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© «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 
խմբագրության գրավոր համաձայնության դեպքում։ 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը 
պարտադիր Է։ Խմբագրությունը միշտ չէ, որ 
համակարծիք է հեղինակների հետ։ Խմբագրությունը 
պատասխանատվություն չի կրում գովազդային 
նյութերի բովանդակության համար։

2 ԻԳԴԻՐԻՑ ՍԵՐԱԾ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏԸ
ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ

է դուարդ Իսաբեկյանը ոչ միայն վաստակավոր արվեստագետ, 
հրաշափ գեղանկարիչ ու շնորհալի գրող էր, այլև ճշմարիտ  
մտավորական, հասարակական և մշակութային ակտիվ գործիչ, 
նրա գեղարվեստական ժառանգությունր իր նշանակափ տեղն 
ունի հայ մշակույթի գանձարանում։

14 ՎԱՐԴԳԵՍ ՍՈԻՐԵՆՑԱՆՑ. ՀԱՎԱՏԻ ՆՎԻՐՅԱԼԸ
ՇԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

19-20-րդ դարերի մեր նշանավոր գեղանկարիչները իրենց 
կտավներում արձագանքել են 19-րդ դարավերջի Արևմտյան 
Հայաստանում իրականացված զանգվածային կոտորածներին։ 
Հովհաննես Այվազովսկի և Վարդգես Սուրենյանց։ Մեծահամբավ 
նկարիչների արձագանքը կոտորածներին, որոնց կտավները 
ազգա յին ողբերգության կենդանի և խորիմաստ  հուշակոթողներ են։

20 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸՆԿԱԼՈՒՄ
ՎԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

Հայ հոգևոր մշակույթի, նրա պահպանմանն ու զարգաց
ման կարևորության մասին է շարունակում մտորել և պնդել 
ճարտարապետության դոկտոր, ակադեմիկոս Վան Խաչատուրյանը։ 
«Հայկական աշխարհընկալում» հոդվածի առաջին մասը տպագրվել 
է «Գիտության աշխարհում» հանդեսի 2014 թ. Ւ13-ում։

28 ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԵՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

է ԴՈՒ՛ԱՐԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Վերջին 20 տարիներին մեզանում ավելի ու ավեփ է արմա

տավորվում այն միտքը, թե Հա յաստանում շա տ  են գիտու
թյամբ զբաղվողները, և ա յդ ծավալով պետությունը ի վիճակի չէ 
պահպանել այն և զարգացնել։ Մինչդեռ զա րգա ցա ծ երկրներում 
գիտության մեջ ա րված ներդրումները մշտապես վերադառնում 
են բազմա պա տիկ չափերով։ Դրա վա ռ օրինակը 20-րդ դարի 
60-80 ական թվականներն են՝ մարդկության պատմության մեջ 
տեխնոլոգիական թռիչքի բացառիկ ժամանակաշրջանը։
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Հոդվածի հեղինակը առաջարկում է գիտության նորովի 
կազմակերպման այն մոդելը, որը կխթանքւ հայ գիտության 
արմատական զարգացումը՝ նրան վերադարձնում երբեմնի 
վարկն ու համարումը։

ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԵԳ ՄՒՔԱ6Լ6ԱՆ, ՀԱ8Կ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ, ԳՈՏՐԳԵՆ ՊԱՐՈՆՑԱՆ

Ժամանակակից աստղագիտության ամենաբնորոշ կողմը 
նրա հետազոտությունների բազմաալիքային բնույթն է։ Այսօր 
տիեզերական տարածության դիտումներ են կատարվում 
էլեկտրամագնիսական ալիքների՝ գամմա, ռենտգենյան, անդրա
մանուշակագույն օպտիկական, ենթակա/էմիր, ենթամիփմետրանոց 
և ռադիո տիրույթներում, ինչպես հուշում Է վերնադիրը, ռենտգենյան 
աստղագիտության այսօրվա բնութագիրն Է՛–

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱՍՏԵՂՈՒԹՅԱՆ 
ԱՄԵՆԱՓԱՅԼՈՒՆ ԱԱՏՂԸ. ԱՐ ՄԵՆ ԱԿ ԼԵՎՈՆԻ 
ՄՆՋՈՅԱՆ

ՎԻԳԵՆ ԹՈՓՈՒԶ5ԱՆ, ԳՑՈՒԼՆԱՐԱ ԳԵՎՈՐԳ8ԱՆ
Լևոն Արմենակի Մնջոյան։ Նա Հայաստանում դեղագործական 

քիմիա յի հիմնադիրն Էր, գիտության տաղանդավոր կազմակերպիչ, 
մեծանուն գիտնական, գիտական դպրոցի ստեղծող, հրաշափ մարդ 
և ուսուցիչ։

Լևոն Մնջոյանի և նրա աշակերտների սինթեզած շատ  
դեղամիջոցներ մինչ օրս արդյունավետ կիրառություն ունեն ինչպես 
Հայաստանում, այնպես Էլ նրա սահմաններից դուրս։

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐ ՄԵԹՈԴ

ԱՐԱՄ ՇԱՀՒՆՑԱՆ
21-րդ դարի գիտության նորագույն ուղղություններից մեկը՝ 

համակարգչա յին փորձը, հաջողությամբ կիրառվում Է գիտության 
այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք են համակարգչա յին 
կենսաբանությունը, ա յդ թվում՝ կենսաինֆորմատիկան և համա
կարգչային քիմիա ն։

Համակարգչա յին փորձը արդեն երկար ժամանակ օգտ ա 
գործվում Է նաև ՀՀ գիտությունների ա զգա յին ակադեմիայում։



ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԱՐԱՏ ԱՂԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 
արվեստագիության դոկտորՍԵՐԱՕ 

ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏԸ
էդվարդ 
հսսւբեկյանի
ծննդյան յճւճլ՜ւսմյակի 
֊֊ 1ԱԱ առթիվ

^–1ախընթաց դարի հայ 
կերպարվեստի պատմության 
էջերում իր հաստատուն տեղն 
է գրավում Հայկական ԽՍՀ ժո
ղովրդական նկարիչ (1963) և պե
տական մրցանակի դափնեկիր 
(1986), «Մեսրոպ Մաշտոց» և 
«Սուրբ Սահակ-Սուրր Մեսրոպ» 
շքանշանների ասպետ (2001 և 
2004), Երևանի պատվավոր քա 
ղաքացի (2001) էդվարդ հսա– 
բեկյանը, որը ծնվել է 1914 թվա
կանի նոյեմբերի Ց-ին, Երևանի 
նահանգի Սուրմալու գավառի 
Իգդիր քաղաքում։

Ամբողջությամբ առած էդ
վարդ Ւսաբեկյանի արվեստն 
ամուր խարսխված է ռեալիստա
կան դարավոր ավանդույթների 
վրա, որոնք նա ստեղծագործա
բար յուրացրել և ընտելացրել է, 
դրանց տվել ինքնատիպ մեկնա
բանություն, անհատական շեշտ 
ու առոգանություն՝ չխորշելով 
նաև համաշխարհային կերպար
վեստի նորարարական միտում
ներից, ընդլայնելով «ռեալիզմի 
ափերը»։

Արվեստում իր առաջին քայլե
րը, նկարչական ինքնուրույն

փորձերն էդվարդ Ւսաբեկյանը 
կատարել է դեռ ուսանողական 
տարիներին, երբ ավարտելով 
Երևանի գեղարվեստա-արդյու֊ 
նաբերական տեխնիկումը (այժմ՝ 
Փանոս Թերլեմեգյանի անվան 
գեղարվեստի պետական քոլեջ)1, 
մի քանի տարի անց ընդունվել և 
ուսումը շարունակել է Թիֆլիսի 
գեղարվեստի ակադեմիայի գրա
ֆիկայի, ապա գեղանկարի 
բաժիններում (1935-1941 )2։ Նրա 
գեղարվեստական ճաշակի ձևա
վորման և ստեղծագործական 
կողմնորոշման համար կարևոր 
նշանակություն է ունեցել Մոսկ– 
վայի և Լենինգրադի թանգա
րաններում ծանոթությունը բա– 
րոկկոյի և ռոմանտիզմի

1 Տեխնիկումում նրան գեղանկարի և 
գծանկարի դասեր են տվել Վահրամ 
Գայֆեճյանը, Սեդրակ Առաքելյանն ու 
Գոհար Ֆերմանյանը։
2 Ակադեմիայում նրա անմիջական

ուսուցիչներն էին նկարիչներ հոսիֆ 
Շաոլեմանը, Կոնստանտին (Կոտե)
Գզելիշվիլին, Ուճա Ջաւիարիձեն, Սերգեյ 
(Սերգո) Քոբուլաձեն և քանդակագործ 
Վալենտին (Վալիկո) Թոփուրիձեն։ Որպես 
դիպլոմային ավարտական աշխատանք, 
էդվարդ Ւսաբեկյանը պետական քննա
կան հանձնաժողովին է ներկայացրել 
«Բաթումի բանվորների ցույցը 1903 թվա
կանին» թեմատիկ պատկերը։

խոշորագույն ներկայացուցիչնե
րի՝ Ռուբենսի, ժերիկոյի ու Դելակ– 
րուայի նկարներին, որոնք երի
տասարդ հայ արվեստագետի 
վրա խոր և հարատև տպավորու
թյուն թողեցին։ Դա հատկապես 
նկատելի է ուսանողության շրջա
նում և Հայրենական մեծ պատե
րազմի տարիներին նրա կատա
րած մի շարք գործերում, որոնցից 
են Ւսաբեկյանի ինքնանկարնե
րը (1939, 1943, 1944), «Արևմ
տյան Հայաստանում» (1940), 
«11-րդ բանակի մուտքը Երևան» 
(1940), «Առևանգում» (1941) 
փոքրաչափ կտավները, ինչպես 
նաև «Տանյա» (1942, առաջին 
տարբերակ), «Քաղաքի
ազատագրումը» («Մարտ քաղա
քի համար», 1942) մեծադիր հո
րինվածքները։ Այդ հանգաման
քը չի վրիպել անվանի 
արվեստաբան Ռուբեն Դրամբյա– 
նի ուշադրությունից։ Անդրադառ
նալով նկարչի՝ 1947-ին Երևա
նում բացված անդրանիկ 
անհատական ցուցահանդեսին և 
բարձր գնահատելով երիտա
սարդ արվեստագետի բնատուր 
տաղանդն ու պրոֆեսիոնալ

=
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հմտությունը, նա նկատել է, որ 
անցյալի վերոհիշյալ վարպետ
ների ազդեցությունը «հաճախ 
թվում էր չափազանց և վտան
գավոր նկարչի հետագա աճի 
համար»3։ Շարունակելով իր 
միտքը, քննադատը գոհունակու
թյամբ արձանագրել է. «Այսօր 
արդեն հաճելի է նշել, որ նման 
կախում ունենալը նկարչի վերջին 
աշխատանքներում սկսում է վե
րանալ՝ մի բան, որին մեծապես 
օժանդակում է այն, որ Ւսւսբե–

3 Տես. էդվարդ հսաբեկյան (հեղինակ և 
կազմող Մարտին Միքայելյան), Երևան, 
2004, էջ 24։

կյանը վերջերս շատ է նկարում 
բնականից, կատարում է դիման
կարներ, պեյզաժներ, նատյուր
մորտներ և դրա օգնությամբ 
մշակում իր վերաբերմունքը դե
պի վերարտադրվողը»4։ Եվ իս
կապես՝ սկսած 1940-ական թթ.

4 Հատկանշական է, որ 1943-ին 
Ւսաբեկյանը մի քանի ամսով մեկնեց 
հյուսիսկովկասյան ռազմաճակատ, ուր 
բնականից ստեղծեց հայկական 8Ց–րդ 
հրաձգային դիվիզիայի՝ կենցաղային 
դժվարություններով, մահացու
վտանգներով և սպառնալիքներով, բայց 
և անսասան կամքով ու տոկունությամբ, 
հավատով ու լավատեսությամբ լի 
զինվորական կյանքն ու առօրյան 
պատկերող բազում նկարներ։

կեսերից ֆլամանդական բարոկ– 
կոյի և ֆրանսիական ռոման
տիզմի բացահայտ ազդեցու
թյունն աստիճանաբար նվազում 
է Ւսաբեկյանի ստեղծագործու
թյուններում5։

Այդ ճանապարհին անցում
նային օղակներ դարձան 1943– 
46 թթ. նկարչի վրձնած «Դավիթ 
Բեկ» մարտական պատմանկա–

5 Տարիներ անց՝ 1976-ին, Ւսաբեկ
յանը կատարել է «Անդորր» կտավի 
հեղինակային կրկնությունը, որը 
գտնվում է Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահում և հայտնի է մեկ այլ 
«Բնության գրկում» վերնագրով։
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րի էսքիզները և «Տանյա» 
կտավի երկրորդ՝ վերջնական 
տարբերակը (1947)։ Պատա
նի պարտիզանուհու սխրանքը 
փառաբանող և նրա հերոսա
կան մահը սգացող «Տանյա» 
կտավի երկրորդ տարբերակում 
Ւսաբեկյանը հրաժարվում է նա
խորդ տարբերակում տեղ գտած՝ 
բեմական պաթետիկ շարժում
ներից ու ժեստերից, նկարը 
ծանրաբեռնող և դիտողի ուշադ
րությունը հիմնական կերպարից 
շեղող մանրամասներից, գունա– 
լուսային անհանգիստ խաղերից 
ու տպավորիչ էֆեկտներից և 
արտահայտչական սուղ ու զուսպ 
միջոցներով պատկերին հաղոր
դում առավել հավաք, ամբողջա
կան տեսք, պլաստիկական շո
շափելի ձև և ողբերգական շունչ։ 
Կախաղանի տակ անսասան 
կանգնած Տանյայի հպարտ, լու

սավոր կերպարը դառնում էնկա– 
րի կոմպոզիցիոն և իմաստային 
հանգույցը։ Ինչ վերաբերում է 
«Դավիթ Բեկին», ապա, պատ
մահեղափոխական ու մարտա
կան թեմաներով և սյուժեներով 
նկարչի նախորդ կտավների հա
մեմատ, Ւսաբեկյանն այդ բազ– 
մաֆիգուր հորինվածքի էսքիզ
ներում, ինչպես նաև «Ավարայրի 
ճակատամարտի» մեծադիր նա– 
խանկարում (1948) խտացնում ու 
բնականին է մոտեցնում գունապ
նակը, չափավորում ու զսպում 
գործող անձանց և գործողու
թյան երբեմնի անզուսպ, կատա
ղի շարժումները։ Իր թեմատիկ 
նորաստեղծ այդ կտավները նա 
հստակորեն բաժանում է տա
րածական պլանների, հմտորեն 
խմբավորում, համադրում ու մի
ավորում ամբողջ պատկերի կամ 
տեսարանի առանձին դրվագնե

րը, մարդկանց ու կենդանիների 
ֆիգուրները։

1940-ական թթ. Իսաբեկյա– 
նի արվեստում կատարված տե
ղաշարժերի, «արժեքների վե
րանայման», ռեալիստական 
միտումների ուժգնացման և 
աստիճանական հաստատման 
մասին վկայող է՜լ ավելի համո
զիչ օրինակներ են նկարչի մոր՝ 
Սաթենիկ Ղազարյանի խարակ– 
տերային ճշմարտահավատ 
կենդանագրերը (1944 և 1946)։ 
Իրենց դեղնադարչնագույն, մոխ
րագույն, կապույտ և կապտակա
նաչ ներդաշնակ երանգներով, 
պարզ ուրվագծերով, պլաստիկ 
ծավալներով, կերպարի բնա
կան կեցվածքով և հոգեբանա
կան ինքնամփոփ նկարագրով 
այդ աշխատանքները, կար
ծես, շարունակում են կուրբեա– 
կան ռեալիզմի ավանդույթները,
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արձագանքելով նաև հայկական 
ռեալիստական դիմանկարի հիմ
նադիրներից մեկի՝ Ստեփան 
Աղաջւսնյանի լավագույն կտավ
ներին։

1950-ական թթ. ի վեր հսա– 
բեկյանի արվեստն ընթանում է 
ռեալիզմի հունով և աննախա
դեպ վերելք ապրում։ Դա նկար
չի ստեղծագործության հասու
նացման ու առնականացման 
շրջանն էր։ Ասպարեզ են գա
փս նրա առավել հայտնի, նրան 
ճանաչում բերած պատմահայ– 
րենասիրական և պատմահե
ղափոխական, դիցաբանական 
և առասպելական թեմաներով 
կատարված՝ միջին չափսերի 
ու մեծակտավ լայնաշունչ, մին
չև վերջ մշակված, ավարտուն 
պատկերները («Խաչատուր Աբո– 
վյանը Արարատի բարձունքնե

րում», 1950, «Հաղպատի գյու
ղացիների ապստամբությունը 
1903 թվականին», 1955, «Պա
տանի Դավիթը», 1956, «Տաթևի 
ողբերգությունը», 1960), որոնց 
վրա նկարիչն աշխատելէ տարի
ներ շարունակ, որոնել նորանոր 
տարբերակներ, երփնագիր ու 
գրաֆիկական բազմաթիվ նա– 
խանկարներ արել։

Հոգեբանական խորությամբ 
և կենդանությամբ են օժտված 
մարդկանց բնավորությունը բա– 
ցահայտող, նրանց դիմագծերի 
ու դիմախաղի, բնորոշ կեցված
քի ու շարժուձևի մեջ այն արձա
նագրող, հիմնականում բնակա
նից կատարված դիմանկարները 
(«Մարտունեցի ծերունին», 1957, 
«Նկարչի հոր դիմանկարը», 
1962, «Ինքնանկար», 1962)։

Հայրենի բնաշխարհի քար

քարոտ, խստաշունչ համա
պատկերն է ներկայացնում, հա
րազատ երկրի, նրա հողի հետ 
աշխատավոր մարդու սերտ, 
արմատական կապն է ընդգծում 
կոթողային խրոխտ հնչեղություն 
ունեցող, կապույտ և կարմիր, 
կանաչ ու ճերմակ պայծառ գու– 
նափնջերով, վրձնի եռանդուն 
խազերով լուծված, լավատեսա
կան շնչով համակված «Հորովել։ 
Լեռնային վար» (1954) թեմա
տիկ բնանկարը։

Ւսաբեկյանի ներդրումը հայ
կական նկարչության մեջ հատ
կապես ծանրակշիռ է թեմատիկ 
պատկերի, առաջին հերթին՝ 
պատմանկարի ժանրում։ Շա
րունակելով այդ ասպարեզում 
Վարդգես Սուրենյանցի, Եղիշե 
Թադևոսյանի, Հակոբ Կոջոյա– 
նի, Սեդրակ Առաքելյանի և այ–
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լոց գործը, նա նոր սահմաններ 
գծեց և նոր ուղիներ հարթեց։ 
1950-60-ականներին նրա կա
տարած աշխատանքների շար
քում առանձնահատուկ տեղ է 
գրավում «Պատասխան Հազ– 
կերտին» (1960) հայտնի կտա
վը, որը թե պատկառելի չափսե
րով, թե գաղափարական խոր 
բովանդակությամբ, թե կոմպո
զիցիոն բարդ կառուցվածքով 
և ռեալիստական մեկնաբանու
թյամբ միանգամայն համադրե
լի է Ւլյա Ռեպինի «Զապորոժցի 
կազակների պատասխան նա
մակը թուրքական սուլթանին» 
(1891) ստեղծագործությանը, 
թեև լուծված է իսաբեկյանական 
առանձնահատուկ, յուրակերպ 
ոճով։ Այստեղ նկարիչն անդրա
դարձել է հայ ժողովրդի պատ
մության բախտորոշ էջերից ու 
իրադարձություններից մեկին՝

Ավարայրի ճակատամարտից 
առաջ՝ 449 թվականին, Արտա– 
շատում Հովսեփ Ա Հողոցմեցի 
կաթողիկոսի գումարած ժողո– 
վին, որի գլխավոր մասնակից
ները՝ հոգևորականներն ու նա
խարարները, սպարապետներն 
ու մարզպանները, փիլիսոփա
ներն ու պատմիչները, որոշում 
են պատասխան նամակ գրել 
Պարսից տիրակալ Հազկերտին, 
կտրականապես մերժելով հայ 
իշխանավորներին և ժողովրդին 
նրա ներկայացրած՝ քրիստոնե
ական հավատից հրաժարվելու 
և զրադւսշտություն ընդունելու 
վերջնագիրը։ Ւսաբեկյանը տա
ռացիորեն չի հետևում «Վարդա
նանց պատերազմում» Եղիշեի 
թողած տեղեկությանը, հատուկ 
չի շեշտում, չի առանձնացնում 
պատմական կոնկրետ դեմքե

