊ 
քին նստած ուղևորի հետ զրույցն

անշուշտ, միտումնավոր անտե֊ 
սում են այն հանգամանքը, որ 
հայերի «մահանալու» պայման֊ 
ները միտումնավոր ստեղծվել 
էին հենց իշխանությունների կող֊ 
մից, որ տեղահանության ընթաց
քում հայերին դիտավորյալ քշել 
են Միջագետքի անապատները, 
որտեղ կլիմայական պայման֊ 
ները պետք է ավարտեին Հայոց 
ցեղասպանության ծրագրված 
պետական քաղաքականության 
վերջին արարը;

Վերջին տասնամյակներում 
թուրքերի կողմից տարվող հա֊ 
կահայկական քարոզչության 
մեջ նկատվել է մեթոդաբանա֊ 
կան փոփոխություն, և ներկա
յումս Հայոց ցեղասպանությունը 
ժխտող ու նենգափոխող վերը 
նշված թուրքական «հայեցա
կարգը» ներկայացնում են ոչ 
այնքան թուրքերը, որքան նրանց 
կողմից վարձակալված օտար֊ 
ազգի այսպես կոչված մասնա֊ 
գետները; Այս իմաստով տեղին 
է հիշատակել «^6^ ՚̂ օր̂  1ւտ6Տ», 
«^Յտհտցէօո Բօտէ» և այլ հեղի֊ 
նակավոր պարբերականներում 
տպագրված և մեծ աղմուկ հա֊ 
նած ոչ թուրք 69 մասնագետնե֊ 
րի՝ Հայոց ցեղասպանությունը

անգամ կարող է բարձրացնել 
վարորդի զգոնությունը;

Դեռևս պարզ չէ, թե ինչու է 
վտանգավոր հատկապես հե֊ 
ռախոսազրույցը; Ենթադրվում 
է, որ վարորդը պատկերացնում 
է բացակայող զրուցակցին, որը 
խիստ շեղում է նրան
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նենգափոխող հայտարարությու֊ 
նը; Հետագայում պարզվեց, որ 
հայտարարությունը ստորագրած 
«մասնագետների» ճնշող մեծա
մասնությունը մինչ այդ ընդհա֊ 
նուր առմամբ 65 դրամաշնորհ է 
ստացել բացահայտ թուրքամետ 
կազմակերպություններից, որ- 
պիսիք են «Թուրքագիտության 
ինստիտուտը» (Վաշինգտոն) և 
«Թուրքիայում ամերիկյան հե֊ 
տազոտությունների ինստիտու֊ 
տը» (Անկարա); Նույն կառույց֊ 
ների կողմից դրամաշնորհներ 
են ստացել նաև այն համալսա
րանները, որտեղ աշխատում 
են այդ մասնագետները; Բացի 
այդ, պարզվել է, որ հայտարա֊ 
րությունը ստորագրող 69-ից մի֊ 
այն 10-ն են զբաղվել Թուրքիայի 

դարերի պատմության 
հարցերով, այսինքն՝ նրանց մի
այն 7 %-ը տվյալ հարցի վերա֊ 
բերյալ կարող էր ունենալ մաս֊ 
նագիտական կարծիք; Ամենևին 
էլ դժվար չէ հասկանալ թուրքա֊ 
կան ժխտողականության մեթո
դաբանական այս փոփոխության 
իմաստը; Թուրքական պետա֊ 
կան քարոզչամեքենան օտա֊ 
րազգի վարձկանների միջոցով

փորձում է ցույց տալ միջազգա
յին հանրությանը, որ ոչ թե թուր֊ 
քերն են ժխտում հայերի ցեղաս֊ 
պանությունը, այլ հեղինակավոր 
համալսարանների ու գիտական 
կենտրոնների օտարազգի մաս֊ 
նագետները;

Այսօր էլ թուրքական համալ֊ 
սարաններում կազմակերպվում 
են այդ հիմնահարցին նվիրված 
գիտաժողովներ, որոնց հրա֊ 
պարակված նյութերում հաճախ 
կարելի է հանդիպել «Օսմանյան 
հասարակության մեջ միասին 
ապրելու արվեստի պատմա֊ 
կան սկզբունքները» վերնագրով 
հոդվածներ, որտեղ ընդգծվում է 
այն միտքը, թե օսմանյան իշխա
նությունները նախադրյալներ էին 
ստեղծել բոլոր ժողովուրդների և 
մասնավորապես հայերի համե֊ 
րաշխ ու հանդուրժող ապրելա
կերպի համար; Ուղղակի անմտու
թյուն է, որ համերաշխության ու 
հանդուրժողականության մասին 
խոսում են ներկայացուցիչներն 
այն պետության, որն ինքը հաշտ 
ու հանդուրժող չէ սեփական 
պատմության նկատմամբ;

Ամփոփելով նշենք, որ Հա֊ 
յոց ցեղասպանությունը ժխտող

ու նենգափոխող թուրքական 
վարկածները տասնամյակնե֊ 
րի ընթացքում թուրքական պե
տության հովանավորության ու 
ֆինանսավորման շնորհիվ կա֊ 
տարելագործվել են և այսօր մի֊ 
ջազգային հանրությանը ներկա֊ 
յացնում են իբր ճշմարտանման, 
արտաքնապես համոզիչ ու տրա֊ 
մաբանված թվացող մի ամբողջ 
«հայեցակարգ»; Պատմական 
իրողության խեղաթյուրման պայ֊ 
մաններում այդ պսեվդոգիտա֊ 
կան «հայեցակարգը» բավական 
հեշտությամբ ամրապնդվում է 
տարբեր երկրների հասարակա
կան անտեղյակ շրջաններում; 
Պետական պատշաճ մակարդա
կով չպատասխանելով թուրքա֊ 
կան «հայեցակարգին» ու չմեր֊ 
կացնելով դրա կեղծ լինելը՝ մենք 
հնարավորություն ենք տալիս, որ 
այն ամրապնդվի որոշ օտար֊ 
երկրացիների շրջանում, իսկ 
փորձը ցույց է տալիս, որ թուրքա
կան տեսակետներին արդեն ծա֊ 
նոթացածներին ստիպված ենք 
ոչ թե ներկայացնել, այլ բավա
կան դժվարությամբ ապացուցել 
Հայոց ցեղապանության պատ 
մական իրողությունը;

ի ս Պ..յ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՑՈՒՆԸ
ԽԼԱՆՈՒՄ է*

Լ եհաստանի Լոձ քա֊
ղաքի Աշխատանքի պաշտ
պանության ինստիտուտի 
ֆիզիոլոգներն եկել են այն 
եզրակացության, որ Եվրո֊ 
պայի շուրջ 10 միլիոն բնակչի 
սպասվում է լսողության կո
րուստ; Բանն այն է, որ շատ 
մարդկանց, հատկապես երե
խաների ու երիտասարդության 
մեջ տարածված ականջակալ
ներով լսվող երաժշտության 
հնչողությունը շատ բարձր է; 
Անգամ եթե շաբաթվա ընթաց֊ 
քում ընդամենը 5 ժամ լսենք

երաժշտություն, որի հնչո
ղությունը գերազանցում է 
89 դեցիբելը, ապա 5 տարի 
անց կարելի է լրիվ կորցնել 
լսողությունը; Վերջին տարի
ների ընթացքում Եվրոպա֊ 
յում վաճառվել է 100 միլի
ոն փլեյեր, իսկ կատարված 
հետազոտությունը ցույց է 
տվել, որ երիտասարդների 
10 %-ը լսում է շատ բարձր 
երաժշտություն; Համաձայն 
վերջերս Եվրոպայում ըն
դունված օրենքի՝ փլեյերնե֊ 
րի հնչողությունը չի կարող 
գերազանցել 100 դեցիբելը, 
բայց հնարավոր է այդ սահ
մանն ավելի նվազեցվի;

*Ւ^10 Ս ̂ ՍՅհե, 2009, 1̂2 6.
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«ՆՈՃՑԱՑ
ՏՂԱՑՒ»
ԱՌԱՍՊԵԼԸ

ԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՑԱՆ
Բանասիրական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական հետաքրքրությունների 
հիմնական ոլորտը՝  XIX դարի հայ 
գրականություն, մասնավորապես՝  

արևմտահայ գրականություն

(Պ ետ րոս Դ ուրյա նի 
ծննդ յա ն  160-ա մյա կի  
ա ռիթ ով )

Ն ոճիները... Դուրյանական նոճինե՜րը՝
վշտահար պատանու՝ ասուպի նմանված կյան֊ 
քի սև հովանոցները, մահվան ու անծայր մորմո֊ 
քի խորհրդանիշները; Թուխ թիթեռնիկի պես նույն 
նոճիների մեջ է սգացել ցաված հոգին, և «Հեծեծ
մունք» տաղում այսպես դիմել վաղամեռիկ ընկե֊ 
րոջը՝ Վարդան Լութֆյանին.

Ո՜հ, կը հիշես, Չամլըճայի 
Սարը նստած լուռ մըխայինք,
Ուր շուք տային մեզի նոճիք՝
Սև հովանոցք վշտահարի։

...Մեր հոգիքը նոճիներու 
Թուխ թիթեռներ Էին տրտում,
Սև ծըծեինք՝ սուգ անհատնում,
Նայեինք միշտ երկրես հեռու։

Աշխարհի մեծ ռոմանտիկների՝ անգլիացի 
Բայրոնի, ավստրիացի Լենաուի, ֆրանսիացի Մյու֊ 
սեի, գերմանացի Հայնեի, ռուս Լերմոնտովի և ու֊ 
րիշների պես հայ բանաստեղծը ևս մշտապես նա֊ 
յել է «երկրես հեռու»՝ լույս եզերքներին, ինչպես 
գրել է Տիգրան Ադամյանին ուղղված մի նամակում՝ 
երազել «փիլիսոփա աշխարհը», ուր մարդ արարա֊ 
ծը սիրում է իր նմանին. «Միշտ ձանձրալի է այժմ֊ 
յան աշխարհը, անոր համար, որ ուղեղին մեջ ջահ 
մ՛ունի (իմա՝ սեր չունի֊ Ալ. Մ.), աշխարհի քաղցրու֊ 
թյունը վայելելու համար այն դարին մեջ շնչելու է, որ 
քուրձ կը հագնի և կը սիրե, փիլիսոփա աշխարհը 
ըսել կ՛ուզեմ, որ արդեն ուղեղներու մեջ կը սաղմ֊

նի...»1։ Անհայտ հեռուներին էր հայացքը հառել 
նաև իտալացի վաղահաս հանճարը՝ Ջակոմո 
Լեոպարդին (1798-1837).

...Այդ անվերջության մեջ Է սուզվում իմ միտքը,
Եվ հաճելի Է նրան խորտակվել այդ ծովում2։

Երկու բանաստեղծներն էլ բռնված էին «երկնքի 
հիվանդությամբ»՝ թոքախտով, երկուսն էլ անսահ֊ 
ման ապաբախտ  էին; ճիշտ է՝ ֆիզիկական տկա֊ 
րությամբ ու բազմաթիվ հիվանդություններով 
տառապող Լեոպարդին գուցեև իտալացի բա֊ 
նաստեղծներից ամենադժբախտը չէր (նա չդար֊

ա  «ԱՇԽԱ–. ո* 4 | ^ . շօ,,

1 Դուրյան Պ., Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հ. 1, Երևան, 
1971, էջ 162;
2 ԼտօթՅՐճւ 0., “Լ*1ոք1ուէօ”, Ա0 |; I թ0 6է| |էՅհՅՈ1 / 8, Լ՚ՍուէՅ՝, 1993,

թ. 23.



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՑՈՒՆ

ձավ վտարանդի, ինչպես Դանտեն կամ Ֆոսկոլոն, 
չկալանվեց, ինչպես Տասոն կամ Պելիկոն), բայց 
և այնպես չըմբոշխնեց կյանքի մեծագույն վայել
քը՝ սերը... Վախճանվեց 39 տարեկան հասակում՝ 
ընկերոջ ու հետագայում իր առաջին կենսագրի՝ 
Անտոնիո Ռանյերիի ձեռքերում; Պետրոս Դուրյա֊ 
նը նրանից դժբախտ էր, թերևս ամենադժբախտը 
մեր ճանաչած բանաստեղծներից; «Ահ մ՚էր սկիզբս, 
վա՛խ մ՛ եղավ վախճանս...»3,֊ ցավալիորեն իրավա
ցի էր «Սկյուտարի սոխակը»;

Ընդամենը քսան գարուններ ապրած բանաս
տեղծը ծնվել էր 1851 թվականի մայիսի 20-ին Կոս֊ 
տանդնուպոլսի Սկյուտար արվարձանի Նոր թա
ղում՝ Աբրահամ Զմպայանի ընտանիքում; «Հայրը 
օրական հացը ճարող, բայց պատվավոր երկաթա
գործ մ՛ էր», մայրը՝ Արուսյակը՝ «խիստ պարկեշտ 
կին մը, առաքինազարդ ըսվելու ճշմարտապես 
արժանի, նաև՝ շատ համբերատար»; Ընտանիքը 
բազմանդամ էր՝ չորս տղա (Հարություն, Պետրոս, 
Ագրիպաս, Միհրան-Եղիշե) և երկու աղջիկ (էլպիս, 
Արտեմ); Ապրում էին դժվար. արհեստավոր հայ
րը հաճախ ստիպված վարձով էր տալիս նույնիսկ 
տան որոշ սենյակներ... «Երբ մանուկ էի, խաղալիք 
չունենալով՝ մորս գուլպա հյուսած ատեն կծիկով կը 
խաղայի, երբ խելահաս եղա՝ բազմոցին տեղ տ ախ
տակամածին վրա փռած հին գորգի մը վրա կը 
նստեի, երբ պատանի եղա՝ շատ անգամ արցունքս 
մորմես ծածկելով կուտեի ցամաք հացը»4,֊ տա
րիներ հետո իր մանկության ու պատանեկության 
անուրախ օրերի մասին այսպես պիտի հիշեր Պետ֊ 
րոսը;

Չորս տարեկանում հարևանուհու՝ Պալասան 
տուտուի մոտ առաջին անգամ ձեռքն է առնում 
քերականն ու հեգարանը, մեկ տարի անց էլ Լայ֊ 
լա օղլու վարժարանում սերտում է սաղմոսը; Այնու
հետև հետևում են Սկյուտարի հանրահայտ, բայց 
այդ շրջանում արդեն երբեմնի փայլը կորցրած 
ճեմարանում սովորելու տարիները; Վեցամյա Պե֊ 
տեկը (այդպես էին նրան փաղաքշաբար անվանում 
տնեցիները) դառնում է ուսումնառության ընթաց
քը եռաստիճան կարգով կազմակերպած հիշյալ 
ճեմարանի միջին՝ «Նախակրթարանի» սանը; Ինչ
պես հավաստում են դասակիցները, առանձնապես 
չի փայլել առաջադիմությամբ, սակայն հաջողու
թյամբ է հանձնել տարեվերջյան քննությունները, 
իբրև ընծա՝ ստացել Լամարթինի գրքերից մեկն ու 
միանգամից տեղափոխվել բարձր կարգ, ուր սովո
րում էր ավագ եղբայր Հարությունը; Պետրոսը հենց 
այդ շրջանում էլ բառարանում որոնում է «զմպա» 
բառի հայերեն համարժեքը՝ «դուր», և տոհմական
3 Տես Դուրյան Պ., Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հ. 1, էջ 

187;
4 Նույն տեղում, հ. 2, 1972, էջ 451;

ազգանունը փոխում Դուրյանի;
Սևահոն ու սևաչվի, հեզիկ ժպիտներով Պետեկը 

եղել է վառվռուն պատանի, պերճախոս, կատակա
բան ու չարաճճի, երգել է հայերեն ու ֆրանսերեն և, 
ինչպես հետագայում պատմում է արքեպիսկոպոս 
դարձած կրտսեր եղբայրը՝ Եղիշե Դուրյանը, հրա
շալի նկարել է՝ ունենալով «գեղարվեստի մատ
ներ»; Անհագորեն էլ ընթերցել է, երազել բարձրա
գույն կրթություն ստանալու մասին; Չի հաջողվել. 
ավելին՝ ճեմարանը չավարտած՝ 1866-ին, ծնողնե
րի պահանջով նույնիսկ ընդհատել է ուսումնառու
թյունը, մեկ-երկու օր աշխատել ինչ-որ դեղատանը, 
բայց պաղատել է հորը թույլատրել վերստին հաճա
խել ճեմարան; Հոգու կորովն ու ապրուստի միջոց
ներն օրավուր կորցնող հայրը, ով արդեն հաճախ էր 
սրտի դառնությունը խեղդում գինու գավաթներում, 
ընդառաջում է ուսումնատենչ զավակի ցանկությա
նը, նորից ուղարկում ճեմարան; Դուրյանի ուսում
նառության տարիների մասին բանասիրությանը 
հասել են ազդեցիկ վավերագրեր, հուշերի թանկա
գին բեկորներ, որոնք տևականորեն սրբությամբ ու 
ամենայն բարեխղճությամբ հավաքել և մեկնել են 
երևելի գրագետներ Բարսեղ էքսերճյանն ու Արշակ 
Չոպանյանը, երջանկահիշատակ Ալբերտ Շարուր֊ 
յանը5։ Ահա Եղ. Դուրյանի՝ Ա. Չոպանյանին ուղղ
ված նամակից մի հատված. «Յուր ուսումն առած 
է Յուսկյուտարի ճեմարանի մեջ միայն։ Ս. Թղլյան 
ղասախոսած է վերջին տարիներուն. կերևի թե 
Թղլյան բան մը չէ նշմարած նախապես յուր հանճա
րավոր ուսանողին վրա. բայց Դուրյանի մահվանեն 
և գործոց հրատարակութենեն վերջ՝ դասարանի 
մեջ յուր աշակերտաց կըսեր. «Պզտիկ տղա մըն էր 
ասոնք գրողն, ու դուք գրածը չեք հասկնա կոր, խո
շոր մարդիկներ»։ Դուրյանի դասախոսներեն է նաև 
Գաբրիել Ներշապուհ՝ իբրև թվաբան. մի օր ըսեր է 
Դուրյանի՝ յուր դասախոսության պահուն. «Ձգե՜ սա 
բանաստեղծական տքնությունները», «Ա՜խ,– պա
տասխաներ է Դուրյանը չես գիտեր, էֆենտի, շատ 
կը սիրեմ բանաստեղծությունը»։ Յուր դպրոցական 
կյանքեն բան մը չեմ գիտեր, զայս միայն յուր ընկե^ 
ներեն լսած եմ, թե էր աշխատասեր և զգոն և թե կա
նուխ սկսած է ըսել՝ ինչպես ինքն յուր նամակներեն 
միույն մեջ ալ կ՚ակնարկե, թե «Ես երկնքի հիվան
դությունն ունիմ»6։

Դեմքը, դիմագծերը՝ այսօր անչափ կարևոր, 
մանավանդ՝ ստույգ լուսանկարի բացակայության

5 Տե՞ս էքսերճյան Բ., Ընդարձակ կենսագրություն 
բարեհիշատակ Պետրոս Դուրյանի, Կ. Պոլիս, 1893, Չոպանյան 
Ա., Պետրոս Դուրյանի կյանքն ու գործը, Թիֆլիս, 1894, 
Շարուրյան Ալ., Պետրոս Դուրյան. կյանքը և գործը, երևան, 1972, 
«Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների 
հիշողություններում», Աշխատասիրությամբ պրոֆ. Ալ. 
Շարուրյանի, երևան, 1982;
6 «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում ....», էջ 43-44;

ԱՏ3. 2011 ԳԻՏ ՈՒԹ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  | 29



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՑՈՒՆ

պայմաններում։ Թեև վաղուց հրապարակի վրա է 
Մկրտիչ Պարսամյանի սկսած, այնուհետև Տիրան 
Չրաքյանի (Ինտրա) կողմից ավարտին հասցված 
դիմանկարը, բայց այն, ի վերջո, գեղարվեստական 
գործ է՝ ստեղծված եղբոր ու հարազատների դեմքե
րի և գլուխների նմանողությամբ, թեև արդեն մի 
քանի տասնամյակ է, ինչ սերունդների սեփակա
նությունն է դարձել անվանի գիտնական Անդրա
նիկ ճաղարյանի՝ մարդաբանական ու գանգաբա
նական սկզբունքներով վերստեղծած Դուրյանի 
«իսկական» դեմքը, այնուամենայնիվ ամենահա- 
վաստին մերձավորների տեղեկություններն են, 
հատկապես՝ մոր։ Ահա դրանք. «...շագանակագույն, 
խիտ ու շիտակ մազեր, միշտ դեպ ի վեր սանդրված 
և աղջկան մազերուն պես մեջտեղեն ճեղքված. սև 
ու լայն կորագծեր ձևացնող հոնքերու տակ, որոնք 
կը միանան բավական ընդարձակ ճակտի մը ներքև, 
մեծ կոպերով գեղեցիկ սև աչքեր, որոնց պայծառ 
ու հորդ նայվածքը երկայն սև թարթիչներու մեջեն 
կը մաղվի. թրթռորեն արծռունգ քիթ մը. կլոր դեմք 
մը՝ շատ քիչ մազոտ ու շատ թարմ մորթով. նուրբ 
շրթունքներ. կատարյալ տիպար մը աղվոր տղու, 
կանացի փափուկ գեղեցկությամբ մը։ Իր ընկերնե
րը կըսեն եղեր իրեն. «Սա քիթիդ տակի քանի մը թել 
մազը կտրե՜, քեզ իբր աղջիկ ծախենք»։

Իր գեղեցկության հետ, Պետրոս ուներ զե
ղուն առողջություն մը, որ կյանքի առատ հույզ մը 
կը պտտցներ այդ գեղահասակ, անձնյա և առույգ 
պարմանիի մեջ»7։

Ոգևորված ֆրանսերենի ուսուցիչ, թատրերգակ, 
թարգմանիչ ու բանաստեղծ Սրապիոն Թղլյանի 
դասախոսություններով՝ 12-ամյա ճեմարանականը 
հորից ծածուկ սկսում է հաճախել «Արևելյան թատ
րոն», դիտում բազմաթիվ ներկայացումներ։ Այնու
հետև «Թատրոն օսմանիեի» նշանավոր դերուսույց 
Հակոբ Վարդովյանի հանձնարարությամբ եվրոպա
ցի գրողներից կատարում է որոշ թարգմանություն
ներ՝ թվով ութ պիեսներ, որոնցից մեզ են հասել 
միայն երեքը։ Թատրոնապետն այնքան է հավա
նում այդ թարգմանությունները, որ հորդորում է 
պատանուն գրել ինքնուրույն թատրերգեր։ Շուտով 
ծնվում է «Տարագիր ի Սիպերիան», որին հաջո^ 
դում է «Վարդ և Շուշան» դրաման, հեղինակի իսկ 
խոսքով՝ «սիրո և հանճարի փթթումը»8; Իսկ նա  ըն
դամենը 15-16 տարեկան էր; ճիշտ նույն տարիքում
7 Նույն տեղում, էջ 176;
8 Տե՞ս Դուրյան Պ., երկերի ժողովածու երկու հատորով, հ. 1,

էր Լեոպարդին ստեղծել գիտական իր առաջին 
աշխատությունը՝ «Աստղագիտության պատմու
թյունը», որին քիչ անց հաջորդել էին հունարենով 
գրված «Հիմն Նեպտունին» գլուխգործոցն ու անակ֊ 
րեոնյան օդաները; Պատանին դրանք ներկայաց
րել էր իբրև իր կողմից հայտնաբերված տեքստեր, 
հանգամանք, որը շփոթության մեջ էր գցել անգամ 
մասնագետներին, այդ թվում՝ գերմանացի հմուտ 
բանասեր Նիբուրին, ով հեղինակին անմիջապես 
հրավիրում է Գերմանիա... Նույնը նաև «հիվանդ, 
հանճարեղ պատանու»՝ Միսաք Մեծարենցի պարա
գայում. տակավին պատանի՝ Կ. Պոլսի պարբերա
կաններում պիտի տպագրեր զարմանալի գեղեցիկ 
տաղեր և շուտով հռչակվեր... Ո՞րն է գաղտնիքը; 
Դժվար է ասել; Միգուցե բնության անբացատրելի 
ու անողոք օրենքներից մեկը՝ վաղաժամ հասունա
ցում, աննախադեպ  օժտվածություն և անմիջապես 
էլ նույն բնության կողմից գեղեցկության, բացառի
կի հափշտակում... Մահվան տագնապն ու աշխար
հի գեղեցկության խոր զգացողությունը, այնուհետև 
անդարձ հեռանալու ցավը վիթխարի ուժ են հա
ղորդել ինքնադրսևորմանը, և հազվագյուտ ներ
հայեցությամբ օժտված պատանիներն շտապել 
են, զգացել վերահաս աղետը, ճակատագրի գալիք 
հարվածները...