րի՝ Եզնիկ Կողբացու, Ղևոնդ 
Վանանդեցու, Եղիշեի, Վարդան 
Մամիկոնյանի, Վասակ Սյունու 
և այլոց խարակտերային կեր
պարները։ Նկարի հավաքական 
հերոսն է դառնում հայրենասի
րական գաղափարների շուրջ 
համախմբված ողջ ժողովուր
դը՝ հասարակության տարբեր 
խավերի, տարբեր տարիքի ու 
սեռի մարդիկ։ Արվեստագետը 
կարևորում է ոչ այնքան նամա
կագրության, որքան համազ
գային հանգանակության ինք
նաբուխ պահը։ Զանգվածային 
տեսարանը կարծես նեղված ու 
կաշկանդված է ստեղծագոր
ծության շրջանակներում։ Տպա
վորությունն այնպիսին է, թե 
վանական կամարների տակ ծա
վալվող բազմամարդ գործողու
թյունը շարունւսկվում-տարած– 
վում է նաև վանքի պատերից ու 
կտավի սահմաններից դուրս։ 
Պատկերն ամբողջական տեսքի 
են բերում ոչ միայն կոմպոզիցի
ոն կառուցվածքը և հենակետա
յին հատվածները, այլև գունային 
ու լուսաստվերային անհանգիստ 
խաղը, հատկապես կապույտ ու 
կարմիր, ոսկյա ու ճերմակ գունե
րանգների մերթ խուլ և զսպված, 
մերթ զիլ և կայտառ մարմրում
ներն ու առկայծումները։ Նկարչի՝ 
մեկ կտավի մեջ շատ բան ասելու 
ու տեղավորելու, «անընդգրկելին 
ընդգրկելու» ցանկությունը գու
ցե և փոքր-ինչ ծանրաբեռնում 
է կոմպոզիցիան, չափազանց 
խտացնում նկարի տարածական 
պլաններն ու գործողության մի
ջավայրը, «օդազրկում» վանքի 
ներսում տիրող՝ առանց այդ էլ 
խիտ ու խավարամշուշ մթնոլոր
տը, սակայն այդ ամենը բնավ 
չի խախտում և չի խաթարում 
գեղարվեստական կերպարի 
ամբողջականությունը։

Կոմպոզիցիոն -թեմատիկ 
պատկերի կողքին Իսաբեկյանն 
այդ տարիներին նկատելի տեղ է

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  Ա24. 2014



ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ /  *
հատկացնում դիմանկարի ժան
րին։ Հաճախ է անդրադառնում 
սեփական կերպարին, վրձնում 
մի շարք ուշագրավ ինքնան
կարներ, որոնցից է, օրինակ, 
խստաշունչ կերպարանք և հո
գեբանական լարված, դրամա
տիկ երանգավորում ստացած 
«Ներկադանակով ինքնանկարը» 
(1964)։ Հոգեբանական խոր և 
կենսագրական սեղմ նկարագ
րերով են աչքի ընկնում հատ
կապես ծերունիների դիման
կարները, մասնավորաբար 
«Բջնեցի Աբրահւսմը» (1952) և 
«Տեր Մովսեսը» (1958), որոն
ցում նկատվում է Ռեմբրւսնդտի 
ծերունական կենդանագրերին 
ու նրա ուշ շրջանի ինքնանկար
ներին բնորոշ կարմիր, դարչնա
գույն և ոսկեդեղին թանձրախիտ 
երանգների, լուսաստվերային 
կիսախավար, խորհրդավոր լուռ 
մթնոլորտի առկայությունը։

Ինչպես 1950-60-ական թվա
կաններին, այնպես էլ հետա
գայում Ւսաբեկյանը մի ամբողջ 
պատկերաշար է նվիրել անցյալի 
ու նոր ժամանակների հայ մեծա
նուն գրողների, արվեստագետ
ների, մշակութային գործիչների 
կերպարներին։ Այդ շարքի առա
վել հաջողված աշխատանքնե
րից է «ԱկսելԲակունցի դիմանկա
րը» (1960)։ Գրողի կենդանության 
օրոք՝ 1932-ին, Փանոս Թերլե– 
մեգյանի կավճամատիտով ար
ված դիմանկարից հետո սա 
հայ կերպարվեստի պատմու
թյան մեջ Ակսել Բակունցի երկ
րորդ, իսկ հետմահու՝ առաջին 
դիմանկարն է։ Հայրենի Գորիսի 
և նրա գեղատեսիլ ժայռապատ 
մերձակայքի գունագեղ ֆոնին 
պատկերված գրողի դեմքի, նրա 
աչքերի արտահայտության մեջ 
ներքին տագնապ, անհանգս
տություն, ճակատագրական 
նախազգացում կա։ Այդ ամենն 
Ւսաբեկյանը դիտողին է հասց
րել ինչպես Բակունցի՝ խոշոր

պլանով կտավի աջ մասում կար
ծես «արձանացած» կիսաֆիգու– 
րի, կերպարին վեհություն տվող 
բարձր դիտակետի և կտավի 
ուղղաձիգ ֆորմատի, այնպես էլ 
լուսաստվերների ու ցոլանքների, 
հակադիր կարմիր ու կապույտ 
հիմնագույների ու երանգների 
դրամատիկ բախումների շնոր
հիվ։

Թեմատիկ դիմանկարի շար
քին են դասվում էդվարդ Իսա– 
բեկյանի ևս երկու նշանակալից 
աշխատանքներ, որոնք ստեղծ
վել են միաժամանակ՝ 1964-ին, 
նկարչի հոր՝ Հմայակ Ւսաբե
կյանի, և սիրելի տիկնոջ, կյանքի 
հավատարիմ ընկերուհու՝ տա

ղանդավոր նկարչուհի Արփե
նիկ Նալյշանդյանի6, մահվան 
դառնալից տպավորության, 
ցավագին ապրումների և, դրա 
հետ մեկտեղ, լուսավոր և պայծառ 
հիշողությունների ու ջերմագույն 
զգացումների անմիջական խոր 
ներգործության տակ։ Խոսքը 
«Ծերունու առավոտը»՝ մեծադիր 
և «Անդորր»՝ միջին չափսերի
6 Տե՜ս, էդվարդ հսաբեկյան, Մեր պղնձե 

հեծյալը // Սովետական արվեստ, 1960, 
3, էդվարդ հսաբեկյան, Բրոնզաձույլ 

հեծյալների ասպետը // Երեկոյան Երևան, 
17 հունվարի 1976, էդվարդ հսաբեկյան, 
Ալեքսանդր Բաժբեուկ-Մելիքյան // Նորք, 
2002, յ՝քշ շ;
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կտավների մասին է7։
Կոմպոզիցիոն ուղղաձիգ կա

ռուցվածքով և բարձր դիտա
կետի ընտրությամբ, գլխա
վոր հերոսի և բնական ֆոնի 
մասշտաբային հարաբերու
թյամբ ու տարածական պլան
ների դասավորությամբ «Ծե– 
րունու առավոտը» մոտ է Ակսել 
Բակունցի վերոհիշյալ դիման
կարին, սակայն ունի միան
գամայն այլ գունային լուծում, 
գաղափարային ու կերպարա
յին բովանդակություն։ Նկարի 
աջ կողմում, մոտիկից՝ խոշոր 
պլանով, գրեթե հասակով մեկ 
վերցրած, դարչնագույն երկա
րափեշ անձրևանոցով ու ձեռ
նափայտով և մթերային ցանցա
պարկով ալեհեր դանդաղաքայլ 
ծերունու կիսադեմ կերպարը, 
որը բացահայտ նմանություն ու
նի 1962-ին նկարչի վյոձնած հոր

7 Տե՜ս, էդվարդ հսաբեկյան (հեղինակ և 
կազմող Մարտին Միքայելյան), էջ 212։

դիմանկարի հետ, հստակորեն 
ուրվագծվելով վաղ գարնանա
յին՝ դեռևս ամպած, սակայն 
արևի ճառագայթներով տեղ– 
տեղ պատռված երկնքի ֆոնին, 
իշխում է ներքևում բացվող ու 
դեպի հորիզոնը ձգվող, նորոգ
վող ու կառուցապատվող, կար
ծես շինարարական հրապա
րակի վերածված քաղաքի վրա։ 
Դեղնաոսկեգույն ջերմ երանգնե
րով կատարված այս կտավի մեջ 
նկարիչը մտորում է հնի ու նորի 
հերթագայության, սերնդափո
խության բնականոն ընթացքի, 
ծննդյան ու մահվան շրջապ
տույտի, ժամանակի աննկատե
լի, բայց անկասելի շարժման 
ու վազքի, մարդկային կյանքի 
շրջափուլերի, հանդիպումների ու 
հրաժեշտների, ձեռքբերումների 
ու կորուստների, կարոտի ու հի
շողության մասին։

Իր ստեղծագործության մեջ 
Ւսաբեկյանը հաճախ է անդրա

դարձել Արփենիկ Նաւբանդյանի 
կերպարին։ Վերջինիս կենդա
նության օրոք ու նրա մահվանից 
հետո կատարված կտավների 
և գրաֆիկական թերթերի շար
քում առանձնանում է «Անդորր» 
(«Բնության գրկում») թեմատիկ 
դիմանկարը, որը կերպարային 
անսովոր մեկնաբանություն է 
ստացել և իրավամբ համարվում 
է նկարչի առավել մեղմահունչ 
ու քնարական, հուզական նուրբ 
տրամադրությամբ և նվիրա
կան զգացումներով համակված 
ստեղծագործություններից մեկը։ 
Դեղնւսմոխրագույն անորոշ մի
ջավայրում, հազիվ նշմարվող 
ծառերի շվաքի ներքո պառկած 
ու քնով անցած երիտասարդ 
գեղեցկադեմ և բարեկազմ կնոջ՝ 
հորիզոնաձիգ կտավի անկյու– 
նագծով պատկերված մարմնի 
բնական դիրքը, բաց երկնագույն 
շապկի տակից թափանցող կի
սամերկ կուրծքը ստեղծում են 
կարոտաբաղձ երազկոտ, կար
ծես հեռավոր հուշերից, մշու
շոտ տեսիլներից և անուրջնե
րից հյուսված բանաստեղծական 
տխրանվագ, սակայն հովվերգա
կան անվրդով մթնոլորտ։ Իրա
կանն ու անիրականը, հուշն ու 
երազը, անցյալն ու ներկան այս
տեղ համախառնվում, միաձուլ
վում են՝ ստեղծագործությանը 
տալով ոչ միայն պորտրետային 
կամ, առավել ևս, կենցաղային 
բնույթ, այլև փոխաբերական, 
այլաբանական իմաստ։

Այդ շրջանի իր ստեղծագոր
ծության մեջ Ւսաբեկյանը ոչ այն
քան հաճախ, բայց պարբերաբար 
շարունակում է դիմել պատմա
կան, դիցաբանական, բիբլիա
կան թեմաներին ու մոտիվներին, 
հայոց ցեղասպանության մղձա
վանջային տեսարաններին, Հայ
րենական մեծ պատերազմի հետ 
կապված դառը հուշերին։ Թեև 
առանձին դեպքերում նա նո
րից մտնում է ֆրանսիական ռո–
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մանտիզմի ջրերը և կրկին ընկ
նում Դելակրոււսյի ազդեցության 
տակ, այնուամենայնիվ, նույնիսկ 
թեմատիկ աշխատանքներում 
նա շեշտը հիմնականում դնում 
է ոչ թե շարժման, արագ ծավալ
վող գործողության, այլ ստատիկ, 
անշարժ կամ գրեթե անշարժ 
իրավիճակի, ներքին ապրումի, 
տրամադրության վրա։ Նկարչի 
այդ ստեղծագործություններից 
մի քանիսն ակամա հիշեցնում 
են Ռեմբրանդտի նշանավոր 
կտավները։ Առաջին հերթին դա 
վերաբերում է Ւսաբեկյանի «Սր
տավազդ և Կլեոպատրա» (1980) 
նկարին, որի մեջ տիրող կիսա
խավարի, խորհրդավոր լռության 
և անշարժության ինքնամփոփ 
մթնոլորտը հուշում է, որ կտա
վի վրա աշխատելիս Ւսաբեկյա
նը ներշնչվել է Ռեմբրանդտի՝ 
Մոսկվայի Ա. Ս. Պուշկինի անվան 
կերպարվեստի թանգարանում 
պահվող «Ասուր, Համան և Ես– 
թեր» (1660) հանճարեղ կտավից։

ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ձ *
Նկարչի այդ ժամանակվա 

աշխատանքների շարքում 
մեծ թիվ են կազմում միաֆի– 
գուր, երկֆիգուր և խմբակա
յին դիմանկարներն ու ինքնան
կարները («Արփենիկ», 1967, 
«Ինքնանկար», 1975, «Մայրս և 
ես», 1983), գյուղական կենցա
ղի առօրյա դրվագները, Կլոդ 
Մոնեի «նախաճաշերը» հիշեց
նող բացօթյա զվարճանքնե
րը, զբոսանքները և զբոսախն
ջույքները («Երեկոն այգում»,
1980, «Նախաճաշ գետափին»,
1981, «Բացօթյա ներկայացում»,
1981, «Զբոսախնջույք», 1984)։ 
Հաճախ են հանդիպում հայ
րենի բնության, Հայաստանի 
գեղատեսիլ վայրերի ու շրջան
ների տեսարանները և էտյու
դային փոքրաչափ պեյզաժները 
(«Վարարած Քասախը», 1969, 
«Աշնանային փշատենի», 1975, 
«Մասրենին քարերի մեջ», 1976, 
«Ալավերդի», 1980, «Բջնի»,
1982, «Բյուրական», 1990), մերկ 
կամ կիսամերկ կանանց իրական 
ու երևակայական կերպարնե
րը («Աղջիկները Սևանի ափին», 
1967, «Լողացող կանայք», 1975, 
«Լողավազանում», 1980), ինչ
պես նաև «Անհանգիստ ձիեր» 
նկարաշարի՝ գունագծային և 
պլաստիկական էքսպրեսիվոճով 
կատարված պատկերները։

Սեփական գեղանկարչու
թյունը մաքրելով, ազատելով 
նկարագրական ու պատմողա
կան մանրամասներից, Իսաբե– 
կյանն ավելի է արժևորում իր 
կտավների արտահայտչական 
լեզուն։ Կտրուկ հագենում, ավելի 
լուսառատ ու լուսաշող, թարմ ու 
թրթռուն, հնչեղ է դառնում Ւսա
բեկյանի գունապնակը, հատկա
պես ճերմակ, կապույտ և կանաչ, 
կարմիր թույրերի ու երանգների 
մերթ մեղմ և թեթև, նուրբ ու ներ
դաշնակ ձայնակցումները, մերթ 
սուր, բացահայտ ընդհարումնե
րը։ Մանր և խոշոր վրձիններով

կամ մաստիխինով՝ մածկիչով, 
ներկադանակով, երբեմն էլմատ– 
ներով են ծեփվում կտավների 
խիտ ու թանձրախավ մակաշեր
տերը։ Չխզելով կապը դասական 
ռեալիզմի և ակադեմիական 
նկարչության հիմնական պա
հանջների ու սկզբունքների հետ, 
Ւսաբեկյանը, սակայն, օգտվում 
է նաև ժամանակակից կերպար
վեստի նորարարական առան
ձին տարրերը, ձևաոճական 
եղանակներն ու հնարները յու
րացնելու և դրանք, ըստ անհրա
ժեշտության, գործածելու հնա
րավորությունից, ինչը նոր լիցք 
ու արդիական առոգանություն է 
հաղորդում նրա աշխատանքնե
րին։ Այդ տեսակետից առանձ
նապես կարևորվում և ակտիվ 
դեր է ստանձնում գծանկարը։ 
Այն, որ էդվարդ Ւսաբեկյանը 
գծանկարման արվեստի փայլուն 
վարպետ էր, վկայում են ոչ միայն 
նկարչի երփնագիր կտավները, 
այլև առավել չափով՝ գրաֆիկա
կան տարբեր տեխնիկաներով 
նրա կատարած գունավոր ու մի
ագույն բազմաթիվ թերթերը, ինչ
պես նաև Դերենիկ Դեմիրճյանի
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«Վարդանանք» և Սերո Խւսնզա– 
դյանի «Մխիթար Սպարապետ» 
պատմավեպերի, Հովհաննես 
Թումանյւսնի «Թմկաբերդի առու
մը» պոեմի նկարազարդումներն 
ու ձևավորումները։

Հայ կերպարվեստում, մինչև 
էդվարդ Ւսաբեկյանը, «մերկու
թյան»՝ մերկ կանանց պատկե
րող ժանրը, բավականաչափ 
համեստ տեղ է գրավել։ Ի տար
բերություն մեր քանդակագործ
ների, նկարչության մեջ այդ ժան
րին քչերն են անդրադարձել։ 
Եթե բացառենք Վարդգես Սու– 
րենյանցի, Վահրամ Գւսյֆեճյա– 
նի և արևելահայ, արևմտահայ 
ու սփյուռքահայ ևս մի քանի 
արվեստագետների հատու
կենտ կտավները, ապա կարելի 
է ասել, որ Ւսաբեկյանից առաջ 
«մերկության» թեման հաճախ 
արծարծել և ներկայացրել են մի
այն Ալեքսանդր Բաժբեուկ-Մելի–

քյանն ու Երվանդ Քոչարը, որոնց 
Ւսաբեկյանն անձամբ ճանաչել 
է, նրանց նվիրված հոդվածներ 
գրել։

Ւսաբեկյանին ներշնչած, նրա 
մուսաները դարձած գեղեցիկ 
սեռի ներկայացուցիչները պատ
կերված են բնական տարբեր 
վիճակներում ու միջավայրում՝ 
բնության գրկում, բնակելի տան 
ու նկարչի արվեստանոցի լու
սավոր և կիսախավար ինտերի– 
երներում՝ լողանալիս, լոգանքից 
հետո, հանգստանալիս, հար
դարվելիս, զրուցելիս կամ լռու
թյան մեջ խորասուզված։ Նկա
րիչը նրանց ներկայացնում է 
ամենատարբեր, երբեմն տարա
ծական և ծավալային բարդ ռա– 
կուրսներով՝ դիմացից, մեջքից, 
կիսադեմ կամ երեք քառորդով 
շրջված, ցուցաբերելով մարդու 
անատոնիայի լավ իմացություն, 
գծանկարի միջոցով պլաստի

կական շոշափելի ծավալներ ծե
փելու, տարածական պատրանք 
ստեղծելու անուրանալի հմտու
թյուն։ Ւսաբեկյանին հետաքրք– 
րում է ոչ միայն կանանց արտա
քին՝ մարմնական, այլև հոգևոր 
գեղեցկությունը։ Սակայն, շեշ
տելով իր հերոսուհիների «երկ
նային» հատկությունները՝
անմեղություն, առաքինություն, 
ամոթխածություն, հնազանդու
թյուն և այլն, նա չի թաքցնում նաև 
նրանց բնավորության ու խառն
վածքի «երկրային» աստառը՝ 
շահադիտություն, խարդավանք, 
ցանկասիրություն...

Ինչ վերաբերում է Իսաբեկյա– 
նի «Անհանգիստ ձիեր» շարքի 
նկարներին, ապա դրանցում 
կրկին նկատվում է ֆրանսիական 
ռոմանտիկների ազդեցությունը, 
բայց տվյալ դեպքում նկարիչն իր 
կտավներին հաղորդում է գծա
յին է\ ավելի սուր ռիթմ և ծայրա–
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հեղորեն լարում գույները։ Ձիու 
կերպարը նրա այդ շարքում հա
ճախ խորհրդանշական, այլա
բանական իմաստ է ստանում՝ 
ընկալվելով որպես ազատավետ 
գաղափարների, ըմբոստության 
ու խռովության, մարդկային 
գոյապայքարի խորհրդանշան։

Իր կյանքի վերջում Իսաբե– 
կյանն աշխատում էր այդպես էլ 
անավարտ մնացած մի հսկայա
ծավալ կտավի վրա, որը նվիր
ված էր նրա կորուսյալ ծննդա
վայրին՝ Իգդիր քաղաքին։ 
Տարբեր վերնագրերով հայտնի 
(«Իգդիրի հոգեհանգիստը», «Հո
գեհանգիստ», «Իգդիրի երևելի
ները») այդ ստեղծագործությունը 
թեմատիկ պատկերի, ժանրային 
տարաբնույթ հատկանիշներով 
օժտված, մոնումենտալ համա
պարփակ, հայ կերպարվեստում 
իր տեսակի մեջ եզակի երևույթ
ներից է։ Բայց հնարավոր չէ չնկա
տել, որ ոչ միայն իր վերնագրով, 
այլև գեղարվեստական մտահ– 
ղացմամբ, ընտրված մոտիվով 
ու կոմպոզիցիոն կառուցվածքով 
Իսաբեկյանի նկարն ընդհանրու
թյուններ ունի Գյուստավ Կուրբեի 
ամենահայտնի և մեծածավալ 
կտավներից մեկի՝ «Օրնանի հո
գեհանգիստը» («Թաղումն Օր– 
նանում», 1849) աշխատանքի 
հետ, որին հայ արվեստագետն 
անդրադարձել է «Իսկ այգե
պաններ միշտ կւինեն»՝ Սկսել 
Բակունցին նվիրված խոհագրու– 
թյան էջերում։ Իսաբեկյանի կտա
վը բնականից, հիշողությամբ ու 
երևակայությամբ կատարված 
բազմամարդ, շուրջ հինգ տաս
նյակ կերպարներ ընդգրկող՝ 
Իգդիրում ծնված, այնտեղից սե
րած հայ մտավորականներին, 
եկեղեցական, մշակութային, 
պետական, քաղաքական, հա
սարակական և ռազմական գոր
ծիչներին, ազգային հերոսներին 
ու ազատամարտիկներին, այդ 
թվում նաև իր հարազատներին,

ընտանիքի անդամներին և հենց 
ինքն իրեն ներկայացնող խմբա
կային դիմանկար է, որի հերոսնե
րը պատկերված են Մասիս սարի 
ու հայկական վեհաշուք տաճարի 
ֆոնին, իսկ նրանց գլխավերևում 
սավառնում և նրանց օրհնություն 
են տալիս զույգ հրեշտակները։

Նկարչությանը զուգահե
ռաբար էդվարդ Իսաբեկյանը 
զբաղվել է նաև գրականությամբ։ 
Հակոբ Կոջոյւսնին, Ալեքսանդր 
Բաժբեուկ-Մելիքյանին, Երվանդ 
Քոչարին, Լադո Գուդիւսշվիլուն, 
Ակսել Բակունցին, հայ ժամանա
կակից բանաստեղծներին նվիր
ված հոդվածներից ու խոհագրու– 
թյուններից զատ, նա բազմաթիվ

ոտանավորներ է գրել, իսկ 2002– 
ին լույս է տեսել նրա ինքնակեն
սագրական անավարտ երկը՝ 
«Իգդիր» վեպը, որը միաժամա
նակ և գրական հղկված լեզվի 
արժանիքներով է օժտված, և 
համեմված է ժողովրդական կեն
դանի խոսքով։

էդվարդԻսաբեկյանըոչմիայն 
վաստակաշատ արվեստագետ 
էր ու շնորհալի գրող, այլև հասա
րակական և մշակութային ակ
տիվ գործիչ, հմուտ մանկավարժ։ 
Շուրջ քսան տարի (1967-86) նա 
ղեկավարել է Հայաստանի պե
տական պատկերասրահը (այժմ՝ 
Հայաստանի ազգային պատկե
րասրահ)՝ հարստացնելով դրա
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գեղարվեստական ֆոնդերն ու 
պահոցները, ընդարձակելով 
ցուցադրության տարածքները, 
մասնաճյուղեր բացելով էջմի– 
ածնում, Ջերմուկում, Հրւսզդա– 
նում, Վանաձորում, Գյումրիում, 
Մւսրտունիում, Եղեգնաձորում, 
նպաստելով Հակոբ Կոջոյւսնի, 
Արա Սարգսյանի, Մինաս Ավե– 
տիսյանի տուն-թանգարաննե֊ 
րի կազմակերպմանը։ Երևա
նի գեղարվեստի ինստիտուտի 
(այժմ՝ Երևանի գեղարվեստի 
պետական ակադեմիա) հիմ
նադրման օրից՝ 1945-ից ի վեր, 
գեղանկարչության և կոմպոզի
ցիայի դասեր է տվել, գւխավորել 
ստեղծագործական արվեստա
նոցներից մեկը, կրթել ու ուսու
ցանել հայ նկարիչների մի քանի 
սերունդների։ Նրան են աշակեր
տել հետագայում լայն ճանաչում 
և համբավ ձեռք բերած վար
պետներ Մկրտիչ Սեդրակյանը, 
Զաքար Խաչատրյանը, Լևոն Կո– 
ջոյանը, Գրիգոր Խանջյանը, Ալեք
սանդր Գրիգորյանը, Սարգիս 
Մուրադյանը, Նիկոլայ Քոթանշյա– 
նը, Ռուբեն Ադալյանը... էդվարդ 
Ւսաբեկյանը նաև «Իգդիր» հայ
րենակցական միության՝ ցմահ 
ընտրված պատվավոր նախա
գահն էր։ 1941-ից՝ Հայաստանի 
կերպարվեստագետների միու
թյան անդամ դառնալուց հետո, 
էդվարդ Իսաբեկյանն անհատա
կան ցուցահանդեսներ է ունեցել 
Երևանում, Թբիլիսիում, Մոսկվա– 
յում, Ռաբաթում (Մարոկկո), Հա– 
լեպում (Սիրիա), Լոս Անջելեսում 
(ԱՄՆ) և այլուր, մասնակցել Հա
յաստանում, նախկին Խորհրդա
յին Միությունում և արտերկրում 
կազմակերպված հանրապե
տական, համամիութենական և 
միջազգային տասնյակ ցուցա
հանդեսների։ Նրա ստեղծագոր
ծություններից շատերը պահ
վում և ցուցադրվում են ինչպես 
Հայաստանի, այնպես էլ ԱՊՀ

և արտասահմանյան մի շարք 
երկրների պետական թանգա
րաններում ու պատկերասրահ
ներում, մասնավոր հավաքողնե
րի մոտ։

Իր մահկանացուն էդվարդ 
Իսաբեկյանը կնքեց 2007 թվա
կանի օգոստոսի 17-ին, Աշտա
րակում։ Թաղված է Երևանի 
Կոմիտասի անվան զբոսայգու 
պանթեոնում, հայ մեծերի կող
քին։ Նրա մահվանից շուրջ վեց 
տարի անց՝ 2013 թվականի մա
յիսի 3-ին, մայրաքաղաքի «Հայ

Ար թե մշակութային կենտրոնի 
առաջին հարկում բացվեց «էդ
վարդ Ւսաբեկյան» մշտապես 
գործող ցուցասրահը, որի հիմ
քում ընկած են նկարչի թվով 28 
այն կտավները, որոնք Երևան 
քաղաքին է նվիրաբերել էդ
վարդ Ւսաբեկյանի կրտսեր որ
դին՝ գեղանկարիչ, ՀՀ արվեստի 
վաստակավոր գործիչ, Երևանի 
գեղարվեստի պետական ակա
դեմիայի ռեկտոր Արամ Ւսաբե
կյանը։
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Սէնգլիւսցի մարդաբան 
Ռոբերտ Դանբւսրի կարծիքով 
մարդը կարող է ունենալ առա
վելագույնը 150 բարեկամ և ծա
նոթ։ Դանբւսրն ուսումնասիրել է 
տարբեր պրիմատների ուղեղի 
ծավափ և այն խմբերի չափերի 
կապը, որոնցում այդ պրիմատ
ներն ապրում են։ Տարածելով 
արդյունքները մարդու վրա, նա 
ստացել է 150 թիվը, որը համա
պատասխանում է ոչ մեծ գյուղի 
բնակչության թվին։ Հետաքրքիր 
է, որ 200Ց թ. տվյալների համա
ձայն՝ միջին հաշվով նույնքան 
վիրտուալ բարեկամներ ունի 
«Բյօ6Եօօ1օ> սոցիալական ցան
ցի յուրաքանչյուր օգտատեր, 
թեև կան օգտատերեր, որոնք 
ունեն հարյուրավոր, անգամ հա
զարավոր համացանցային բա
րեկամներ։

ճիշտ է, Նապոլեոնը, զինա
կիցների խոսքերով, դեմքով և 
անունով ճանաչում էր իր բանա
կի գրեթե բոլոր զինվորներին, 
բայց նրանց հազիվ թե կարելի 
էր անվանել նրա բարեկամներ 
կամ ծանոթներ։ Սոցիոլոգնե
րը վերլուծել են Մեծ Բրիտւսնի– 
այում բջջային և սովորական 
հեռախոսներից կատարված 
220 միլիոն զանգ։ Այդ ցուցա
կից հանվել են հեռախոսային 
այն համարները, որոնցով չա
փազանց շատ զանգեր են կա
տարվել՝ համարելով, որ այդ 
հեռախոսները պատկանում են 
խոշոր ձեռնարկություններին 
կամ տարբեր ծառայություններ

՞ «հտ̂ ւօ VI 31013Ո1.», իյ 1,2011.

առաջարկող այլ հիմնարկների, 
ինչպիսիք են տեղեկատվական 
բյուրոները, պատվերներ ընդու
նող, տոմսեր ամրագրող, հեռա
խոսով առևտուր կատարող և այլ 
կառույցները։ Արդյունքում մնա
ցել է 65 միլիոն խոսակցություն։ 
Հաշվի առնելով միայն անձնա
կան հեռախոսից կատարված 
զանգերը՝ նրանք պարզել են, որ 
բրիտանացու հեռախոսագրքում 
օգտագործվում է միջին հաշվով 
ընդամենը 10 համար։ Շատերը 
տարվա ընթացքում բավարար
վել են ընդամենը հինգ համարով, 
թեև քիչ չեն նաև այնպիսիք, ով
քեր զանգահարել են 30 և ավելի 
համարներով։ Ստացվել են նաև 
տվյալներ այն մասին, թե որքան 
հաճախ են մարդիկ խոսել ներ
քաղաքային և միջքաղաքային 
բաժանորդների հետ, և խոսակ
ցությունների տևողության մա
սին։

Հետազոտողներն այդ տվյալ
ները համադրել են բարեկեցու
թյան ցուցանիշի հետ, որը հաշ
վարկվում է Անգլիայի 32.000 
բնակավայրերի համար և հաշվի 
է առնում բնակչության եկամուտ
ները, կրթվածության մակարդա
կը, առողջությունը, տվյալ վայրի 
էկոլոգիան, ինչպես նաև հանցա
վորության վիճակը։ Պարզվել է, 
որ ինչպես շփվող բաժանորդ
ների թիվը, այնպես էլ կապերի 
հեռավորությունը հստակորեն 
հարաբերակցվում են բարեկե
ցության հետ՝ բարեկեցիկ մար– 
դիկ շփվում են ավելի մեծ թվով 
բաժանորդների հետ և ունեն 
ավելի լայն կապեր ամբողջ երկ
րով մեկ։

Հետաքրքիր է, որ զրույցների 
տևողությունը նույնպես կապված

է այդ ցուցանիշի հետ. պակաս 
բարեկեցիկ մարդիկ ավելի եր
կար են զբաղեցնում հեռախոսը։ 
Եկամուտների ցածր մակար
դակով առանձնացող Սթոկ-օն– 
Թրենդ քաղաքի բաժանորդնե
րը շատ ավելի երկար են խոսում 
հեռախոսվ, քան միջին անգլիա
ցին։ Ստացվում է, որ հարուստնե
րը խոսում են շատերի հետ, բայց 
կարճ։

Դեռևս 1973 թ. Սթենֆորդի 
համալսարանի սոցիոլոգ Մարկ 
Գրեյնովերը հարցում է կատա
րել Բոստոնի բանվորների, ծա
ռայողների և կառավարիչների 
շրջանում՝ տալով միևնույն հար
ցը. ով է ձեր բարեկամներից, ծա
նոթներից կամ ազգականներից 
օգնել ձեզ գտնել այժմ զբաղեց
րած պաշտոնը։ Պարզվել է, որ 
նրանց մեծ մասին օգնել են ոչ թե 
ազգականները կամ ամենամ
տերիմ բարեկամները, այլ նախ
կին աշխատավայրի գործընկեր
ները, դպրոցական, բուհական 
կամ բանակային ընկերները, 
որոնց հետ աշխատանք փնտրո
ղը սերտ շփում չի ունեցել՝ սահ
մանափակվելով պատահական 
հանդիպումներով և հազվա
գյուտ հեռախոսազանգերով։ 
Այսինքն՝ ինչպես և սպասվում էր, 
կյանքում հաջողության հասնելու
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ՎԱՐԴԳԵՍ
ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ.
ՀԱՎԱՏԻ
ՆՎԻՐՑԱԼԸ

ՇԱՀԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Արվեստաբան

Ղ ր ի մ ի  գեղատեսիլ Յալ– 
թայում հայկական տաճար 
բարձրանալիս մարդու հայացքը 
գրավում է մի շիրիմ, որի վերև
ում՝ դիմաքանդակի տակ ռու
սերեն փորագրված է. ,,Յո6Շե
ՈՕՃՕթՕհՏհ նՅթՈՐՏՇ 5̂1<08Ո6Տ114 
Բ̂6հՈՒ1Լ4 (1860-1921), 0386Շ7- 

հե|ճ >«̂160Ո11Շ6կ 0 1631թՅՈեՒ1ե1Ա
ճ7«օ»<Ււա<, ^բՅ ւշա ա ա  Յւօ յ^յ–
Ւ11*16 Տհ̂ ւ՜թւ̂  թՕՇՈ11ՇեէՕ,,.

Մեծանուն վարպետը ծնվել է 
Ախալցխայում, եղել է Մոսկվայի 
Լագարյան ճեմարանում հայկա
կան կրոն դասավանդած Հակոբ 
քահանայի զավակը։ Վարդգեսն 
ավարտել է նույն ճեմարանը, 
այնուհետև՝ Մոսկվայի ճարտա
րապետական ուսումնարանը, 
ապա՝ Մյունխենի գեղարվեստի 
ակադեմիան։

Տիրապետելով յոթ տարբեր 
լեզուների, նա հայերեն է թարգ
մանել աշխարհահռչակ Շեքսպի– 
րի թատերական, նաև Գյոթեի, 
Հայնեի, Ուայլդի գրական որոշ 
երկեր։ Նա Մոսկվայում և Պե– 
տերբուրգում բեմադրել է ներկա
յացումներ, արժանացել բարձր 
գնահատանքի։

/ V
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ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ % ա I
Սուրենյանցի հիմնուղին եղել 

է գեղարվեստը։ Լինելով Պարս
կաստանում, ինչպես և Իտալիւս– 
յում, հսպանիայում, նա կտավներ 
է վրձնել ուրույն սկզբունքով։ XIX 
դարավերջի մոդեռն ուղղությու
նը նրա արվեստում զուգորդվել 
է իրապաշտական սկզբունքին, 
նաև միահյուսվել են արևելյան 
զարդային ու հայկական միջ
նադարյան մատյանների նկար– 
չւսոճին և հասել ինքնօրինակ 
արտահայտչականության։

Հարազատ լինելով էջմի– 
ածնի Մայր Տաճարին՝ նա կեր
տել է կրոնական, ներկայի և 
անցյալի պատմական խոհուն 
կոմպոզիցիաներ։ Յուրօրինակ 
կառուցվածքով և հուզող նե
րապրումներով է Սուրենյանցն 
արձագանքել հատկապես Արևմ
տյան Հայաստանում 1894-96 թթ. 
իրագործված կոտորածներին, 
զգացմունքներ, որոնք ազգային 
ողբերգության կենդանի, խորի
մաստ հուշակոթողներ են։

Այս հոդվածը նվիրվում է այդ 
ստեղծագործությունների մեկ
նությանը։ Իսկ հաջորդ հոդվա
ծում, Մեծ եղեռնի 100-ամյակի 
նախօրեին, կներկայացվեն նաև 
Հայաստանի և Սւիյուռքի նկա–

Թ ա փ որի եքքը է ջ մա իծ նի  տ ա ճա րից . 1895 (131x96 սմ)

րիչների՝ նույն թեմայով մի շարք 
անծանոթ և բարձրարվեստ գոր
ծեր։

Նախապես նշենք, որ 1895– 
99 թթ. Սուրենյանցի ստեղծած 
նկարները, հատկապես խորհր
դային տարիներին, լռության են 
մատնվել։ Նույն կերպ նաև իր 
բարեկամ՝ Հովհաննես Այվա– 
զովսկու (1817-1900), վրձնած 
«Տրապիզոնի ջարդը», «Հայերին 
նետում են ծով» ու այլ պատկեր
ներ, որոնք հատուկ նպատակով 
ծովանկարիչը ցուցադրել էր Օդե– 
սայում, Խարկովում, Մոսկվա–

Հ  Ա յվա զովսկի, Գիշեր. Ո ղբերգութ յուն Մ ա րմա րա  ծովում. 1897 (64x92 սմ) յա մ ... .
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Հ. Ա յվա զովսկի, Տ րա պ իզոնի  վա րդը . 1896

Ցավոք, Այվազովսկու մահ
վանից հետո, մի ամբողջ հարյու
րամյակ Սուրենյանցի այդ նկար
ները մնացել են անհայտ։ Միայն 
վերջին տասնամյակներին, հե
ղինակի ջանքերով գտնվել ու 
հանրությանն են ներկայացվել 
տարբեր հավաքածուներում և 
թանգարաններում պահվող վե
րոհիշյալ աշխատանքները։

Այվազովսկու ստորև ներկա
յացված «Տրապիզոնի ջարդը» 
(տպված միայն 1898-ին, արևմ
տահայությանն օգնելու նպատա
կով հրատարակված ռուսերեն 
գրքում), «Րղյշերգություն Մւսր- 
մարա ծովում», ինչպես և Սուրե– 
նյանցի հինգ գլխավոր գործերը 
տեսնելով՝ ընթերցողը կներշնչվի 
երկու մեծ նկարիչների հոգեբուխ 
ջանքերով։

Այվազովսկին պատկերել Է իր 
լսած ծովային դեպքերը, իսկ Սու– 
րենյանցը՝ միմյանց հաջորդող 
իր նկարներում ներդրել ինքնա
ծին գաղափարներ։

Լքվա ծ ը . 1895 (120x65 սմ)

Սուրենյանցի պատմաշունչ 
առաջին գործերից մեկը՝ «Լքյա
լը», ցուցադրվել ու պահվել Է 
Պետերբուրգում և խորհրդա
յին տարիներին նվեր Է ուղարկ
վել Ալմա-Աթայի թանգարանին։ 
Օրհասից փախած մի աղջիկ, 
փրկվելու նպատակով վազել, 
հասել Է եկեղեցի։ Փակ դռան 
առջև ոտաբոբիկ, գլուխը կախ, 
հուզմունքով նստել Է։ Իր հետև
ում, ամբողջական երևացող 
եկեղեցու դուռը նկարիչն հա
տուկ շեշտել Է, որպես նրբակերտ 
գեղեցկության խորհրդանշան։ 
Հետաքրքիր Է, որ Սուրենյանցն 
այն տեսել Է Սևանում և կրկնօ
րինակված պատկերել։ Հետա
գայում այդ դուռը բերվել ու ցու
ցադրվում Է Երևանի պատմական 
թանգարանում։ Դեմքը ծածկած 
աղջկա մուգ կապտավուն զգես
տը ներդաշնակ Է պատկերի մեղ
մաշունչ գունակառույցին։ Ի դեպ, 
ավելի ուշ, հեղինակը նույնաձև 
փոքր մի նկարում, պատկերել Է 
եկեղեցու պատը համբուրող մի 
աղջկա...։

1895-ին ստեղծված «Ոտ
նահարված սրբություն» հան
րահայտ կտավում, խոր մտահ– 
ղացմամբ են պատկերվել 
անմարդկային վայրագություն
ները։ Եկեղեցու ներսում լռու
թյամբ սուգն Է իշխում։ Հեռ
վում, թալանված սնդուկի առջև 
սպանված Էր եկեղեցականը, 
իսկ առաջնային պլանում պա
տառոտված գետնին են թափ
վել միջնադարյան մագաղաթյա 
մատյանները... կտավի կենտ
րոնում, պատի առջև կանգ
նած սպիտակավուն խաչքարը 
դիտարկվում Է իբրև հավերժի 
խորհուրդ։ Նշենք նաև, որ նկա
րիչն ստեղծել Է ևս նմանօրինակ 
մի պատկեր և գետնին թափված 
գրքերին զուգորդել սպանված
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Շ ա միրա մը Ա րա  Գ եղեցիկի դ ի ա կ ի  մոտ . 1899 (214x98 սմ)

գեղեցկուհիների...
Մտահղացմամբ բացառիկ 

Է նաև մթնոլորտով ասես խա
ղաղ, գույներով անհնչուն լուծ
ված «Հռիւիսիմեի տաճարը»։ 
է̂ նչն Է այս նկարի բովանդա
կության գաղտնիքը, եթե մի այլ 
անգամ վարպետը նույն տա
ճարն Է պատկերել շրջապատ
ված կանաչ ծառերով։ Ներկա 
մեծաչափ կտավում տեսնվում Է 
տափաստանային ամայի տա
րածք, լուսնի ծագմամբ անփայլ 
երկինք...։ Նման գունային լուծու
մով տխրադեմ Է հնչում բնանկա
րի բովանդակությունը։ Երկար 
դիտելիս զգացվում Է, որ այս
տեղ ապրած ժողովուրդը դա
ժան ճակատագրի պատճառով 
հեռացվել Է մայր հողից, ժողո
վուրդ, որն ստեղծել Է այսպիսի 
բարձրարվեստ, գմբեթով երկն
քին ձուլված ճարտարապետա
կան կոթող... Յոթերորդ դարի 
սկզբում կառուցված Հռիփսի– 
մեի տաճարը դիտվում Է իբրև 
մտահզոր արձանացում, իբրև 
ազգաոգու անմահության խոր
հուրդ։

Նշված այս երեք պատկեր
ներում արվեստագետի հայրե
նասիրությունից բխող խոսուն 
լռություն Է իշխում։ Հպարտ են 
խաչքարերը, միջնադարյան 
գրքերը, տաճարային կառույցը... 
Սակայն հեղինակն, անշուշտ, 
դեռ շարունակելու Էր, ներդնելու 
բարձրամիտ մի ավարտ, և իր 
«խոսքն» ասելու թշնամի բար
բարոսին...