Բայց մինչ այդ «զեղուն առողջություն մը» ու
նեցող Պետրոսը հայտնվում է «կյանքի համալ
սարաններում»; Նյութապես ընկճված ընտանիքն 
ակնկալում էր ճեմարանավարտ զավակի օգնու
թյունը; 1867-ին Պետրոսը դառնում է սեղանավոր 
Մարտիկ աղայի գրագիրը՝ ամսական երկու ոս
կի աշխատավարձով; Պատանու սրտով չէր այդ 
տաղտկալի աշխատանքը, և գործատուից ծածուկ 
«առևտրական թուղթի վրա ափհափո» հորինում էր 
բանաստեղծություններ; Ձանձրույթը շարունակվում 
է ինն ամիս, և Պետրոսը թողնում է հիշյալ աղայի 
խանութը; Ամսական երկու ոսկու կորուստը բնակա
նաբար շոշափելի հարված էր ընտանիքին, և Աբրա
համ աղան շտապում է նոր ա շխատանք գտնել որ
դու համար, այս անգամ՝ ոմն Իլիաս բեյ Չայյանի 
«պայուսակն առնել և ձիուն ետևեն երթալ մինչև 
պաշտոնատունը»; Հոր առաջարկը հանդիպում է 
որդու արդարացի դիմադրությանը; Վերջինիս պա 
տասխանը, Բ. էքսերճյանի հավաստմամբ, եղել է 
հետևյալ սրտառուչ բողոքը. «Եթե ասանկ գործի մը 
պիտի մտնեի, ինչու համար այնչափ աշխատեցա 
դպրոցին մեջ, ինչո՛ւ համար միտքս հոգնեցուցի 
այսչափ տարի. ասկից վերջը եթե անոթութենես 
մեռնիլս գիտնամ, ատանկ գործ մը չեմ ընդունիր»9; 
Եվ ահա դրան հետևում է անգործության տևական 
շրջանը; Հետո «աղքատ ծնողացը բեռ չըլլալու» և

9 էքսերճյան Բ., Ընդարձակ կենսագրություն բարեհիշատակ 
Պետրոս Դուրյանի, էջ 62-63;
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«ընտանիքի կարոտը լեցնելու» նպատակով գրում է 
թատրերգեր ու «ամիսի մը չափ» որպես դերասան 
աշխատում Հ. Վարդովյանի թատերախմբում; Ընդ 
որում, «Ջեյն Գրեյ» դրամայում այնքան լավ է խա 
ղում Անգլիայի հիվանդոտ արքա  էդուարդ Զ-ի դե
րը, որ, ինչպես դարձյալ հավաստում է Բ. էքսեր֊ 
ճյանը, անգամ գերազանցում է հետագայում այդ 
դերը խաղացած հանճարեղ Պետրոս Ադամյանին; 
Ի դեպ, ինչպես հայտնի է, հետագայում 0. Մեծա
րենցը ևս պիտի սիրեր թատրոնն ու եռանդով մաս
նակցեր Անատոլիա քոլեջի կազմակերպած թատե
րական ներկայացումներին; Ուշարժան է, օրինակ, 
նրա՝ Վոլտերի «Ալզիր» թատերախաղում գլխավոր 
հերոսուհու մարմնավորած դերը, որով դրսևորեց 
արվեստի նուրբ ըմբռնում; Պատանիների՝ հիշյալ 
դերերում հաջողության հասնելը բնավ պատա 
հական չէր. ֆիզիկապես տկար ու աստվածաբան 
արքայի դերը հոգեհարազատ էր Դուրյանին, իսկ 
Ալզիրի համար անհրաժեշտ հատկանիշները՝ հո
գու նրբությունն ու զգայունությունը, ի ծնե բնորոշ 
էին Մեծարենցին;

Կարճ միջոցում մեկը մյուսին են հաջորդում 
Դուրյանի թատրերգերը («Սև հողեր...», «Արտաշես 
Աշխարհակալ», «Անկումն Արշակունի հարստու
թյան», «Ասպատակությունք Պարսկաց ի Հայս...»), 
որոնք պատանուն բերում են աննախադեպ հա
ջողություն. պոլսահայ գաղթօջախը հեղինակի 
«վառվռուն գրչի» ազդեցության տակ ջերմորեն ծա
փահարում է, ներկայացումների վերջում պահան
ջում Դուրյանի բեմ բարձրանալը, որոնց պատանին 
պատասխանում էր իրեն հատուկ շիկնանքով ու 
ամոթխածությամբ՝ երբեմն էլ Վարդան Լութֆյանին 
խնդրելով իր փոխարեն բեմ ելնել ու ներկայանալ՝ 
իբրև թատերախաղի հեղինակ; Չափազանց հա
մեստ էր ու ընթերցասեր; Ա. Չոպանյանին ուղղված 
նամակում Եղ. Դուրյանը նկատում է, որ Պետեկի 
կարդացած գրքերն իրեն հայտնի չէին, որովհետև 
եղբոր մահից հետո նյութական զրկանքների պատ 
ճառով ընտանիքն ստիպված վաճառել էր դրանք10; 
Պատանու՝ հայոց անցյալի տարբեր շրջաններին 
նվիրված ողբերգությունները, սակայն, վկայում են, 
որ նա, անշուշտ, ուսումնասիրել էր պատմիչների 
գրքերը, իսկ պիեսներում Շեքսպիրի, Շիլլերի, Ռուս֊ 
սոյի, Մոլիերի, Լամարթինի, Դյումայի, Հյուգոյի և 
այլոց անունների ուղղակի կամ անուղղակի հիշա
տակումներն էլ հավաստում են վերջիններիս երկե
րի իր քաջիմացությունը; Հետևաբար իրավացի է 
Ա. Չոպանյանը՝ գրելով. «Սխալ մըն է կարծել, թե 
«Տրտունջքի» հեղինակը շատ քիչ բան կարդացած 
է; Անշուշտ, բոլոր գրականությանց շրջանը չէ լրած, 
ու շատ հեռու է ատկից, բայց կարդացած է ամենեն 
փափուկ, ամենեն հզոր և ամենեն տաք հեղինակ֊
10 Տե՞ս «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում....», էջ 42-43;

ներն այն գրականության, որ ամենեն տաքն է բոլոր 
գրականությանց, այսինք՝ ռոմանթիկ գրականու
թյան»11; Ընթերցումներն ավելի շատ զարգացրել են 
նրա խառնվածքը, ոչ թե փոխել;

Ի՛նչ նորություն էր բերում հայոց գրականություն 
Դուրյան թատերագիրը; Որքան էլ տարօրինակ թվա՝ 
բավական համեստ. ճիշտ է, պատանին մի առանձին 
եռանդով թերթում էր հայոց պատմական անցյալի 
ազդեցիկ էջերը, փորձում հասկանալ տոհմիկ 
ժողովրդի ողբերգության բուն պատճառները, թա
փանցել քա ղա քական զանազան բախումների 
ու աղետների էության մեջ, այնուամենայնիվ, 
նրան դեռևս խանգարում էր ռոմանտիկական 
միամիտ հայացքը՝ հայոց դժբախտություննե
րի բուն ակունքը տեսնել սոսկ անմիաբանության 
ու դավաճանության մեջ; Այդտեղից էլ՝ դուրյա֊ 
նական դրամաներում հաճախ առկա ավելորդ 
ճարտասանությունն ու արկածային տարրերը, 
բախումների հապճեպ ու չպատճառաբանված 
լուծումները, հանկարծահաս մահերը... Բացի այդ՝ 
արևմտահայ թատերագիրները (Մ. Պեշիկթաշլյան, 
Խ. Գալֆայան (Նար-Պեյ) և այլք) տարիներ առաջ ար֊ 
դեն հաջողությամբ հաղթահարել էին Մխիթարյան 
կլասիցիստական դրամատուրգիայի կաղա
պարները՝ գրելով պատմահայրենասիրական 
բազմաթիվ պիեսներ, ուր ակնհայտորեն տիրապե֊ 
տող էր ռոմանտիկական ոճը; Այնպես որ, այդ 
տեսակետից նորություն չէին Դուրյանի դրամաները. 
նորությունը թերևս հայոց պատմության 
ապահերոսականացումն էր; Դրանցում, իհարկե, 
կարելի է մատնանշել գեղարվեստական ազդեցիկ 
պատկերներ, ուշագրավ երկխոսություններ, 
հուզական պոռթկումներ կամ հոգեբանական նրբին 
դիտումներ, բայց և այնպես գեղարվեստական 
գրականության սեռերից թերևս դժվարագույնի՝ 
դրամատիկականի պարագայում դեռևս մեծապես 
զգալի էին փորձի պակասը, տեխնիկան. հեղինակը, 
ի վերջո, պատանի էր, ով կարոտ էր բնականոն, 
երկար ճանապարհ անցնելու; Այդ հանգամանքը 
հասկացել է նաև ինքը՝ Դուրյանը՝ գրելով. «Արդարև 
թատերագրությունը դժվարին արհեստ մ՚ըլլալը 
ամեն ոք կը խոստովանի, ես ալ արդեն խիստ 
բարձր գտած եմ զայն իմ փանաքի (չնչին֊ Ալ. Մ.) 
կարողության և մանավանդ հասակին քով...»12;

Հանճարը, սակայն, բոլոր դեպքերում բացառիկ 
է. անգամ այդ համապատկերում Դուրյանը նոր 
ուղիներ էր բացում հայ դրամատուրգիայում; Խոսքը 
վերաբերում է նրա «Թատրոն կամ թշվառներ» 
դրամային. այն առաջիններից էր, որ, ի հակակշիռ

11 Չոպանյան Ա., Պետրոս Դուրյանի կյանքն ու գործը, երևան, 
1967, էջ 176;
12 Դուրյան Պ., երկերի ժողովածու երկու հատորով, հ. 2, էջ

374;
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պատմահայրենասիրական պիեսների, բերում էր 
ժամանակակից թեմատիկան, ինչպես հեղինակն է 
գրում իր երկի առաջաբանում, ջանում էր «օրինակ 
ըլլալ ուրիշ թատերագրաց»՝ պատկերելու «արդի 
ընտանեկան անցքերը»; Այդ դրամայի ստեղծման 
առնչությամբ ահա ինչ է գրում Դուրյանը 1870-ի 
դեկտեմբերի 21-ին Տիգրան Ադամյանին ուղղված 
նամակում. «...Տունիս մեկ ցուրտ խուցը մեկնած 
մույգ ու սառ մատներով գրիչ կը ճարճատեմ, կը 
մրոտեմ, կը վառիմ, աչերս խոշոր խոշոր կը բա
նամ, կը մրմռամ, ձեռքս ճակտիս կը տանիմ, ան
համբերության հառաչ մը կ՛արձակեմ, կը խոկամ, կը 
ծխեմ... ասոնցմե արտադրյալն է թատերախա՛ղ...»13; 
Արվեստի ճշմարիտ երկերը, հիրավի, ծնվում 
են այրումից, խորապես ապրված զգացումից; 
Այդպիսին էր նաև «Թատրոն կամ թշվառները»; 
Պ. Դուրյանը, հանգամանքների բերումով ծանոթ 
չլինելով Գ. Սունդուկյանի՝ 1863-ից բեմադրվող վ ո  
դևիլներին և Հ. Պարոնյանի արդիական առաջին 
կատակերգություններին14, նրանցից անկախ հան
գեց ժամանակակից թեմատիկայի անհրաժեշ
տության գաղափարին, ասել է թե՝ բացեց հայ 
դրամատուրգիայի հետագա շրջանն ուղղորդող 
գլխավոր շավիղը; «Զայս երկասիրելովդ գրում է 
Դուրյանը «Թատրոն կամ թշվառներ» թատերա
խաղի «Հառաջաբանում»դ իմ մասնավոր դիտումն 
է իմ աննշանությամբ օրինակ ըլլալ ուրիշ թատե
րագրաց, որ ավելի արդի ընտանեկան անցքերը 
պարունակող բարոյալից թատերախաղեր հորինե
լու աշխատին, որով ավելի օգուտ կրնան ընծայել 
Հայ հասարակության, քա ն թե ազգային հին դյու֊ 
ցազնությունքը ողբերգությանց վերածելով, որք 
միշտ միակերպութենե վրիպած չեն...»15;

Այն ժամանակ անբուժելի հիվանդության առա
ջին ախտանիշը՝ հազը, ի հայտ եկավ 1871-ի 
սկզբներին, սակայն նրան մտահոգողը կարծես 
հիվանդության ծանրանալը չէր; «Առ այժմ այնչափ 
չեմ ցավեր իմ վիճակիս և հուսահատ ապագայիս 
վրա որչափ առաջ. ալ ոչինչ փույթս է, միայն 
ընտանյացս բեռ չըլլալ, այս է որ կը կորացնե

13 Նույն տեղում, հ. 1, էջ 158;
14 Հ. Պարոնյանն իր առաջին կատակերգությունը՝ «երկու տե֊ 

րով ծառա մը» (1864), չի հավանել և չի տպագրել, իսկ ինչ վե
րաբերում է «Ատամնաբույժն արևելյան»֊ին, թեև այն լույս է 
ընծայվել 1868-ին, սակայն, ինչպես հավաստում է Հրանտ Ասա֊ 
տուրը, հեղինակը տպաքանակը հավաքել է գրախանութներից 
ու ոչնչացրել. «...Գալով Արևելյան ատամնաբույժին, ...հեղինակը 
իր այդ աշխատությունն ալ տկար կը գտներ, և կ՛ըսեն թե վերջե
րը ժողված էր հրապարակեն այդ գրքին մնացած բոլոր օրինակ
ները, որպեսզի գրավաճառները չկարենան ծախել զայն», տես 
«Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վկայու
թյուններում», Աշխատասիրությամբ Ալ. Մակարյանի, երևան, 
2004, էջ 40;

15 Դուրյան Պ., երկերի ժողովածու երկու հատորով, հ. 2, էջ 374
375;

քամակըս»16դ գրում է 1871-ի փետրվարի իր մի 
նամակում; Դրան գումարվում էր նաև գլխավոր 
մտահոգությունը՝ դարձյալ հյուծախտի դեմ մա
քա ռող  մտերմագույն ընկերոջ՝ Վարդանի օրեցօր 
ծանրացող վիճակը; Վերջինս վախճանվում է 
նույն թվականի գարնանը՝ բառացիորեն Դուրյա
նի աչքի առաջ կամ, ինչպես ընդունված է ասել՝ 
ձեռքերում; Ահա նրա վերհուշն այդ «սև գիշերվա» 
մասին. «Ես գրեթե խաղաղ կը նիրհեի, երբ Մայիս 
2 1 -ի սև գիշերն կը քրտներ, երբ հոգի մը սրտերու և 
գերեզմանի մեջտեղ կը կողկողեր; ...Չ՛էի ուզեր հա
վատալ թե պիտի մեռնի մինչև այն ժամանակ, երբ 
իր վերջին նվաղյալ նայվածքներեն մին արձակած 
ատեն, դեռ ինձ չհասած երկուքիս մեջտեղ ինկավ՝ 
մարեցավ... մինչև այն ատեն, երբ խղդուկ ձայնը 
տխուր «մնաս բարով»փ մեջ կը մարեր...»17;

Դուրյանի հիվանդությունը գնալով սաստկանում 
էր, ինքն էլ զգում էր վախճանի անխուսափե
լիությունը; Փարիզում ուսանած բժիշկը ևս՝ Հ. 
Պարոնյանի արժանավոր հորեղբորորդի Հովհ. 
Քյաթիպյանը, արդեն դառը ժպիտով էր լսում այն 
խոսքերը, թե այս բանաստեղծը «մեծ ապագա  կը 
խոստանար»... Ամենաազդեցիկը, սակայն, այն էր, 
որ պատանին փորձում էր հանգիստ ու անխռով 
նայել մահվան աչքերին՝ ընդունելով այն փաստը, 
որ բոլորն էլ մահկանացու են. «Երբեք մի մտա
բերեր որ ես հուսահատ եմ. բնավ, բանաստեղծ 
մը մահվանե չը սոսկար. այն ատեն իրավունք ու
նեի ցավելու, երբ ամենքն անմահ ըլլային, և ես 
միայն մահկանացու»18; Ամենածանր պահերին ան
գամ Դուրյանը ցուցաբերում է հոգու զարմանալի 
արիություն, ինչը ցույց է տալիս, որ կարճատև կյան
քի վերջին ամիսներին բարձրացել էր հոգեպես, 
հասկացել հավերժի խորհուրդը; 1871-ի նոյեմբե
րին արդեն ստույգ գիտեր, որ ընդմիշտ հեռանում 
է; Հեռավոր օրերից մեզ է հասել Եղ. Դուրյանի «Ե
րազ մը (Մանկության հիշատակ)» վերտառությամբ 
ոտանավորը, որը պատմում է եղբոր տեսիլի ու 
կանխազգացման մասին; Փոքրիկ եղբայրը՝ «իբրև 
անմիտ տըղա, որ կըրակին հետ կը խաղա», 
չպատկերացնելով, որ մահն իրենց արդեն «մոտեն 
կը խայթե», անկողնին գամված Պետրոսին պ ատ 
մում է իր տեսած խորհրդանշական երազը. 

«Եղբա՛յր, ըսի, այս գիշեր ես,
Մեր պարտեզին մեջը, գիտե՛ս,
Սալորիին վըրա տեսա 
Չորս պտուղներ հունա հուսա,
Սակայն անոնք չէին սալոր 
Կանանչ, կարմիր ու կեսկլոր,
Այլ երկընկեկ էին տանձեր,
Կամ թե այնպես մը ձևացեր՝

16 Նույն տեղում, հ. 1, էջ 163;
17 Նույն տեղում, հ. 1, էջ 163;
18 Նույն տեղում, էջ 171;
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Թել կոթերով բյուրեղային 
Արծաթափայլ կը շողային.
Անոնցմե մեկը ինքնիրեն 
Փըրթավ հանկարծ ինկավ վերեն...»։
Հիվանդ Պետեկը տրտմանույշ՝
Մեկնեց երազըս չարագույժ.
«Չորս պտուղ՝ չորս եղբայրներես,
Հողին վըրա ինկնողն եմ ես» 19։

Ուներ միայն երկու մտահոգություն՝ իր մահով 
հարազատներին վիշտ չպատճառել և չմոռացվել; 
Նրբազգաց հոգին արդեն տեսնում էր սև հողակույ
տը, մահվան ուրվականը... Անսահման սիրով, 
սակայն, կապված էր երկրայինին և ուզում էր, որ 
այստեղ թարմ պահվեր իր հիշատակը; «Դուրյա
նի կարճատև կյանքը մի անդադրում մահ էր; Եվ 
աշխարհում շատ քչերին է բախտ վիճակվել իրենց 
մահը դարձնել անմահություն»20,– գրում է Պ. Սևակը; 
Մեռնող պատանին նույնիսկ իր դասակից Պողոս 
Դելփյանին խնդրել էր գրել դամբանական՝ վստահ 
լինելու համար, որ իր վրա լացող կլինի, չէ՞ որ՝

Եվ մահամերձն ալ կուզե երկու բան,
Նախ կյանքը, վերջը՝լացող մ 1 իր վրան;
1872-ի հունվարի 21-ին տանջահար հոգին 

հեռանում է կյանքից; Դասընկերը կատարում է խոս
տումը, հետո էլ գրում մի տխուր բանաստեղծություն՝ 
բառացի մեջբերելով նրա վերջին ցավագին 
խոհերը.

Դեռ ամիս մ՚առաջ, երբ «խոսինք» ըսի, «ես մեռնելու 
եմ, մահ խոսե» ըսավ,

Ինծի պարտք դրավ «թե երբոր մեռնիմ, դամբանիս 
վրա մառ խոսե» ըսավ։

«Իսկ երբ գալ տարին գաս Պաղլար Պաշին, սև հողիս 
վրա արտասվե» ըսավ։

Վահ, լուռ պատանի, ես պիտի երգեմ քու հոգվույդ
երգեր, ալ իմ խոսքս հատավ21... 

Դուրյանի՝ մոռացվելու մտավախությունը զուր 
էր, որովհետև, ինչպես իրավացիորեն կարծում է 
Հակոբ Օշականը, նա  նման է բոլոր ազգերի այն 
տառապած քերթողներին, ովքեր «կբռնկին ծովե- 
րեն բարձրացող հրաբխային ժայթքումներու նման, 
կմխան կամ կլուսավորեն, կայրեն սիրտերը ու 
իրենք զիրենք ու կսպառին՝ արագ կամ երկարատև 
մաշումով մը, մոխրացումով մը, բայց նույն ատեն 
ճակատագիրովը՝ հավիտյան չմոռացվելու»22; 
Պատանի հանճարը չէր կարող կռահել, որ ինքը 
հավերժի ճամփորդն է, որ հայ սերունդների համար 
իր գերեզմանը շատ շուտով դառնալու է սրբատե 
ղի23, գուցեև բնավ չէր էլ զգում իր բերած նորությունը

19 «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում ...», էջ 83;
20 Սևակ Պ., երկերի ժողովածու երեք հատորով, հ. 3, երևան, 

1983, էջ 80;
21 «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում ...», էջ 32;
22 Օշական <., երկեր, երևան, 1979, էջ 410;
23 Հ. Օշակյանի բնորոշմամբ՝ «արևմտահայ գրականության 

ամենեն ամբողջ հաջողությունը»՝ Զապել եսայանը, իր 
«Սիլիհտարի պարտեզները» վիպակում հավաստում է, որ Պ. 
Դուրյանի շիրիմը ժամանակի երիտասարդների, սիրահար

հայրենի գրականություն, նորություն, որն արդեն 
մայրուղի էր բացում;

XIX դարի 50-60-ական թվականների հա
յոց բանաստեղծությունը, պայմանավորված 
հանրային-քաղաքական կյանքում կատար
վող հեղաբեկումներով և Զարթոնքի սերնդի 
առաջադրած հիմնախնդիրներով (հնի ու պահ
պանողականության դեմ ծավալված անողոք պայ
քար, արևմտահայ Սահմանադրության պահանջ, 
ազգային-ազատագրական ոգորումներ...), աչքի 
էր ընկնում հրապարակախոսական շնչով, քա ղա 
քացիական պաթոսով ու հայրենասիրական կորո
վով; ժամանակի հայ նշանավոր բանաստեղծները՝ 
Միք. Նալբանդյանն ու Ղ. Ալիշանը, Դ. Պատկա- 
նյանն ու Մ. Պեշիկթաշլյանը, նաև Ս. Շահազիզը, 
որքան էլ տարբեր իրենց աշխարհայացքային ու 
գեղագիտական հայեցակարգերով, ստեղծում էին 
ազգային նոր երգը; Թեև նրանցից յուրաքանչյուրի 
գրական ժառանգության մեջ կարելի է մատնանշել 
անձնական քնարերգության մեկ-երկու նմուշներ, 
այնուամենայնիվ պոեզիայի մայր երակը քա ղա 
քացիական մոտիվն էր; Բոլորովին այլ էր խնդիրը 
Դուրյանի պարագայում. ճիշտ է, նրա պոեզիայում 
ևս անխուսափելիորեն տեղ է գտել հայրենիքի ու 
քաղաքացիականի նորօրյա երգը («Վիշտք Հա- 
յուն», «Ւղձք առ Հայաստան», «Ւմ ցավը»...), բայց 
և այնպես պատանու քնարի արժեբանական հա
մակարգում կարևորագույնը անհատի դրաման էր 
ու ճակատագրի երգը, սիրո հրապույրը, կյանքի ու 
մահու առեղծվածը, տիեզերական խոհը... Նա իր 
քնարերգությունն սկսեց ու ավարտեց, եթե կարելի 
է այսպես ասել, անձնական բանաստեղծությամբ; 
Ասել է թե, հայոց բանաստեղծության զարգացման 
նոր շրջանում Դուրյանը բացեց անձնական քնար
երգության հունը;

Ուշագրավ է, որ գլուխգործոցներն ստեղծվեցին 
կյանքի վերջին ամիսներին (26 տաղ); 
Բանաստեղծը մինչ օրս անբացատրելի, վիթխարի 
կենսաուժով հղացավ նույնահանգ ու նույնահունչ, 
նույնատուն, բայց և հակադրամիասնություն 
կազմող «Սիրելն» ու «Դրժելը», կանացի հա
վերժ առեղծվածին ձոնված «Թրքուհին», է ^  
գիկ «Լճակը», «Ւմ մահը», «Ւնչ կ՚ըսեն», 
ընդվզուն «Տրտունջքը»՝ հայ գրականության երեք 
«Տրտունջք^ներից (Հովհ. Թումանյանի (1902), Դ. 
Վարուժանի (1911) լավագույնը, մայրական անհուն 
սիրո քերթվածքը՝ «Զղջումը», և հանրահայտ 
ուրիշ բանաստեղծություններ; Եվ այդ բոլորն այն
քա ն են կենսագրական ու վավերական, որ ռո
մանտիկ բանաստեղծի տաղերում իրականի ու 
գեղարվեստականի հարաբերակցության մեջ այ
սօր արդեն գրեթե անհնար է որոշել դրանց սա ^
գույգերի համար դարձել էր սրբավայր; Տես եսայան Զ., 
Սիլիհտարի պարտեզները, երևան, 1935, էջ 199;
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մանագիծը; Ու թերևս ամենաէականը՝ այդ ամենի 
մայր հանգրվանը բոլոր դեպքերում հանճարեղ 
«Տրտունջքն» է, դեպի ուր հոսում են դուրյանա- 
կան քնարի մեղմահոս վտակները, «Տրտունջքը»՝ 
երկրային հրաշքների, կորստյան ցավի և մահվան 
տագնապի, Արարչի դեմ ուղղված բողոքի ու տիե
զերասույզ մտքի հավերժական երգը՝ այնքան հա
րազատ բոլոր ժամանակների բոլոր մարդկանց...