Ահա այդպիսին Է հայկական 
հնադարյան լեգենդներից Մով– 
սես Խորենացուց քաղված «Արա 
Գեղեցիկի դիակը Շամիրամի 
մոտ» մեծադիր պատկերը։ Եր
կար դիտելով կըմբռնվի, որ տի
րացված դիակը չէր տենչացել 
Շամիրամը և հայացքը կտրել 
Արայից։ Նկարի իմաստային հեն
քը շեշտելու նպատակով, դիմա–
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յյ

Հ ռ իփ սի մեի  վա նքը . 1897 (81x150 սմ)

ցի շքակերտ պատը ներկայաց
ված է թեք, ձախ կողմի սյունը 
բերված է առաջ։ Եվ ներքևում իր 
լուսավորված դեմքով Արան զու
գորդված է սյան վերևում քան
դակված ազատատենչ, անձ
նազոհ Գիլգւսմեշին։ Պարզ է, թե 
Սուրենյանցը զոհված Արային 
ինչու՞ է շաղկապել դյուցազնա
յին հերոսին, ինչպես և նույն շքե– 
ղապատի վրա վերազարթոնքի 
իմաստ կրող հարթաքանդակնե
րին։

Դուրս է նայում Շամիրամը, 
իսկ Արայի պատկերման ձևը 
դիտողի հայացքն ուղղում է դե
պի հավերժություն... Հայրենիքի 
ազատությանն իրեն զոհողն ան
մահ է, անմահ է և ժողովուրդը։ 
Այսպիսի իմաստ է հաստատել 
Սուրենյանցը ողբերգական նկա
րաշարի ավարտին։ Ուշագրավ է, 
որ միմյանց հաջորդած նկարնե
րի բովանդակությունն ու ավար
տական գաղափարն հնչում է իբ
րև ներշնչող «գեղանկարչական 
սիմֆոնիա»...

Հայրենապաշտ Վարդգես

Ո տ նա հա ր վա ծ  սրբություն. 1895 (112x89 սմ)



Կ ա թողիկոս  Խ ր իմ յա ն  Հա յրիկը. 1906 (246x152 սմ)

Սուրենյանցը նույն նկարների 
հետ կերտել է նաև էջմիածնի 
Մայր Տաճարին նվիրված եզա
կի մի կտավ։ Պատարագից հե
տո, ուխտի խորհրդանշաններ 
ձեռքներին դուրս են գալիս կրո
նավորները, կրոնապաշտ պա
տանիները, և այդ մեծ խմբի 
մեջ երևում են նաև արվեստա

գետ անձինք... Ուշադիր նայե
լիս՝ նկարի բովանդակությունը 
զգացնել է տալիս ժողովրդի հո
գեկան միասնության պատմա
կան հեռավոր սկիզբը։ Նկար
չի՝ հորից ժառանգած ոգով են 
ստեղծվել նաև «Կաթողիկոս 
Խրիմյան Հայրիկը», «Զաբել թա
գուհու վերադարձը գահին»,

«Կանանց ելքը Անիի եկեղեցուց», 
«Ասպետ կինը» կտավները, ինչ
պես նաև 1915-ի Մեծ եղեռնից 
փրկվածների շուրջ 40 ջրաներկ 
պատկերումները։ Նշված բոլոր 
գործերի իմաստային հիմքում 
մայր ժողովրդի կյանքի հարա
տևման Սուրենյանց արվեստա
գետի խոր հավատն է։
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ճարտարապետության դոկտոր, 
ակադեմիկոս

(սկիզբը՝
«Գիտության աշխարհում», 

1Տ1 3, 2014)

է7թե Միտանիի թագավո
րության Թել-Խալաֆի տաճարի 
մ.թ.ա. երկրորդ հազարամյակի 
հնագույն քանդակները համեմա
տենք Հւսռիճի երեցփոխական 
քանդակների հետ, ապա կտես
նենք, որ դրանք համանման են 
իրենց մեկնաբանությամբ, ճիշտ 
այնպես, ինչպես հայ ժողովրդի 
սկզբնավորման ու բնակության 
երկրամասի գոտում մ.թ.ա. չոր– 
րորդ-երրորդ հազարամյակնե
րում և միջնադարում ստեղծված 
շատ ու շատ քանդակներ։

Բերենք մի այլօրինակ. Աղավ– 
նաձորի (Եղեգնւսձորի շրջան) 
որոշ խաչքարերի ձևերը նման են 
դրանցից մի քանի հազար տարի 
առաջ ստեղծված վիշապների 
ձևերին։ Բոլոր այս քանդակները, 
վիշապները, խաչքարերը ար
ված են ծայր աստիճանի զուսպ 
միջոցներով, երբ արվեստի 
ստեղծագործության ձևը հասց
վում է նրա կառուցվածքային 
նախագո նկարագրին, երբ ձևը 
ձերբազատվում է ժամանակա
վորության զգացողություն հա
րուցող բոլոր լրացուցիչ մանրա– 
մասներից, տարրերից ինքնակա

հատկանիշներից և մնում է մի
այն նախաստեղծ ձևը, խորհր
դանշանը, որ մարմնավորում է 
կեցության նախագո էությունը, 
կյանքի հիմնական ու հավեր
ժական լծակները՝ չքողարկված 
ժամանակային երևույթներով։ Ոչ 
թե պատահական գործողության 
պահ, այլ տիեզերական հավեր

ժական նախահիմքի հետ կապ 
հաստատելու փորձ, բնության 
ու մարդկային կեցության խոր 
գաղտնիքների մեջ ներթափան
ցելու փորձ՝ գեղարվեստական 
կերպարի օգնությամբ, կյանքի և 
նրա տարբեր դարաշրջաններում 
կենաց ծառի կերպարի տարբեր 
փոփոխակներով հանդերձ։
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Որոշ ժողովուրդներ հա վեր
ժությունը հասկանում են իբրև 
ընթա ցք, իբրև հա վերժա կա ն  
շարժում, հա վերժա կա ն  փ ոփ ո 
խում։ Այդ պ ա տ ճ ա ռ ո վ  էլ, երբ 
ճա պ ոնա ցի  նկարիչը պ ա տ կե 
րում է ծա ռի  ճյուղը, նա  չի ա նջա 
տում ճյուղի կերպ ա րը կյանքի ըն
թա ցքից, չի պա տ կերում  կյանքը 
կա նգնա ծ  վիճակում, լուսանկար
չական ձևով, այլ տալիս է ճյուղի 
կյանքի ընթացքը։ ճյուղի պ ա տ 
կերով  նա  միջոցով ձգտում է 
ա րտ ա հա յտ ե լ կյանքի շա րժմա ն  
ներքին  հույզը, նրա  անկայունու
թյունն ու անհաստատությունը։ 
Գլխավորը նրա  ընկալման մեջ 
անկայունությունն է, շարժումը, 
ընթա ցքը ։ Հին Եգիպտոսում հա 
վերժության պ ա տ կերա ցումը  
հա կա ռա կ  է դրան։ Ե գ իպ տ ա 
ցին հավերժությունը ընկալում 
է որպես ա շխ ա րհի  ա ն խ ա խ տ  
օրինաչափություն, որպես իրերի 
և մարդկա յին  հարաբերություն
ների մեկընդմիշտ  սա հմա նվա ծ  
կարգ, ա յդպիսի ա շխ ա րհընկա լ
ման ա կնա ռու օրինա կ են ե գիպ 
տ ա կա ն  բուրգերը՝ ա ն խ ա խ տ  
հա վերժա կա ն  ա յդ  խորհրդանիշ– 
ները։

Ինչպես ենք մենք հասկանում 
հավերժությունը՝ ա յժմ դժվա ր  է 
վերջնա կա ն պ ա տ ա սխ ա ն  տալ։ 
Դրա հա մա ր պա հա նջվում են 
բա զմա կողմա նի  և մա նրա կր 
կիտ  ուսումնասիրություններ մեր 
մշակութաբանության տ ա րբեր 
բնա գա վա ռներում ։ Հա յ վա ր
պետ ները  բոլոր դեպքերում, ինչ 
ընդհանրացումների էլ հա սցնե
ին իրենց գործերը, դ րա նք  չէ
ին դարձնում անկենդան, ա յդ  
ստեղծագործությունները միշտ  
էլ հուզական են, բայց հույզերն 
ա րտ ա հա յտ վա ծ  են ոչ թե ա ր տ ա 
քին  հատկա նիշներով , այլ ներ 
քի ն  զ գա յա կա ն  շիկացմամբ, 
հա վերժ  ի ն քնա հա ստ ա տ մա ն  ու
ժով։ Այդ ա շխ ա րհզգա ցողութ յա ն  
դրսևորման ձևը ն ա խ ա ստ եղծ

արտահայտություն է. ա րտ ա հա յ
տությունը՝ իբրև տ իեզերքի  ն ա 
խ ա գո  միասնության հուզական 
ընկալումը դրսևորելու ա րգա սիք ։ 
Պարզությունը՝ իբրև ա շխ ա րհի  
չտ ա րբերա կվա ծ, հա մա պ ա ր 
փ ա կ  մ շտ ա գո  բնույթի ա րգա սիք ։ 
Մեծը՝ պ ա րզի  մեջ։

Հին Արևելքի ժողովուրդները 
ազդում էին միմյանց վրա։ Ինչ
պես նշում է Բ. Տուրաևը, «Ասո– 
ՐԻՔԸ> Փոքր Ասիան և Ե գիպ տ ո
սը պ ա տ մա կա նորեն  գտ նվեցին  
ա զգա կից  ցեղերի իշխանության 
ներքո։ Ինչպիսի մեծ ա սպ ա ր եզ  
ա զ գ ա գ րա կա ն  միա խա ռնումնե
րի և մշակութա յին փ ո խ ա զ դ ե 
ցությունների համար» (Լ4շւօթսո 
Զբ68հ6Ր0 800701<յ, յ.1, յւ. 1936, 
շ.164)։ Սակայն շարունակելով, 
հեղինակն այն միտ քն  է ա ր տ ա 
հայտում, որ «այդ փ ոխ ա ռու
թյունները մեծ մա սա մբ  վերա 
բերում են նյութական մշակույթի 
բնա գա վա ռին , իսկ հոգևոր մշա 
կույթի բ նա գա վա ռի  փ ոխ ա ռու
թյունները հա մեմա տ ա բա ր  ն վ ա զ  
են։ Եվ ա յդ  հա նգա մա նքը  ա վե
լորդ ա նգա մ  հա ստ ա տ ում  է վերը 
ն շվա ծ  փ ա ստ ը, որ Հին Արևելքի 
ժողովուրդները կա րողա ցա ն, 
հա կա ռա կ  բաբելոնական
ազդեցութ յան ուժին և հզորու
թյանը, զա րգա ցնե լ և պ ա հ պ ա 
նել ինքնուրույն մշակույթը» (նույն 
տեղում, էջ 149)։

Վերը շա րա դրվա ծի  կա պ ա կ 
ցությամբ ուզում ենք ա ն դ րա 
դա ռնա լ ֆրանսիացի հա յա գետ  
ժ. Մ. Թիերիի հետազոտություն
ներին։ Կարսի Առաքելոց եկե
ղեցու քա նդա կա յին  հուշար
ձաններն ուսումնասիրելիս նա  
հիմք է ընդունում ոչ թե մեր, 
այլ ուրիշ երկրների ա րվես
տի, օրինակ, քրի ստ ոնեա կա ն  
գա զա փ ա րա բա նութ յա ն  նույն՝ 
պ ա տ կերա գրա կա ն  սկզբուն
ք ո վ  ստ եղծվա ծ  բյուզանդական 
խ ճա նկա րների  գ նա հա տ մա ն  
չափանիշները, և, Կարսի որմ–
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գ ա ղ ա փ ա ր ա խ ո ս ո ւ թ յ ո ւ ն ն  
արտահայտելու սեփական, յու
րահատուկ միջոցներ. Օրինակ, 
տվյալ դեպքում քրիստոնեական 
գաղափարաբանության պատ
կերագրման ձևը բյուգանդա
կան խճանկարներում և հայկա
կան քանդակներում ստեղծվել է 
տարբեր միջոցներով։

Հայ արվեստի մյուս առանձ
նահատկությունն է եղել վեր
մարդկայինի և մարդկայինի, 
հավերժականի և ակնթարթա
յինի միասնությունը, էականի 
անսասանության և անցողիկի 
գրավչության միասնությունը։ 
Սա ի հայտ է եկել մի կողմից ձև
երի ծայրագույն մոնումենտա– 
լացման մեջ, երբ ձևը հասցվում 
է կեցության հաստատությանը, 
նրա նախահիմքն ու էությունը 
մարմնավորող խորհրդանշա
նի, մյուս կողմից մարմնավորում 
է մարդկային անցողիկ կյանքի 
գեղեցկությունը։

Հավերժության գաղափարը 
հաղորդվում էր ինչպես վե
րացական խորհրդանշաննե
րով, այնպես էլ բնական ձևերի 
արվեստով, ինչպես օրինակ, 
Հաղպատի վերոհիշյալ բարձրա
քանդակ կոմպոզիցիան։ Մարդ
կայնությունը արտահայտվում էր 
այլաբանորեն, զարդաքանդա– 
կային ձևով՝ կյանքի բուսական 
և երկրաչափական բաղադրիչ–
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նաքանդակները համեմատելով 
դրանց հետ, հանգում է որոշակի 
եզրակացությունների։ Մասնա
վորապես Կարսի քանդակների 
արտահայտիչ նախագո ձևերը 
նա դիտում է իբրև դրանց ստեղ
ծողների անձեռնհասության կամ 
ոչ արվեստավարժ գործունեու
թյան արդյունք։ Տվյալ դեպքում 
ճիշտ չէ հենց հետազոտության 
բուն ձևը։

Հայ արվեստը ծնվել է ոչ բյու
գանդականի ընդօրինակու
թյամբ, այլի սկզբանէ արտացոլել 
է մեր ժողովրդի աշխարհզգացո– 
ղությունը, ուստի և այս երևույթի 
վերլուծության հիման վրա միայն 
կարելի է գնահատման չափանիշ 
գտնել։ ճիշտ այդպես էլ անկարե
լի է Հունաստանի անտիկ արվես
տը համեմատել Չինաստանի 
հնագույն արվեստի հետ և որո
շել, թե դրանցից որն է լավը, որը՝ 
վատ։ Հունականը ծնվել է հունա
կան աշխարհընկալման հիմքի 
վրա, չինականը՝ չինական։

Այս իրողության անտեսելու 
հետևանքն է ժ. Մ. Թիերիի սխալ 
եզրահանգումը, թե Կարսի ՍԼռա– 
քելոց եկեղեցու որմնաքանդակ
ները պարզունակ են, այսինքն 
արված են անկարող վարպետի 
ձեռքով։ Այնինչ դրանց նախաս
տեղծ ձևերը հայ արվեստում

ամենակայուն ժողովրդական 
ուղղության արդյունքն են, ձևեր, 
որ մեր ժողովուրդն ստեղծել և 
պահպանել է հազարամյակներ 
շարունակ ժայռաքանդակներում 
և հասցրել մինչև մեր օրերը։

Յուրաքանչյուր հասարա– 
կական-տնտեսական հասա
րակարգ՝ նախնադարյան հա
մայնական, ստրկատիրական, 
ավատատիրական, կապիտա
լիստական, թե սոցիալիստա
կան, ստեղծել է իր աշխարհա
յացքը՝ պայմանավորված
տվյալ հասարակարգի տնտե
սական զարգացմամբ։ Բայց 
և միաժամանակ յուրաքան
չյուր ժողովուրդ ունեցել է այդ
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ներոփ «Դեկորատիվ զարդա
պատկերի բազմազանության 
մեջ իշխում է կարգուկանոնը, 
անուղղակիորեն արտացոլվում է 
ռիթմերի հարստությունը, որոն
ցով ներթափանցված է աշխար
հի իրական կեցությունը» 
(8շ6օ6ա43ո 14շւօթւա 1/1օ<̂ օօւ՚8, 
յ.11, ւ<».2, 1\/1.,1961, Շ.17)։ Այս բև
եռները երբեմն ստեղծվել, հան
դես են եկելառանձին-առանձին, 
երբեմն էլ՝ միահյուսված։

Միջնադարյան մեր տաճար
ների երկրաչափական միաձույլ 
մոնումենտալ ծավալների ձևը 
արտացոլում է աշխարհի անսա
սանությունն ու մշտնջենականու
թյունը, ինչպես նաև հենց այն 
բնական միջավայրը, որի մեջ 
ստեղծված են դրանք։ «...Նրանք 
(հայ ճարտարապետները) կար
ծես թե ստեղծագործում էին 
բնության հետ համատեղ, մի
ասնաբար։ Մարդու ստեղծա
ծը նրանց կողմից ընդունվում 
էր որպես բնության օրգանա
կան մասը» (Վ. Չալոյան, Հայ
կական ռենեսանս, Ե. 1964, էջ 
207)։ Սրա շնորհիվ է ձեռք բեր
վել հայ ճարտարապետության 
և բնության միասնությունը, ճար
տարապետությունն ու շրջա– 
պատող բնությունն արտացո
լում են նախագոյակ կեցության

գաղափարը, իսկ տաճարների 
ներսույթներն ստեղծված են սա– 
հունաձև-փոխթափանցող, առա
վելապես վերասլաց ձևերով և 
արտահայտում են մարդկային 
կյանքի հեգևոր հիմունքը, կա
տարելության նրա ձգտումը։ Եթե 
ծավալները տարածության մեջ 
արտացոլում են աշխարհի նյու
թական մշտնջենականությունը, 
ապա ներսույթները՝ մարդու հո
գևոր կատարելությունը։

Միաժամանակ մարդկայինի 
գեղեցկությունն են արտացոլում 
նաև ճարտարապետական ման
րամասերն ընդգծող զարդա
քանդակները :

Հավերժականի և մարդկա
յինի գաղափարը միասնության 
մեջ ընկած է նաև խաչքարերի 
հիմքում. Քարի մոնումենտալ ձևի 
և նրա վրա քանդակված հավեր
ժական կյանքի խորհրդանշա
նի՝ խաչի հետ մեկտեղ, մնացած 
ամբողջ մակերեսը ծածկվում 
է մարդուն շրջապատող կյան
քի գեղեցկությունն արտացոլող 
զարդաքանդակներով, սակայն 
այս անցողիկ գեղեցկությունն էլ 
երբեմն մեկնաբանվում է անընդ
հատ միահյուսվող ձևերով՝ 
անսկիզբ ու անվերջ, և ինքն էլ 
դառնում է հարատև՝ իր անցողիկ 
դրսևորումներում։ Հավերժակա
նի և անցողիկի միասնությունը 
Երզնկացու մոտ արտահայտ
ված է հետևյալ կերպ. "Երեւելի 
արարածքս մեծ աշխարհ ասի, եւ 
մարդ՝ փոքր աշխարհ։ ... եւ զոր 
ինչ կայ ի մեծ աշխարհս... ամե
նայն կայ եւ ի փոքր աշխարհ, եւ 
փոքրովս մեծն նմանին"։