Ի զուր գըրեցին աստղերն ինծի «սեր»,
Եվ ի զուր ուսուց բուլբուլն ինձ «սիրել»,
Ի զուր սյուքեր «սեր» ինձ ներշնչեցին,
Եվ զիս նորատի ցուցուց ջինջ ալին,
Ի զուր թավուտքներ լըռեցին իմ շուրջ, 
Գաղտնապահ տերևք չ՛առին երբեք շունչ,
Որ չը խըռովին երազքըս վըսեմ,
Թույլ տըվին որ միշտ ըզնե երազեմ,
Եվ ի զուր ծաղկունք, փըթիթներ գարնան,
Միշտ խնկարկեցին խոկմանցըս խորան...
Ո՜հ, նոքա ամենքը զ՛իս ծաղրեր են...
Աստուծո ծա ղրն է Ա շխարհ ալ արդեն...։

Այսպես է ալեծփվել կյանքից հեռացող պատանու 
սիրտը, գեղեցկության խոր զգացողությունն 
այսպես է ծնել հեգնանքն անկատար աշխարհի 
դեմ; «Այս օրերս դարձյալ մշտնջենավոր վերքս 
շունչ ա ռավ կուրծքիս տակ՝ երկինքիս այս սև շ ո  
ղըդ մորմոքել է նա  իր մտերմական նամակներից 
մեկումդ ձգե սա «նոճյաց տղան», սա «դաշնակաց 
բուն», որուն սրտին անդունդը կալեծփի ու շրթունքը 
քա ր կտրին, որ միշտ իր վերքին կը նայի, ինչպես 
փառասերը կը խուզե իր բախտին արահետը»24։ 
«Միշտ իր վերքին» նայելով էլ հեռացավ «նոճյաց 
տղան»՝ սերունդներին թողնելով տանջահար 
կյանքի ու վերժամանակյա երգի առասպելը...

24 «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում ..., 1982, էջ 82;
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ՀԱԿԱՆՅՈՒԹԻ ԱՏՈՄՆԵՐ*

սական դաշտում հակաջրածնի 
38 ատոմներ; Այդ ա շխատանք
ների մասնակից պրոֆեսոր Դոբ 
Թոմպսոնը այդ նվաճումն անվա
նել է «կարևորագույն հայտնա
գործություն»;

Համաշխարհային գիտության 
մեջ առաջին անգամ Միջուկային 
հետազոտությունների եվրոպա
կան կենտրոնի (ՄՀԵԿ) մասնա
գետներին հաջողվել է ստանալ 
և պահպանել մագնիսական 
դաշտում հականյութի՝ հակա- 
ջրածնի ատոմներ;

Նախկինում հակաջրածնի 
ատոմներ ստանում էին ինչպես 
ժնևյան ՄՀԵԿ–ում, այնպես էլ 
աշխարհի առաջատար այլ լա
բորատորիաներում, բայց դեռ 
երբեք չէր հաջողվել պահպանել 
հականյութի ատոմները կայուն 
վիճակում;

Այժմ մասնագետները հասել 
են այդ նպատակին. վայրկյանի 
մեկ վեցերորդ մասի ընթացքում 
նրանք պահպանել են մագնխ

Հեղափոխական այդ հե
տազոտությունները կատար
վել են «ֆիզիկական լազերա
յին հակաջրածնային սարքի» 
օգնությամբ. գիտնականները 
սառեցրել են բացասական լից
քավորված հակապրոտոնները՝ 
ջրածնի միջուկի ճիշտ հակա
ռակ հայելանման մասնիկները, 
և վիթխարի ճնշման տակ պահել 
են վակուումային խցիկում; Ապա 
դեպի խցիկ են ուղղել էլեկտրոնի

հակամասնիկները՝ պրոտոննե
րը; Այդ մասնիկների փոխազդե
ցության արդյունքում գոյացել է 
հականյութ՝ հակաջրածին;

«Այս նվաճումը ճանապարհ է 
հարթում դեպի ժամանակակից 
ֆիզիկայի նոր ընկալումդ նշել 
է Թոմպսոնը^ մեզ հաջողվել է 
ստանալ հականյութի 38 ատոմ- 
ներ, որոնց ուսումնասիրությունը 
թույլ է տալու կատարել նոր քա յ
լեր այս ուղղությամբ»;

Հականյութի հակամասնիկ
ներից կառուցված նյութի գոյու
թյունն առաջին անգամ 1930 թ. 
կանխագուշակել էր անգլիա
ցի ֆիզիկոս Փոլ Դիրակը; Ւն^ 
պես նշում են մասնագետները, 
հականյութն ունի էներգետիկ 
հսկայական ներուժ, որն ապա 
գայում կարող է տալ մարդկու
թյանը էներգիայի նոր անսպառ 
աղբյուր; Բայց դրա համար անհ
րաժեշտ է ստեղծել հականյութի 
վերարտադրման և պահպան
ման տեխնոլոգիա, այնպես որ 
ՄՀԵԿ-ում կարևոր քայլ է կատար
վել այդ ուղղությամբ;

^ *Ււէէթ;//ո6՝«տյՅտԵ161՜.ւ՜ս.
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1400 >

ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
Հայկական աստղագիտական ընկերության հա– 
մանախագահ,
Բյուրականի աստղադիտարանի առաջատար 
գիտաշխատող,
Միջազգային աստղագիտական միության «Աստ
ղագիտությունը և համաշխարհային ժառանգու
թյունը» աշխատանքային խմբի անդամ

Ա նանիա Շիրակացին (612– 
685) հայ միջնադարի խոշորա- 
գույն գիտնականն է՝ փիլիսոփա, 
մաթեմատիկոս, տիեզերագետ, 
տոմարագետ, ճշգրիտ գիտու
թյունների և բնագիտության ուղ
ղության հիմնադիրը Հայաստա
նում; Ունենալով իր ժամանակի 
համար առաջադեմ աստղագի
տական հայացքներ և թողնելով 
հարուստ աստղագիտական ժա 
ռանգություն, իրավամբ, համար
վում է աստղագիտության հիմ
նադիրը Հայաստանում;

Ծնվել է Շիրակի Անանիա 
(Անեանք) կամ Շիրակավան 

յ(երազգավորս) գյուղում; Նախ- 
նակաս^-կրթությունը ստացել է 
տեղի Դպրեվանքի դպրոցում; 
Ա|նուհետև գիտակցելով մաթե
մատիկական և բնագիտական 
գիտելիքների դերը փիլիսոփա
յության յուրացման գործում՝ 
համապատասխան կրթություն 
ստանալու նպատակով 1 1  տարի 
շրջագայել ու սովորել է Արևելքի 
տարբեր երկրներում, հաստատ
վել Տրապիզոնում և 8  տարի 
աշակերտել բյուզանդացի գիտ
նական Տյուքիկոսին;

Վերադառնալով հայրենիք 
ծավալել է գիտական, լուսավոր

չական և կրթական գործունե
ություն, 630-ական թվականնե
րի վերջին հիմնել բարձրագույն 
տիպի բնագիտական-մաթեմա- 
տիկական դպրոց, որտեղ հա
տուկ ուշադրություն է նվիրել 
«քառյակ» գիտություններին 
(թվաբանություն, երաժշտու
թյուն, երկրաչափություն, աստ
ղաբաշխություն), ինչպես նաև 
աշխարհագրության, տոմարա
գիտության, փիլիսոփայության, 
հայոց լեզվի դասավանդմանը; 
Ւր կազմած կրթական ծրագրի 
համապատասխան՝ կազմել է 
«Քննիկոն» երկը, որի առանձին 
մասերը՝ § Տիեզերագիտությու
նը.», § Տոմա րա գիտ ությունը», 
§ Ա շխարհացույցը», թվաբա
նության դասագիրքը և այլն, 
հետագայում դիտվել են որպես 
ինքնուրույն աշխատություններ;

Շիրակացին Աստծու գոյու
թյան տիեզերաբանական ապա 
ցուցման կողմնակիցն է. անճա
նաչելի աստվածային էությունը 
ճանաչվում է արարված աշխար
հի ճանաչման միջոցով; Անանիա 
Շիրակացու կարծիքով Աստ
ված ստեղծել է ոչ թե աշխարհի 
ողջ բազմազանությունը, այլ 4 
տարրերը (հուր, օդ, հող, ջուր),
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որոնցից յուրաքանչյուրը օժտ 
ված Է զույգ որակներով, և որոնց 
փոխազդեցությունը ընկած Է 
նյութական աշխարհի առաջաց
ման ու զարգացման հիմքում; 
Շիրակացին տարրերը և որակ
ները քննում Է ֆիզիկական և 
տիեզերաբանական առումով, 
դիտարկման տիեզերաբանա
կան կտրվածքով հանգում տի
եզերքի կառուցվածքի հիմնա- 
խնդրին;

Տիեզերքը, ըստ նրա, սահմա
նափակ Է, ունի 2 սահման՝ փոքր 
(Երկիր) և մեծ (վերին երկինք); 
Վերին՝ անտեսանելի երկինքը 
գնդաձև Է, գտնվում Է հավերժ, 
շրջանաձև, անչափ մեծ արա
գության շարժման վիճակում; 
Ստորին՝ տեսանելի երկնքի, 
ինչպես նաև երկնակամարի 
ներքո գտնվող լուսատուների, 
Արեգակի, Երկրի, Լուսնի և այլ 
երկնային մարմինների անընդ
հատ շարժումը և գնդաձևությու
նը պայմանավորված են վերին 
երկնքի շարժմամբ և ձևով; Երկի
րը գտնվում Է տիեզերքի կենտ
րոնում, և նրա հաստատուն, հա
վասարակշռված վիճակը կշռի 
ու շարժման ուժի համակցության 
արդյունք Է; Երկնակամարի ու 
Երկրի միջև գոյություն ունեն 7 
շարժական գոտիներ, դրանց 
վրա են տեղավորված երկնային 
մարմինները, որոնք, զուրկ լինե
լով սեփական լույսից և ջերմու
թյունից, այն ստանում են վերին
երկնք ից;

Շիրակացին պատճառական 
կապ Է նկատել երկնային մար
մինների շարժման, երկրամերձ 
տարածության և Երկրի վրա տե
ղի ունեցող գործընթացների մի
ջև; Նա հիմնավորել Է հավերժ 
և անընդհատ առաջացումն ու 
զարգացումը՝ որպես գոյության 
հիմնական օրենք և բնության 
հավերժության պատճառ; Ըստ 
Շիրակացու՝ երկնային ու երկ
րային մարմինները կազմված են 
միևնույն 4 տարրերից, որը պայ
մանավորում Է տիեզերքի նյու
թական միասնությունը; Կարևոր 
նշանակություն Է տվել փորձնա
կան ճանաչողությանը, փորձը 
դիտել որպես ճանաչողության 
միջոց, գիտելիքի տեսակ և 
ճշմարտության չափանիշ; Ւր 
տեսական կառուցումների
ճշմարտությունը հաստատել 
Է դիտողական և փորձնական 
օրինակներով, բնական և պարզ 
մոդելներով (օրինակ՝ տիեզեր
քը նկարագրել Է ձվի մոդելով); 
Օգտագործել Է դիտարկման, 
համանմանության, փորձի և այլ 
գիտական մեթոդները, դրել Է 
գիտելիքների հաջորդափոխման 
հարցը, անտիկ գիտությունը հա
մարել քրիստոնեական աշխար
հայացքի հիմքը, պաշտպանել 
դրանց անհակասականության, 
հավատի և գիտության միասնու
թյան գաղափարը;

Նա Երկրի ոլորտա յին (սֆե֊ 
րիկա կա ն) վա րկա ծի  կողմնա-

կիցն Էր, առաջարկել Է երկնքում 
երևացող Ծ իր Կա թնի շերտ ի 
ճիշտ  բա ցա տ րութ յո ւն  (այն 
Է՝ բազմաթիվ թույլ աստղերից 
բաղկացած լինելը) և նկարա
գրել Է Լուսնի՝ որպես երկնային 
մարմնի մակերևույթը; Նա կարո
ղանում Էր ճշտորեն մեկնաբանել 
Լուսնի Ա Ա րեգակի խավարում– 
ները և ուներ այն ժամանակվա 
համար մի շարք այլ առաջադեմ 
աստղագիտական հայացքներ;

Տ ոմա րա գիտ ա կա ն  ա շ խ ա 
տությունները բովանդակում են 
տոմարական բազմաթիվ հաշ
վումներ, աղյուսակներ, բոլո
րակներ, 532 տարիների զ ո պ ^  
ցանկ, հայ և 14 ժողովուրդների 
ամսանունները, ժամանունները 
և այլն; Անաստաս կաթողիկ^ 
սի հանձնարարությամբ կազմել 
Է հայկական առաջին անշարժ 
տոմարը, որը մերժվել Է կաթողի
կոսի մահից հետո; Անանիա Շխ 
րակացուն Է վերագրվում նաև մի 
անանուն ժամանակագրություն, 
որը կազմված Է հայ և օտար 
մի շարք աղբյուրների հիման 
վրա; Գիտական հետաքրքրո^ 
թյուն են ներկայացնում նաև 
նրա չափագիտական, օդերևու
թաբանական, թանկարժեք քա 
րերին նվիրված երկերը; Քննա
դատել Է աստղագուշակությունը, 
ճակատագրապաշտությունը և 
կախարդությունը; Նրա գիտա 
կան ժառանգությունը զգա 
լի ազդեցություն Է ունեցել հայ 
բնագիտական մտքի հետա
գա զարգացման, նաև մի շարք 
բյուզանդացի գիտնականների 
հայացքների վրա; Շիրակացին 
մեծապես հարստացրել Է հայ և 
արևելյան երաժշտագիտությո^ 
նը;

Նա կազմել Է ժ ա մ ա ն ա կ ա 
գրա կա ն  ա ղ յո ւսա կներ , ա ս տ 
ղա գ ի տ ա կ ա ն  դ ա ս ա գ ր քե ր  և
այլն, թողել Է մի շարք գրքեր և 
գրություններ, որոնք պահպան
վել են ցայսօր; Նրանցից շատերը 
պահվում են Մատենադարանում; 
Շիրակացու աշխատանքները
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հայ հնագույն աստղագիտական 
եզրաբանության պարզաբան
ման հիմնական աղբյուր են, նե
րառյալ հա մա ստ եղութ յունների 
Ա ա ստ ղերի  ա նվա նո ւմները ;

Շիրա կացու 1400-ամյակի 
տոնակատարության պատշաճ 
մակարդակով անցկացնելու 
համար Բյուրականի աստղա
դիտարանը նախաձեռնել է մի 
շարք միջացառումներ 2 0 1 2 
2013 թթ.; Աստղադիտարանի 
նախաձեռնությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 
2 0 1 2  թ. նշանավոր անձանց 
տարեդարձների հիշատակման 
ցանկում ընդգրկել է նաև Անա
նիա Շիրակացու 1400-ամա 
կը (Հայաստանից ներկայաց
ված հայտերից հավանության 
են արժանացել նաև Մեսրոպ 
Մաշտոցի ծննդյան1650-ամյա- 
կը և Սայաթ-Նովայի ծննդյան 
300-ամյակը); Հարկ է նշել, որ ՀՀ 
կառավարությունը ևս արդեն հա
վանություն է տվել 2012-2013 թթ. 
նույնպես Բյուրականի աստղա
դիտարանի նախաձեռնությամբ 
ՀՀ մշակույթի և ՀՀ կրթության և 
գիտության նախարարություն
ների և ՀՀ ԳԱԱ համատեղ ա ռա 
ջարկին; Անանիա Շիրակացու 
1400-ամյակի տոնակատարու
թյան միջոցառումների ցանկում 
կարևորագույնը կլինի 2 0 1 2  թ. 
աշնանը Բյուրականի աստղա
դիտարանում նախատեսվող

միջազգային պատմաաստղա- 
գիտական գիտաժողովը, որը 
նվիրված կլինի ինչպես Շիրակա
ցու աստղագիտական ժառան
գությանը, այնպես էլ Հայաստա
նում աստղագիտական արժեք 
ներկայացնող նյութական և ոչ 
նյութական հուշարձանների ու
սումնասիրությանը;

Համաշխարհային մշակու
թային արժեքների մեջ վերջին 
ժամանակներում հատկապես 
մեծ ուշադրություն է դարձվում 
պ ա տ մ ա ա ս տ ղ ա գ ի տ ա կ ա ն  
ա րժ ե քն ե ր ի ն , այն է՝ ժա յռա

պատկերներին, հնագույն աստ
ղադիտարանների պահպան
մանը, հնագույն օրացույցների 
և տարեգրությունների ուսում
նասիրությանը, պատմական 
աղբյուրներում աստղագիտա
կան երևույթների (գերնոր աստ- 
ղերի բռնկում, մոլորակների 
շքերթ, գիսավորների անցում 
և այլն) հիշատակմանը, որոնց 
միջոցով հնարավոր է դառնում 
պատմական իրադարձություն
ների ճշգրիտ տարեգրությունը 
և այլն; Պատահական չէ, որ վեր
ջերս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ստեղծվեց 
«Աստղագիտությունը և համաշ
խարհային ժառանգությունը» 
(^ՏէՐՕՐՕտ7  յոՃ ^օր1Ճ հ 6 ոէ8 ց6 ) 
ծրագիրը; Բացի այդ, Միջազ
գային աստղագիտական միու
թյան (ՄԱՄ) «Աստղագիտության 
պատմություն» հանձնաժողո
վի շրջանակներում գործում է 
«Աստղագիտությունը և համաշ
խարհային ժառանգությունը» 
աշխատանքային խումբը; Ակ
տիվ գործունեություն է ծավալել 
«Աստղագիտությունը մշակույթի 
մեջ» եվրոպական ընկերությունը 
(ՏԸ^Շ), որն ամենամյա պատ 
մաաստղագիտական գիտ ա ժո  
ղովներ է անցկացնում ա շխ ա ր
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Ի ԴեՊ...

ԿՈԼԱՑԴԵՐՒ ՎՐԱ 

ԶՈՒԳԱՀԵՌ

ԱնՎԱՆՒ ՀԱՅԵՐ

հի տարբեր երկրներում; 2007 թ, 
սկսվեց նաև կրկին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
և Եվրամիության կոդմից հո– 
վանավորվոդ այսպես կոչված 
«Աստդային լույս» (ՏէՁՐ11ցհէ) նա 
խաձեռնությունը, որի խնդիրնե
րից մեկն Է աստդագիտական 
վայրերի պահպանումը; Ինչպես 
հայտնի Է, այս հարցերին անմի
ջականորեն առնչվում Է նաև մի
ջազգային ԻԿՈՄՈՍ կազմակեր
պությունը;

Հա յա ստ ա նը  հ ա մ ա շխ ա ր 
հա յին գիտ ո ւթ յա ն  Ա մշակույ
թի  օրրա ններից  մեկն Է, և Հին 
Հայաստանում աստդագիտո^ 
թյունը նույնպես տարածված և 
զարգացած Է եդել; Բավական Է 
հիշատակել հայոց տոմարն ու 
օրացույցը, ժայռապատկերներն 
ու Զորաց քարերը (Քարահունջը), 
Անանիա Շիրակացուն և հայե
րեն լեզվով միջնադարյան աստ
դագիտական քարտեզները; Կա 
վարկած, ըստ որի համաստեդո^ 
թյունների անվանումներն ա ռա 
ջին անգամ ստեդծվել են Հայաս
տանում; Նշենք, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 
համապատասխան ծրագրից 
արդեն հետաքրքրվել են Հայաս
տանի պատմաաստդագիտա- 
կան արժեքներով, և Բյուրականի 
աստդադիտարանն արտահայ
տել Է իր պատրաստակամութիւ
նը՝ վերոհիշյալ ուսումնասիրու
թյունները կատարելու գործում; 
Համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից ստաց
ված պատասխանի՝ Բյուրականի 
աստդադիտարանը ճանաչվել Է 
որպես Հայաստանում պատմա- 
աստդագիտական արժեքների 
ուսումնասիրության և այդ բնա
գավառին առնչվոդ հարցերի 
հետ կապված պատասխանա
տու կազմակերպություն;

Նշենք նաև, որ 2012 թ. մի
ջազգային գիտաժոդովին և այլ 
միջոցառումներին պատշաճ 
կերպով նախապատրաստվե
լու նպատակով 2 0 1 1  թ. հուլիսի 
13-14-ին Բյուրականի աստդա- 
դիտարանում աստդագետների,

պատմաբանների, հնագետնե
րի, բանասերների և այլոց մաս
նակցությամբ կայացավ սեմի
նար, որտեդ լսվեցին մի շարք 
զեկուցումներ՝ Անանիա Շիրակա- 
ցու և ընդհանրապես Հայաստա
նի պատմաաստդագիտական 
ժառանգության հարցերի շուրջ; 
Սեմինարին ներկա Էին Բյուրա
կանի աստդադիտարանի, ՀՀ 
ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի, 
ԵՊՀ մասնագետները, Լեյդենի 
համալսարանի դոկտոր Հրաչ 
Մարտիրոսյանը, մեծ թվով ուսա- 
նոդներ, գիտական լրագրոդներ; 
Քանի որ Անանիա Շիրակացու 
1400-ամյակը լավ առիթ Է համա
կարգված ուսումնասիրություն
ներ կատարելու հայ հնագույն 
աստդագիտության և աստդա- 
գիտության պատմության ուդ 
դությամբ, սեմինարի ժամանակ 
լուրջ ուշադրություն դարձվեց 
այնպիսի հարցերին, ինչպիսիք 
են ժայռապատկերների ուսում
նասիրությունը, հայ հնագույն 
օրացույցը և տոմարը, հնագույն 
աստդադիտարանները, աստ
դագիտական եզրաբանությունը, 
հայ միջնադարյան ա ստդագխ  
տությունը, Մխիթար Սեբաստա- 
ցու և այլոց աստդային քա ր
տեզները և այլն; Զեկուցումներ 
ներկայացնոդների թվում Էին 
Գրիգոր Բրուտյանը, Նորա Երզն- 
կյանը, Կարեն Թոխատյանը, 
Հայկ Հարությունյանը, Լուսինե 
Մարգարյանը, Հրաչ Մարտիրո
սյանը, Արեգ Միքայելյանը, Լիլիթ 
Նազարյանը և Գոհար Վարդո^ 
մյանը;

Ա նդրոնային մեծ կոլայդերի 
(ԱՄԿ) վրա աշխատոդ ֆիզիկոս
ները հույս ունեն, որ 2 0 1 1  թ. ստա
նալու են «զուգահեռ աշխարհնե
րի» և «լրացուցիչ չափումների» 
գոյության առաջին ա պ ա ց ո ^  
ները, որոնց մասին երկար ժա 
մանակ հիշատակել են միայն 
ֆանտաստ գրոդները; Գիտնա
կաններն ավելի հաճախ են խո
սում «նոր ֆիզիկայի սկզբնավոր
ման մասին», որը կարոդ Է լիովին 
փոխել ժամանակակից պատկե
րացումները՝ Տիեզերքի և դրա 
կառուցվածքի սկզբունքների մա
սին;

«Զուգահեռ տիեզերքներ, 
նյութի անհայտ ձևեր, լրացուցիչ 
չափումներ® Սրանք ոչ թե անհե
թեթություններ են՝ քա դված ֆան
տաստիկայի Էժանագին նմուշ֊ 
ներից, այլ շատ առարկայական
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ֆիզիկական տեսություններ, 
որոնք գիտնականները փոր
ձում են հաստատել ԱՄԿ-ի և այլ 
փորձերի օգնութ յա մբդ ասվում 
Է 2010 թ. հոկտեմբերին ներ
կայացված Միջուկային հետա
զոտությունների եվրոպական 
կենտրոնի հաղորդագրությու
նում; Թեև Տիեզերքը ուսումնա
սիրվում Է հարյուրամյակներ շա
րունակ, այսօր հետազոտված Է 
դրա միայն 4 %-ը; Մնացած մա
սը, գիտնականների կարծիքով, 
բադկացած Է մութ նյութից և մութ 
Էներգիայից, որոնք անտեսանելի 
են, ուստի տվյալ պահին ենթա
կա չեն ուսումնասիրության;

Ֆիզիկոսների կարծիքով զու
գահեռ տիեզերքները կարոդ են 
թաքնված լինել այն չափումնե
րում, ուր լույս չի թափանցում. 
այդ պատճառով դրանք գրեթե 
անհնար Է ուսումնասիրել;

ԱՄԿ-ն ստեդծվել Է Շվեյցա- 
րիայի և Ֆրանսիայի սահմանին 
ՄՀԵԿ-ի կոդմից ավելի քան 70 
երկրների ֆիզիկոսների մաս
նակցությամբ, և մեկամյա ընդ
հատումից հետո վ ե րա գոր ծա ^  
վել Է 2009 թ. նոյեմբերին;

ԱՄԿ տարրական մասնիկնե
րի ամենամեծ արագացուցիչն Է; 
Դրա 27 կմ երկարություն ունեցոդ 
օդակում բախվում են գրեթե լույ
սի արագությամբ շարժվոդ պրո
տոնների փնջեր;

Այդ բախումների արդյունքնե
րի հետազոտությունների հիման 
վրա գիտնականները հույս ունեն 
ստանալ նոր տվյալներ նյութի 
կառուցվածքի մասին, ինչպես 
նաև վերարտադրել 13 միլիարդ 
տարի առաջ տեդի ունեցած

իրադարձությունը, որը գիտու
թյան մեջ հայտնի Է Մեծ պայթյուն 
անվամբ, և որից, համաձայն 
վարկածներից մեկի, առաջացել 
Է տիեզ երքը;

Հոկտեմբերի կեսերին՝ նա 
խատեսվածից կես ամիս շուտ, 
գիտնականներին հաջոդվել Է 
հզորացնել արագացուցչի լուսա
վորությունը մինչև 10.32 մասնիկ՝ 
վայրկյանում 1 սմ2 համար; Դա 
հնարավորություն Է տալիս ավե
լի արագ ստանալ նոր գիտական 
տվյալններ։

Սեպտեմբերի 21-ին 
առաջին անգամ գիտնա
կանները հայտնաբերել 
Էին սկզբունքորեն նոր 
երևույթ, որը չԷր կանխա
գուշակվել արդի տեսու
թյան կոդմից. պրոտոն
ների բախման ժամանակ 
ծնվոդ հարյուրավոր մաս
նիկների թվում հայտնա
բերվել են զույգեր, որոնք 
անհայտ պատճառով 
կապված չեն միմյանց;

Այդ երկմասնիկանի կո
ռելյացիաները հայտնաբեր
վել են կոլայդերի չորս գլխա
վոր դետեկտորների՝ Օ^Տ 
դետեկտորի օգնությամբ; Ավելի 
ուշ գիտնականներն առաջ են 
քաշել այդ երևույթը բացատրոդ 
մի քանի վարկած; Ըստ դրանցից 
մեկի՝ մասնիկների վարքագիծը 
բացատրվում Է պրոտոնների ոչ 
կենտրոնական բախման ժա մա 
նակ առաջացոդ պտույտով;

* հէէբ;//ո6ատա.օօտ.
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՜ Ա ստդագիտությունը թանկ 
գիտություն Էդ ինչպես նշել Է 
Անրի Պուանկարեն, կառավա
րությունները պետք Է դա հաս֊ 
կանան և մի փոքր ռոմանտիկ 
գտնվեն, որ այն ֆինանսավորեն 
առանձին երկրներում պատշաճ 
մակարդակով զարգացնելու հա
մար;

Սակայն XX դարի կեսերից 
արդեն պարզ դարձավ, որ նույ
նիսկ ամենազարգացած երկր֊ 
ների համար բարձր մակարդա
կի աստդագիտություն միայնակ 
զարգացնելն անհնար Է; Բանն 
այն Է, որ առաջատար հետազո
տություններ կատարելու համար 
անհրաժեշտ են գերժամանա- 
կակից գործիքներ (միլիոնավոր 
դոլարների հասնոդ ա ստդադխ  
տակներ, ձևափոխիչներ, ընդու
նիչներ, համակարգիչներ), իսկ 
աստդագետների հանրությունն 
այնքան սակավաթիվ Է, որ նրանց 
համար հատկացվոդ ֆինան
սավորումը չի կարոդ բավարա- 
րել նման խնդիրների լուծմանը; 
Ամբոդջ աշխարհում թերևս մի
այն ԱՄՆ-ը չունի այս խնդիրը; Եվ
րոպացիները դեռևս 1950-ական 
թվականներին հասկացան միա
վորման անհրաժեշտությունը և 
առավելությունները և նույնիսկ 
Եվրամիության գադափարից 
շատ ավելի վադ միավորվեցին

համատեդ աստդադիտարան 
ստեդծելու նախաձեռնությամբ; 
Եվրոպայի անբարենպաստ եդա- 
նակային (հետևաբար՝ դ իտ ո  
դական) պայմաններից ելնե
լով՝ որոշում կայացվեց միացյալ 
աստդադիտարան կառուցել 
հարավային կիսագնդում, և որ
պես այդպիսի վայր՝ ընտրվեցին 
Չիլիի բարձրադիր և չորային 
կլիմայով առանձնացոդ հյուսի
սային լեռները; 1962-ին պաշտո
նապես ստեդծվեց Եվրոպական 
հարավային աստդադիտարանը 
(ԸսրօթՏՅո Տօսէհտտ Օետտ^Յէօ^– 
ԸՏՕ), որը ներկայումս արդեն 
միավորում Է եվրոպական 14 
պետություն՝ Ավստրիա, Բելգիա, 
Գերմանիա, Դանիա, Իսպանիա,

Իտալիա, Հոլանդիա, Մեծ Բրի֊ 
տանիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, 
Չեխիա, Պորտուգալիա, Ֆինլան
դիա և Ֆրանսիա; Այս կազմա
կերպության վարչական կենտ
րոնը գտնվում Է Գերմանիայում՝ 
Մյունխենից ոչ հեռու՝ գիտական 
հաստատություններով հայտ
նի Գարխինգ քադաքում, իսկ 
աստդադիտակները՝ Չիլիում; 
Առաջին (այն ժամանակվա հա
մար) խոշոր գործիքներն Էին 
1960-70-ականներին կառուցված
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3.5-մետրանոց հայելու տրամագ
ծով երկու աստդադիտակները, 
իսկ շուտով՝ 1990-ականներին, 
Պարանալ լեռան վրա տ եդադ^  
ված 8  մ հայելով 4 աստդադի
տակները; Այս համակարգը, 
որը կարոդ Է նաև գործել որպես 
օպտիկական ինտերֆերոմետր, 
ներկայումս աշխարհում խոշա- 
րագույնն Է օպտիկական աստ- 
դագիտության մեջ; Ատակամա 
բարձրադիր անապատում ԸՏՕ- 
ն կառուցում Է և շուտով ավար
տին կհասցնի միլիմետրային 
ալիքների տիրույթում աշխատոդ 

համակարգը (^էՁՕՁտՁ

ևՁրց© ա 1ւտ6 է6 Ր ̂ ՐՐՁ7 ), որը նույն
պես նմանակը չունի աշխարհում; 
Վերջապես, արդեն հաստատվել 
Է 42-մետրանոց աստդադիտակ՝ 
Ը-ԸԼ1, կառուցելու Եվրոպական 
հսկա նախագիծը (Ըսաթ6 ՁՈ ԸՃ- 
էՐ6տ617 ԼՁՐց6  16|6ՏՇօթ6 – Ը-ԸԼ1), 
որի արժեքը կկազմի 1 միլիարդ 
350 միլիոն եվրո; Հասկանալի Է, 
որ ներդրումները գալիս են ԸՏՕ- 
ի անդամ յուրաքանչյուր երկրից, 
և որևԷ առանձին պետություն 
միայնակ այդպիսի նախագիծ 
չԷր ձեռնարկի; Այս առումով ու
շագրավ Է ԸՏՕ-ի ներդրումա- 
յին քադաքականությունը. ամեն

երկիր ներդնում Է իր աստդա
գիտական համայնքին և հետև
աբար կառուցվոդ սարքերից 
օգտվելուն համապատասխան; 
Եթե, օրինակ, Հայաստանը նույն
պես ցանկություն հայտներ միա
նալ ԸՏՕ-ին, ապա վճարելով մի 
փոքր մաս, կարոդ Էր օգտվել մի
լիարդանոց սարքի հնարավորու
թյուններից; Ռուսաստանն այժմ 
քննարկում Է ԸՏՕ-ին միանալու 
հարցը, և ամեն ինչ կախված Է 
պետական մարմինների պատ- 
րաստակամությունից;

Եվրոպական միացյալ աստ- 
դադիտարանի օրինակով
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ստեդծվեց նաև Եվրոպական 
տիեզերական գործակալությու
նը (Ըսրօթ63ո ՏթՅՇ6 ^ց6 ոշ7  – ԸՏ )̂; 
Կար ժամանակ, երբ տիեզերա
կան նախագծեր Էին իրականաց
նում միայն ԱՄՆ-ն ու Խորհրդային 
Միությունը; Բայց 1975 թ. եվրո
պական մի շարք պետություն
ներ միավորվեցին և ստեդծեցին 
մի կազմակերպություն, որն ար
դեն ընդունակ Էր մրցակցել այդ 
երկու գերտերությունների հետ; 
Ներկայումս այդ երկրների թիվը 
հասնում Է 19-ի՝ Ավստրիա, Բել
գիա, Գերմանիա, Դանիա, Ի ռ  
լանդիա, Իսպանիա, Իտալիա, 
Հոլանդիա, Հունաստան, Լյուք֊ 
սեմբուրգ, Մեծ Բրիտանիա, Նոր 
վեգիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, 
Ռումինիա, Չեխիա, Պորտուգա- 
լիա, Ֆինլանդիա և Ֆրանսիա; 
ԸՏ^-ի վարչական կենտրոնը 
Փարիզում Է (ինչպես նաև կան մի 
քանի այլ հետազոտական կենտ

րոններ), այն ունի շուրջ 2000 
աշխատակից և մոտ 4 միլիարդ 
եվրո տարեկան բյուջե; Փաս
տորեն, վերջին ժամանակների 
բոլոր եվրոպական տիեզերա
կան ծրագրերը, այդ թվում նաև 
աստդագիտական արբանյակա- 
յին դիտակների արձակումը և 
աստդագիտական ուսումնասի
րություններն իրականացվել են 
հենց ԸՏ^-ի կոդմից;

Հարկ Է նշել, որ այս ամե
նի շնորհիվ զարգացավ բազ- 
մալիքային աստդագիտությո^ 
նը (գամմայից մինչև ռադիո) և 
վիրտուալ աստդագիտությունը 
(տե՜ս «Գիտության աշխարհում», 
2011թ., թիվ 2, Էջ 30-32); Եվրո
պացիները ստեդծեցին նաև հա- 
մաեվրոպական վիրտուալ աստ- 
դադիտարան (Ըսրօ^Օ), որի 
կենտրոնը նույնպես Գարխին- 
գում Է, և այն, ըստ Էության, 
ԸՏՕ-ի մի բաժինն Է; Օպտիկա

կան դիտակների համագործակ
ցության շրջանակներում ստեղծ
վել Է ՕՐ11ՇՕ1Տ1 կոնսորցիումը, 
իսկ ռադիոաստդագիտության 
ոլորտում՝ ^Ձճւօո6է ցանցը; Այս 
նախագծերը նույնպես ուժերի և 
հնարավորությունների միավոր
ման և առավել արդյունավետ 
օգտագործման նպատակ ունեն 
և դրա փայլուն օրինակներն են;

1990-ին ստեդծվեց նաև Եվ
րոպական աստդագիտական 
ընկերությունը (ԵԱԸ, Ըսրօթ63ո 
^տէրօոօտւշՁ1 Տօօւ6է7 – Ը^Տ), որն 
աստդագիտության ոլորտում մի
ավորում Է ոդջ Եվրոպան; ճիշտ 
Է՝ նրա կազմում պաշտոնապես 
ընդգրկված են 24 երկրների 
աստդագիտական ընկերություն
ներ, սակայն անդամների թվում 
են աստդագետներ բոլոր եվրո
պական և մի շարք այլ երկրնե֊ 
րից; Ներկայումս ԵԱԸ կազմում 
են հետևյալ երկրների աստղա-
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գիտական ընկերությունները՝ 
Ավստրիա, Բուլդարիա, Գերմա
նիա, էստոնիա, Թուրքիա, Իս
պանիա, Իտալիա, Խորվաթիա, 
Հայաստան, Հոլանդիա, Հու
նաստան, Լատվիա, Լեհաս
տան, Լիտվա, Մեծ Բրիտանիա, 
Շվեյցարիա, Ռումինիա, Ռուսաս
տան, Սերբիա, Սլովակիա, Չե
խիա, Պորտուգալիա, Ուկրաինա 
և Ֆրանսիա; Հատկանշական Է, 
որ այստեդ բացակայում են Հյու
սիսային Եվրոպայի երկրները. 
ունենալով բարձր ֆինանսավոր 
վոդ գիտական համակարգեր՝ 
նրանք, այնուամենայնիվ, չունեն 
բավականաչափ կազմակերպ
ված աստդագիտական հա
մայնքներ;

Փոխարենն ակտիվ են Արևե
լյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ; 
ԵԱԸ առաջին (հիմնադիր) համա
գումարը տեդի ունեցավ 1990 թ. 
Լիեժում (Բելգիա), իսկ սկսած 
վեցերորդից՝ այդ համագումար 
ները սկսեցին անցկացնել որևԷ 
եվրոպական աստդագիտական 
ընկերության հետ համատեդ և 
կոչվեցին Համատեդ եվրոպա
կան և ազգային աստդագիտա

կան համագումարներ (յօտէ Ը ս  
Րօթ63ո Յոճ 3̂է1օո31 ^ՏէՐօոօտ1Շ31
1̂ 6 6 էւոց – յ ը ^ 1̂ );

2 0 0 7  թ. առաջին և առայժմ 
միակ անգամ յ ը ^ 1̂  անցկաց
վեց Հայաստանում, և պետք Է 
ասել, որ դա երբևԷ Հա յաստա
նում անցկացված ամենախոշոր 
գիտական միջոցառումն Էր; Եվ
րոպական համագումարներ են 
անցկացվել նաև Ավստրիայում, 
Գերմանիայում, Իսպանիայում, 
Իտալիայում, Լեհաստանում, Հու
նաստանում, Հունգարիայում, 
Մեծ Բրիտանիայում, Պորտուգա- 
լիայում, Ռուսաստանում, Չեխիա- 
յում և Ֆրանսիայում;

Վերջերս՝ 2011 թ. հուլիսի 
4-8-ը Ռուսաստանի մշակութային 
մայրաքադաք Սանկտ Պետեր 
բուրզում կայացավ այս տարվա 
եվրոպական աստդագիտական 
համագումարը, որտեդ տեդի ու
նեցան ինչպես մի շարք գիտա 
կան հանդիպումներ, այնպես 
Էլ քննարկվեցին եվրոպական 
աստդազիտության կարևորա
գույն հարցերը; Գիտական ծրա
գիրը բադկացած Էր աստդագխ  
տության զանազան ոլորտներին

վերաբերոդ 9 զիտաժոդովից 
և 1 0  հատուկ նստաշրջանից; 
Լսվեցին նաև մի շարք պլենար 
զեկուցումներ, տեդի ունեցան 
ԵԱԸ և Եվրասիական աստդա
գիտական ընկերության (ԵԱԱԸ) 
համագումարները, ԵԱԸ խորհր
դի նիստեր և մի շարք այլ վար
չական հանդիպումներ; Այս 
միջոցառումներից շատերն անց
կացվում են զուգահեռաբար, և 
յուրաքանչյուր աստդագետ մաս
նակցության համար ընտրում Է 
իրեն հետաքրքրոդ առավել կա
րևորները;

Համագումարի ընթացքում 
տեդի ունեցավ հանդիպում Եվ
րոպական հարավային աստ- 
դադիտարանի գլխավոր տնօ
րեն պրոֆ. Թիմ դե Զեուի հետ 
և քննարկվեցին եվրոպական 
աստդազիտության ապագա 
հարցերը; Հանձնվեցին եվրո
պական աստդազիտության տա 
րեկան մրցանակները; Արդեն 
հայտնի Է, որ 2012 թ. եվրոպա
կան համագումարը կկայանա 
Հռոմում (Իտալիա), իսկ 2013 թ.՝ 
Մեծ Բրիտանիայում;
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Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 
ԵՊԲՀ ֆարմացիայի ամբիոնի դոցենտ

Ք իմիա թերա պ իա յի
ծնունդը

՝0 իմիաթերապիա  տերմի
նը առաջադրվել Է Պաուլ էրլի֊ 
խի կոդմից; Այն այնպիսի ^  
դերի կիրառման բնագավառ Է, 
որոնք վնասում են մակաբույծին՝ 
զերծ մնալով մարդու օրգանիզ
մից; Քիմիաթերապիայի Էությու֊ 
նը դեդանյութի ներարկմամբ 
տարբերակված այն արդյունքն 
Է, որ մակաբույծի հետ պայքա
րի գործընթացում ապահովում 
Է որոշ առավելություններ օրգա 
նիզմի անվտանգության առու
մով; Այդ պայքարում հիմնական 
դերը խադում են արյան սպի
տակ գնդիկները և օրգանիզմի 
այլ բնական պաշտպանոդական 
ուժեր, թեպետ արդյունավետ 
դեդերը կարոդ են տեդաշարժել 
հավասարակշռությունը հօգուտ 
հիվանդի;

Քիմիաթերապիան ընտրոդա- 
կան թունավորման սկզբունքնե
րի կիրառման բնագավառներից 
առաջինն Էր, երբ ազդեցության 
մեխանիզմը ուսումնասիրվեց ֆի֊ 
զիկայում ընդունված օրենքնե
րով; Այդ հետազոտությունների 
զարգացմանը խիստ նպաստեց 
այն հանգամանքը, որ տվյալ

դեպքում կառույցի օգտակար և 
վտանգավոր տեսակները տար
բեր համակարգեր են (մի կոդ
մից՝ հիվանդի օրգանիզմը, իսկ 
մյուս կոդմից՝ մակաբույծը); Դա 
բարենպաստ փաստ Է, որը մաս
նավոր դեպքերում հնարավո
րություն Է տալիս ուսումնասի
րել մակաբույծին և նույնիսկ այն 
աճեցնել օրգանիզմից դուրս; 
Ահա թե ինչու քիմիաթերապի- 
այի բնագավառում հիմնական 
սկզբունքները ձևավորվել են 
առավել վադ, քա ն ֆարմակոդի
նամիկայի բնագավառում; Մինչ 
էրլիխի հայտնագործությունը 
հայտնի Էին ընդամենը սակա
վաթիվ թերապևտիկ միջոցներ, 
ինչպիսիք Էին խինինի կեդևը՝ 
մալարիայի, իպեկակուանը՝ամե- 
ոբային դիզենտերիայի համար, 
սնդիկը՝ սիֆիլիսի բուժման նպ ա 
տակով և որոշ հակաճիճվա
յին միջոցներ՝ հայտնաբերված 
Ֆրանչեսկո Ռեդի կոդմից; 1891 
թ. Պետերբուրգում Դ. Լ. Ռոմա- 
նովսկու կոդմից կատարվեց հան- 
ճարեդ մի հայտնագործություն. 
պատրաստուկների մանրադի
տակային հետազոտությունների 
ընթացքում, երբ ներկման նպ ա 
տակով կիրառվեցին Էոզինը և 
մեթիլենային կապույտը, բացա-

հայտվեց, որ խինինով բուժվոդ 
հիվանդների օրգանիզմում մա
լարիային պլազմոիդը վտանգ
վում Է, և ավելին՝ 2 օր հետո 
հիվանդի արյան մեջ ոչ մի մակա
բույծ հնարավոր չԷ հայտնաբե
րել; Այդ փորձերի արդյունքները 
հնարավորություն տվեցին գոնե 
պնդելու, որ մալարիայի բուժումը 
պայմանավորված Է նրանով, որ 
խինինը պարազիտին վտանգում 
Է առավել, քա ն «տիրոջը»; Այդ 
արդյունքները մեծ պատմական 
նշանակություն ունեցան, քանի 
որ մինչ այդ ոչ ոք չԷր ենթադրել, 
որ դեդը կարոդ Է ազդել ընտրո- 
դական սկզբունքով;

Մալարիայի հարուցիչը հայտ
նաբերվել Էր Լավերանի կոդմից 
1880 թ., և Ռոմանովսկին հավա
տացած Էր, որ ժամանակի ըն
թացքում կգտնվեն յուրահատուկ 
ազդոդ դեդեր նաև այլ հիվան
դությունների դեմ, որոնք ա ռա 
վելագույն չափով կվտանգեն
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մակաբույծին և նվազագույնը՝ 
մարդուն; Այդ գադափարները 
այնքան քիչ Էին համապատաս
խանում տվյալ ժամանակա
շրջանում գիտության զարգաց
ման մակարդակին, որ դրանք 
չվերամշակվեցին և նոր զարգա 
ցում չստացան այնքան ժամա 
նակ, մինչև նույն մտահդացումը 
կրկնվեց էրլիխի նոր հայտնա
գործություններով;

էրլիխի ա վա ն դ ը  քիմիա– 
թ երա պ իա յո ւմ

էրլիխի ինտենսիվ աշխա 
տանքները քիմիաթերապիայի 
բնագավառում սկսվեցին 1899 
թվականից; Այդ տարիներին նա 
տնօրինում Էր Ֆրանկֆուրտի 
փորձարարական թերապիայի 
ինստիտուտը; Լինելով լավա- 
տեդյակ այն պարզագույն նյու
թերի սինթեզման հնարավորու
թյուններին (ցավազրկոդ, ջերմ 
իջեցնոդ, անզգայացնոդ), որոնք 
տարբեր կերպ են ազդում մար
դու օրգանիզմի տարբեր բջիջ
ների վրա, նա  տրամաբանական 
համարեց նաև այնպիսի ցած- 
րամոլեկուլային միացություննե
րի սինթեզը, որոնք կունենան 
տարբեր ընտրոդականություն 
մարդու և մակաբույծի բջիջների 
նկատմամբ; էրլիխը կարծում Էր,

որ իմունաթերապիան ամրապն
դում Է օրգանիզմի պաշտպա- 
նոդական ուժերը, իսկ քիմիա 
թերապիան մեթոդ Է, որով դեդն 
անմիջապես ազդում Է մանրերի 
վրա, և խնդիրը վերջինիս նկատ
մամբ առավել մեծ խնամակցո^ 
թյուն ցուցաբերոդ միացություն 
գտնելն Է; Աշխատանքների ճնշոդ 
մեծամասնությունը վերաբերում 
Էր հյուսվածքների ընտրոդական 
խնամակցության ուսումնասի
րությանը տարբեր քիմիական 
միացությունների նկատմամբ; 
Նախ նա  հետազոտեց կապարի, 
այնուհետև ներկանյութերի բաշ
խումը կաթնասունների տարբեր 
հյուսվածքներում; Որպես այդ 
հետազոտությունների արդյունք՝

ի հայտ եկան հիստալոգիական 
(հյուսվածքաբանական) ներկմա
նը վերաբերոդ նրա հանճարեդ 
աշխատանքները (էրլիխի կոդ
մից առաջադրված արյան սպի
տակ գնդիկների տարբերակված 
գունավորման մեթոդը կիրառ
վում Է մինչ օրս); Նոր ներկա- 
նյութերի կիրառմամբ կատար- 
վոդ աշխատանքները բերեցին 
նոր բացահայտումների; Էրլիխը 
առաջարկեց հյուսվածքները 
դասակարգել ըստ ներկանյո^ 
թերը վերականգնելու իրենց ըն
դունակության՝ այդ նպատակով 
կիրառելով մեթիլենային կապույ
տը, ինդոֆենոլը, ալիզարինային 
կապույտը; Դրանից անմիջապես 
հետո էրլիխի ուշադրությունը 
գրավեց հակամարմնի անսո
վոր բարձր ընտրոդականությո^ 
նը համապատասխան հակածնի 
նկատմամբ, և հատկապես այդ 
ժամանակ Էր, որ նա  վերամշա
կեց իր իմունալոգիական (անըն- 
կալունաբանություն) մեթոդների 
մեծամասնությունը, որոնք մինչև 
մեր օրերը պահպանել են իրենց 
նշանակությունը;

Հակածինը օտարածին սպի
տակուց Է (հիմնականում ման- 
րԷային բնույթի), որն ունի մեկը 
մյուսից տարբերվոդ կպչուն և 
տոքսոֆիլ (թունավորոդ) խմբեր 
կամ տիրույթներ; Երբ հակա
ծինը անցնում Է կաթնասունի 
օրգանիզմ, որոշակի բջիջներ

Նկ.1 Ւմունոլոգիական գործընթացի էրլիխյան բացատրությունը, որում տե
սանելի է էրլիխի «կողմնային շղթաների» տեսության արտացոլումը :
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սկսում են առավել արդյունավետ 
արտադրել սպիտակուցին կոմպ- 
լիմենտար (լրացչական) մոլե
կուլներ՝ հակամարմիններ; Վեր
ջիններս, անցնելով արյան մեջ, 
ցուցաբերում են յուրահատուկ 
խնամակցություն տվյալ հակած- 
նի նկատմամբ (և ոչ ուրիշների), 
միանում են նրան և առաջաց
նում անվտանգ արգասիքներ;

Ըստ էրլիխի՝ կաթնասուննե
րի բջիջներն ունեն «կոդմնային 
շդթաներ», որում առկա ընկա
լիչները, որոնք հապտոֆորնե- 
րին կոմպլիմենտար խմբեր կամ 
հատվածներ են, ամրագրում են 
դրանց՝ որպես իրենց տեսակին 
նման թիրախ;

Իմունոլոգիական հիպոթե
զի հատկապես այդ դրույթները 
էրլիխը կիրառեց քիմիաթերա- 
պևտիկ միջոցների ազդեցության 
մեխանիզմի բացատրության հա
մար;

Նկ. 2 Իմունաթերապիայի սկզբունքների 
էրլիխյան բացատրությունը

Ենթադրվում Է, որ բջիջնե
րի մետաբոլիկ ռեակցիաներում 
գլխավոր դեր խադացոդ նյութի 
մոլեկուլը պարունակում Է ա լ ^  
հիդային խումբ, որը նյութափո
խանակության ընթացքում իրեն 
Է միացնում միջանկյալ նյութե
րը; Նկարի ներքին հատվածը 
նկարագրում Է այն իրավիճակը, 
երբ մոլեկուլը այդ հատկությունը 
կորցնում Է այն պատճառով, որ 
ալդեհիդային խումբը փոխազ
դեցության ժամանակ շրջափակ
վում Է ամինախումբ պարունա- 
կոդ ենթադրյալ դեդանյութով; 
էրլիխի քիմիաթերապևտիկ տե
սության բացատրությունն ունի 
միանգամայն քիմիական բնու
թագիր; Ըստ էրլիխի՝ բջիջների 
և դեդանյութի միջև, անկասկած, 
ընթանում Է քիմիական ռեակ
ցիա;