Աշխարհի նախահիմքի կեր
պարը և մարդկային անցողիկ 
կյանքի գեղեցկությունները հայ 
արվեստի երկու բևեռներն են 
եղել։ Այդ նպատակին են ծառա
յել նաև արվեստի միջոցները՝ 
մասնավորապես նախագո ձևե
րը։ Հայ արվեստը միշտ էլ հեռու 
է եղել ակադեմիական ամլու–
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թյունից, այսպես կոչված, նա
տուրալիստական ավարտունու– 
թյունից։ Նրան խորթ է եղել նաև 
հունական դասականությունը։ 
Այս առումով հայ դասական 
արվեստի բազում ստեղծագոր
ծություններից հիշենք, օրինակ, 
Գեղարդի ճարտարապետական 
համալիրը, մասնավորապես 
գլխավոր տաճարի հետևի քա 
րաժայռը։ Վերջինիս նախագո 
ձևի վրա, որ մարմնավորում է 
կեցության նախաստեղծ բնույ
թը, նրա նախահիմքը, հիանալի
որեն տեղաբաշխված ու կերտ
ված խաչքարեր կան, որոնք

իրենց ձեռակերտ զարդաքան
դակներով հակադրվում են նա
խագո ձևին, ամբողջական մի 
ստեղծագործություն, որ մարմ
նավորում է ինչպես կեցության 
անխախտ մշտնջենականության 
գաղափարը, այնպես էլ մարդ
կային կյանքի ստեղծագործ էու
թյան գեղեցկությունը։ Նույն երև
ույթն ենք նկատում նաև խոր 
անցյալում հայ ժողովրդի ստեղ
ծած պարերում։ «Քանի որ հայ
կական խմբական շուրջպարի 
յուրաքանչյուր մասի պարային 
գծապատկերը կրկնվում է բազ
միցս,֊նկատում է Ս. Լիսիցյա–

նը,– ձեռքերով շղթւսյակցված 
պարողների շարքը կամ աղեղը 
փաստորեն կարող է շարժվել 
միայն շրջանով կամ ձվածրով, 
որովհետև անընդհատ շարժու
մը կարող է կատարվել միայն 
շրջանաձև կամ ձվածիր»։ Մարդ
կայնությունը արտահայտվում 
է նրանով, որ «Յուրաքանչյուր 
պարող հնարավորություն ունի 
միաժամանակ դրսևորել իր հու– 
զավիճակը և յուրովի տարափո
խել պարային գծապատկերը»
(Շ13թԼ1հհե16 ՈՈՈՇ1Ա1 1/1 7631թ3/1եհե16 

Ոթ5ՈՇ73ՏՈ6հԱՈ Յթ1ԱՈհՇ«0Ր0 հՅթՕՈՅ,

7.1, Ըթ683հ,1958,0.124, 138)։

Նկատի ունենալով այն, 
որ բուն հայկական պարերը 
հիմնված են ռիթմի վրա, 
մեր բալետի զարգացումը 
նույնպես պետք է լինի հիմնված 
ռիթմի վրա, որովհետև դրա 
միջոցով է արտահայտվում մեր 
աշխարհընկալումը, և ոչ թե 
շարժումներով, որոնք պարային 
ինչ-որ Ելևէջներով մեկնաբանում 
են կյանքի պահ կամ լարված 
իրադրություն՝ նույնիսկ այն 
դեպքում, երբ այդ բոլորը տրվում 
է այլաբանորեն, կամ մնջախաղի 
ձևով։

Բալետը պարային արվեստ 
է, պարի մեկնաբանում, այլ 
ոչ հակադրումների թատրոն,

շ ձ
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որը ներկայացվում է պարային 
շարժումների միջոցով։ Այդ 
առիթովԿոմիտասը գրելէ, որ հայ 
աղջկա պարը կիրք զարթնեցնող 
շարժում չունի, և զգացմունքներն 
էլ արտահայտվում են ոչ թե մեղկ, 
մոլի, կատաղի, հրապուրիչ և այլ 
շարժումներով, այլ պարերգերի 
միջոցով։

«Սասունցի Դա վիթ» էպոսը 
հայ արվեստի ամենավառ 
նմուշներից է։ էպոսի գլխավոր 
հերոսը՝ Դավիթը, նախաստեղծ 
մաքրություն և տարերայնորեն 
դրսևորված անսահման
մարդասիրություն մարմնավորող 
կերպար է։ Նա այնքան մաքուր 
է իր նախագո պարզության մեջ, 
որ պատկերացում անգամ չունի 
շրջապատում եղածչարի և բարու 
մասին։ Նա կարող է մի հոտի մեջ 
հավաքել առյուծ, գայլ ու գառ 
և քշել գյուղ, մտքով անգամ 
չանցկացնելով, որ աշխարհում 
կան չարիք գործելու ընդունակ 
գիշատիչներ։ ճիշտ այդպես էլ 
իր նախագո մաքրության մեջ նա 
չի հասկանում, որ ինքը բարիք 
է գործում, երբ Մսրա Մելիքի 
դեմ է գնում իր ժողովրդին 
փրկելու համար։ Նա բնության 
զավակն է՝ նախաստեղծ ձևի 
մեջ, և չարն ու բարին ընկալում է 
միասնաբար՝ չհակադրելով մեկը

մյուսին։ Ն ա խաստեղծությա ն 
այս պ ա րա գ ա ն  հայ ա րվեստ ի 
հիմքերից է եղել և պ ա հպ ա նվել 
է իր սկզբնավորումից մինչև 
մեր օրերը։ Այս երևույթի և նմա ն  
այլ տ ա րրերի  առկայությունն է 
հենց հանգեցնում այն մտքին, 
որ հա յկա կա ն էպոսն ստեղծվել 
է ոչ թե միջնադարում, այլ 
խոր անցյալում, այն վաղեմի 
ժամանակներում, երբ գոյություն 
է ունեցել ա շխ ա րհի  ընկալման 
ն ա խ ա գ ո  միասնություն։
Բացի այդ, էպոսի ողջ ոգին 
չի արտացոլում միջնա դա րի 
ա շխ ա րհա յա ցքը , նրա  մեջ 
խ տ ա ց վա ծ  չէ քրի ստ ոնեա կա ն  
գա ղա փ ա րա խոսութ յունը, կամ 
ա յդ  գա ղա փ ա րա խ ոսո ւթ յա ն  
ժխտումը. Ինչպես Հ. Օրբելին 
է վկայում, «էպոսում չկա 
քրիստոնեութ յա ն մի ուրիշ, օտ ա ր  
հա վա տ ի  որևէ ընդհա նրա ցվա ծ  
հակադրություն» (ձթսոհօաճ 
Ր6թօւ>ա6Շւ<ւ1ս յոօշ, ԸբտտՅհ, 1956, 
շ.65), այլ որոշակի ա րտ ա հա յտ 
վա ծ է ա զա տ ութ յա ն և ա նկա խ ու
թյան հա մա ր մղվա ծ  պ ա յքա րը, 
որը վիճակվել է հայ ժողովր
դին, նրա  սկզբնավորումից ի 
վեր։ «Այս հարցերի դիտարկումն 
ա մենից ավելի ճիշտ  կլիներ 
սկսել էպոսի այն տա րրերից, որ 
նրա  ենթա հիմքն  են կազմում...,

որոնք ծագել և ստեղծվել են մի 
դարաշրջանում, որ շատ հա
զարամյակներով նախորդել է ոչ 
միայն հայ ժողովրդի կազմավոր
մանը, այլև այն ցեղերի ձևավոր
մանը, որոնք հետագայում մտել 
են հայ ժողովրդի կազմի մեջ» 
(նույն տեղում, էջ 120)։ Հ. Օրբե– 
լին էպոսի պատմական արժեքի 
մասին խոսելիս գրում է. «էպոսի 
պատմական իրական արժեքը 
հայերի նախահայրերի աշխար
հայացքի մշակման ընթացքն է 
այն անասելի հեռավոր ժամա
նակներում, երբ մարդը, պայ
քարելով հանուն իր գոյության, 
առաջին անգամ սկսեց շրջա– 
պատող բնությունն ըմբռնելու 
և իմաստավորելու փորձ անել» 
(նույն տեղում, էջ 63)։ Ինչ խոսք, 
միջնադարը ևս իր շերտերն է 
ավելացրել էպոսում։ Հայ ժողովր
դի այս վեհ կոթողը դեռ սպասում 
է իր հետազոտողներին։

Այստեղ հնարավորություն 
չունենք հանգամանորեն կանգ 
առնելու հայ արվեստի ուրիշ 
ստեղծագործությունների վրա, 
բայց այսքանն էլ բավարար 
հիմք է տալիս ընդգծելու, որ մեր 
արվեստի համար բնորոշ է ոչ թե 
վերլուծական, այլ անմիջական– 
ընդհանրացված, հուզական– 
սինթետիկ և միաժամանակ նա–
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խագո-հուզակւսն ընկալումը։
Որոշակի դարաշրջաններում, 

երբ Հայաստանն ընկել է այս կամ 
այն տերության իշխանության 
տակ, վերջինիս ապազգայաց– 
ման քաղաքականությանն է 
ենթարկվել առաջին հերթին 
ազնվականական վերնախավի 
արվեստը, օրինակ, հելլենիզմի 
շրջանում։ Հելլենիզմը Հայկական 
լեռնաշխարհում իշխել է ավելի 
քան կես հազարամյակ և համա
րյա հետք չի թողել մեր արվեստի 
ընդհանուր ուղղության զարգաց
ման վրա։ Հելլենիզմից փոխառն
վել են այն սկզբունքները, որ 
օգնել են մեզ՝ լուծելու մեր հար
ցերը, իսկ ստեղծված առանձին 
հուշարձաններն արտահայտել 
են միայն ազնվականական վեր
նախավի պաշտոնական կողմ
նակցությունն այդ մշակույթին։ 
Անդրադառնալով այս հարցին, 
Բ. Տուրաևը գրում է. «...հելլենա– 
կանացումը կարող էր լրջորեն 
շոշափել միայն վերին շերտերը, 
որոնց մատչելի էր հունական լե
զուն... ժողովրդական զանգված
ների վրա այն կարող էր ունենալ 
միայն ժամանակավոր և մակե
րեսային ազդեցություն» (ւ/1շւօթւ>տ 
քլթ68հ6Ր0 0007010, 7.2, Օ.208)։

Հելլենիստական արվեստի 
նման համապարփակ տիրա
պետության շրջանում ժողովր
դական շերտերը պահպանե– 
ցին իրենց ավանդույթներն ու 
ստեղծեցին մի արվեստ, որ հա
րուստ էր ձևերի նախակերտ 
գեղեցկությամբ։ Հայ հելլենիս
տական արվեստը հիմնականում 
ծառայում էր պետական պաշտո
նական քաղաքականության շա
հերին։ Արաբները Հայաստանում 
իշխեցին երկու հարյուր տարի 
(\/11–1ճ դդ.) և, չնայած օտար մշա
կույթի երկարատև ու անողոք 
ճնշմանը, հայ ժողովուրդը պահ– 
պանեց ու դարերի միջով բերեց 
իր մշակույթը, որը իր փառահեղ

ծաղկմանը հասավ IX դ.։ ժողո
վուրդը հոգատար պահպանում 
էր իր հոգևոր արժեքները, իր 
մշակույթը, և այդ ամենը՝ առա
ջին հերթին բնակչության ժո
ղովրդական խավերի շնորհիվ։ 
Ն. Մառը գրում է, որ «ժողովր
դական ավանդույթները բարձր 
էին գնահատվում և իրապես մե
ծարվում հայ հասարակության 
միջին ու ստորին շերտերում, իսկ 
ինչ վերաբերում է բարձրագույն 
դասին, հայ ազնվականությանը, 
որին պատկանում էին և Անիի 
ժամանակակից տիրակալնե
րը, ապա այն ժամանակ արդեն 
այդ դասը կանգնած էր լիակա
տար ապազգայնացման վերջին 
աստիճանների վրա»։

Այսպիսով մեր մշակույթի 
զարգացման ճանապարհին 
ամենագլխավորն այն է, որ 
պահպանենք հազարամյակնե
րի ընթացքում կաթիլ առ կաթիլ 
կուտակված արժեքներն ու նվա
ճումները, զարգացնենք դրանք, 
որ ինչպես Մառն է ասել, չխախ
տենք կուլտուրական ավանդույթ
ների անընդմեջ ընթացքը։

ԾՆՈՂՆԵՐԸ 
ԾԽՈՒՄ ԵՆ, 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ՝ 
ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՒՄ*

^ “երմւսնիայի Հայդելրերգ 
քաղաքի մանկաբույժները՝ ու
սումնասիրելով մանկապարտե
զի 4236 սաների և նրանց ըն
տանեկան պայմանները, եկել են 
այն եզրակացության, որ ծխող 
ծնողների երեխաներն արդեն 
4-5 տարեկան հասակում հակ
ված են հիվանդանալու հիպեր
տոնիայով։ Ուսումնասիրված ըն
տանիքներում ծխել է հայրերի 29 
%-ը, մայրերի 21 %-ը, իսկ ընտա
նիքների 12 %-ում ծխել են երկու 
ծնողները։

Տանը ծխախոտի ծխի 
ազդեցության ենթարկվող երե
խաների 20 %-ի արյան ճնշման 
վերին արժեքը եղել է նորմայի 
սահմանին, ուստի կա վտանգ, որ 
հետագայում կարող է զարգա
նալ գերճնշում (հիպերտոնիա), 
բացի այդ, ծխող ընտանիքների 
երեխաներն ավելի հաճախ են 
հիվանդանում մրսածությամբ,
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է յ
հեղձուկով և միջին ականջի բոր
բոքումով։

Ի դեպ, դեռևս 2004 թ. շվեդ 
հետազոտողները պարզել են, 
որ անգամ այն դեպքերում, երբ 
ծնողները ծխում են միայն պատշ
գամբում կամ մուտքի աստիճան
ների վրա, երեխաների արյան 
մեջ նիկոտինի մնացորդների 
քանակը 2 անգամ ավելի Է, քան 
չծխող ընտանիքների երեխա– 
ներինը։ Հավանաբար, նիկոտի
նը նրանց Է հասնում ծնողների 
շնչառության և հագուստի միջո
ցով։

Ի ԴԵՊ ։ ճ

*

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ՄՏԱՎՈՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԿԼԻՄԱՆ*

Տեղանքի կլիման ազդում Է 
բնակչության մտավոր կարո
ղության (ինտելեկտ) վրա։ Նման 
եզրակացության են հանգել 
Միսուրիի համալսարանի հո
գեբանները։ ԱՄՆ տարբեր նա
հանգների տարեկան միջին 
ջերմաստիճանի և բնակչության 
մտավոր կարողության գործակ
ցի միջև առկա Է հետադարձ 
կապ՝ որքան ցուրտ Է կլիման, 
այնքան խելացի Է բնակչությու
նը։

Այս տվյալները հաստատում 
են դեռևս 2006 թ. նկատված օրի– 
նաչաւիությունը, երբ աշխարհի 
129 երկրներում մտավոր կարո
ղությունը որոշելու նպատակով 
անց են կացրել թեստեր։ Պարզ

վել Էր, որ ցուրտ երկրներում 
մտավոր կարողության միջին 
գործակիցն ավելի բարձր Է, քան 
տաք երկրներում։ Այսպիսի կապի 
պատճառները պարզ չեն, բայց 
ենթադրվում Է, որ հյուսիսային 
երկրների խստաշունչ պայման
ներում բնակչությունը ենթարկ
վել Է բնական ընտրության՝ ըստ 
մտավոր կարողության։
* «Ւ1յ^1<9 ս ա13հե», իյ 8, 2011.



•  ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԴՈՒԱՐԴ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսՈԼՈՐՏՈՒՄ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը՝ 
պինդ մարմնի ֆիզիկա, կիսահաղորդիչների 
օպտիկական հատկություններ, էքսիտոնային 
ֆիզիկայի հարցեր, ցածր չաւիւսյնությամբ 
կիսահաղորդչային համակարգերի
(նանոկառուցվւսծքների) ֆիզիկա

^Պետական գիտատեխնի
կական քաղաքականության 
մասին։ Գիտության որպես հա
սարակության զարգացման հիմ
նական գործոնի դերի բարձ
րացման համար անհրաժեշտ է 
արմատապես ւիոխել գիտության 
և պետության փոխհարաբերու
թյունները։ Արդի պայմաններում 
պետությունը պետք է հանդես 
գա որպես
■ գիտատեխնիկական գործու

նեության իրավական հիմքերի 
օրենսդիր,ա գիտահետազոտական աշխա
տանքների ֆինանսավորման 
հիմնական աղբյուր,

■ տնտեսության՝ գիտատեխ
նիկական ներուժի զարգաց
մանն ուղղված բոլոր հատ
վածների գործունեության 
համակարգող,ա նոր գիտատար արտադրու
թյան պատվիրատու և զանգ
վածային սպառող, որի գւխա– 
վոր քաղաքականությունը 
պետք է փնի գիտության և

տեխնիկայի հանդեպ հասա
րակության վերաբերմունքը 
կողմնորոշեւը։
Պետության՝ որպես գիտա

կան արդյունքների պատվի
րատուի և սպառողի դերի թե
րագնահատումը տնտեսության 
և գիտության միջև գոյություն

ունեցող խզման պատճառնե
րից մեկն է։ Մյուս կողմից, շատ 
վտանգավոր է գիտության 
նկատմամբ հասարակության վե
րաբերմունքի փոփոխությունը։ 
Վերջին 20 տարվա ընթացքում 
գիտության վարկանիշը կտրուկ 
նվազել է։ Հասարակական

շօ
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գիտակցության մեջ համառորեն 
արմատավորվում է այն միտքը, 
որ Հայաստանում չափազանց 
շատ են զբաղվում գիտությամբ 
և այդ ծավալով պետությունը 
ի վիճակի չէ այն պահպանել և 
զարգացնել։ Գիտությունը երբեք 
չի եղել արտադրության խնամա
կալության տակ, թեև մշտապես 
եղել է նոր գաղափարների և նոր 
տեխնոլոգիաների գեներատոր։ 
Զարգացած երկրներում գիտու
թյան մեջ արված ներդրումնե
րը մշտապես վերադառնում են 
բազմապատիկ չափով։ Դրա վառ 
օրինակը XX դարի 60-80-ական 
թվականների՝ մարդկության 
պատմության մեջ տեխնոլոգիա
կան աներևակայելի թռիչքի բա
ցառիկ ժամանակաշրջանն է։

Շատերը հիշում են այդ 
տարիների բանավեճը «ֆի
զիկոսների» և «լիրիկների» 
(քնարերգուների) միջև։ «Ֆի
զիկոսների» հաղթանակն ակն
հայտ էր։ Սկսվել էր տիեզեր

քի յուրացման դարաշրջանը, 
մարդկությունը ներխուժել էր 
ատոմի աշխարհ՝ ստեղծելով 
բոլոր ժամանակների ամենա– 
կործանարար զենքը, սովորել 
էր օգտագործել ատոմի էներ
գիան, ստեղծել էր լազերային 
ճառագայթման աղբյուրներ, կի
սահաղորդիչները դարձել էին 
էլեկտրոնիկայի կարևորագույն 
տարրային հիմքը։ Մյուս կողմից, 
հետ չէին մնում նաև «լիրիկնե
րը», ընդ որում, հաճախակի սեր
տորեն համագործակցելով «ֆի
զիկոսների» հետ։ Հիշենք «Մեկ 
տարվա ինն օրը», «Բարև, ես 
եմ», «Ամպրոպն եմ սանձում» կի
նոնկարները։ Հասարակության 
մեջ տիրում էր ստեղծագործա
կան ոգին։ Սա գիտական ճշմար
տության և կյանքի իմաստի 
որոնման ժամանակ էր։

Երազողի տարբերիչ հատկա
նիշը զարմանալու և զարմանք 
առաջացնող հարցերի պատաս
խաններ որոնելու անսպառ ըն