Այսպիսի միացման արդյուն
քում տոքսոֆիլ խումբը մոտենում 
Է բջջին և կարոդ Է թունավորել 
այն; էրլիխը կարծում Էր, որ ռե
ցեպտորների բնականոն գ ո ր  
ծոդությունը սնուցոդ նյութերի 
մոլեկուլների ամրագրման գոր
ծընթացն Է;

Իր յուրահատկությամբ տար- 
բերակվոդ էրլիխի տեսակետը, 
որը վերաբերում Է դեդանյութերի 
մեջ առկա քիմիական ակտիվ 
խմբերի և դրանց յուրահատուկ 
քիմիապես ակտիվ ռեցեպտոր
ների գոյությանը, նշանակալի 
քայլ Էր կենսաբանական գիտու
թյունների զարգացման գործում; 
Իսկ այն թեզը, համաձայն որի՝ 
առավել արդյունավետ դեդ կա
րոդ Է համարվել ցածր մոլային 
զանգվածով նյութը, վերջնակա
նապես ստացավ իր հիմնավո 
րումը;

Ադյուսակում բերված են 
ժամանակակից քիմիաթերա- 
պևտիկ միջոցներ, որոնց մոլային 
զանգվածը տատանվում Է 170
1400 գ/մոլի սահմաններում, ընդ 
որում, այդ շարքում բարձրամո-

լեկուլային դեդանյութերը համե
մատաբար փոքր թիվ են կազ
մում; Իհարկե, 1400 գ/մոլային 
զանգվածը անսովոր բարձր ար
ժեք Է, թեպետև գամա-գլոբուլին 
սպիտակուց հակամարմինն ունի 
200.000 գ/մոլ զանգված;

1902 թ. Լավերանը և Մենի֊ 
լը, տրիպանոսոմով վարակված 
մկներին ներարկելով մկնդեդ 
(արսենի պատրաստուկ), նկա
տեցին, որ դա, վտանգելով տրխ  
պանոսոմին, միաժամանակ 
ոչնչացնում Է նաև մկներին; Եր
կու տարի անց էրլիխը տ րիպ ո  
նեմային կարմիրի (որը սակայն 
արդյունավետ չԷր մարդու հա
մար) կիրառմամբ հասավ տրի
պանոսոմով վարակված մկների 
բուժմանը; Այսպիսով՝ առաջին 
քիմիաթերապևտիկ դեդը ս տ ե ^  
վեց ռուս գիտնականի կոդմից;

1906 թ. էրլիխի համար 
Ֆրանկֆուրտում ստեդծվեց 
(Օտօրց Տթ6 7 6 Ր հտստ) ինստի
տուտ, ինչը նրան հնարավորու
թյուն տվեց ամբոդջությամբ նվիր
վել քիմիաթերապիային; Այդ նույն 
ժամանակ Լիվերպուլում Բրեյնլը

Ք իմիա թերա պ և տ իկ  դեղեր, որոնց բնորոշ է ոչ բա րդ
կա ռո ւց վա ծ ք

Նյութ Ա տ ոմների թ իվը  
մոլեկուլում

Մոլային
զ ա ն գ վ ա ծ

սուլֆանիլամիդ 19 172
սուլֆադիազին 27 250
պենիցիլին 41 356
տետրացիկլին 56 408
քլորամֆենիկոլ 32 323
ստրեպտոմիցին 79 582
իզոնիազիդ 17 137
օքսին 18 145
օքսիֆենարսին 16 199
խինին 48 325
քլորխին 48 320
պիրիմետամին 30 249
սուրամին (Բայեր-205) 126 1429
հա մեմա տ ութ յա ն հա մա ր
գլյուկոզա 24 180
գամա-գլոբուլին 30 000 200 000
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և Թոմասը հայտնաբերեցին, որ 
արսենի պատրաստուկ հանդխ 
սացոդ ատօքսիլը բարենպաստ 
թերապևտիկ ազդեցություն ունի 
տրիպանոսոմոզով (քնկոտու
թյուն հիվանդությունը, որն ա ռա 
ջացնում Է մակաբույծը) տառա- 
պոդ հիվանդների համար;

1Տ1հշ

ք 1

.0

Օհ
Ատօքսիլ

Դա իր ազդեցությունն ունե
ցավ էրլիխի որոշման վրա՝ պար
բերական հետազոտությունների 
նյութն ուդդելու արսեն պարո^ 
նակոդ արոմատիկ միացությո^ 
ների բուժիչ հատկություններին; 
Նրան վիճակվեց հայտնաբերել 
միայն սալվարսանը, որը կի
րառություն գտ ա վ կլինիկայում 
1910 թ.՝ ուդիդ հինգ տարի անց 
այն ժամանակից, երբ Շաուդինը 
(Հոֆմանի մասնակցությամբ) 
ապացուցեց, որ սիֆիլիսի հա
րուցիչը դժգույն տրիպոնեման 
(1ր6թօո6տ8 թցաճստ) Է;

Տարիներ անցէրլիխին վիճակ
վեց գտնել նաև այս պատրաս
տուկի ճիշտ դեդաբաժինները; 
Առավելագույն պարազիտատ- 
րոպ և նվազագույն օրգանատ- 
րոպ դեդեր գտնելու անհրաժեշ
տությունը դարձավ էրլիխի և 
նրա ոչ մեծ աշխատանքային կո
լեկտիվի նպատակը; Սկզբում նա 
կարծում Էր, որ բուժման կարելի 
Է հասնել միայն հարվածային 
դեդաբաժնով, այնուհետև փորձ
նական արդյունքները բերեցին 
այն համոզման, որ միակ հնա
րավորությունը կոտորակային 
դեդաբաժիններով երկարատև 
բուժումն Է, ինչը պա յմանավոր

էրլիխը իր աշխատակից Ս.
Խատայի հետ

ված Էր վերջինիս մեծ թունավո
րությամբ;

Այդ տեսակետը դարձավ 
էրլիխի կոդմից մտցված «քխ 
միաթերապևտիկ ինդեքս» (ցու
ցիչ, ցուցանիշ) հասկացության» 
ստեդծման հիմքը, որը բնու
թագրվեց որպես նվազագույն 
ակտիվություն ցուցաբերոդ չա- 
փաբաժնի հարաբերություն՝ 
առավելագույն թույլատրելի 
չափաբաժնի համեմատ; Հե
տագայում հայտնաբերվեց, որ 
ավելի հուսալի արդյունքների 
կարելի Է հասնել, երբ առավելա
գույն թույլատրելի չափաբաժնի 
փոխարեն կկիրառվի Լ 0 50 (այն 
չափաբաժինն Է, որը բերում Է 
փորձարկվոդ կենդանիների 
50%-ի ոչնչացում/, իսկ նվա 
զագույն ակտիվ չափաբաժնի 
փոխարեն կկիրառվի Շ0 50 (սա 
այն չափաբաժինն Է, որը բուժիչ 
Է փորձարկվոդ կենդանիների 
50 %-ի համար); Հետագայում 
այս մեթոդը կատարելագործվեց 
նոր ներառումներով; Առաջնորդ
վելով քիմիաթերապևտիկ ցուցի
չով՝ հասկանալի Էր դառնում, որ 
նոր նյութը, երկու անգամ պա 
կաս թունավոր լինելով նախոր
դից, կունենա առավելություն 
վերջինիս նկատմամբ միայն այն 
դեպքում, երբ նվազագույնը եր
կու անգամ կգերազանցի նրան

իր ակտիվությամբ; Մինչ այսօր 
այդ սկզբունքների հիման վրա Էլ 
քիմիկոսները և կենսաբանները 
ստեդծում են քիմիաթերապևտիկ 
ինդեքսի բարենպաստ արժե
քո վ  դեդեր; Թվարկված հետա
զոտությունները ոչ միայն բարձր 
չգնահատվեցին գիտնականնե
րի կոդմից, այլև նախկին կոդմ 
նակիցների և երկրպագուների 
շարքում հայտնվեցին նաև շատ 
ընդդիմադիրներ և թշնամիներ; 
ժամանակակիցներից շատերը, 
այդ թվում նաև հիմնական ը ն դ  
դիմադրի դերում հանդես եկոդ 
ազդեցիկ պաթոլոգ ՈՒլենգու֊ 
տը մնացին այն կարծիքին, որ 
էրլիխի կոդմից առաջադրված 
հիպոթեզները չունեն բավարար 
փորձնական հիմնավորումներ; 
ՈՒլենգուտը պնդում Էր, որ ^  
դի ազդեցության մեխանիզմը 
պայմանավորված Է ոչ թե պա 
րազիտի հանդեպ ունեցած դրա 
անմիջական ազդեցությամբ, այլ 
տիրոջ օրգանիզմի պ ա շպ ա նո 
դական ուժերի խթանմամբ; Նա 
շարունակում Էր կառչել մակա
բույծի նկատմամբ դեդերի միջ
նորդավորված ազդեցությանը 
վերաբերոդ իր տեսակետնե- 
րին, և անհամաձայնություննե
րը զարգանում են մինչև այն 
աստիճան, որ էրլիխի կոդմից 
ստացված փորձնական տվյալ
ներն անգամ չեն հաստատվում; 
Նույնիսկ 1937 թ. գրականության 
մեջ հանդիպում Էին տվյալներ, 
ըստ որոնց՝ սուլֆանիլամիդա- 
յին դեդերի ազդեցությունը, 
ամենայն հավանականությամբ, 
բացատրվում Է ֆագոցիտների 
(իմունային համակարգի բջիջ
ներ) ակտիվության խթանմամբ;

Ավելին՝ երբ հայտնի դարձավ, 
որ ատօքսիլը և տրիպանոմային 
կարմիրը բուժում են կենդանի
ների տրիպանոսոմոզը, բայց տ 
7 ւէրօ չունեն ազդեցություն տրխ  
պանոսոմի (մակաբույծի) վրա, 
Ուլենգուտը շտապեց փաստը 
օգտագործել էրլիխի դեմ, քա 
նի որ փորձերն ատօքսիլի և
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տրիպանեմային կարմիրի հետ 
համարվում էին գլխավորը նրա 
փորձնական շտեմարանում; Սա
կայն 1909 թ. էրլիխին հաջողվեց 
ցույց տալ, որ եռավալենտ արսե– 
նի միացությունները ցուցաբե
րում են տրիպանոցիդ (մանրէա
սպան) ազդեցություն (տ 7 ւէՐօ); 
Նա ենթադրեց, որ հնգավալենտ 
արսենի միացությունները նույն
պես կարող են թունավոր լինել 
տրիպանոսոմի համար, եթե հա
ջողվեր դրանց կենդանի պահել 
համապատասխան հեղուկում 
այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
դրանք չեն վերականգնել պատ 
րաստուկը; Թեպետև էրլիխի հի
պոթեզը հաստատվեց նրա մա
հից 15 տարի անց, սակայն մինչ 
այդ նրան հաջողվեց ցույց տալ, 
որ հնգավալենտ արսենի մի
ացությունները տ 7 ւէՐՕ դառնոմ 
են ակտիվ, եթե դրանք նա խա 
պես ձվադրման (ինկուբացիայի) 
ենթարկվեն կենդանի հյուսվածք
ների (օրինակ՝ լյարդի) ներկա
յությամբ; էրլիխի հիպոթեզը, հա
մաձայն որի՝ դեղի ակտիվության 
մեխանիզմի հիմքում ընկած է 
քիմիական փոխազդեցությու
նը, ստացավ լուրջ հիմնավորում, 
երբ լաբորատոր ա շխատանք
ներով հայտնի դարձավ դեղի 
նկատմամբ կայունության հայտ
նաբերումը, այն որ տ րիպ ա նո 
սոմը, որը կայուն է տրիպանե- 
մային կարմիրի նկատմամբ, չի 
ներծծվում նրան, մինչդեռ նրա 
նկատմամբ զգայուն տրիպա- 
նոսոմը այդ ներկով ներկվում է 
կարմիր; Իսկ դա նշանակում է, 
որ կայունություն ձեռք բերած 
մակաբույծները կորցրել են քի 
միական այն խմբավորումը, որի

հաշվին իրականանում է քիմխ  
ական փոխազդեցությունը ներ
կի հետ; Ավելի ուշ էրլիխը հայտ
նաբերեց տրիպանոսոմի երկու 
շտամ, որոնք կայուն են արսենի 
տարբեր արոմատիկ միացու
թյունների նկատմամբ; Այդ երկու 
շտամների համար խաչաձև ռե- 
զիստենտականության (օրգա
նիզմի կայունություն) երևույթը 
հայտնաբերված չէր; Քանի որ 
տրիպանոսոմը կայուն էր արսե
նի անօրգանական միացություն
ների (հ0 ^տ=0 ) նկատմամբ, այն 
հայտաբերել հնարավոր չեղավ;

էրլիխին մնում էր ենթադրել,
որ՝

ա) կայունությունը պայմանա
վորված է բենզոլային օղակում 
որոշ տեղակալիչների առկայու
թյամբ.

բ) հատկապես այդ տեղակա- 
լիչներն են (օրինա կ֊ա շ խումբը) 
պայմանավորում մակաբույծի 
օրգանիզմում արսենօրգանա- 
կան միացությունների կուտակ
վելու հատկությունը.

գ) մակաբույծի ոչնչացման 
համար պատասխանատու է 
արսենօքսիդային (՜^տ=0 ) խմբա
վորումը;

Այսպիսով՝ հատկապես արսե
նի այն միացություններն են 
(արսենի արոմատիկ ածանցյալ
ները) օժտված ընտրողական 
ազդեցությամբ, որոնք պարունա
կում են ինչպես կպչուն, այնպես 
էլ թունավորիչ խմբեր; Որպես 
հապտոֆոր խմբերի ռեցեպտոր
ներ կարող են ծառայել կիսաթա
փանցիկ մեմբրաններում մոլեկուլ 
կրողները;

ծտ = 0

ա .

*Տ = *5

է.1Ա –Ո~\Ր ս Նկ. 3 Ացետարսոլ Օքսաֆեևարսիև Արսֆեևամիև

Հապտոֆոր (կպչուն) խմբերի ռեցեպտորներ կարող են դառնալ 
կիսաթափանցիկ մեմբրաններում մոլեկուլ կրողները;

ՃՇՏՎԵԼ է
ՀԱՄԱՇԽԱՀՐԱՅԻՆ
ՋՐՀԵՂԵՂԻ
ՍՏՈՒՅԳ
ՏԱՐԵԹԻՎԸ*

Այն մոլորակի ամենասար
սափելի աղետն էր, որը ոչնչաց
րել էր Երկրի կենդանի բնության 
երեք քառորդը; Սակայն մարդը 
չէր տուժել այն պարզ պատճա
ռով, որ այդ ժամանակ Երկրի 
վրա դեռևս մարդ չկար; Աղետը 
տեղի է ունեցել շ 0 0  միլիոն տարի 
առաջ; Ինչպես գրում է «Տթ16ց6 1» 
հանդեսը, գերմանական Թյո^ 
բինգեն քա ղա քի մերձակայքում 
հայտնաբերվել են հսկայական 
ցունամիի հետքեր; Այդ ցունամին 
եղել է այնքան կործանարար, որ 
դրա առաջացումը, հավանա
բար, հրահրել է ասուպի անկո^
մը;

Երբ երրորդային ժամա 
նակաշրջանը մոտենում էր իր 
ավարտին, այն տարածքում, 
որտեղ այժմ գտնվում է գերմա-
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նական Թյուրբինգեն քա ղա 
քը, ծփում էին ծովի ալիքնե
րը; Ծովն արևադարձային էր, 
դրանում գործում էին չափա
վոր հոսանքներ; Բայց եկավ 
անդորրի վերջը; Կործանարար 
ցունամին հարձակվեց ջրի մինչ 
այդ խաղաղ հարթության վրա՝ 
իր ճանապարհին փշրելով ամեն 
ինչ; Այսօր այդ աղետի մասին հի
շեցնում է հանքաքարի կրային 
նստվածքի 2 0  սմ հաստությամբ 
շերտը; Երկրաբան Միքայել Մոն- 
թենարիի կարծիքով կրային 
նստվածքը վկայում է, որ 2 0 0  մի
լիոն տարի առաջ հսկայական 
ալիքը ոչնչացրել է բազմաթիվ 
կենդանի օրգանիզմներ;

Պֆրոնդորֆ բնակավայ
րի մոտակայքում Մոնթենարիի 
կողմից հայտնաբերված շերտը 
բաղկացած է հանքատեսակնե
րից, որոնց գույնը տատանվում 
է մուգից մինչև կապտավուն սև; 
Դրանցում հանդիպում են կակ- 
ղամորթների զրահի մեծ քա 
նակով մնացորդներ; Կակղա- 
մորթների փեղկերը ընկած են 
ուռուցիկ մասով դեպի վեր, որը, 
հետազոտողի կարծիքով, նշան է 
այն բանի, որ հսկայական հեղե

ղը մի վայրկյանում սրբել տարել է 
դրանք; Ինչպես պնդում է երկրա
բանը, առաջին իսկ հայացքից 
երևում է, որ շերտն առաջացել է 
հզոր մակընթացության արդյուն
քում; «Հանկարծ, շատ կարճ ժա 
մանակահատվածում այս տե
ղանքը «ճաշակել է» հսկայական 
ալիքի հզոր էներգիան^  ասում է 
նա;

Գիտնականը պատմեց, որ 
նրա բրիտանացի գործընկեր
ները պարզել են, որ այդ ալխ 
քի պատճառը չէր կարող լինել 
հրաբխի ժայթքում կամ ստորջ
րյա երկրաշարժ, քանի որ այն 
եղել է չափազանց մեծ; Ցունամին 
ունեցել է հազարից մինչև հա
զար երկու հարյուր մետր բարձ
րություն և տարածվել է հազար 
կիլոմետր երկարությամբ; Համե
մատության համար գիտնակա
նը հիշատակում է Կրակատաու 
կղզու պայթյունը XIX դ. վերջին. 
«Հրաբխի ժայթքումը ոչնչացրեց 
կղզին; Այդ ժայթքման արդյուն
քում առաջացած ալիքը չորս 
անգամ շրջանցեց Երկիրը; Այն 
գրանցել էին անգամ իրադար
ձության էպիկենտրոնից տաս
նյակ հազարավոր կիլոմետր

հեռավորության վրա՝ Թեմզայի 
նավահանգստում; Հսկայական 
ալիքները թողնում էին, այսպես 
կոչված, ցունամիի շերտ, որը 
բաղկացած էր ավազից, տիղմից 
և կենդանի օրգանիզմների մնա
ցորդներից; Կրակատաու հրաբ
խի ժայթքումից առաջացած 
ցունամին թողել է ընդամենը 7 
սմ հաստությամբ շերտ; Գերմա- 
նիայում հայտնաբերված շեր
տի հաստությունը 20-30 սմ է; 
Հաշվի առնելով, որ միլիոնավոր 
տարիների ընթացքում շերտը 
զգալիորեն խտացել է, կարելի 
է ենթադրել, որ այն եղել է երեք 
անգամ ավելի հաստ՝ գրեթե 
1 մ; Նման ցունամի պարզապես 
չէր կարող առաջանալ հրաբխի 
ժայթքման հետևանքով;

Այսօր Խաղաղ օվկիանո
սի ամենամեծ ալիքներն ունեն 
50-60 մ բարձրություն, իսկ ե ^  
րաշարժերի ուժգնությունը չի 
գերազանցում Ռիխտերի սանդ
ղակով 9 բալ; 200 միլիոն տարի 
առաջ երկրաշարժի ուժգնությու
նը պետք է կազմեր 20 բալ; Երկ
րի վրա բացակայում էին ֆիզխ 
կական նախադրյալները նման 
երկրաշարժի համար»;

Կրային նստվածքներն աշ
խարհի այլ մասերում թույլ են 
տալիս պարզել հսկայական ալի
քի ուղղությունը; Հավանաբար 
այն առաջացել է տիեզերքից 
եկած հարվածի հետևանքով; 
էպիկենտրոնը գտնվել է այժմ
յան Իսլանդիայի և Հյուսիսային 
Ամերիկայի արանքում; Այն, որ 
դա եղել է ասուպի անկում, գիտ
նականները պնդում են՝ վկայա
կոչելով այն փաստը, որ տեղում 
հայտնաբերվել է քիմիական 
այնպիսի հազվագյուտ տարր, 
ինչպիսին իրիդիումն է; Սակայն 
հնարավոր է, որ ոչ միայն ասուպն 
էր մեղավոր այդ աղետի համար; 
Գիտնականների կարծիքով ամե
նից հավանականն այն է, որ տի
եզերքից վրա հասած հարվածը 
ժամանակով համընկել էր հրաբ
խային ակտիվության ուժեղաց
ման հետ, ;
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ԿԵՆՍԱՉՒՊԵՐԸ 
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱ
ՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒ- 
ԹՅԱՆ ՄԵՋ

ՊՈՂՈՍ ՎԱՐԴԵՎԱՆՅԱՆ
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր,
ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ նուկ–
լեինաթթուների կենսաֆիզիկա

ՎԱԼԵՐԻ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր
ԵՊՀ մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոն
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
տեսական կենսաֆիզիկա

^ ենսաչիպերը (չիպ – միկ֊ 
րոբյուրեղ) կենսատեխնոլոգիա
յի բնագավառում վերջին տա 
րիների հզոր նվաճումներից են։ 
Այս զարմանահրաշ սարքավո
րումները թույլ են տալիս կարճ 
ժամանակահատվածում օրգա 
նիզմում հայտնաբերել հազա
րավոր ալերգեններ, օնկոգե- 
ներ, տարբեր կենսաբանորեն 
ակտիվ միացություններ և նույ
նիսկ գենետիկական արատներ։ 
Սպիտակուցային կենսաչիպերի 
տեխնոլոգիան կարող է փոխա
րինել հսկա իմունոլոգիական 
լաբորատորիաներ և հնարա
վորություն տալ հազարավոր և 
տասնյակ հազարավոր անգամ
ներ մեծացնել մեծ թվով ախտո
րոշիչ մեթոդների վերա րտ ա դ 
րողականությունը, ինչպես նաև 
կտրուկ նվազեցնել վերլուծու
թյունների ինքնարժեքը։

Կենսաբանական միկրոչի֊ 
պերը (Նկ. 1), կամ ինչպես հա
ճախ անվանում են՝ 0 ^  տւօ՜օ֊ 
8 ՐՐ8 7 Տ, համալրում են XXI դարի 
կենսաբանության և բժշկության 
նորագույն գործիքների շարքը։ 
Կենսաչիպերը հայտնագործվել 
են անցյալ դարի 90-ական թվա
կանների երկրորդ կեսին Ռու
սաստանում և ԱՄՆ-ում։

Ներկայումս դրանք ակտիվո
րեն արտադրվում են տարբեր

կենսատեխնոլոգիական ընկե
րությունների կողմից։

Կենսաբանական միկրոչի- 
պերի ստեղծման միտքը ծագել 
էր դեռևս 1980-ական թվական
ներին միաժամանակ Մեծ Բրի
տանիայում, Հարավսլավիայում 
և ԽՍՀՄ-ում։ Խորհրդային Մի
ությունում այդ աշխատանքնե
րը սկսվել և իրականացվել են

հայազգի խոշոր գիտնական, 
ակադեմիկոս Ա.Դ. Միրզաբեկո 
վի (1937-2003 թթ.) ղեկավա
րությամբ, ով համարձակություն 
ունեցավ սկզբունքորեն նոր ուղ
ղություն մշակելու նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ դժվար էր կանխա
գուշակել արդյունքը։ Ւր գործու
նեության ընթացքում Ա.Դ. Միր
զա բեկովը երեք հիմնովին նոր
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ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նկ. 1. Միկրոչիպ 40000 նմուշի համար։ Յուրաքանչյուր կետ արտահայտված 
է կեղծ գույնով, որն արտացոլում է համապատասխան գենի էքսպրեսիայի

մակարդակը։
ուղղություններ Է զարգացրել, 
որոնցից յուրաքանչյուրում նա 
խորը հետք Է թողել; 1999 թ. ամե
րիկյան «Տսոճ3 7  1 ւտ6 Տ» թերթը 
հրապարակեց 2 0  գիտնական
ների ցուցակը, որոնց ա շխա 
տանքները մեծ ազդեցություն 
կունենան XXI դարի տեխնոլո
գիաների զարգացման վրա; Այդ 
ցուցակը գլխավորում Էր Ա.Դ. 
Միրզաբեկովը՝ «ռուս գյուտարա
րը առաջինն Էր աշխարհում, ով 
հեղափոխեց բժշկական ախտո
րոշումը»^ գրված Էր այդ թեր
թում; Կենսաբանական միկրոչի֊ 
պերի տեխնոլոգիան զարգացվել 
Է Ա. Դ. Միրզաբեկովի կողմից, 
երբ նա ղեկավարում Էր Ռուսաս
տանի գիտությունների ակադե
միայի Վ. Ա. էնգելհարտի անվան 
մոլեկուլային կենսաբանության 
ինստիտուտը և կենսաչիպերի 
լաբորատորիան; Առաջին ան
գամ Ա. Դ. Միրզաբեկովի կողմից 
Է մշակվել եռաչափ կենսաչիպե
րի ստեղծման եղանակը, որոնք 
պարունակում են եռաչափ խցիկ
ներ;