դունակությունն է։ Պատահական 
չէ, որ այդ սերնդի ստեղծագործ 
երիտասարդության մեծ մասը 
այդպես թե այնպես կապված 
էր հետազոտական գործունեու
թյան հետ։ Ըստ որում, ֆիզիկոս
ներն ունեին հատուկ կարգավի
ճակ, համարվում էին գիտական 
վերնախավ։ Այս գիտության 
զարմանալի խորությունը և լայն 
ընդգրկումը, մի կողմից, և «հե
ղինակություններ չճանաչող 
վանդակավոր վերնաշապիկ
ներով տղաների» միջավայրին 
հատուկ անհոգ վարքը, կար– 
դացածությունը և հումորի նուրբ 
զգացումը, մյուս կողմից, մագնի
սի պես ձգում էին տաղանդավոր 
երիտասարդությանը։ Այդ միջա
վայրում տիրում էր ազատության 
ոգին, որի շնորհիվ կարելի էր 
ստեղծագործել և ստեղծել նորը։ 
Հենց այդ տարիներին ձևավոր
վեց խորհրդային մտավորակա
նության եզակի ենթամշակույթը, 
որը, գրագիտությունից և գիտե–
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լիքներից բացի, իր մեջ կրում 
էր մարդկային էության հազ
վագյուտ և կարևորագույն այն 
տարրը, որը կոչվում է խելացի
ություն։ Պաստերնակի ու ՍԼխմա– 
տովայի, Շիրազի ու Չարենցի 
պոեզիայով, Սարյանի ու Շագա– 
լի գեղանկարչությամբ, Ռոմի ու 
Ֆելինիի ստեղծագործությամբ 
տարված երիտասարդները 
դարձան «վաթսունականների», 
երազող ստեղծագործողների սե
րունդ, որոնք այժմ էլ ոմանց մեջ 
առաջացնում են հեռացող եզա
կի սերնդի կարոտախտ, մյուսնե
րի մեջ՝ նախանձ ու ջղայնություն։ 
«Վաթսունականների» այդ բա
ցառիկ թռիչքն անհնարին կլիներ 
առանց գիտության և տեխնիկա
յի բազմակողմանի պետական 
աջակցության։ Հենց ԽՍՀՄ պե
տական քաղաքականությունը 
կրթության և գիտության ոլոր
տում ձևավորեց այդ եզակի սե
րունդը։

Նորարարական քա ղա քա 
կանության իրականացման 
անհրաժեշտ  պայմանները։ 
«Նորարարական տնտեսությու

նը պետք է փոխարինի հումքա
յին տնտեսությանը» հանրա
հայտ նշանաբանը չի կարող 
իրականացվել ինքնաբերաբար։ 
Ինչ-որ մեկը պետք է ղեկավա
րի այդ բարդ գործընթացը։ Դրա 
առանձին տարրերն արդեն առ
կա են՝ տեխնոպարկեր, բիզնես 
ինկուբատորներ, տեխնոլոգի
աներ փոխանցող կենտրոններ։ 
Դրված է ամբողջական կառուց
վածք, համակարգ ստեղծելու 
խնդիր, որն իսկապես ի վիճակի 
է լինելու գործել արդյունավետ և 
արգասաբեր։ Դրա համար անհ
րաժեշտ է լուծել խնդիրների մի 
ամբողջ համալիր։ Դրանք են՝ հա
մակարգերի տեղեկատվական 
ապահովում, համապատասխան 
իրավական նորմատիվ դաշտի 
ձևավորում, օրինակ՝ առևտ
րային կազմակերպություննե
րին նոր տեխնիկայի իրացման 
համար նախատեսված հար
կային արտոնությունների տրա– 
մադրման և ֆինանսավորման 
նոր բյուջետային և արտաբյու– 
ջետային մեխանիզմների մշա
կում։ Մեծ ուշադրություն պետք 
է դարձնել վենչուրային ներդ–
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րումների զարգացմանը, կապի
տալի ներհոսքին, մեկնարկային 
ֆինանսավորմանը։ Այս հիմ– 
նախնդիրների լուծումը պետք է 
վերացնի խզումը «գիտություն– 
տեխնոլոգիա-արտադրություն֊ 
շուկա» շղթայում։

Կրթության և գիտության 
ինտեգրացում և կադրերի 
պատրաստում։ Գիտության և 
կրթության միավորումը գիտա
տեխնիկական հիմնախնդիրների 
և մասնագետներ պատրաստելու 
խնդրի լուծման ամենաարդյու– 
նավետ եղանակներից մեկն է։ 
Կադրերի երիտասարդացման 
խնդիրն ամենաարդի ակ ան
ներից է։ ժամանակին ակադե
միական ինստիտուտները և 
առաջատար համալսարանները 
կուտակել են համատեղ աշխա
տանքի մեծ փորձ։ Ցավոք, վեր
ջին տարիներին այդ համագոր
ծակցությունը թուլացել է, իսկ մի 
շարք դեպքերում՝ պարզապես 
դադարել։ Առավել կարևոր հար
ցերից է բարձր տեխնոլոգիանե
րի ոլորտում ծրագրավորողների 
նոր սերնդի, ցանցային ճարտա
րագետների, տեղեկատվական
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համակարգերի մշակողների և 
կառավարողների ձևավորումը, 
որը կնպաստի տեղեկատվական 
հեռահաղորղակցական տեխնո
լոգիաների մատչելիությանը և 
ղրանց օգտագործման խթան
մանը։

Այսօր խիստ հրատապ են 
ԳԱԱ և համալսարանների հա
մագործակցության շրջանակ
ներում գիտական կադրերի նա
խապատրաստման ուղղությամբ 
համալիր ծրագրերի մշակման 
և իրականացման խնդիրները, 
որոնք ներառում են նոր ենթա– 
կառուցվածքների, բազային 
ամբիոնների, գիտակրթական 
կենտրոնների, գիտական հա
մալսարանների ձևավորումը, 
դրանց կենսունակությունն ապա

հովող իրավական նորմատիվ 
դաշտի մշակումը, երիտասարդ 
գիտնականների և ասպիրանտ
ների հիմնադրամի ստեղծումը։ 
Սա բարդ շղթա է, որն սկսվում 
է բառացիորեն դպրոցական 
նստարանից։

Պատահական չէ, որ դեռևս 
60-ական թթ. ԽՍՀՄ առաջա
տար համալսարաններին կից 
ստեղծվել են ֆիզիկամաթեմւս– 
տիկական դպրոցներ, որտեղ 
դասավանդվել են այնպիսի հան
րահայտ գիտնականներ, ինչ
պիսիք էին Կոլմոգորովը, Լոգու– 
նովը, Առնոլդը, Շահինյանը։ Այդ 
դպրոցներում կենտրոնացած էր 
տաղանդավոր դպրոցականնե
րի հսկայական քանակություն, 
որոնք որոշել էին իրենց ապա

գան կապել գիտության հետ։ Եվ 
ապագայում նրանք մեծ դեր խա
ղացին խորհրդային գիտության 
վիթխարի նվաճումների մեջ։ Այդ 
դպրոցների շրջան ավարտներն 
ընդունվում էին ԽԱՀՄ լավագույն 
բուհերը, որտեղ ստանում էին 
բարձրակարգ կրթություն, որը 
նրանց առջև լուրջ գիտական հե
ռանկարներ էր բացում։ Հատկա
պես առանձնանում էին Մոսկվա
յի ֆիզիկատեխնիկական (ՄՖՏհ) 
և Մոսկվայի ճարւոարագիւոաֆի– 
զիկական (ՄՃՖհ) ինստիտուտ
ները։ Այդ բուհերի ստեղծման 
գաղափարի հիմքում ընկած էր 
ակադեմիական և համալսարա
նական գիտության առավելա
գույն մերձեցման հայեցակարգը։ 
Երրորդ կուրսից ՄՖՏհ և ՄՃՖհ
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ուսանողները կրթություն էին 
ստանում ԽՍՀՄ ԳԱ ինստիտուտ
ներում կազմակերպված բազա
յին ամբիոններում, այսինքն՝ ար
դեն ուսանողական տարիներին 
սկսում էին զբաղվել գիտական 
աշխատանքով։ Այս մոտեցումը 
փորձարկվել է դեռևս 20-ական 
թթ., Լենինգրադում։ Ֆիզի– 
կատեխնիկական ինստիտու
տի՝ Ֆիզտեխի կազմավորման 
արշալույսին «Իոֆե հայրիկը» 
կազմակերպել է ֆիզիկոս-ճւսր– 
տարագետների նախապատ
րաստումը Լենինզրադի պոլի
տեխնիկական ինստիտուտում, 
որը Ֆիզտեխի դիմաց էր։ Դուրս 
գալով ինստիտուտից՝ ուսանո
ղն անցնում էր տրամվայի գիծը 
և հայտնվում Ֆիզտեխի մուտքի 
մոտ։ Իսկ Ֆիզտեխի աշխատա
կիցը, մտնելով պոլիտեխնիկա
կան ինստիտուտ, վերածվում էր 
դասախոսի։ Գիտության և կրթու
թյան հենց այդպիսի համադրու
թյունն է վճռական դեր խաղացել 
ԽՍՀՄ հզոր գիտատար արդյու
նաբերության ձևավորման գոր
ծում։

Գիտության բնագավառում 
պետական միջոցների օգտ ա 

գործման արդյունավետության 
բարձրացումը։ Այսօր ավելի ու 
ավելի են սրվել գիտատեխնիկա
կան առաջընթացի զարգացմա
նը ներկայացվող պահանջների 
և այդ առաջընթացն ապահովող 
հնարավորությունների միջև հա
կասությունները։ Պահանջարկի 
աճը հիմնականում պայմանա
վորված է այն հանգամանքով, 
որ գիտատեխնիկական ներուժը 
դարձել է տնտեսական և սոցի
ալական զարգացման որոշիչ 
գործոն։ Զարգացած երկրներում 
առաջավոր տեխնիկան և տեխ
նոլոգիան բառացիորեն հեղեղել 
են մարդու գործունեության բոլոր 
ոլորտները՝ սկսած տիեզերա
կան գիտարշավներից և վեր
ջացրած կենցաղով։ Այնպես որ 
գիտությանն ուղղված ծախսերի 
արդյունավետության բարձրաց
ման խնդիրները, հատկապես 
սահմանափակ ֆինանսական 
հնարավորություններ ունե
ցող Հայաստանի համար, հույժ 
արդիական են։

Ծախսերի արդյունավետու
թյան բարձրացման որ՞ ուղիներն 
ու եղանակներն են առավել հե
ռանկարային։ Դրանք երկուսն են։
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Առաջինը՝ չփոշիացնել եղած մի
ջոցները, կենտրոնացնել դրանք 
հանգուցային այն ուղղություն
ներում, որոնց զարգացումից են 
կախված մյուս ուղղություննե
րը։ Այստեղից բխում է հետազո
տական աշխատանքների հա
մակցման անհրաժեշտությունը՝ 
կոնկրետ գիտնականներից ու 
առանձին լաբորատորիանե
րից մինչև ազգային գիտական 
ծրագրեր ու միջազգային համա
գործակցություն։

Ինչ վերաբերում է գիտա–



ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ « *

տեխնիկական քաղաքականու
թյան առաջնահերթությունների 
ձևավորման գործում կառավա
րության դերին, ապա անհրա
ժեշտ է նշել այդ խնդրի երկու 
հանգուցային կողմերը։ Առաջի
նը՝ միջոցների բաշխումը նա
խարարությունների, բուհերի 
և գործակալությունների միջև։ 
Երկրորդը՝ այնպիսի խոշոր ու 
կարևոր գիտահետազոտական 
ծրագրերի անմիջական ձևավո
րումը, որոնք կարելի է ազգային

անվանել, օրինակ՝ հայագիտու
թյունը։ Այսինքն՝ հարկավոր են 
մեգածրագրեր, այդ թվում՝ նաև 
ծրագրերի հատուկ խումբ, որոնք 
երկրի ղեկավարության հատուկ 
ուշադրության կենտրոնում և հո
վանավորության տակ են։

Գիտնականների տնտեսա
կան և հետազոտական պայ
մանների և գիտության ոլորտի 
բարելավումը։ Գիտությունը պա
հանջում է համապատասխան 
միջավայր և երիտասարդ կադ
րեր։ Այսօր գիտնականների մի
ջին տարիքը բավական բարձր է, 
իսկ կադրերի հոսքը դեպի գիտու
թյուն, ցավոք, չի կարելի բավա
րար համարել։ Բազմաթիվ երի
տասարդ գիտնականներ լքում 
են գիտությունը և աշխատում 
են այլ ոլորտներում կամ իրենց 
մասնագիտությամբ աշխատանք 
են գտնում արտասահմանյան 
գիտական կենտրոններում։ Դրա 
հիմնական պատճառը գիտու
թյան ոլորտում աշխատանքային 
ու սոցիալական անբարենպաստ 
պայմաններն են։ Հիմնարար 
գիտության շրջանակներում տա
ղանդավոր երիտասարդության 
ներգրավման համար անհրա

ժեշտ է բարելավել գիտականնե
րի աշխատանքի պայմանները՝ 
դրանք հնարավորինս մոտեց
նելով ժամանակակից չափա
նիշներին, նրանց ապահովելով 
գործուղումներով, գիտական 
գրականությամբ և տեղեկատ
վական ցանցերից օգտվելու լայն 
հնարավորություններով։

Առաջարկում եմ գիտահետա
զոտական ինստիտուտներում 
սահմանել գործադիր տնօրենի 
պաշտոն, որը պետք է իրակա
նացնի ընդհանուր վարչական 
տնտեսական ղեկավարում, և 
որի վրա տարածվում են տարի
քային սահմանափակումները։ 
Ինստիտուտի գիտական ղեկա
վարումը պետք է իրականացնի 
հեղինակավոր գիտնական, որը 
կարողէ լինել գիտական խորհր
դի նախագահ և որի վրա չեն 
տարածվում տարիքային սահ
մանափակումները։ Համոզված 
եմ, որ վարչական ղեկավարման 
և գիտական ղեկավարման 
տարանջատումը հնարավորու
թյուն կտա էապես բարձրացնե
լու գիտության կառավարման 
արդյունավետությունը։
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Փարիզը Ստրւսս– 
բուրգին միացնող 
արագընթաց երկա
թուղու գնացքներում 
գործում Է ւսրբանյա– 
կային ինտերնետ։ 
300 կմ/ժ արագու
թյամբ սլացող գնաց
քի յուրաքանչյուր 
վագոնի տանիքին 
տեղադրված Է ալե
հավաք, որը մշտա
պես ուղղված Է դեպի 
հատուկ արբանյակ։

Յուրաքանչյուր տարի աշ
խարհում արտադրվում Է 15-20 
միլիարդ մատիտ, որի գրեթե 
կեսը՝ Չինաստանում։

Թքի մեկ միլիլիտրը պարու
նակում Է շուրջ հարյուր միլիոն 
մանրէ։

Ինչպես պնդում են ամերի
կացի մաշկաբանները, որոնք 
հետազոտել են 82 հազար կա
նանց, նրանք, ովքեր ամեն օր 
կամ գրեթե ամեն օր գարեջուր 
են խմում, երկու անգամ ավելի 
հաճախ են հիվանդանում պսո
րիազով։ Տղամարդկանց վերա
բերյալ նման տվյալներ չկան։
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Շոտլանդիայում վիսկիի 

արտադրության արդյունքում 
յուրաքանչյուր տարի կուտակ
վում են 1,6 միլիարդ լիտր հե
ղուկ և 170 հազար տոննա 
պինդ թափոններ։ էդինբուր– 
գի համալսարանում մշակվել 
է դրանցից ավտոմոբիլային 
բենզինին ավելացվող բութի– 
լային սպիրտ ստանալու եղա
նակ։ Բութիլային սպիրտը տա
լիս է 30 %-ով ավելի էներգիա, 
քան էթիլայինը։

Ամեն տարի ԱՄՆ-ում թափ
վում է ուտելու համար միան
գամայն պիտանի սննդա
մթերք, որի ընդհանուր կա
լորիականությունը շուրջ 514 
տրիլիոն կիլոկալորիա է։ Սա 
ավելի շատ է, քան տարվա ըն
թացքում ԱՄՆ ափերի մոտ 
արդյունահանվող նավթի և 
գազի էներգիական պարու
նակությունը։
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Հնդկաստանի կառավա
րության տվյալներով, երկրում 
գոյություն ունի 7016 վագր, որը 
20 %-ով ավելի է, քան 2006 թ., 
երբ կատարվել էր դրանց նախորդ 
ցուցակագրումը։

• • •
Ոչնչացնելով վնասակար 

միջատներին՝ ամեն-ի տարի 
չղջիկներն ԱՄՆ գյուղատնտեսու
թյան համար միջատասպանների 
(ինսեկտիցիդներ) համար ծախս
վող գումարների կրճատման 
հաշվին, տնտեսում են առնվազն 
3 միլիարդ դոլար։

Աշխարհի՝ ծովային նեղուցի 
վրայով ձգվող ամենաերկար 
կամուրջը գործում է Չինաստանի 
հարավ-արևմուտքում։ 42,5 կիլո
մետր երկարությամբ կամուրջը 
միմյանց է կապում Ցինդւսո և 
Խուանդաո քաղաքները։ Դրա 
կառուցման համար օգտա
գործվել է 450 հազար տոննա 
պողպատ։

Մեկ լիտր ծովի ջրում 
պարունակվում է 33 միլիգրամ 
դեյտերիում։ Ջերմամիջուկային 
ռեակտոր ստեղծելու դեպքում 1 
լիտր ծովի ջուրը կտա նույնքան 
էներգիա, որքան 300 լիտր 
նավթը։

ԱՄՆ-ի մասնագետների հաշ
վարկներով, քաղաքական կամ
քի առկայության դեպքում, 
մինչև 2030 թ. աշխարհը կա
րող է անցնել էներգիայի 
ամբողջովին վերականգնվող 
աղյշյուրների։ Դրա համար 
պետք է կառուցել քամու ուժն 
օգտագործող ընդամենը 4 մի
լիոն էլեկտրագեներատոր՝ յու
րաքանչյուրը 5 մեգավատտ 
հզորությամբ, 90 հազար 
արևային էլեկտրակայաններ՝ 
յուրաքանչյուրը 300 մեգավատտ 
հզորությամբ և արտադրել 1,7 
միլիարդ արևային մարտկոց
ներ՝ յուրաքանչյուրը 3 կիլո
վատտ հզորությամբ՝ տների տա
նիքներին տեղադրելու համար։

Հին մայաների՝ 2012 թ-ին 
նշանակած աշխարհի վերջը 
մի փոքր հետաձգվել է։ Ամե
րիկացի աստղաֆիզիկոս Ռա– 
ֆայել Բուսոյի հաշվարկների 
համաձայն՝ մինչև աշխար
հի վերջը մնացել է մոտավո
րապես 5,3 միլիարդ տարի։

«հՅ^ւՕ Ա աԱՅհե», |Տ| 6, 2011.
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Արեգ Մ իքա յելյա ն
ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղա
դիտարանի առաջատար գիտաշ
խատող, ֆիզիկամաթեմատիկա– 
կան գիտությունների թեկնածու

Հա յկ  Ա բրա հա մյա ն
ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադի
տարանի կրտսեր գիտաշխատող

Գուրգեն Պ ա րոնյա ն
ՀՀ ԳԱԱ Բյուրականի աստղադի
տարանի կրտսեր գիտաշխատող

ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ 
ԱՍՏՂԱ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ժ *  ամանակակից աստղա
գիտության ւսմենաբնորոշ կողմը 
նրա հետազոտությունների բւսզ– 
մալիքային բնույթն է. ներկա
յումս դիտումներ են կատարվում 
էլեկտրամագնիսական ալիքնե
րի բոլոր՝ գամմա, ռենտգենյան, 
անդրամանուշակագույն (ԱՄ), 
օպտիկական, ենթակարմիր 
(ԵԿ), ենթամիլիմետրանոց (ԵՄ) և 
ռադիո տիրույթներում։ Աստղա
գիտության այս բոլոր ճյուղերն 
ի հայտ են եկել վերջին տասնա
մյակներում և նորագույն տեխնի
կայի կիրառման շնորհիվ բուռն 
զարգացում են ապրում։

Ռենտգենյան է կոչվում 0,1-100 
անգստրեմ (10՜11 -  10  ̂ մ) ալիքի 
երկարությամբ էլեկտրամագնիսա
կան ճառագայթումը։ Այդ տիրույթի 
քվանտներին համապատասխա
նում են 100 ԷՎ -  100 կէվ էներգի

աներ (1 ԷՎ = 1,6x10՜19 Ջ)։ Ռենտ
գենյան ալիքներն զբաղեցնում 
են ԱՄ և գամմա-ճառագայթման 
միջև տիրույթը։ Պայմանակա
նորեն տարբերում են «կոշտ» 
(1-2 անգստրեմից փոքր ալիքի 
երկարությամբ, կամ մոտավո
րապես 5-10 կէՎ-ից մեծ էներ
գիայով) և «փափուկ» (համա
պատասխանաբար՝ 5-10 կէՎ-ից 
փոքր էներգիայով) ռենտգենյան 
ճառագայթում, ինչպես նաև 
գերկոշտ և գերփափուկ ռենտ
գենյան ճառագայթումները։

Ռենտգենյան ճառագայթում 
կարող է առաջանալ 4 հիմնա
կան եղանակներով.