ժամանակակից «կենսաչխ 
պերը» հիմնված են Տօսէհ6 տ֊ 
Եէօէ-ի վրա (Սաութերն-բիծ), որը 
պատրաստվել Է 1975 թ. էդ. Սո 
ութերնի կողմից; Նա կիրառել 
Է նիշակիր նուկլեինաթթուներ՝ 
կարծր ներդիրի վրա սևեռված

ԴՆԹ-ի ֆրագմենտների հա տ կո  
րոշիչ հաջորդականություննե
րը որոշելու համար; Բժշկության 
տարբեր բնագավառներում, այդ 
թվում դեղագիտության մեջ լայն 
կիրառություն են գտել ա խտ որո  
շիչ (անալիտիկ) միկրոչիպերը, 
որոնք թեստ-համակարգեր են 
և թույլ են տալիս իրականացնել 
բազմաթիվ միատիպ վերլուծու
թյուններ միաժամանակ; Գոյո^ 
թյուն ունեն միկրոչիպերի երկու 
հիմնական տեսակներ. դրանցից 
մեկի հիմքում ընկած են տարբեր 
միացությունների, գլխավորա
պես կենսապոլիմերների միկ֊ 
րոկաղապարները, մյուս տեսա
կը «միկրոլաբորատորիաներ» 
են; Առաջին տիպի միկ- 
րոչիպերը թույլ են տալիս 
ախտորոշել քաղցկեղային 
հիվանդությունները, վա
րակները, հիվանդների 
օրգանիզմում հայտնաբե
րել դեղանյութերի նկատ
մամբ կայուն հարուցիչներ, 
գնահատել ալերգենների 
նկատմամբ զգայունության 
աստիճանը, բուժման
ա րդ յո ւնա վետ ութ յո ւնը , 
կանխորոշել հիվանդու
թյան ընթացքը; Կեն
սաչիպերի օգնությամբ
դեղագործական ընկերություն֊ 
ները և լաբորատորիաներն իրա

կանացնում են տասնյակ հա
զարավոր գեների աշխատանքի 
վերլուծություն և համեմատում են 
այդ գեների Էքսպրեսիան առողջ 
և քաղցկեղային բջիջներում; Սա 
հնարավորություն Է ընձեռում 
ստեղծել նոր բուժիչ պատրաս
տուկներ և որոշել ախտաբանա 
կան գործընթացի այն օղակնե
րը, որոնց վրա ազդում են այդ 
պատրաստուկները; Կենսաչիպը 
բարակ թաղանթով մի կաղա
պար Է՝ 5-10 մմ մեծությամբ կող
մով, որի վրա կարելի Է նստեցնել 
մինչև մի քանի հազար տարբեր 
միկրոթեստեր; Մասնագետները 
այդ կրիչը անվանում են հարթակ 
(պլատֆորմ); Հարթակը հաճախ 
ապակե կամ պլաստիկ թաղանթ 
Է (հաճախ օգտագործում են նաև 
այլ նյութեր, օրինակ՝ սիլիցիում), 
որի վրա նստեցվում են կենսա
բանական մակրոմոլեկուլները 
(ԴՆԹ, սպիտակուցներ, տարբեր 
կեսակատալիզատորներ՝ ֆեր
մենտներ), որոնք Էլ ընտրողա
բար կապվում են լուծույթում ա ռ  
կա տարբեր միացություններին; 
Կախված այն հանգամանքից, թե 
ինչ մակրոմոլեկուլներ են օգտ ա 
գործվում, տարբերում են կեն֊ 
սաչիպերի տարբեր տեսակներ, 
որոնք կիրառվում են զանազան 
նպատակներով; Ներկայումս 
արտադրվող կենսաչիպերի մեծ 
մասը կազմում են ԴՆԹ-չիպերը

Նկ. 2. ԴՆԹ-չիպ։ Գույնը և նրա 
ինտենսիվությունը տեղեկություն են կրում 
հետազոտվող նմուշի յուրահատուկ գենի 

մասին խաա.ց6Ո6–օհբտ.օօտ)։
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(94 %), այսինքն՝ այն կաղապար
ները, որոնք կրում են ԴՆԹ (Նկ. 2)։

ԴՆԹ-միկրոչիպը կիրառվում է 
գեների էքսպրեսիայի ուսումնա
սիրության և կենսաբժշկական 
հետազոտություններում տարբեր 
մուտացիաների որոշման նպ ա 
տակներով։ Մնացած 6  ֊ը կազ
մում են սպիտակուցային չիպե- 
րը։

Կենսաբանական չիպերը մոտ 
են էլեկտրոնային չիպերին, վեր
ջիններս հիմնված են սիլիցիումի 
թաղանթի վրա։

Հարթակի վրա կարելի է տե- 
ղադրել մեծ քանակությամբ 
կենսաչիպեր. դրանք կարող են 
ունենալ դրոշմանիշի կամ այցե- 
քարտի չափեր, ուստի և կոչվում 
են միկրոչիպեր։ Կենսաչիպի 
միկրոսկոպիկ չափերի շնորհիվ 
փոքր մակերեսի վրա հնարա
վոր է տեղադրել հսկայական 
քանակությամբ ԴՆԹ-ի տարբեր 
մոլեկուլներ և այդ մակերեսից 
տեղեկատվություն ստանալ լու
սարձակող (ֆլյուորեսցենտային) 
մանրադիտակի կամ հատուկ 
լազերային սարքավորման միջո֊ 
ցով։
Եվ կենսաբանական, և էլեկտրո 

նային միկրոչիպերը փոքր մա
կերեսի վրա կուտակում և բա
վականին շատ տեղեկություն 
են մշակում։ Թե մեկը, թե մյու
սը կազմված են կողք կողքի

տեղադրված միանման փոքր 
տարրերի մեծ քանակությունից։ 
Այնուամենայնիվ, կենսաչիպի 
բջջի չափը, կիսահաղորդչային 
չիպի համեմատ, հսկայական 
է՝ 1 0 0 x1 0 0 x2 0  մկմ։ Ընդ որում, 
էլեկտրոնային համակարգչային 
չիպի աշխատանքը հիմնված է 
«այո - ոչ» սկզբունքի վրա, մինչ֊ 
դեռ կենսաբանական չիպը թույլ 
է տալիս միլիոնավոր և միլիար
դավոր հնարավորություններից 
ընտրել միակ ճշգրիտը։

Համակարգչային չիպը մեկ 
վայրկյանում իրականացնում

է միլիոնավոր մաթեմատիկա
կան գործողություններ, միևնույն 
դեպքում կենսաչիպի վրա ևս 
վայրկյանի ընթացքում տեղի են 
ունենում հազարավոր կենսա
քիմիական ռեակցիաներ։ ժա 
մանակակից ԴՆԹ-միկրոչիպերը 
մարդու օրգանիզմում կարող են 
միաժամանակ չափել տասնյակ 
հազարավոր գեների է ք ս պ ^  
սիան և հայտնաբերել շուրջ մեկ 
միլիոն մուտացիաներ։ Գեների 
էքսպրեսիան ուսումնասիրելիս 
միկրոչիպի աշխատանքի մե
խանիզմը հետևյալն է. տվյալ 
հյուսվածքում գենի էքսպրեսիան 
արտահայտվում է դրան կ ո մպ ^  
մենտար (լրացչական) մատրի
ցային ՌՆԹ-ի (մ-ՌՆԹ) կուտակու
մով։ Ամբողջ մ-ՌՆԹ-ն անջատվում 
է հյուսվածքի նմուշից, և հակա
դարձ տրանսկրիպտազ ֆեր
մենտի միջոցով դրանց վրա 
սինթեզվում է, այսպես կոչված, 
կոմպլեմենտար ԴՆԹ-ն (կ-ԴՆԹ), 
որը աշխատանքային տեսակե
տից ավելի կայուն է և հարմար՝ 
մ-ՌՆԹ-ի համեմատ (Նկ. 3)։

Ստացված կ-ԴՆԹ-ն նշվում է 
ֆլյուորեսցենտային կամ ռա դիո  
իզոտոպային նիշով։ Նմուշում 
անհատական կ-ԴՆԹ-ի պարու
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1 2  3 4
Նկ. 4. Գենետիկ ծրագրավորման սխեմատիկ սկզբունքը 

1- ԴՆԹ-ի ֆրագմենտի քիմիական կառուցվածքի որոշումը։ 2– ԴՆԹ-ի ֆրագմենտի որոշումը, որը տեղադրված է 
համապատասխան տեղեկատու սեգմենտի հեղուկ սուբստրատի մեջ։ 3– Անհայտ նյութի հետազոտությունը։ ԴՆԹ-ի 

հետազոտվող նմուշը (ձախից) մտցվում է տեղեկատու սեգմենտ, որը պարունակում է ԴՆԹ-ի հայտնի ֆրագմենտ։ Կառուցվածքի 
համընկնելու դեպքում տեղի է ունենում հիբրիդացում։ 4- Արդյունքի նույնականացում։ Տեղի է ունենում տարբեր ֆոտոզգայուն

քիմիական նյութերի օգնությամբ։

վորվում են երկշղթա կառուց
վածքներ՝ ԴՆԹ-ԴՆԹ, ՌՆԹ-ՌՆԹ, 
ԴՆԹ-ՌՆԹ; Հիբրիդացման վրա է 
հիմնված նաև ԴՆԹ-չիպերի օգ 
նությամբ իրականացվող վեր
լուծությունը. անալիտիկ (որոշիչ) 
ԴՆԹ-զոնդերը հիբրիդացվում են 
նուկլեինաթթուների յուրահա
տուկ հաջորդականությունների 
հետ՝ բացահայտելով դրանք հե
տազոտվող նմուշներում; Ֆլյուո 
րեսցենտային նիշերով նշված 
զոնդերը կիրառվում են իրական 
ժամանակահատվածում պոլի 
մերազային շղթայական ռեակ
ցիաների (ՊՇՌ) իրականացման 
համար, ինչը թույլ է տալիս որո
շելու ԴՆԹ-ի քանակը հետազոտ
վող նմուշում; Ֆլյուորեսցենտա- 
յին զոնդերը նաև կիրառվում են 
ւո տւէս ֆլյուորեսցենտային մեթո
դով հիբրիդացման գործընթացը 
գրանցելու համար՝ (ՈՏհ՜ Ոսօ~ 
Ր6 Տ0 6 Ո0 6  ւո տւէս Ի^հճւշՁէւօո). 
սա բջջագենետիկ մեթոդ է, որը 
կիրառվում է քրոմոսոմներում 
ԴՆԹ-ի յուրահատուկ հաջոր
դականության դիրքի հայտնա
բերման և որոշման համար; 
ԴՆԹ-զոնդերը կիրառվում են 
նաև նանոտեխնոլոգիայում՝ նոր 
սերնդի գրանցող համակարգե-

նակությունը ուղիղ համեմատա
կան է նրա կաղապարի՝ մ-ՌՆԹ-ի 
պարունակությանը, հետևաբար 
նաև համապատասխան գենե
րի ակտիվության մակարդակին։ 
Կ-ԴՆԹ-ի խառնուրդը նստեցվում 
է միկրոչիպի վրա, որի յուրաքան
չյուր կետում սևեռված են համա
պատասխան դեներից որևիցե 
մեկի կոդավորող հաջորդակա
նությանը կոմպլեմենտար ԴՆԹ-ի 
ֆրագմենտներ; Կ-ԴՆԹ-ն գտնում 
է «իր» զույգը և կապվում է (հիբ
րիդացվում է) դրանց կոմպլեմեն- 
տարության սկզբունքով; Ինչքան 
շատ է լուծույթում տվյալ տիպի 
կ-ԴՆԹ-ն, այնքան՝ մեծ քանակով 
է այն ամրանում իր համապա
տասխան զույգին; Լուսարձա
կող ներկանյութով նախապես 
մշակված հետազոտվող նմուշի 
հետ կենսաչիպի փոխազդեցու
թյան դեպքում համապատաս
խան խցիկներում տեղի է ունե
նում քիմիական ռեակցիա. այդ 
խցիկները սկսում են լուսարձա
կել, որի ուժգնությունը կախված 
է գործընթացի արդյունավետու
թյունից ;

Այնուհետև հատուկ լուսա- 
ցրող սարքավորումը միկրոչիպի 
յուրաքանչյուր բջջում որոշում է

կ-ԴՆԹ-ի պարունակությունը, իսկ 
ծրագիրը այն համապատասխա
նեցնում է տվյալ բջջում սևեռված 
գենին (Նկ. 4); ԴՆԹ-միկրոչիպա- 
յին հետազոտության արդյունքը 
արտահայտվում է կետերի մատ- 
րիցով, որոնց ինտենսիվությունը 
ուղիղ համեմատական է համա
պատասխան գեների ակտիվու
թյանը;

ԴՆԹ-զոնդ. ԴՆԹ- զոն դը նխ  
շակիր ԴՆԹ-ի ֆրագմենտ է, 
որը կիրառվում է ԴՆԹ-ի մոլե
կուլի սպ եցիֆ իկ  տեղամասի 
հետ հիբրիդացման համար; Այն 
թույլ է տալիս նույնականացնե- 
լու իրեն կոմպլեմենտար ԴՆԹ-ի 
նուկլեոտիդային հաջորդակա
նությունները; ԴՆԹ-ն 94-1000̂ - 
ում դիսոցվում է երկու շղթանե
րի դրանց միջև կոմպլեմենտար 
կապերի քանդման շնորհիվ; Այս 
գորցընթացը դարձելի է. 650 Շ- 
ում տեղի է ունենում կրկնակի 
պարույրի կառուցվածքի վերա
կանգնում՝ ԴՆԹ-ի հիբրիդացում 
(ռենատուրացիա); Հիբրիդաց
ման գորցընթացը տեղի է ունե
նում ԴՆԹ-ի կամ ՌՆԹ-ի երկու, 
կամ ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի միաշղթա 
մոլեկուլների միջև, եթե դրանք 
կոմպլեմենտար են, և ձևա
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Վերլուծվող նմուշի 
լյումինեսցենտային նիշով նշված 

Ապակե ^  մոլեկուլները
կափարիչ

- ► -----------  #  ▼

* ո ։

Հելի խցիկները՝ կապված 
Վերլուծվող նմուշի լուծույթի մոլեկուլային զոնդերով

ներմուծման խողովակը
Նկ. 5. Կենսաչիպի աշխատանքի սկզբունքը

րի (ԴՆԹ-նանոչիպեր) ստեղծման 
նպատակով;

Կենսաչիպերի պատրաստ
ման եղանակները տարբեր են; 
Կենսաչիպեր պատրաստող խո
շոր ընկերություններից մեկը՝ 
Աֆֆիմետրիքս-ը (^քք^տտէոճ),
կենսաչիպերը պատրաստում է 
նույն եղանակով, ինչ էլեկտրո 
նային չիպերը (ընկերությունը 
գտնվում է Սիլիկոնային հար
թավայրում, Կալիֆոռնիա); 
ք^տտէհճ-ի չիպերը պատրաստ
վում են ապակե թաղանթի վրա 
ֆոտոլիթոգրաֆիայի մեթոդով՝ 
օգտագործելով հատուկ միկ- 
րոքսուքներ; Այդպիսի մեկ չիպի 
վրա տեղադրված են մի քա 
նի միկրոմերտ չափեր ունեցող 
տասնյակ (երբեմն հարյուր) հա
զարավոր կետեր; Յուրաքանչյուր 
այդպիսի կետ ԴՆԹ-ի մեկ եզակի 
ֆրագմենտ է, որի երկարությունը 
հասնում է մինչև տասնյակ նուկ- 
լեոտիդային հաջորդականու
թյան; Այս ձևով պատրաստված 
կենսաչիպը հետագայում հիբրի
դացվում է ներկանյութով նշված 
ԴՆԹ-ի մոլեկուլների հետ; Այս ձև
ով, օրինակ, համեմատվում են 
առողջ և քաղցկեղային բջիջնե
րից անջատված ԴՆԹ-ի մոլեկուլ
ները; Հաճախ համեմատվում են

տարբեր հիվանդներից անջատ
ված ԴՆԹ-ները; Վերլուծվող նյու
թը (արյուն, թուք և այլն) պարու
նակող լուծույթը անցկացվում է 
չիպի վրա, որոշ ժամանակ անց 
հարթակը լվացվում է; (Ի դեպ, 
հարկ է նշել, որ արյան մեջ և 
այլ կենսաբանական հեղուկնե
րում առկա են շատ մեծ թվով 
տարաբնույթ ցածրամոլեկուա 
յին միացություններ՝ լիգանդներ, 
որոնց փոխազդեցություննե
րի առանձնահատկությունները 
ԴՆԹ-ի հետ ուսումնասիրվում են 
մեր կողմից); Այնուհետև այն օլի֊ 
գոնուկլեոտիդները, որոնք չեն 
գտել իրենց կոմպլեմենտար հիմ
քերը, ևս լվացվում են; Եթե վեր
լուծվող նմուշում առկա է նուկլե֊ 
ոտիդ, որը կոմպլեմենտար ձևով 
ամրացել է թաղանթին, ապա 
առաջանում է ջրածնական կապ, 
այսինքն՝ տեղի է ունենում հիբ
րիդացում, և արդեն լվացվելիս 
այն չի հեռանում (Նկ. 5); Հիբ
րիդացումից հետո կենսաչիպի 
վրա առաջանում են նախշեր; 
Այդ նախշերը տարբեր են առողջ 
և քաղցկեղային բջիջների հա
մար, դրանք խիստ տարբերվում 
են նաև լեյկոզների (արյան սպի
տակ գնդիկներ) տարբեր ձևերի 
դեպքում; Լեյկոզի բուժվող ձևերի

դեպքում առաջանում են մի տի
պի նախշեր (թՅէէտտտ), չբուժվող 
ձևերը տալիս են այլ նախշեր; Հի
վանդությունը նույնն է, նախշերը՝ 
տարբեր; Նախշերի ձևից ելնելով՝ 
կարելի է ամենավաղ փուլում մեծ 
հավանականությամբ կանխո
րոշել հիվանդության ընթացքը; 
Չնայած այսպիսի չիպերը ունեն 
վերլուծական մեծ ունակություն, 
սակայն դրանք շատ թանկ են և 
դեռևս կիրառվում են բացարձա
կապես խոշոր հետազոտական 
կենտրոններում կամ կլինիկանե֊ 
րում;

Բացի ֆոտոլիթոգրաֆիայից՝ 
կենսաչիպերը պատրաստվում 
են նաև այլ եղանակով; Օրինակ՝ 
օլիգոնուկլեոտիդները (միաշղթա 
ԴՆԹ-ի համեմատաբար կարճ 
ֆրագմենտները) սինթեզվում են 
առանձին, այնուհետև կարվում 
են կենսաչիպին; Գոյություն ունի 
ԴՆԹ-չիպերի ստացման տեխնո
լոգիա, որը հիմնված է 10-20 նմ 
տրամագծով և մի քանի հարյուր 
նանոմետր երկարությամբ սիլի֊ 
ցիումային նանոխողովակների 
վրա; Ներդիրին ամրացված են 
միաշղթա ԴՆԹ-ի յուրահատուկ 
ֆրագմենտներ, որոնք հետա
զոտվող նյութի կոմպլեմենտար 
մոլեկուլների համար թիրախ են

54 ԳԻՏ ՈՒԹ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  Ա°3. 2011



ԿԵՆՍԱԲԺՇԿՈՒԹՑՈՒՆ

Նկ. 6. ՕԲԱ (ձՇ^) մեթոդով պատրաստված ԴՆԹ-նանոչիպի խցիկը

հանդիսանում; Հետազոտվող 
նյութը պարունակող հեղուկը 
բաց է թողնվում նանոխողովակ֊ 
ների միջով, և հետազոտվող նյու
թի ու ներդիրի ԴՆԹ-ների միջև 
կոմպլեմենտար համապատաս
խանության դեպքում խողովակը 
փակվում է; Այս դեպքում գրանց
վում է էլեկտրական հաղորդա
կանության փոփոխություն, որը 
տեղեկատվություն է տալիս յու֊ 
րահատուկ փոխազդեցության 
առկայության մասին; Այս տեխ
նոլոգիայի դրական կողմերից 
են ստացվող չիպերի համեմա
տաբար ցածր գինը և բարձր 
զգայունությունը;

Դեղանյութերի ազդեցության 
մեխանիզմի վերլուծման նպա 
տակով լայնորեն կիրառվում է 
սպիտակուցային միկրոչիպերով 
դարձելի սկրինինգի (ընտրողա
կան) տեխնոլոգիան; Այդպիսի 
չիպի խցիկները պարունակում 
են սպիտակուցային թիրախ
ներ; Վերլուծվող դեղանյութի մի
ացություններն ավելացվում են 
յուրաքանչյուր միկրոխցիկին, 
որից հետո որոշվում է թիրախի 
և միացության միջև փոխազդե
ցության առկայությունը՝ գրան
ցելով ֆլյուորեսցենտային, քե- 
միլյումինեսցենտային կամ 
ռադիոակտիվ ազդանշանը; 
Սպիտակուցային միկրոչիպերի 
տարբերակներից մեկը 100-ից 
ավելի սպիտակուցային ֆեր
մենտներ պարունակող չիպն է; 
Այդպիսի միկրոչիպի օգնությամբ 
հետազոտվել են տասնյակ պո
տենցիալ դեղանյութեր, որոնք, 
ըստ ազդման մեխանիզմի, ֆեր
մենտների արգելակիչներ են 
(դրանք գենային ինժեներիա- 
յի եղանակով ստացված սպի
տակուցներ են); Ֆերմենտա- 
յին միկրոչիպերի շնորհիվ այս 
դեղանյութերից առանձնացվել 
են մի քանի բարձր ընտրողակա
նություն ունեցող դեղանյութեր; 
ժամանակակից բժշկության 
մյուս ուղղությունը մարդու օրգա 
նիզմ միկրոչիպերի ներդրումն է;

Դրանք կարող են փոխարինել 
բժշկական լաբորատորիային;

ԴՆԹ-նանոչիպերի ստեղծ
ման համար նոր հնարավո
րություններ է ընձեռում Կելվի֊ 
նի զոնդի մեթոդը; Ներկայումս 
միկրոչիպերում նմուշի ԴՆԹ-ի և 
խմբավորված ԴՆԹ-զոնդի (չի
պի մակերեսին կարված հայտնի 
հաջորդականությամբ միաշղթա 
ԴՆԹ) միջև փոխազդեցությունը 
գրանցվում է ֆլյուորեսցենտա
յին նիշի միջոցով; Միկրոչիպերի 
ստեղծման ժամանակակից մե
թոդները թույլ են տալիս ԴՆԹ- 
զոնդերը սուբմիկրոնային ճշտու
թյամբ անցկացնել ներդիրի վրա, 
սակայն ազդանշանի գրանցման 
մեթոդները նման ճշտություն 
չունեն, այդ պատճառով գործ
նականում կիրառվում են մոտ 
10 մկմ չափեր ունեցող խցիկ
ներ; Այս տեխնոլոգիան հայտ
նի է որպես Կելվինի զոնդի 
մ ե թ ո դ  (^6^տ թաե6 քօոշ6 տհ 
օատշօթ7, ^ Բ ^ ) ;  Այն հնարա
վորություն է տալիս ուսումնա
սիրել կենսամոլեկուլների միջև 
փոխազդեցությունները, իսկ նրա 
համակցությունը (Ճ1Բ-Բ6 Ո-
ոՅոօհէհօցոՅթ7) մեթոդի հետ 
նման է ԴՆԹ-միկրոչիպերի տեխ
նոլոգիային (Նկ. 6); ^ԲՈ^-ը

խցիկի 250 նմ չափերի դեպքում 
թույլ է տալիս լավ ճշգրտու
թյամբ գրանցել ազդանշանը; 
Այս դեպքում ի հայտ են գալիս 
նանոչիպեր, որոնցում խցիկ
ների խտությունը հազարավոր 
անգամներ մեծ է; մեթոդի
դեպքում հետազոտվող նյութում 
չափվում է մակերևութային պո
տենցիալի բաշխումը; Մեծ թվով 
կենսաբանական մոլեկուլներ 
իրենց կառուցվածքում պարու
նակում են լիցքավորված տեղա
մասեր, օրինակ՝ ԴՆԹ-ի մոլեկու
լում բացասական լիցքավորված 
շաքարաֆոսֆատային կմախքը; 
Մոլեկուլների միջև բարձր յուրա
հատկություն ունեցող կոմպլեքս
ների ձևավորման դեպքում տե
ղի է ունենում լիցքի խտության 
վերաբաշխում; Հետազոտելով 
նմուշի մակերևութային պոտեն
ցիալի փոփոխությունը, կարելի է 
գրանցել կենսամոլեկուլների մի
ջև փոխազդեցությունը; Մեթոդի 
դրական կողմերից են բարձր լու
ծելիության շեմը՝ (<10 նմ), բարձր 
զգայունությունը (<50 նմ), նմուշի 
լուսածրման բարձր արագությու
նը (>1100 մկմ/վ), մոլեկուլների 
միջև սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ 
փոխազդեցությունների տար
բերակման հնարավորությունը;
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Եղանակը ոչ կոնտակտային Է 
և չի պահանջում նիշերի կիրա
ռում, ինչը հատկապես կարևոր Է 
կենսաբանական համակարգերի 
համար; Այս եղանակով հետա
զոտվել են երկու մոդելներ;