1) ջերմային ճառագայթում, 
այսինքն, երբ ատոմներն առա
քում են մեծ էներգիաներով ֆո
տոններ (ռենտգենյան քվանտ
ներ ճառագայթող մարմնի

ջերմաստիճանը պետք է լինի 
300 հազարից մինչև 500 միլիոն 
կելվին (Կ). այս երևույթն անվան
վում է նաև ռենտգենյան ֆլոտ– 
րեսցենց),

2) տարրական մասնիկների 
բախումներ, երբ, օրինակ, էլեկտ
րոնի կինետիկ էներգիայի զգալի 
մասը վերածվում է ռենտգենյան 
ճառագայթման,

3) հակադարձ քոմփթոնյան 
ցրման երևույթ, երբ լիցքավոր
ված մասնիկն իր էներգիայի մի 
մասը փոխանցում է ֆոտոնին,

4) արգելակային (սինքրոտրո–
նային) ճառագայթում, երբ էլեկտ
րոնը մագնիսական դաշտում
արգելակվում է՝ ճառագայթելով
ռենտգենյան ֆոտոն։

Բնականաբար, նշված բոլոր
մեխանիզմները գործում են նաև
տիեզերական պայմաններում,
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և տիեզերքը հարուստ է ռենտ
գենյան քվանտներով, որոնք 
շատ բան կարող են պատմել 
տիեզերական նյութի, մարմին
ների, այնտեղ ընթացող ֆիզի
կական երևույթների մասին։ 
Մասնավորապես, ռենտգենյան 
ճառագայթում է սպասվում այն 
աստղագիտական օբյեկտներից, 
որոնք պարունակում են ծայ
րահեղ ջերմ՝ միլիոն, տասնյակ 
և հարյուրավոր միլիոն կելվին 
ջերմաստիճաններով գազ։ Սա
կայն երկրի մթնոլորտը կլանում 
է ռենտգենյան ճառագայթումը, 
ուստի աստղագետներն ստիպ
ված են այն ղիտել արտամթնո
լորտային կամ տիեզերական 
աստղադիտակներով։

Արեգակի ռենտգենյան
ճառագայթումն ամերիկացի
գիտնականները գրանցել են 
հրթիռների օգնությամբ դեռևս 
1948 թ.։ Սակայն ռենտգենյան 
աստղագիտության սկիզբ հա
մարվում է 1962 թ., երբ Կարիճի 
համաստեղությունում գրանցվեց 
տիեզերական առաջին ռենտ
գենյան աղբյուրը, որը կոչվեց

Կարիճ ճ-1։ Դրա ռենտգենյան 
ճառագայթումը 10000 անգամ 
հզոր է օպտիկականից, մինչ
դեռ սովորական աղբյուրներում 
այն շատ ավելի թույլ է։ Օրի
նակ՝ Արեգակի ռենտգենյան 
ճառագայթումը միլիոն անգամ 
թույլ է օպտիկականից։ Ռենտգե
նյան աստղագիտության ծնունդն 
այնքան է կարևորվել, որ Կարիճ 
ճ-1-ի և այլ հայտնագործություն
ների համար Ռիկարդո Ջակոնին 
2002 թ. արժանացել է ֆիզիկայի 
բնագավառում Նոբելյան մրցա
նակի։ Այժմ հայտնի է, որ Կարիճ 
ճ-1-ի նման աղբյուրները կոմ
պակտ աստղեր են, ինչպիսիք են 
նեյտրոնային աստղերը և սև խո
ռոչները։ Չնայած սև խոռոչն ինքը 
չի ճառագայթում, բայց նրա վրա 
աճանստվածքի (ակրեցիա) հե
տևանքով ընկնող նյութը կարողէ 
ճառագայթել հենց ռենտգենյան 
տիրույթում։ Այս ճառագայթման 
էներգիայի աղբյուրը գրավի– 
տացիան է. աճանստվածքի 
ենթարկված գազը և փոշին 
տաքանում են հզոր գրավիտա– 
ցիոն դաշտում և ճառագայթում

ռենտգենյան տիրույթում։ Ներ
կայում հայտնի են հազարա
վոր տիեզերական ռենտգենյան 
աղբյուրներ։ Բացի այդ ընդհատ 
աղբյուրներից, միջգալակտի– 
կական տարածությունը լցված է 
չափազանց ջերմ (10-100 Մեգա– 
կելվին), բայց շատ նոսր գազով։ 
Համարվում է, որ այդ ջերմ գազի 
ընդհանուր զանգվածը 5-10 ան
գամ գերազանցում է տեսանելի 
գալակտիկաների զանգվածը։

Ռենտգենյան աստղագիտու
թյան զարգացումը հատկապես 
խթանել են տիեզերական ռենտ
գենյան աստղադիտարաննե
րի կառուցման համար ՆԱԱԱ-ի
(1Տ1ծՏծ -  1Տ|Յէ|0ՈՁ| ձ6Ր0ՈՅԱէ|ՇՏ
յոԺ ՏթՅՇ6 ձժտւուտէՐՅէւօո), Եվ
րոպական տիեզերական գոր
ծակալության (ԵՏԳ, Ըսւ՜օթՑՅՈ 
ՏթՅՇ6 ց̂6ՈՇ7), ինչպես նաև մի 
քանի այլ երկրների (ճապոնիա, 
Գերմանիա, Իտալիա, Ֆրանսիա) 
տիեզերական գործակալու
թյունների խոշոր ֆինանսական 
ներդրումները։ Դրանցից յուրա
քանչյուրի արժեքը կազմում Է մի 
քանի հարյուր միլիոն դոլար, որը
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ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
պայմանավորված է, մասնավո
րապես, ռենտգենյան աստղա
գիտության մեջ կիրառվող հա
տուկ ընդունիչներով։ Դրւսնցից 
են՝ համեմատական հաշվիչնե
րը, ռենտգենյան ցուցասարքերը 
(մոնիտորները), կայծկլտումա– 
յին ընդունիչները, մոդուլումային 
կոլիմատորները, ռենտգենյան 
սպեկտրաչափները, լիցքային 
կապով սարքերը (ՇՇՕ -  շհտրցտ 
շօսթ16ժ ն^ւշ6), մանրակալորա– 
չաւիները և անցումային եզրային 
զյայակները (սենսորները)։ 
Հատկապես մեծ առաջընթաց 
էր տեսանելի տիրույթի ընդունիչ–
Աղյուսակ 1

ների նմանությամբ ռենտգենյան 
տիրույթի ՕՕՕ-ների ստեղծու
մը, որոնք ներկայումս լայնորեն 
կիրառվում են ժամանակակից 
ռենտգենյան տիեզերական 
աստղադիտարաններում։ Դրանց 
հիմնական սկզբունքը ֆոտոն
ների գրանցումն է էլեկտրական 
մանրահոսանքների տեսքով, 
որոնք այնուհետև վերածվում 
են թվային տեղեկատվության և 
գրանցվում նշոցների (ֆայլերի) 
տեսքով։

Աղյուսակ 1-ում ներկայաց
ված են կարևորագույն ռենտգե

նյան աստղադիտարանները և 
դրանց հիմնական բնութագրե
րը՝ աստղադիտակի անվանու
մը, երկիրը կամ տիեզերական 
գործակալությունը, աշխատան
քի տարեթվերը, էներգիաների 
տիրույթը, ուսումնասիրություննե
րի ուղղություններն ու ստացված 
արդյունքները և ցուցակավոր– 
ված ռենտգենյան աղբյուրների 
թիվը։ Նշենք, որ մեծ էներգիանե
րով քվանտներ գրանցող ռենտ
գենյան աստղադիտակները 
երբեմն միաժամանակ գրանցում 
են նաև գամմա-ճառագայթումը, 
ինչպես, օրինակ, ԻՆՏԵԳՐԱԼ-ը։

Աստղադիտակ Երկիր Տարեթիվ Էներգիա
(ԿԷՎ) Արդյունքներ Աղբյուրնե

րի թիվը
Սհսա (ՏծՏ-1) ԱՄՆ 1970-1973 2 - 2 0 Երկնքի շրջահայու– 

թյուն 339

հԸծՕ-1 ԱՄՆ 1977-1979 0.25- 10 000 Երկնքի շրջահսւյու– 
թյուն 842

□ոտէտւո (հԸծՕ-2) ԱՄՆ 1978-1981 0.2 - 20 Ուղղորդված խորը 
դիտումներ 1435

ԵՏԳ 1983-1986 0.04 - 80 Երկնքի շրջահայու– 
թյուն 1210

ՕՐՅՈՅէ Ֆրանսիա,
Ռուսաստան 1989-1999 2 -1 0 0  000

Ուղղորդված խորը 
դիտումներ, երկնքի 
շրջահայություն

1551

ՈՕՏ/Մ Գերմանիա 1990-1999 0.07 - 2.4 Երկնքի շրջահայու– 
թյուն 124 730

/ՀՏՇ/Հ (̂ Տէւ՜Օ-Օ) ճապոնիա 1993-2001 0.4-10
Երկնքի շրջահայու– 
թյուն, սպեկտրային 
դիտումներ

1190

Բէօտտւ Ճ7Հ (8X7^) ԱՄՆ 1995-2012 2-250 Երկնքի շրջահայու– 
թյուն 321

80թթօՏ/Օ( Իտալիա 1996-2002 0.1 ֊300
Գամմա - բռնկումներ, 
լայնշերտ սպեկտրա– 
դիտում

253

ՕհՁՈԺքՑ (0X0) ԱՄՆ 1999-այժմ 0.07-10 Ուղղորդված խորը 
դիտումներ 380 000

ճ1\/11\/1–1Տ|6̂0Ո ԵՏԳ 1999-այժմ 0.25-12 Ուղղորդված խորը 
դիտումներ 372 728

11Տ11Ը0 ք^Լ ԵՏԳ 2002-այժմ 15-10 000 Ուղղորդված խորը 
դիտումներ 1126

Տ̂ ւքէ ԱՄՆ 2004-2008 0.2-150 Երկնքի շրջահայու– 
թյուն, գամմա-բռնկում֊ 
ներ

1256
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նկարագրենք ռենտգենյան 
աստղադիտարաններից կարևո
րագույնները, որոնք էական դեր 
են խաղացել ռենտգենյան աստ
ղագիտության զարգացման մեջ։

Սհսա։ Ուհուրուն ռենտգե
նյան առաջին աստղադիտա
րանն է։ Այն արձակվել է 1970 թ. 
դեկտեմբերի 12-ին Քենիա– 
յից, և այդ կապակցությամբ էլ 
ստացել է իր անվանումը, որը 
սուահիլի լեզվով նշանակում է 
«ազատություն»։ Արբանյակն 
աշխատել է մինչև 1973 թ. մար
տը։ Այն հագեցած էր համեմա
տական հաշվիչների 2 համա
կարգով՝ 0,084 մ2 հավաքող 
մակերեսով, որոնք աշխատում 
էին 2-20 կէՎ էներգիաների տի
րույթում։ Այն իրականացրել 
է երկնքի առաջին համասեռ 
շրջահայությունը Խեցգետնաձև 
միգամածության ուժգնության 
10՜3 զգայնության սահմաննե
րում։ Գրանցված 339 աղբյուրնե
րի թվում էին կրկնակի աստղեր, 
գերնորերի մնացորդներ, Սեյ– 
ֆերտի տիպի գալակտիկաներ և 
գալակտիկաների կույտեր, որոն
ցից գրանցվել է դիֆուզ ռենտ
գենյան ճառագայթում։ Վերջնա
կան արդյունքներն ամփոփված 
են Սհսա-ի 4-րդ (4Ս) քարտացու
ցակում (կատալոգ)։

□ոտէտտ։ «Այնշտայն» ռենտ
գենյան աստղադիտարանը 
(հԸ^Օ-2) արձակվել Է 1977թ. նո
յեմբերի 12-ին և աշխատել մինչև 
1981թ. ապրիլը։ Այն ռենտգենյան 
պատկերներ ստացող առաջին 
աստղադիտակն Է։ Աշխատել Է 
0,2-20 կԷՎ Էներգիաների տիրույ
թում։ Առաջին անգամ իրակա
նացվել Է բարձր լուծունակության 
սպեկտրադիտում, կատարվել են 
գերնորերի մնացորդների ձևա
բանական ուսումնասիրություն
ներ։ Անդրոմեդի գալակտիկայում 
և Աագելանի ամպերում հայտ
նաբերվել են բազմաթիվ ռենտ
գենյան աղբյուրներ։ Կատարվել 
են գալակտիկաների և դրանց

կույտերի ռենտգենյան ալիք
ներ առաքող գազի առաջին ու
սումնասիրությունները, որոնք 
բացահայտել են կույտերի Էվո
լյուցիան։ Կենտավբոս Ա և 1Տ/187 
գալակտիկաներում հայտնաբեր
վել են ռենտգենյան շիթեր, որոնք 
ուղղությամբ համընկնում են ռա– 
դիոշիթերի հետ։ Կատարվել են 
առաջին միջին և խորը ռենտգե
նյան շրջահայություններ։

ՃՕՏձ1։ Գերմանական 1ՀՕ- 
Տ/Մ (ՏօոէցՑՈՏՅէտաէ) արբա
նյակն արձակվել Է 1990 թ. հու
նիսի 1-ին և աշխատել մինչև 
1999 թ. փետրվարի 12-ը։ Դրա 
գլխավոր նպատակն Էր փափուկ 
ռենտգենյան տիրույթում (0,07– 
2,4 կԷՎ) իրականացնել երկնքի 
ամբողջական շրջահայություն 
ոչ պակաս, քան X դիրքային 
ճշտությամբ։ Արդյունքում հրա
պարակվել Է 2 հիմնական կա
տալոգ՝ «ՕՏ^ւ 6ՏՇ (պայծառ 
աղբյուրների քարտացուցակ) և 
ՏՕՏ^յ ԲՏՕ (թույլ աղբյուրների 
քարտացուցակ), որոնք պարու
նակում են համապատասխա
նաբար 18806 և 105924 աղբյուր։ 
«ՕՏ^ւ-ի այս շրջահայության 
արժեքը պահպանվում Է այնքա
նով, որ մինչև այժմ ամբողջա
կան երկնքի համասեռ ծածկում 
այլ ռենտգենյան աստղադիտա
րաններ չեն կատարել։ Գրանցվել 
են նաև մոլեկուլային ամպերով 
ռենտգենյան ճառագայթման 
ստվերման երևույթը, առեղծվա
ծային Գեմինգա աղբյուրի բաբա
խումները, մեկուսացված նեյտ
րոնային աստղեր, գիսավորների 
ռենտգենյան ճառագայթումը, 
Ցուպիտերի հետ Շոմեյկեր-Լևի 
գիսավորի բախման հետևան
քով առաջացած ռենտգենյան 
ճառագայթումը, իրականացվել 
Է գերնորերի մնացորդների և 
գալակտիկաների կույտերի ման
րակրկիտ ձևաբանություն։

ձՏՇձ։ ճապոնական 1ՏձՏ 
տիեզերական ինստիտուտի՝ 
1993 թ. փետրվարի 20-ին արձա–

կած (ձօԽտոօտժ Տտէտաէտ
քօր ՕօտտօԽց  ̂յոԺ տ̂էւ՜օթհ̂ տւշտ) 
արբանյակն աշխատել Է ավելի 
մեծ Էներգիաների (0,4-10 կԷՎ) 
տիրույթում մինչև 2001 թ. մար
տի 2-ը։ Այն առաջին արբանյակն 
էր, որն ուներ նաև ռենտգենյան 
սպեկտրաչափ։ Բաղկացած էր 4 
դիտակներից՝ 0,13 մ2 ընդհանուր 
հավաքող մակերեսով։ Գրան
ցել է ակտիվ գալակտիկական 
միջուկներից (ԱԳՄ) երկաթի 
(Բ©) լայն գծեր, որոնք վկայում 
են կենտրոնական էներգիայի 
աղբյուրի հզոր գրավիտացիայի 
մասին, ակտիվ աստղերի պսակ
ներում արեգակնայինի համե
մատ երկաթի բաղադրության 
պակասորդ, Տ1Տ1 1006 գերնորի 
մնացորդից ոչ ջերմային ռենտ
գենյան ճառագայթում՝ տիեզե
րական մասնիկների արագաց
ման աղբյուր, գալակտիկաների 
կույտերում ծանր քիմիական 
տարրերի բաղադրություններ, 
որոնք համընկնում են II տիպի 
գերնորերից ծագման վարկածով 
նախանշված արժեքների հետ։ 
Իրականացվել է փոխազդող 
կրկնակիների սպեկտրադիտում։

ՇհՅոժՐՅ։ Այս նախագիծն 
սկզբում կոչվել է ^^յոշտՃ Ճ-րյ՝յ 
Տ̂էՐՕթՒ̂ ՏւՇՏ Յ̂Շ|1|է7 (էՕՄՀք), իսկ 

ներկայում՝ Չանդրա (ՕհՅոժՐՅ X– 
ՀՅՀ Օետ6Ո/Յէօւ7 , 0X0), ի պատիվ 
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, 
աստղագետ Սուբռահմանյան 
Չանդրասեկհարի։ Արձակվել Է 
1999 թ. հուլիսի 23-ին և ներկա
յում շարունակում Է աշխատել։ 
Չանդրան ՆԱՍԱ-ի 4 մեծ աստ
ղադիտարաններից մեկն Է (մյուս 
երեքն են՝ Հաբլի տիեզերական 
աստղադիտակը՝ հՏ7, գործում 
Է սկսած 1990-ից, Քոմփթոնի 
գամմա-ալիքային աստղադի
տարանը՝ ՕՕՏՕ, 1991-2000 թթ. 
և Սպիտցերի տիեզերական 
աստղադիտակը՝ ՏՏ1, գործում 
Է 2003-ից մինչ այժմ)։ Չանդ
րան աստղագիտական ամենա
թանկ նախագծերից մեկն Է. նրա
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արժեքն է 1,65 միլիարդ ԱՄՆ դո
լար։ Դիտակի տրամագիծն է 1,2 
մ, իսկ կիզակետային հեռավո
րությունը՝ 10 մ։ Այն նախկին բո
լոր ռենտգենյան դիտակներից 
ավելի քան 100 անգամ զգայուն 
է, իսկ դիրքային ճշտությունը 6* 
է, որը հնարավորություն է տալիս 
իրարից առանձնացնելու և ման
րակրկիտ ուսումնասիրության 
ենթարկելու տարածականորեն 
մոտ տեղակայված կետային 
աղբյուրները։ Չանդրայի հիմնա
կան հայտնագործություններից 
են. Կասիոպե Ա գերնորի մնա
ցորդի կենտրոնում կոմպակտ 
օբյեկտի հայտնաբերումը, Խեց– 
գետնւսձև միգամածության 
կենտրոնական բաբւսխիչի և շի
թերի շուրջ օղակի հայտնաբերու
մը, Մեր Գալակտիկայի կենտրո
նում գերզանգվածեղ սև խոռոչ 
Աղեղնավոր Ա աղբյուրի ռենտ
գենյան ճառագայթման գրան
ցումը, 1Տ/1Ց2 գալակտիկայում նոր 
տիպի՝ միջանկյալ զանգվածով 
սև խոռոչի հայտնաբերումը, 
ռենտգենյան առաքման գծերի 
առաջին նույնականացումը գամ
մա բռնկման հետ, նախամոլո– 
րակային սկավառակից աստղի 
վրա ընկնող նյութի ռենտգենյան 
ճառագայթումը, Սյունյաև-Զելդո– 
վիչի երևույթի հիման վյււս Հաբ– 
լի տիեզերաբանական հաստա
տունի արժեքի որոշումը՝ 76,9 
կմ/վ՚Մպկ, գերկույտերի բախման 
դիտումներից թաքնված զանգ
վածի գոյության ապացույցը, 
Ծիր Կաթինը շրջապատող ջերմ 
գազի ընդարձակ հալոյի բացա
հայտումը։

ՃԱԱ-Ատսքէօո։ ճ1\/11\/1–Նյուտոնը 
(Ճ-րյ̂  1\/1ս1էւ–տւրրօք 1\/1ւտտւօո -  1Տ|6̂– 
էօո), որն անվանվել Է անգլիացի 
հռչակավոր գիտնական Իսա– 
հակ Նյուտոնի պատվին, ԵՏԳ 
խոշորագույն նախագծերից Է. 
նրա արժեքը 689 միլիոն եվրո Է։ 
Արձակվել Է 1999 թ. դեկտեմբերի 
10-ին ևներկայում շարունակում Է