Առաջին դեպքում ուսումնա
սիրվել Է բիոտինի և գլիկոպրոտե- 
ին ավիդինի փոխազդեցությունը, 
որը նման Է հակածին-հակամար 
մին փոխազդեցությանը; Բիոտի- 
նը մեթոդով խմբավորվել
Է ոսկե ներդիրի վրա; Երկրորդ 
դեպքում ուսումնասիրվել Է 
եղանակի կիրառելիությունը 
ԴՆԹ-ի հիբրիդացման (ԴՆԹ-չխ 
պերի հիմքում ընկած երևույթի) 
գրանցման համար; Որպես ԴՆԹ- 
զոնդ՝ կիրառվել Է 15 նուկլեո֊ 
տիդ ունեցող միաշղթա ԴՆԹ, որը 
պարունակել Է մի դեպքում սի
բիրական խոցի, մյուս դեպքում 
մալարիայի գեների բեկորներ; 
Երկու դեպքում Էլ ԴՆԹ-զոնդին 
կոմպլեմենտար նմուշի ԴՆԹ-ի 
ավելացման դեպքում դիտվել Է 
ազդանշանի կրկնակի ուժեղա
ցում, որը չի դիտվել կոմպլեմեն֊

տարության բացակայության 
դեպքում; Այսպիսով՝ կենսաչիպե- 
րը կիրառվում են ամենատար
բեր նպատակներով; Բժշկության 
մեջ, օրինակ, կենսաչիպերը թույլ 
են տալիս հաշված ժամերի ըն
թացքում հիվանդների օրգանիզ
մում հայտնաբերել դեղանյութերի 
նկատմամբ տուբերկուլյոզի (պա
լարախտ, թոքախտ) բակտերիա
յի կայուն ձևերը; Եթե բժիշկները 
բակտերիաների կայունությունը 
որոշում են բուժումից հետո 2-3 
ամսվա ընթացքում, ապա այդ 
ժամանակամիջոցում հիվանդի 
թոքերը կարող են արդեն վնաս
վել; Տուբերկուլյոզի բակտերիա
ների կայուն ձևերի հայտնաբեր
ման ավանդական մեթոդները 
կարող են մի քանի շաբաթ պա 
հանջել; Կենսաչիպերի շնորհիվ 
այդ խնդիրը կարելի Է լուծել 1-2 
օրվա ընթացքում; Կենսաչիպե- 
րի ևս մեկ կարևոր բժշկական 
կիրառությունը լեյկոզների և այլ 
քաղցկեղային հիվանդությո^
ների ախտորոշումն Է; Օրինակ՝ 
որոշ լեյկոզների դեպքում հի

վանդին կարելի Է ժամանակա
կից դեղանյութերով արագ և 
արդյունավետ բուժել; Մյուսնե
րի դեպքում նույնիսկ հարկ չկա 
փորձել, անհրաժեշտ Է անմիջա
պես ոսկրուղեղի փոխարինում 
կատարել; Բժիշկները չեն կարող 
մեծ արագությամբ լեյկոզի այս 
ձևերը միմյանցից տարբերել, 
մինչդեռ բուժման ռազմավարու
թյունը պետք Է ճիշտ ընտրված 
լինի հենց սկզբից; Կենսաչիպերը 
թույլ են տալիս անմիջապես իրա
րից տարբերել կրծքի քաղցկեղի 
երկու՝ հեշտ բուժվող և դժվարու
թյամբ բուժվող ձևերը; Կենսաչի
պերը կիրառվում են նաև քա ղց
կեղի այլ ձևերի ախտորոշման 
նպատակներով; Կենսաչիպերը 
նաև անփոխարինելի գործիք են 
կենսաբանների համար, ովքեր 
կարող են արագորեն մեկ փորձի 
ընթացքում հայտնաբերել տար
բեր գործոնների ազդեցությունը 
(դեղանյութեր, սպիտակուցներ, 
սնունդ) տասնյակ հազարավոր 
գեների աշխատանքի վրա;

Ներկայումս անընդհատ կա-
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«Անտեսանելի թիկնոց» ստեղ
ծելու գործում բրիտանացի գիտ 
նականները մի քայլ առաջ են 
անցել; Եթե նախկինում նրանք 
կարողանում Էին հայացքից 
թաքցնել միայն մանրադիտակով 
տեսանելի առարկաներ, ապա 
այժմ անտեսանելի են դառնում 
անզեն աչքով տեսանելի իրե

րը; Հետազոտողները 
պնդում են, որ կարող 
են դիտորդի աչքից 
թաքցնել գնդասեղներ 
և ամրակներ, որոնք 
հազարավոր անգամ 
մեծ են միկրոսկոպիկ 
առարկաներից;

Իրականում «ան
տեսանելի թիկնոց» 
են անվանում ոչ թե 
թիկնոցը, այլ կալցիտի 
կամ կրային սպաթի 
բյուրեղը, որը հատուկ 

կերպով ճեղքում Է լույսը; Այդ բյու
րեղն իրենց աշխատանքներում 
օգտագործում են Բիրմինգհեմի 
համալսարանի ֆիզիկոսները, 
Լոնդոնի կայսերական քոլեջի 
նրանց գործընկերները, ինչպես 
նաև Դանիայի տեխնիկական 
համալսարանի աշխատակից
ները; Մի խումբ գիտնականներ

Դանիայի համալսարանի ֆիզի
կայի և ասղագիտության ֆա
կուլտետի ներկայացուցիչ Շուան 
Չժանի գլխավորությամբ պնդում 
են, որ ի վիճակի են անտեսանե
լի դարձնել շատ ավելի խոշոր 
առարկաներ, քա ն իրենց մրցա
կիցները;

Գյուտարարները սոսնձել են 
երկու եռանկյուն բյուրեղ և տե- 
ղադրել հայելու վրա; Լույսի շո
ղը, թափանցելով բյուրեղի մեջ, 
բաժանվում Է երկու շողի, որոնք 
տարածվում են տարբեր արա
գությամբ և տարբեր ուղղություն
ներով; Թեև բուն բյուրեղը տեսա
նելի Է, դրա տակ տեղադրված 
առարկաներն արդեն անտեսա
նելի են; Գիտնականներն ասում 
են, որ սահմանափակված են 
միայն բյուրեղի չափերով; Ավե
լի մեծ բյուրեղի դեպքում կարելի 
Է անտեսանելի դարձնել ավելի 
խոշոր առարկաներ;
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տարելագործվում են ԴՆԹ-չխ 
պերը; Մշակված տեխնոլոգիան 
թույլ է տալիս որոշել տարբեր 
վիրուսների մոտավորապես 14 
տեսակներ՝ մենինգիտի և էնցե
ֆալիտի հարուցիչներին; Ապա
գայում ակնկալվում է մեթոդի 
ընդլայնման հնարավորություն 
և մենինգիտ առաջացնող տ ա ր  
բեր տեսակի բակտերիաների և 
սնկերի ախտորոշման արդյու
նավետության մեծացում; Հեռան
կարում ծրագրավորված է նաև 
այլ վիրուսների որոշման մեթոդ
ների ստեղծումը;

Ֆրանսիացի հետազոտող֊ 
ները կիրառել են ԴՆԹ-չիպե- 
րի տեխնոլոգիան, որի միջոցով 
հնարավոր է դարձել ախտորո
շել և կանխորոշել գլխուղեղի 
քաղցկեղի ամենատարածված 
ձևի ընթացքն ու ելքը; Գլիոմա- 
ները (գլխուղեղի ուռուցքները) 
կազմում են գլխուղեղի քա ղց
կեղով հիվանդացության մոտ 
50 %-ը, որոնք հայտնաբեր
վում են չափահաս բնակչության 
շրջանում; Մինչև այժմ ստացված 
չեն սպեցիֆիկ մարկերներ կամ

գենետիկական չափանիշներ, 
որոնք թույլ կտային կանխորո
շել գլիոմայի ամեն մի տիպի ըն
թացքն ու ելքը; Գլխուղեղի քա ղց
կեղի բուժման ժամանակակից 
մեթոդները դժվար և ա շխատա
տար գործընթացներ են, քանի 
որ կապված են ուռուցքագոյաց- 
ման անմիասեռության և փոփո
խականության հետ; Գլիոմաները 
չափահասների շրջանում գլխու
ղեղի ամենահաճախ հանդխ 
պող չարորակ ուռուցքներն են, 
որոնց ախտորոշումը ներկա
յումս հիմնված է միկրոսկոպիկ 
վերլուծության արդյունքների 
վրա; Ֆրանսիացի գիտնական
ները, կիրառելով ԴՆԹ-չիպերի 
տեխնոլոգիան, ախտորոշել են 
հիվանդության ընթացքն ու ել
քը; Գիտնականները գլիոմայի 
բջիջներում նույնականացրել են 
մեկ քրոմոսոմի մի քանի տիպի 
դելեցիաներ (գենի մի հատվա
ծի դուրս մղվելը), և պարզվել է, 
որ դրանցից միայն մեկն է կապ
ված հիվանդության բարեհաջող 
ելքի հետ; Քրոմոսոմ 1-ի կարճ 
ուսի լրիվ պոկման համակցումը 
19 քրոմոսոմի երկար ուսի լրիվ

պոկման հետ բարեհաջող ելքի 
մասին է վկայում; Մյուս կողմից 
քրոմոսոմ 1-ի կարճ ուսի մաս
նակի պոկումը վկայում է ավե
լի չարորակ ուռուցքի մասին; 
Ախտորոշման նոր մեթոդը նոր 
հեռանկարներ է բացում քաղց- 
կեղագոյացման հիմքում ընկած 
մեխանիզմների բացահայտման 
հարցում; Կիրառելով այս մեթո 
դը՝ բժիշկները կկարողանան 
ավելի ճշգրիտ դասակարգել 
գլիոմաները՝ գլխուղեղի քաղցկե
ղի բուժման անհատական եղա
նակների մշակման համար;

Այսպիսով՝ կենսաչիպերի
ստեղծումը և կիրառությունը կեն
սաբանության և բժշկության մեջ 
արագ զարգացող նոր ուղղու
թյուն է; Ֆարմակոգենետիկա- 
կան թեստերի ներդրումը նոր 
դեղանյութային միջոցների ստեղծ
ման մեջ կնպաստի ֆարմակոթե
րապիայի արդյունավետության և 
անվտանգության բարձրացմանը; 
Մասնագետների կանխագուշա
կությամբ կենսաչիպերը կդառ
նան XXI դարի կենսաբժշկության 
հիմքը;

«Սա հսկայական նվաճում 
է, չէ՞ որ առաջին անգամ է, որ 
անտեսանելիության գոտին այն
քա ն մեծ է, որ այն կարելի է տար
բերել անզեն աչքով»դ ասում է 
դոկտոր Չժանը;

«Առաջին անգամ կիրառե
լով բնական բյուրեղներ արհես
տականների փոխարեն՝ մենք 
կարողացանք մեծացնել անտե
սանելիության գոտին և թաքց
նել ավելի խոշոր առարկաներ, 
որոնք հազարավոր անգամ 
գերազանցում են լույսի ալիքի 
երկարությունը; Նախկինում կի
րառվող միջոցները թույլ էին տա–

լիս թաքցնել միայն մի քանի միկ
րոն չափեր ունեցող առարկաներ 
և պատրաստվում էին նանոնյու- 
թերից,֊ շարունակում է գիտնա
կանը; Բայց նման նանոնյութերի 
ստացումը շատ երկարատև գոր
ծընթաց է, իսկ որ գլխավորն է, 
այն սահմանափակում է անտե
սանելիության գոտու չափերը»,- 
նշում է նա;

Հիշեցնեք, որ Լոնդոնի կայ
սերական քոլեջում վաղուց են 
ուսումնասիրում անտեսանե
լիության հիմնախնդիրները; 
Օրինակ՝ 2010 թ. նոյեմբերին 
հաղորդվել էր «անտեսանելի 
թիկնոց» ստեղծելու մասին; Այն 
ունի կանոնավոր դարսված փոք
րիկ ձողիկներից կազմված կա
ռուցվածք, որը մասնակիորեն 
կորացնում է լույսի շողերը; Նա- 
նոտեխնոլոգիաների միջոցով 
պատրաստված այդ սարքը թույլ 
է տալիս անտեսանելի դարձնել 
մինչև 1 մմ մեծություն ունեցող 
առարկաներ;

Բրիտանիայի գիտնականնե
րը մշակել են նաև տանկեր և այլ 
զրահատեխնիկա անտեսանե
լի դարձնելու եղանակ՝ տանկի, 
զրահամեքենայի կամ զրահա
պատ սակրավոր ռոբոտի վրա 
քսված նանոնյութը պրոյեկտում 
է ռազմական մեքենայի մակե
րեսին այն տեղանքի ճշգրիտ 
նկարագիծը, որով տվյալ պա 
հին անցնում է մեքենան, և այն 
փոփոխվում է մեքենայի շարժ
ման համեմատ; Այդ նկարագիծը 
ստացվում է շրջակա տարածքի 
պատկերի հիման վրա, որը բոլոր 
կողմերից նկարահանվում է տե
սախցիկների միջոցով և վերլուծ
վում մեքենայում գտնվող համա
կարգչի կողմից;

«Անտեսանելի թիկնոց» ստեղ
ծելու փորձեր արդեն երկար տա 
րիներ կատարում են տարբեր 
երկրների, այդ թվում՝ Ռուսաս
տանի, ԱՄՆ-ի, Չինաստանի և 
ճապոնիայի գիտնականները;

* հէէթ;//ո6\«տւ՜ս.օօտ.
ԱՏ3. 2011 ԳԻՏ ՈՒԹ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  | 57



ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱ
ԿԱՆ ՃԱՐՑԱՐԱ- 
ԳԻՑՈՒԹՑԱՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ՄԱՐԱՏ ՄՈՒՐԱԴՑԱՆ
ՀՊՃՀ միկրոէլեկտրոնիկայի և կենսաբժշկական սար
քերի ամբիոնի դոցենտ, տեխնիկական գիտություն
ների թեկնածու
Գործունեության ուղղությունները՝ անալոգային և 
թվային սխեմատեխնիկա, միկրոէլեկտրոնիկա, կեն
սաբժշկական սարքեր և համակարգեր 
Տ-տտԱ։ տսրտ3ր@տտս3.3տ

Կ ենսաբժշկական ճարտա֊ 
րագիտությունը տեխնիկայի 
բուռն զարգացման հետևան
քով  առաջացած և բժշկության 
կողմից խիստ պահանջարկված 
մասնագիտություն է; Բժշկա
կան ցուցանիշների չափման, 
գրանցման, անընդմեջ հսկման, 
խթանման, հիվանդի աշխատու
նակության գնահատման, պ րո  
թեզավորման, բիոպրոթեզավոր 
ման, արհեստական օրգանների 
ստեղծման, ներքին օրգանների 
պատկերների ստացման, ցու
ցադրման և այլ հարցերի լու
ծումն անհնար է պատկերացնել 
առանց ճարտարագիտական 
ժամանակակից տեխնոլոգիա
ների (համակարգչային, միկ֊ 
րոպրոցեսորային, օպտոէլեկտ- 
րոնային, միկրոէլեկտրոնային և 
նանոէլեկտրոնային, ինտեգրալ 
տեխնիկայի ծրագրային, ճշգրիտ 
մեխանիկայի, մեխատրոնիկայի, 
քիմիայի, կոմպոզիտային նյու
թագիտության և այլն) օգտ ա 
գործման, որոնք կենսաբժշկա
կան սարքերի և համակարգերի 
ստեղծման հիմքն են;

Բժշկությունը, լինելով ամե
նաբարդ և բազմերանգ խնդիր
ներ ունեցող գիտություն, դարեր 
շարունակ զուրկ է եղել մարդու

կյանքի համար կարևորագույն 
ցուցանիշների չափման, հետա
զոտման, ներքին օրգանների, 
անոթների, կմախքի, մարմնի 
տարբեր մասերում ուռուցքների 
և այլ գոյացումների արտապատ
կերման և ախտորոշման հնարա
վորություններից; Քանի որ ցան
կացած կենսաբանական օբյեկտ 
իր մեջ ներառում է բազմապիսի 
և բազմաբնույթ համակարգերի 
ներդաշնակ աշխատանքների 
բարդ, փոխհամագործակցված 
միացություն, որը կարիք ունի 
խորը և մանրակրկիտ ուսումնա
սիրության, ապա կենսաբժշկա
կան ճարտարագիտության 
առաջադրած խնդիրները նույն֊ 
պես պահանջում են նոր տեխնո
լոգիաների ուսումնասիրություն 
և բժշկական սարքերի և համա
կարգերի մշակում և ներդրում; 
Դարեր շարունակ բժիշկն ունեցել 
է միայն պարզագույն գործիք
ներ, որոնցով նա կարող էր ստա
նալ հիվանդության մասին որո
շակի սահմանափակ տվյալներ 
և հիմնվելով միայն իր կողմից 
կուտակված փորձի, վիճակագ
րական տվյալների, գիտելիքնե
րի և ներքին զգացողության վրա՝ 
կատարել հիվանդության ա խ տ ո  
րոշում և բուժում;

Կենսաբժշկական ճարտա
րագիտության հիմնական նպ ա 
տակն է որքան հնարավոր է 
հարստացնել բժշկին տրվող 
օբյեկտիվ տվյալների քանակը 
և ճշտությունը՝ հիմնվելով օր
գանիզմում կատարվող ֆիզի
կական ու քիմիական երևույթ֊ 
ների բացահայտման և չափման 
վրա; Օրինակ՝ սրտի ձայները 
ստետասկոպով լսելու դարերով 
լայն տարածում ստացած աուս 
կուլտացիայի մեթոդը, որով 
կատարվում էր ձայների ուժգ
նության հաճախային տիրույթի 
տարբերակում, և դրա հիման 
վրա բժիշկները կատարում էին 
սրտի փականների աշխատան
քի գնահատում և ախտորոշում, 
հիմնված էր բժշկի լսողության և 
ձայների տարբերակման հմտու
թյան վրա, ինչն իր մեջ պարու
նակում է սուբյեկտիվ գործոն, 
քանի որ բժշկի տարիքի հետ 
հմտությունն աճում է, իսկ լսողու
թյունը՝ վատանում; Այդ խնդրի 
լուծման օբյեկտիվությունն ապա 
հովելու նպատակով ստեղծված 
են ձայների գրանցման և ցու
ցադրման հնարավորություններ, 
ի դեպ, այդ գրանցումները կա
տարվում են էլեկտրասրտագրի 
գրանցմանը զուգընթաց՝ առանց
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ժամանակային շեղման; Սրտի 
փականների աշխատանքի ուլտ
րաձայնային հետազոտման մե
թոդները և սարքերը հնարա
վորություն են ընձեռում բժշկին 
անարյուն եղանակներով տեսնել 
և տեսագրել դրանց աշխատան
քի գործընթացը՝ առանց հի
վանդին ցավ պատճառելու; Եվ 
վերջապես, սրտի աշխատանքի 
Էլեկտրական ակտիվության գնա 
հատումն արդեն մեկ դար Է, որ 
կատարվում Է Էլեկտրասրտագ
րության միջոցով, որը բժշկագի
տության կողմից ընդունված Է որ
պես լավ ուսումնասիրված և լայն 
տարածում ստացած դասական 
ուղղություն; Անցյալ դարի վեր
ջում ստեղծվեցին արյունա
տար անոթների աշխատանքի 
հետազոտման նոր մեթոդներ՝ 
կիրառելով արյան հոսքի արա
գության չափման Դոպլերի Էֆեկ
տը; Մշակվեցին այդ սկզբուն
քով  աշխատող սարքեր, որոնք 
բժիշկներին հնարավորություն 
են տալիս հետազոտել հիվան
դի արյունատար համակարգի 
տարբեր հատվածներ անարյուն 
եղանակով; Ստեղծված են հա
տուկ կատետրացման մեթոդով 
երակների վիճակի հետազոտ
ման, արյան հոսքի գնահատ
ման տեսանելիացման մեթոդ
ներ և սարքեր, որոնց միջոցով 
հնարավորություն Է ընձեռվում 
կատարել երակների նեղացած 
հատվածների լայնացում առանց 
վիրահատության (ստենդավո 
րում); Այս մեթոդը հնարավոր 
դարձավ ներդնել բժշկության 
մեջ բարձր տեխնոլոգիաների 
զարգացման շնորհիվ, որն այժմ 
լայնորեն կիրառվում Է աշխարհի 
համարյա բոլոր մասնագիտաց
ված սրտաբանական կենտրոն
ներում; Բժիշկների դարավոր 
երազանքը՝ թափանցել օրգա 
նիզմի ներսը և տեսնել ներքին 
օրգաններն առանց վիրահատ
ման, այժմ իրականացել Է շնոր
հիվ ճարտարագետների կողմից 
մշակված սարքերի, որոնց հիմ

քում ընկած են տարբեր ֆիզիկա
կան երևույթներ;

Առաջին ստեղծված սարքը, 
որը հնարավորություն Էր տա 
լիս բժիշկներին տեսնել ներքին 
որոշ օրգաններ և հիմնականում 
կմախքի տարբեր հատված
ներ, ռենտգենյան սարքն Էր, 
որը հիմնված Է ռենտգենյան 
ճառագայթների գեներացման, 
հետազոտվող մարմնի հատ
վածի միջով դրանց թափանց
ման ու մարմնի կողմից տարբեր 
հատվածներում կետային ուժգ
նության փոփոխման և ֆոտո 
լյումինեսցենտային Էֆեկտի ու 
ֆոտոգրաֆային տեխնոլոգիայի 
կիրառման միջոցով տեսանելի 
պատկերների ստացման վրա, 
ինչը մինչև այժմ լայնորեն կի
րառվում Է բժշկության մեջ՝ չնա
յած ստորև բերված ակնհայտ 
թերություններին.

1. ճառագայթման վնասակա
րությունը, որի համար, իհարկե, 
ստեղծված են հետազոտողի և 
հետազոտվողի ճառագայթման 
ուժգնության և ճառագայթման 
ժամանակը սահմանափակող 
միջոցներ՝ պահպանելով թույ
լատրելի անվնաս նորմերը;

2. ստացված պատկերնե
րի համեմատաբար ցածր թ ո  
ղարկելիությունը (պատկերում 
մանրամասների, տարրերի չա
փերի փոքրացման հնարավորու
թյունը), հարևան կետերի միջև 
կոնտրաստի մեծացման հնարա
վորության սահմանափակումը;

Ցածր օգտակար 
գործողության գոր
ծակիցը, որի արժե
քը չի գերազանցում 
ճ ա ռ ա գ ա յ  թ վ ա  ծ 
Էներգիայից ստաց
ված տեղեկատ
վության 0.02 %-ը;
Պատկերի որակը 
կարելի Է լավաց
նել ճառագայթման 
ուժգնության աճով, 
ինչը, սակայն,
պետք Է լինի սահ

ԿԵՆՍԱԲՇԺԿԱԿԱՆ
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մանափակ; Հարցը լուծվում Է 
ստացված ֆոտոնների ուժեղաց- 
մամբ՝ Էլեկտրոնային մեթոդների 
կիրառմամբ և զգայուն նյութերի 
ստեղծման ու այլ տեխնոլոգիա
ների մշակման ուղղությունների 
զարգացմամբ;

Համակարգչային տեխնիկա
յի զարգացումը և դրա լայն կի
րառությունը հնարավորություն 
ստեղծեցին մշակել նոր տի
պի սարքեր՝ համակարգչային 
տոմոգրաֆներ (Նկ. 1), որոնց 
աշխատանքի հիմքում ընկած 
Է ռենտգենյան կետայնացված 
պատկերների ստացումը՝ օգ 
տագործելով երկչափ կետային 
կոորդինատային համակարգի 
հաշվարկային տեղեկատվու
թյունը; Համակարգչային տ ո  
մոգրաֆը արտացոլում Է մարմ
նի հետազոտվող հատվածի 
ուղղահայաց հարթության մեջ 
շրջանաձև դասավորված իրա
րից որոշակի անկյան տակ շեղ
ված երկու նեղ ռենտգենյան 
ճառագայթների հատումից 
ստացված կետային տեղեկատ
վությունը, որի հիման վրա կա
ռուցում Է հետազոտվող հատվա
ծի ամբողջական պատկերը; Այս 
սարքը հնարավորություն Է տա 
լիս բժիշկներին ստանալ մար
մինը հատող իրար զուգահեռ 
հարթությունների պատկերնե
րը, որտեղ պարզորոշ երևում են 
մարմնի հետազոտվող հատվա
ծի բոլոր մանրամասները;

Նկ. 1
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Վերջին կատարելագործ
ված համակարգչային տոմոգ- 
րաֆները նույնիսկ կարողա
նում են ստացված զուգահեռ 
հատող շերտերից առաջացած 
արդյունքների հիման վրա ստեղ
ծել տարածական ամբողջական 
ծավալային պատկեր; Այդ պատ
կերներն անհամեմատ բարձր 
որակի են, քանի որ կառուց
ված են մատրիցայի կետային 
կոորդինատային համակարգի 
սկզբունքով, ինչը կարելի է համե
մատել թվային ֆոտոխցիկներից 
ստացված բազմակետ պատկեր
ների հետ; Հարկ է նշել, որ թվա
յին ֆոտոխցիկներից ստացված 
պատկերների որակը, այնուա
մենայնիվ, գերազանցում է վերը 
նկարագրված ռենտգենյան տ ո  
մոգրաֆիկ պատկերների որակը, 
քանի որ ժամանակակից նա նո  
էլեկտրոնային տեխնոլոգիաները 
թույլ են տալիս ստանալ պատ
կերներ, որոնց մեջ զետեղված 
կետերի քանակը տասը միլիո
նից ավել է, ինչը տեխնիկապես 
շատ դժվար է իրագործել ռենտ
գենյան տոմոգրաֆիկ պ ա տ կեր 
ների համար;

Այժմ քննարկենք մեկ այլ 
հարց. ինչպես են աչքի միջոցով 
պատկերներ հաղորդվում ու
ղեղին, և ինչպես են դրանք ըն
կալվում; Այս հարցին պատաս
խանելու համար կատարվել են 
բավական բարդ ուսումնասիրու
թյուններ, որոնց արդյունքում հե- 
տազոտողներն եկել են հետևյալ 
եզրահանգումների;

Բացի վաղուց հայտնի պատ
կերի օպտիկական ֆոկուսավո 
րումից, ինչը գրգռում է ուղեղին 
հաղորդող տեսողական նյարդը, 
հայտնաբերվել է, որ պատկե
րի որոշակի նեղ հատվածնե
րում կատարվում է տեսածրում՝ 
պատկերի հարևան կետերի մի
ջև կոնտրաստ գտնելու համար;

Եթե տեսածրման արդյուն
քում կոնտրաստ է հայտնաբեր
վում, ապա տվյալ տեսողական 
նյարդից գեներացվում են հա-

ջ ո ր դ ա կ ա ն  
իմպուլսներ, 
որոնց հա
ճախությունն 
աճում է
կո նտրաստի  
աճին համըն
թաց;

Ո ւ ղ ե ղ ը ,  
ս տ ա ն ա լ ո վ  
պ ա տ կ ե ր ի  
յ ո ւ ր ա ք  ա ն - 
չյուր կետից 
իմպուլսների 
հաճախ ա յ ի ն  
մոդուլացված ազդանշանները, 
ձևավորում է ամբողջական 
պատկեր, որի թողարկելիությու- 
նը (որակը) ակնհայտորեն կախ
ված է տեսածրող կետերի քա նա 
կից;

ժամանակակից տեխնիկա
կան առաջընթացը թույլ է տալիս 
տեսածրել ցանկացած բնույթի 
պատկերներ և դրանց միջոցով 
կատարել պատկերների ժա 
մանակային մոնիտորինգ, որը 
բժիշկներին թույլ է տալիս հեշ
տությամբ գնահատել բուժման 
արդյունավետությունը և կատա
րել բուժման ռազմավարության 
ճիշտ ընտրություն ու բուժում;

Հաշվի առնելով ռենտգենյան 
ճառագայթների վնասակար 
ազդեցությունը՝ գիտնականները 
հայտնաբերել և մշակել են ներ
քին օրգանների հետազոտման 
և դրանց պատկերների ստաց
ման ուլտրաձայնային և մագնխ 
սառեզոնանսային նոր մեթոդ
ներ, որոնք հնարավորություն են 
տվել ճարտարագետներին մշա
կել այդ սկզբունքով աշխատող 
բժշկական հետազոտման բազ
մապիսի սարքեր;

Մագնիսական ռեզոնան
սային մեթոդի կիրառման հա
մար նախ պետք է չեզոքացնել 
երկրի մագնիսական դաշտի 
ազդեցությունը հետազոտողի 
վրա, որը բավական կարևոր 
խնդիր է, քանի որ ստացված 
ազդանշանների արժեքներն

Նկ. 2.
անհամեմատ փոքր են մեզ շրջա- 
պատող մագնիսական դաշտերի 
արժեքներից (Նկ. 2); Նույնանման 
դժվարություններ առկա են նաև 
էլեկտրասրտագրի, ուղեղագրի, 
մկանագրի գրանցման ժամա
նակ, երբ շրջապատի էլեկտրա
մագնիսական դաշտի աղմուկ
ները գերազանցում են ստացվող 
ազդանշանների մեծությունները;

Հայտնի է, որ ջրի մոլեկուլը 
կազմված է ջրածնի պրոտոննե
րից, որոնք մեծ արագությամբ 
պտտվում են իրենց ատոմի շուր
ջը՝ ստեղծելով առանձին մագնի
սական դաշտեր, որոնք կարելի է 
նմանեցնել փոքրիկ գիրոսկոպ- 
ների; Երբ դրանց վրա ազդում են 
ուժեղ հաստատուն մագնիսա
կան դաշտով, այդ փոքրիկ մագ
նիսներն ընդունում են ազդող 
մագնիսական դաշտի ուղղու
թյունը՝ չթեքելով իրենց պտտման 
նախկին առանցքները, իսկ 
արտաքին դաշտի վերացու
մից հետո դրանք վերադառնում 
են նախկին վիճակին՝ ստեղծե
լով մագնիսական ազդանշան 
(Նկ. 3); Այդ ազդանշանների 
օգնությամբ ստեղծվում է հե
տազոտվող օբյեկտի մագնիսա
կան պատկեր; Այդ գործընթացի 
ապահովման համար հաստա
տուն մագնիսական դաշտի վրա 
ազդում են փոփոխական մագ
նիսական դաշտով, որի հաճա
խության փոփոխմամբ հասնում
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են ատոմի սեփական մագնիսա
կան դաշտի և ազդող մագնիսա
կան դաշտերի հաճախականա- 
յին ռեզոնանսի տվյալ համասեռ 
մագնիսական հետազոտվող 
միջավայրում; Եթե միջավայ
րի համասեռությունը խա խտ 
ված է, ապա ստացվում են այդ 
անհամասեռության պատճառով 
առաջացած տարբեր մեծության 
ազդանշաններ, որոնց միջոցով 
կառուցվում են էլեկտրական 
պատկերներ, որոնք կերպա
փոխվում են տեսանելի պ ատ 
կերների;

Նկ. 3
Հայտնի է, որ ջրածնի ատոմի 

ռեզոնանսային հաճախությունը 
գտնվում է 10 ՄՀ սահմաններում 
0.2 տեսլա հաստատուն մագնխ 
սական դաշտի ազդեցության 
ժամանակ; Քանի որ այդ հաճա
խությունը պատկանում է ռա դիո  
հաճախային տիրույթին, ուստի 
դրա վնասակար ազդեցությունն 
օրգանիզմի վրա դեռ չի նկատ
վել; Փաստորեն, այս հետազոտ
ման մեթոդը հիմնված է մարդու 
մարմնի մեջ ջրածնի ատոմնե- 
րի կուտակումների բաշխման 
հայտնաբերման հիման վրա; 
Քանի որ մարմնի 75 %-ը կազմ
ված է ջրի մոլեկուլներից, ապա 
նշված մագնիսառեզոնանսային 
համակարգչային համակար

գը հիվանդությունների ա խ տ ո  
րորոշման համար գրավել է իր 
արժանի տեղը;

Ուլտրաձայնային հետազոտ
ման սարքերի ստեղծումը նույն
պես լայն տարածում է ստացել 
ներքին այն օրգանների հետա
զոտման համար, որոնք պար
փակ են և չունեն հաղորդակ
ցություն արտաքին շրջապատի 
հետ, իսկ այն օրգանները, որոնք 
ունեն մուտքի հնարավորություն, 
հետազոտվում են օպտիկական 
էնդոսկոպներով;

Ուլտրաձայնային էլեկտ
րական սարքերի վնասակար 
ազդեցություն օրգանիզմի վրա 
չի նկատվել, այդ պատճառով 
հետազոտման ժամանակը և 
կրկնության հաճախությունը 
նորմատիվ փաստաթղթերով չի 
սահմանափակված; Ուլտրաձայ
նային հետազոտման սարքերի 
աշխատանքի սկզբունքն այն է, 
որ ուլտրաձայնային ալիքները, 
թափանցելով օրգանիզմի հե
տազոտվող հատվածը, հանդի
պում են տարբեր խտություններ 
ունեցող շերտերի, որոնցից անդ
րադառնում են տարբեր ուժգնու
թյամբ՝ կախված խտությունների 
տարբերությունից և քիմիական 
բաղադրություններից; Տարբեր 
ճառագայթման ուղղություննե
րից անդրադարձված ալիքների 
մոդուլացված տեղեկատվության 
հիման վրա կազմվում են երկ֊ 
չափ տեսանելի պատկերներ, 
որոնք արտապատկերում են հե
տազոտվող ներքին օրգաննե
րի իրական չափերը և ձևը; Այս 
սարքերի օգնությամբ բժիշկնե֊ 
րը կարողանում են ախտորոշել 
վերը նշված ներքին օրգանների 
հետ կապված հիվանդություն
ները՝ ուռուցքները, գերաճը, 
այլ գոյացումների ֆիզիկական 
չափերը, թերզարգացումները; 
Դրանք թույլ են տալիս ուսումնա
սիրել սրտի փականների ա շխա 
տանքը, դրանց ձևի և չափերի 
փոփոխությունները, սրտամկա
նի ինֆարկտի հետևանքով

առաջացած մկանների ֆիզիկա
կան չափերի փոփոխություննե
րը, անևրիզմայի զարգացման 
ընթացքը (Նկ. 4)։

Նկ. 4
Այն ներքին օրգանները,

որոնք ունեն մուտքի հնարավո
րություն (ստամոքսը, աղիքները, 
թոքերը, շնչուղիները) հետա
զոտվում են էնդոսկոպներով (Նկ. 
5,6);

Նկ. 6
Այս սարքերի աշխատանքի 

սկզբունքն այն է, որ արտաքին 
աղբյուրից ստացված լույսով 
մանրաթելերի օգնությամբ լուսա
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վորվում են հետազոտվող օրգա 
նի ներքին պատերը, խոռոչնե
րը; Լուսավորված հատվածների 
պատկերները նույնատիպ ման
րաթելերի այլ փնջի միջով հա
ղորդվում են դեպի հետազոտողի 
աչքը՝ օգտագործելով օպտի
կական ֆոկուսացնող և ուղղոր
դող ոսպնյակների համակարգ; 
Քանի որ սարքը ճկում Է և ունի 
ներդրված գլխիկի 120 աստի
ճան պտույտի հնարավորություն 
և արտաքին կառավարում, հե- 
տազոտողին հնարավորություն Է 
տալիս տեսնել հետազոտվող օր
գանի ներքին հատվածի իրական 
պատկերը իր բնական գույնե
րով; ժամանակակից Էնդոսկոպ
ները հնարավորություն ունեն ոչ 
միայն տեսնելու, այլև ցուցադրե
լու և տեսագրելու ամբողջ հետա
զոտման ընթացքը՝ հիվանդին 
տալով իրական տեսանկարը; 
Վերջինս կարևոր Է ոչ միայն նրա 
համար, որ հիվանդը ստանում Է 
փաստացի տեսագրված նյութ՝ 
հետազոտման ընթացքի մասին, 
այլև այն շատ կարևոր Է հետա
գա հետազոտման պատկերնե
րի հետ համեմատման համար, 
որը բժշկին հնարավորություն 
Է տալիս իրապես գնահատել 
հիվանդության ընթացքը, բուժ
ման արդյունավետությունը, տալ 
իրական գնահատական և ընտ
րել բուժման ռազմավարություն;

Այժմ անդրադառնանք Էլեկտ
րասրտագրության, ուղեղագ
րության և մկանագրության հետ 
կապված խնդիրներին; Չնայած 
բժշկության տեսանկյունից այդ 
ուղղություններն իրարից շատ են 
տարբերվում, սակայն այս երեք 
տիպի ազդանշանների ֆիլտըր 
ման, ուժեղացման և գրանց
ման տեխնիկական մեթոդները 
սկզբունքորեն իրար նման են, 
քանի որ կատարվում Է ներքին 
օրգաններից գեներացված բի
ոլոգիական ազդանշանների 
գրանցում՝ առանց օբյեկտի վրա 
արտաքին ֆիզիկական դաշտե
րի ազդեցության;

է լ եկտրասրտագրո ւ թ յ ո ւ նը  
բավական խորը ուսումնասիր
ված և գործնականորեն լայն 
կիրառություն ստացած բժշկա
կան ուղղություն Է, որով բժիշկ
ները կարողանում են հստակ 
ախտորոշել սրտի կծկումների 
ռեժիմի խախտման, ինչպես նաև 
սրտամկանի հաղորդականու
թյան փոփոխման հետ կապված 
պատճառները, սրտամկանի ին
ֆարկտի տեղայնությունը, խո
րությունը և տարածվածությունը; 
էլեկտրասրտագրի անընդմեջ 
հսկման միջոցով կարողանում 
են ժամանակին հայտնաբերել 
ու կանխարգելել իշեմիկ հիվան
դությունների զարգացումը և օ գ 
տագործելով անընդմեջ հսկման 
հետադարձ կապը՝ գնահատել 
ու ճշգրտել բուժման ռազմա
վարությունը; Այս ուղղությամբ 
ստեղծված ավտոմատ հսկման 
համակարգչային համակարգե
րը թույլ են տալիս իրագործել 
սրտային հիվանդների անընդ
մեջ հսկողություն իրական ժա 
մանակում և նույնիսկ կատարել 
սրտի տարբեր հատվածների 
վնասվածքների թվայնացված 
արժեքներով քարտեզավորում, 
որտեղ պարզորոշ նկարված 
են ինֆարկտի օջախների տա 
րածվածությունն ու խորությունը՝ 
թվային եղանակներով ուժգնու
թյան պատկերմամբ;

Խոլտերի գրպանի դյուրա
կիր Էլեկտրասրտագրիչներով 
կատարվում Է հիվանդի 48-ժա֊ 
մյա անընդմեջ սրտագրություն 
իրական աշխատանքային պայ
մաններում, և օբյեկտիվորեն 
գնահատվում են ռիթմի խ ա խ 
տումների կրկնման հաճախու
թյունը և տևողությունը;

Մեր կողմից մշակված գրպա 
նի միկրոպրոցեսորային թվայ
նացված Էլեկտրասրտագրխ 
չը թույլ Է տալիս գրաֆիկական 
Էկրանի վրա տեսնել գրանցված 
Էլեկտրասրտագրերը, որոնց հի
շողության քանակը 128 Է, իսկ 
վերագրանցումը՝ անսահմանա

փակ; Գրանցված Էլեկտրասըր 
տագրերը կարելի Է հաղորդել 
համակարգչին և պատկերել այն 
(հատուկ մշակված ծրագրերի 
օգնությամբ) Էկրանի վրա և հա
ղորդել որպես առանձին ֆայլ՝ 
օգտվելով համացանցային կա
պի միջոցներից, աշխարհի ցան
կացած բժշկական կենտրոն՝ 
մասնագետի ախտորոշման, 
բուժման կամ խորհրդատվու
թյան նպատակով; Այս մշակումն 
իրագործվել Է ւ^ւ^Տ-93/75 
եվրոպական ծրագրով (Նկ. 7),

Նկ. 7
որտեղ առաջարկվում Է սրտագ- 
րիչների զանգվածային ա րտադ
րության իրագործում, սրտա
բանական խորհրդատվական 
մասնագիտացված կենտրոն
ների ստեղծում, որոնք, ստա
նալով հատուկ կոդավորված 
ազդանշաններ սրտագրիչներից, 
կիրագործեն խորհրդատվական 
ծառայություններ; Սրտագրիչնե
րից ուղարկված ազդանշանները, 
կախված հիվանդության ծան
րությունից, կարելի Է բաժանել 3 
դասի; Դասակարգումը կատար
վում Է Էլեկտրասրտագրիչի մեջ 
գրանցած հատուկ ծրագրի օգ 
նությամբ, որը հիմնված Է ըստ 
հիվանդների ծանրության կարգի 
խորհրդատվության պատաս
խանի միաժամանակ ստացված 
հայտերի հերթականությունը 
կազմակերպելու գաղափարի 
վրա; Հուսով ենք, որ այդ խնդրի 
լուծման համար համապատաս
խան կառույցները կցուցաբերեն 
լուրջ մոտեցում;

Այժմ անդրադառնանք ո^ 
ղեղագրիչից ստացված տե

62 ԳԻՏ ՈՒԹ Յ Ա Ն  Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ո Ւ Մ  Ա°3. 2011



ղեկատվության վերծանման և 
ճանաչման հարցերին, քանի որ 
գրանցման տեխնիկական լու
ծումները, բացի արտածումնե
րի ստացման գլխի 21 կետերում 
տեղայնացման էլեկտրոդների 
տարբերությունից, չեն տարբեր
վում ԷՍԳ-ի գրանցված մեթոդնե
րից (Նկ. 8);

Նկ. 8
Ուղեղագիրը (էնցեֆալոգխ 

րը) իր բնույթով խիստ տարբեր
վում է ԷՍԳ-ից նրանով, որ չունի 
կրկնվող որոշակի դրական կամ 
բացասական (Բ, Չ, ^, Տ, I, Ս) 
ատամիկներ, որոնցով կ ա ^  
լի էր ախտորոշել արյան մղիչի 
սրտի աշխատանքի թերություն
ները՝ նշելով թերացող հատված֊ 
ների որոշակի տեղայնությունը 
և պատճառները; Ուղեղագիրը 
կազմավորվում է ուղեղի միլիար
դավոր նեյրոնների աշխատան
քի ակտիվության հանրագու
մարից, որոնց տեղայնությունը, 
մեծությունը, հաճախությունը և 
տևողությունը կախված են ուղե
ղի ալգորիթմից, որի բացահայ
տումն անհնար է; Հայտնի է, որ ի 
տարբերություն համակարգիչնե
րի աշխատանքի սկզբունքի, 
որոնք աշխատում են երկուա
կան՝ 1 կամ 0, տրամաբանա
կան սկզբունքով, և ամեն մի 
տրամաբանական տարր ունի 
3-5 մուտքի հնարավորություն, 
գլխուղեղի նեյրոնները, բացի 
մուտքերի քանակի մոտ տասը 
հազար տարբերությունից, ու

նեն գրգռող 1 և արգելակող 0 
ազդանշանների մեծության քա֊ 
շային տարբերակման հնարա
վորություն; Այդ է պատճառը, 
որ չնայած իրենց ցածր հաճա
խային աշխատանքի հնարավո
րությանը՝ ուղեղի աշխատանքն 
ավելի կատարյալ է, և օգտ ա 
կար գործողության գործակի
ցը, ըստ ծախսված հզորության, 
բարձր; Ստացված ուղեղագրերը 
կարող են արտահայտել ուղեղի 
աշխատանքի ակտիվությունը՝ 
ըստ ալիքների հաճախության 
աճի և ազդանշանների արժե
քի փոքրացման՝ որոշելով այդ 
ակտիվության տեղայնացումն 
ըստ տեղադրված էլեկտրոդների 
խտության, որոնց քանակը սահ
մանափակ է; Բժշկության մեջ 
ուղեղի աշխատանքի ակտիվու
թյան գնահատումը կատարվում է 
ըստ ուղեղագրի ազդանշանների 
հաճախային հետևյալ տիրույթ
ների՝ դելտա < 3.5 հերց, տետա՝ 
3.5 - 8 հերց, ալֆա՝ 8 - 13 հերց, 
բետա > 13 հերց;

Մկանագրի գրանցումը նպ ա 
տակ ունի հայտնաբերել որոշակի 
հատվածներում (հիմնականում՝ 
վերջույթներ) թերի աշխա 
տող մկանների տեղայնությու
նը՝ ազդանշանների մեծության 
և հաղորդման ժամանակների 
չափման միջոցով; Առանձին 
մկանաթելիկների աշխատանքի 
գնահատումը, դրանց հաղոր
դականության չափման միջո
ցով պահանջում է փոքր չափե
րի ասեղային էլեկտրոդների 
օգտագործում և աղմուկներից 
պաշտպանման հատուկ մի
ջոցներ; Մկանագրի գրանցման 
տեխնիկական մեթոդները չեն 
տարբերվում վերը նկարագր
ված էլեկտրասրտագրի և ուղե
ղագրի գրանցման մեթոդներից, 
չնայած որոշակի չափումներում 
օգտագործում են իմպուլսային 
գրգռման գեներատորներ;

Կենսաբժշկական ճարտա- 
րագիտության լրջագույն խնդիր
ներից է կենսապրոթեզավորումը,
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որի զարգացման առաջատարն 
է ԱՄՆ-ը; Այդ ուղղությամբ կա
տարվող հետազոտությունների 
և մշակումների արդյունքների 
հրատարակումը արգելված է 
կամ կատարվում է խիստ գաղտ 
նի, միայն ներքին օգտագործ
ման համար; Ւնտերնետային 
կայքերում տեղադրված գովազ
դային նյութերից կարելի է կռա
հել մարդու կորցրած վերջույթ
ները փոխարինած պրոթեզների 
մշակման բարձր մակարդակի 
մասին, որոնք կառավարվում են 
սեփական ուղեղից ստացված 
ազդանշաններով (Նկ. 9), ինչ
պես մեր բնական վերջույթները՝ 
ունենալով որոշակի հետադարձ 
կապ՝ անսխալ կինեմատիկա֊ 
կան տարածական շարժումների 
կատարման համար;

Նկ. 9
Այդ պրոթեզների աշխատան

քի սկզբունքն այն է, որ նրանք 
կատարում են ոչ միայն տարա
ծական շարժումներ՝ ըստ հա
տուկ մշակված ծրագրերի, այլև 
ստանալով մարմնի տարբեր կե
տերից ազդանշաններ, որտեղ 
տեղադրված են տեղեկության 
ստացման տվիչներ, որոնց ելքա
յին ազդանշանները տրվում են 
միկրոպրոցեսորի մուտքին, և 
այդ ազդանշանների ժամանա
կային շեղումների օգնությամբ 
միկրոպրոցեսորը կռահում է 
ցանկալի կատարվելիք շ ա ^  
ման ռեժիմը (օրինակ՝ հարթ 
տարածքում ուղիղ քայլք, կանգ, 
աստիճանավանդակով բարձ
րանալ կամ իջնել, թեք հարթու
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թյունների հաղթահարում՝ վեր 
և վար, նստել, կանգնել, քայլքի 
ժամանակ խոչընդոտների հադ֊ 
թահարման կամ շրջանցման 
տարբերակված ա շխատան
քային ռեժիմների ընտրության 
համապատասխան ստացված 
ազդանշաններ);

Այս խնդիրների լուծումը 
պահանջում է ունենալ մարմ
նի տարբեր մկաններից տրված 
ազդանշանների տեղայնաց
ված քարտեզավորում՝ կախված 
մարմնի տարբեր մասերի կա
տարվելիք տարածական շար
ժումների և դրանց ուժգնության 
մակարդակից; Բացի այդ, քա 
նի որ մեր մկանները, ստանա
լով տարբեր մեծության և տև
ողության գրգիռներ, ունակ են 
փոփոխել իրենց երկրաչափա
կան չափերը ըստ երկարության, 
որի նմանակը տեխնիկայում 
բացակայում է, այս հանգաման
քը թույլ չի տալիս կրկնել տարա
ծական շարժումները կենսաբա
նական սկզբունքներով; Ուստի՝ 
խնդիր է առաջանում կռահել այդ

տարածական շարժումների կի
նեմատիկան և մոդելավորել ռ ո  
բոտոտեխնիկական սկզբունքնե
րի կիրառմամբ, այսինքն՝ կետի 
շարժումը երեք առանցքներով և 
պտույտը այդ առանցքների շուր֊
ջը;

Կենսապրոթեզներում լուրջ 
խնդիր է առաջանում սնման

աղբյուրների ընտրությունը՝ սահ
մանափակ ծավալներում հզորու
թյունների ապահովման նպ ա 
տակով; Չի բացառվում հեղուկ 
գազերի օգտագործումը էլեկտ
րական հաստատուն հոսանքի 
մարտկոցների և այլընտրան
քային էներգիայի աղբյուրնե
րի օգտագործմամբ; Բացի այդ, 
պահանջվում է մեխանիզմների 
անաղմուկ աշխատանք, պրոթե
զի կատարյալ, ամեն հիվանդին 
հատուկ նմանակված դիզայն, 
մաշկի գույն և այլ անատոմիա- 
կան մանրամասներ;

Հարկ է նշել, որ դեռ 
1980-ական թվականներին “3x0 
ո.ոՅՒ1 6 1Եւ” ամսագրում հրատա
րակված հոդվածում պատկեր
ված էր նորաձևություն ցուցադ 
րող մի աղջիկ, որի մեկ ոտքին՝ 
ծնկից վեր, տեղադրված էր բխ 
ոպրոթեզ, որը մյուս առողջ ոտ
քից արտաքին տեսքով չէր տար
բերվում, և ըստ հոդվածագրի՝ 
նա շարունակում էր ցուցադրել 
նորաձև կարճ հագուստներ;

Հաշվի առնելով այն հան
գամանքը, որ կենսաբժշկական 
ճարտարագիտության խնդիր֊ 
ները շատ բազմազան են, և մեկ 
հոդվածում անհնար է քննարկել 
բոլոր առաջադրված հարցե
րը, ուստի սահամանափակվենք 
միայն վերը նշված հարցերի 
քննարկումով;
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