աշխատելևգիտական արդյունք
ներ տալ։ Ունի 0,43 մ2 հավաքող 
մակերես (3 հայելի, յուրաքան
չյուրը՝ 0,14 մ2) և բազմաթիվ 
թվային ընդունիչներ։ Դիրքային 
ճշտությունն Է 6", ունի պատկեր
ներ նկարահանող խցիկներ և Ը/ 
ՃԸ = 200-800 սպեկտրային լու
ծունակությամբ ռենտգենյան 
սպեկտրաչաւի։ ճ1\ա֊Նյուտո– 
նի դիտողական նպատակներն 
են՝ Արեգակնային համակար
գի մարմինների ռենտգենյան 
ճառագայթման գրանցումը, 
աստղառաջացման տիրույթ
ների մանրակրկիտ ուսումնա
սիրությունը, գալակտիկաների 
կույտերի առաջացման ու Էվո
լյուցիայի ուսումնասիրությունը, 
գերզանգվածեղ սև խոռոչների 
շրջապատը և առեղծվածային 
«թաքնված զանգվածի» տե
ղորոշումը։ Հայտնաբերվել են 
10 միլիարդ և 7 միլիարդ լու– 
սատարի հեռավորությամբ 
գալակտիկաների հեռավոր կույ
տեր, ՏՇԲ 06Բ6 օբյեկտում հայտ
նաբերվել Է գերնորերից 100 ան
գամ ավելի հզոր ռենտգենյան 
ճառագայթում, գերհսկա արագ 
ռենտգենյան տրանզիենտի մոտ 
գրանցվել Է գերերկար՝ 4 ժամա
նոց բռնկում, որի ուժգնությունը 
10000 անգամ մեծ Էր սովորա
կան բռնկումներից, գրանցվել 
Է շուրջ 3,5 կԷՎ էներգիայով մե– 
ներանգ ազդանշան, որը գա
լիս է տարբեր գալակտիկաների 
կույտերից (օրինակ՝ Պերսեոսի 
և Կենտավյոոսի), որը նույնպես 
«թաքնված զանգվածի» ապա
ցույց կարոդ է լինել։

ւսւՏՕՈձԼ։ ԻՆՏԵԳՐԱԼ տի
եզերական աստղադիտակը 
(1ոէ0րո3էւօո31 ՕՅտտՅ-ք̂ Յ̂  տ̂– 
էՐօբՒ̂ տւշտ ԼՅեօՐՅէօւ7) միաժա
մանակ աշխատում Է ռենտգե
նյան և գամմա տիրույթներում 
(15 կԷՎ ֊10 ՄԷՎ)։ Այն արձակվել 
Է 2002թ. հոկտեմբերի 17-ին և 
ներկայում Էլ հաջողությամբ շա

րունակում Է իր աշխատանքը։ 
Սա նույնպես ԵՏԳ կարևորա
գույն նախագծերից Է, ընդ որում, 
դրա արդյունքներն այնքան կա
րևոր են համարվում, որ ժնևում 
(Շվեյցարիա), ստեղծվել Է ԻՆ– 
ՏԵԳՐԱԼ-ի գիտական տվյալնե
րի կենտրոն՝ 11Տ11Ը0ք̂ Լ Տշւ6ոշ6 
□ՅէՅ Շօոէք© (1ՏՕՇ)։ ԻՆՏԵԳՐԱԼ-ն 
ունի 0,31 մ2 հավաքող մակերես 
և բազմաթիվ թվային ընդունիչ
ներ։ Գլխավոր սարքերն են՝ 181Տ 
ուղղակի պատկերների լուսաչա– 
վւը, ՏԲ1 սպեկւորաչափը և յԸ1\/1– 
X ռենտգենյան ցուցասարքը։ 
Ունի իր սպեկտրային տիրույթի 
համար աննախադեպ լուծունա
կություն, որն ապահովվում Է 1՛ 
դիրքային ճշտությամբ։ ԻՆՏԵԳ– 
ՐԱԼ-ը գրանցում Է տիեզերքի 
ամենաբարձր Էներգիաներով 
երևույթները՝ աստղերի ծնուն
դը և մահը, գերզանգվածեղ սև 
խոռոչները, նեյտրոնային աստ– 
ղերը, նյութի և հականյութի ոչն
չացումը, գամմա-բռնկումները։ 
Իրականացվում Է Ծիր Կաթնի 
հարթության քարտեզագրում, 
աննախադեպ զգայնությամբ 
գրանցվում են արտագալակ
տիկական գամմա-ադբյուրներ։ 
ԻՆՏԵԳՐԱԼ-ի սարքերը հատկա
պես արդյունավետ են տիեզե
րական մարմինների նուրբ կա
ռուցվածքի, մեծ սպեկտրային 
լուծունակության և խորը պատ
կերներ ստանալու տեսանկյու
նից։

2015-2018 թթ. ՆԱՍԱ-ն, ԵՏԳ-ն, 
ճապոնական և ռուսական տիե
զերական գործակալությունները 
նախատեսվել են մի քանի նոր 
ռենտգենյան աստղադիտարան
ների խոշոր նախագծեր։ Մաս
նավորապես, 2015-ին սպասվում 
Է ճապոնական ձտէւ՜օ-հ աստղա
դիտարանի արձակումը։ Նկար 
1-ում պատկերված են կարևորա
գույն ռենտգենյան աստղադի
տարանները։
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Ն կար 1։ Ռ ենտ գեն յա ն  ա ս տ ղա դ իտ ա րա նն ե ր , ձ ա խ ի ց  աջ, վերև 
ի ց  ներքև , Ուհուրու, Ա յնշտա յն, Բ Օ Տ ձ7, Չ ա նդրա , X I^–Ն յուտ ոն,

ատօքԱՀԼ

Վերոհիշյալ առաքելություն
ների արդյունքում արդեն հայտ
նաբերվել է ավելի քան 1 միլի
ոն տիեզերական ռենտգենյան 
աղբյուր, սակայն դա շատ քիչ 
է, եթե համեմատենք տեսանե
լի (օպտիկական) աղբյուրների 
հետ, որոնց թիվն անցնում է 1 
միլիարդը, իսկ ԳԱՅԱ տիեզե
րական աստղադիտարանի և 
Մեծ սինոպտիկ շրջահայության 
աստղադիտակի (ԼՏՏ7) դիտում
ների ավարտին (2019-2020 թթ.) 
կհասնի 20 միլիարդի։ Այսինքն՝ 
մեր պատկերացումները ռենտ
գենյան տիեզերքի մասին դեռևս 
անհամեմատելիորեն հեռու են 
տեսանելի տիրույթի պատկերա
ցումներից։ Մյուս կողմից, տիե
զերական գամմա-աղբյուրների 
թիվն ընդամենը 3000 է, այնպես 
որ ռենտգենյան աստղագիտու
թյան նվաճումներն այնուամե
նայնիվ ակնառու են։

Մի շարք աստղաֆիզիկա– 
կան օբյեկտներ ռենտգենյան 
աղբյուրներ են։ Դիտարկենք 
դրանցից առավել կարևոր տե
սակները։

Արեգակնային համակարգի 
մարմիններ։ Արեգակնային հա
մակարգի որոշ մարմիններ՝ Արե
գակը, Լուսինը, մոլորակները, 
դրանց արբանյակները, գիսա
վորներն առաքում են նաև թույլ 
ռենտգենյան ճառագայթում։ 
Դրանցից առավել նշանակալի 
է Լուսինը, թեև Լուսնի ռենտգե
նյան պայծառության մեծ մասն 
անդրադարձած արեգակնային 
ռենտգենյան ճառագայթման 
հետևանք։ Արեգակի դեպքում դա 
արևապսակի ճառագայթումն 
է, քանի որ այնտեղ ջերմաստի
ճանը հասնում է 1 միլիոն կելվի– 
նի՝ պայմանավորված Արեգակի 
մագնիսական դաշտով։

Ջերմ աստղապսակներ։ 
Կան այսպես կոչված պսակավոր 
կամ պսակային թաղանթ ունե
ցող աստղեր, որոնց պսակների 
տաքացումը բացատրվում է, ինչ
պես Արեգակի դեպքում՝ մագնի
սական դաշտերով և կապված է 
նրանց պտույտի պարբերության 
հետ։ Գլխավոր հաջորդակա
նության պսակավոր աստղերը,

որպես կանոն, ուշ ձ  կամ վաղ 
ք դասերի աստղեր են։ Սակայն 
ռենտգենյան աստղերի մեջ շատ 
են նաև «–1\/1 դասի հսկաները, 
որոնցում էվոլյուցիայի ուշ փուլե
րում տեղի է ունենում արտաքին 
թաղանթների ընդարձակում, 
և այդ ընդարձակ պսակներն 
առաքում են հզոր ռենտգենյան 
ճառագայթում։

Ուշ (հ/1) տիպի թզուկներ։ 
Սրանք, որպես կանոն, 1\/15–ից 
ավելի ուշ ենթադասերի թզուկ 
աստղերն են, որոնցում ներքին 
կառուցվածքը զգալի փոխվում 
է։ Մակերևութային մագնիսական 
հոսքերը և աստղապսակներում 
մագնիսական դաշտերի տոպո– 
լոգիան փոխվում է՝ հանգեցնելով 
ռենտգենյան հատկությունների 
փոփոխման։ Սրանց մեջ հաճախ 
դիտվում են բռնկվող աստղեր, 
որոնց պայծառությունը բռնկման 
փուլում աճում է մի քանի անգամ։ 
Դրանք նման են արեգակնային 
բռնկումների, սակայն մի քանի 
կարգով ավելի հզոր են։

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  Ւվ°4. 2014 41



ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Աստղի կյանքի ցիկլը
ս ւկ̂ ւււ ակ 
•̂գէււկ

միյփն ւսսսւդ մոլորակային ւԴէգամածույտյուն
կարմիր հսկա

Vս>ս ադային ւք|՝–գսյ յս>6ույ*յու1յ նեյ տքՍէնսւյ ին 
սւստղ

զանգէ)ս>ծեդ սյսադ
կարմիր գերհսկա Դերնոր

սև իյոսզշ

Աստղային Էվոլյուցիայի վեր
ջին փուլերն են սպիտակ թզուկ
ները, նեյտրոնային աստղերը և 
սև խոռոչները (նկար 2)։

Սպիտակ թզուկներ (ՍԹ) և 
ջերմ ենթաթզուկներ։ Սրանք 
Էլեկտրոնային այլասերված գա
զից կազմված աստղեր են և 
հաճախ կոչվում են այլասերված 
թզուկներ։ Դրանց զանգվածը 
մոտ Է արեգակնայինին, իսկ չա
փերը՝ երկրայինին, այստեղից՝ 
ղրանց մեծ խտությունները։ ՍԹ– 
ները նաև շատ թույլ են. դրանք 
պահեստավորված ջերմային 
Էներգիա են առաքում, սակայն 
սկզբնական փուլում շատ ջերմ 
են, և առաքում են նաև ռենտ
գենյան ալիքներ։ Համաձայն 
տեսության՝ Մեր Գալակտիկայի 
աստղերի 97 %-ը վերածվե
լու Է ՍԹ-ների, քանի որ դրանց 
զանգվածը բավարար չէ որպես 
գերնոր պայթելու և նեյտրոնա
յին աստղի կամ սև խոռոչի վե
րածվելու համար։ ՍԹ-ներն ունեն 
հզոր մագնիսական դաշտեր, 
իսկ դրանց մոտ 10 %-ը, որ կոչ
վում է մագնիսական ՍԹ, ունի 
100-100000 տեսլա ինդուկցիա–

Ն կար 2։ Ա ստ ղի կ յա ն քի  ցիկլը։ Կ ա խ վա ծ  զա նգվա ծից , ա ս տ ղ ը  կ յա ն քի  վերջում  կա րող  է 
վերա ծվել սպ ի տ ա կ  թզուկի, նե յտ րո նա յին  ա ս տ ղ ի  կ ա մ  սև խ ոռո չի ։

յով մագնիսական դաշտ (համե
մատության համար՝ Երկրի մագ
նիսական դաշտը փոփոխվում 
է 30-60 միկրոտեսլա սահման
ներում)։ Որոշ ջերմ ենթաթզուկ 
աստղեր նույնպես ռենտգենյան 
աղբյուրներ են, քանի որ ունեն 
մակերևութային բարձր ջերմաս
տիճաններ և ուժեղ մագնիսա
կան դաշտեր։

Ռենտգենյան կրկնակի
ներ։ Սրանք նկատելի ռենտ
գենյան ճառագայթում ունեցող 
կրկնակիներն են։ Ռենտգենյան 
ճառագայթումն առաջացնում 
է մի բաղադրիչից դեպի մյուսն 
ընկնողնյութը, ընդորում առաջի
նը կոչվում է դոնոր (սովորաբար 
նորմալ աստղ է), իսկ երկրորդը՝ 
ակրետոր (որը կոմպակտ աստղ 
է. ՍԹ, նեյտրոնային աստղ՝ ՆԱ, 
կամ սև խոռոչ՝ ՍԽ)։ Ընկնող նյու
թը ռենտգենյան ճառագայթման 
տեսքով արձակում է իր գրավի– 
տացիոն պոտենցիալ էներգիան, 
սովորաբար իր հանգստի էներ
գիայի մի քանի տասնորդականի 
չափով։ ՍԽ-ները ճառագայթում 
են, քանի որ նրանց վրա ընկ
նող նյութը կորցնում է գրավի–

տացիոն էներգիա, որը հանգեց
նում է ճառագայթման։ Հաճախ 
այս նյութն առաջացնում է սկա
վառակ։ Նման պայծառ սկա
վառակներ կարող են գոյանալ 
նաև ՍԹ-ների և ՆԱ-երի շուրջը, 
բայց դրանցում գազը լրացուցիչ 
էներգիա է արձակում՝ մեծ արա
գությամբ հարվածելով բարձր 
խտությամբ մակերևույթին։ ՆԱ- 
երի դեպքում անկման արագու
թյունը կարող է կազմել լույսի 
արագության զգալի մասը։

Միջանկյալ զանգվածով 
ռետգենյան կրկնակին աստ
ղային համակարգ է, որում բա
ղադրիչներից մեկը նեյտրոնային 
աստղէ կամ սև խոռոչ, իսկ մյուսը՝ 
միջանկյալ զանգվածով աստղ։ 
Հատկապես հետաքրքիր տիե
զերական ռենտգենյան աղբյուր
ներից է Հերկուլես ճ-1-ը, որը 
կազմված է նեյտրոնային աստ
ղից և սովորական աստղից (հ2 
116Ր) աճանստվածքի ենթարկվող 
նյութից։ հ6Ր ճ–1–ը զանգվածեղ 
ռենտգենյան կրկնակիների նա
խատիպն է, չնայած այն ընկ
նում է մեծ և փոքր զանգվածով 
ռենտգենյան կրկնակիների սահ–
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մանին՝ ~2 1\/10։ հ6Ր ճ-1-ի պայ
ծառության կորը ցույց է տալիս 
երկարատև և միջին տևողության 
փոփոխականություն՝ պայմա
նավորված արբանյակ աստղով 
կոմպակտ օբյեկտի խավար– 
մամբ։ Այս դեպքում արբանյակը 
2 արեգակնային զանգվածով և 4 
արեգակնային շառավղով աստղ 
է։ Խավարումն օգնում է որոշել 
համակարգի ուղեծրային պար
բերությունը՝ 1,7 օր։

Պայթյունային փոփոխա
կաններ (ՊՓ)։ ՊՓ-ներն անկա
նոն կերպով, մեծ չափով պայ
ծառանում են, այնուհետև նորից 
թուլանում և հասնում իրենց 
նախնական վիճակին։ Արանք 
գերփափուկ ռենտգենյան
աղբյուրներ են։ ՊՓ-ները կրկնա
կիներ են. դրանք պարունակում 
են գլխավոր բաղադրիչ՝ ՍԹ, և 
երկրորդային բաղադրիչ՝ սովո
րական աստղ։ Բաղադրիչներն 
այնքան մոտ են միմյանց, որ 
ՍԹ-ի գրավիտացիան տրոհում է 
երկրորդայինը, որից տեղի է ու
նենում նյութի արտահոսք դեպի 
ՍԹ։ Այդ պատճառով երկրորդա
յինը հաճախ կոչվում է դոնոր 
աստղ։ ՍԹ-ի շուրջը գոյանում 
է աճանստվածքային սկավա
ռակ, որից առաքվում է հզոր ԱՄ 
և ռենտգենյան ճառագայթում։ 
Մագնիսական ՊՓ-ներում սպի
տակ թզուկը մագնիսական ԱԹ է, 
իսկ ամենահզոր մագնիսական 
դաշտերով ՊՓ-ները կոչվում են 
ձ1\/1 Հերկուլեսի տիպի աստղեր 
կամ պոլյարներ։ Կան նաև մի
ջանկյալ հզորության մագնիսա
կան դաշտերով ՊՓ-ներ. դրանք
00 Հերկուլեսի տիպի աստղերը 
կամ միջանկյալ պոլյարներն են։

Մագնեւոարը ծայրահեղ 
հզոր մագնիսական դաշտով 
(108 -  1011 տեսլա) ՆԱ տեսակ է։ 
Դրա տրոհումը հանգեցնում է մեծ 
էներգիաների հզոր էլեկտրա
մագնիսական ճառագայթման, 
մասնավորապես՝ ռենտգենյան

և գամմա-տիրույթներում։ Մագ– 
նետարները տիեզերքի ամե
նահզոր մագնիսական դաշտե
րով օբյեկտներն են։ Սովորական 
բաբախիչները (պուլսարներ) 
նույնպես ժամանակ առ ժամա
նակ կարող են դրսևորել մագ– 
նետարի բռնկումներ, և այդ ժա
մանակ հատկապես ուժեղանում 
է դրանց բւսրձրէներգիական 
ճառագայթումը։ Հարց է ծագում՝ 
արդյոք բոլոր պուլսարներն են 
անցնում մագնետարի էվոլյուցի
ոն փուլով։

Գերնորերի մնացորդներ 
(ԳՆՄ)։ Գերնորը զանգվածեղ 
աստղի էվոլյուցիայի ավարտա
կան փուլին հանգեցնող աստ
ղային հզոր պայթյուն է, որի 
ժամանակ աստղի պայծառու
թյունն աճում է միլիոն և միլի
արդ անգամ։ Աստղը դուրս է 
շպրտում իր ամբողջ նյութը կամ 
դրա մեծ մասը և վերածվում գեր
խիտ մարմնի։ Արտանետված 
նյութը երկար ժամանակ դիտ
վում է միգամածության տեսքով։ 
Այդ պատճառով, չնայած Մեր 
Գալակտիկայում հազվագյուտ 
գերնորեր են գրանցվել, սակայն 
դիտվում են մի քանի տասնյակ 
ԳՆՄ-ներ, և դեռ կարող են հայտ
նաբերվել հազարավոր այդպի
սի գոյացություններ։ Այսպիսի 
ամենահայտնի օբյեկտը Խեց– 
գետնւսձև միգամածությունն է, 
որի կենտրոնում կա բաբախիչ՝ 
իմպուլսներ արձակող, մեծ արա
գությամբ պտտվողնեյտրոնային 
աստղ։ Թաղանթավոր տեսա
կի ԳՄՆ-ներից ամենահայտնին 
Կասիոպե Ա-ն է։ Բաբախիչների 
մի մասը ճառագայթում է նաև 
ռենտգենյան տիրույթում, ԳՆՄ– 
ները նաև տիեզերական մաս
նիկների արագացման աղբյուր
ներ են։

Պայծառ գալակտիկաներ։
Սրանց ռենտգենյան ճառա
գայթումը պայմանավորված է 
նրանցում պարունակվող բո–

լոր օբյեկտների գումարային 
ճառագայթմամբ, այսինքն՝ 
կարող են գրանցվել ռենտգե
նյան տիրույթում, եթե բավա
կանաչափ պայծառ են կամ 
մոտ։ Օպտիկական տիրույթում 
նույնականացված բազմաթիվ 
ռենտգենյան աղբյուրներ հենց 
պայծառ գալակտիկաներ են, 
չնայած դրանք ռենտգենյան 
ճառագայթման տեսանկյունից 
հետաքրքրություն չեն ներկայաց
նում։

Ակտիվ գալակտիկական 
միջուկներ (ԱԳՄ)։ Սրանք 
գալակտիկաների կենտրոննե
րում առկա կոմպակտ տիրույթ
ներ են, որոնք ունեն գերբարձր 
լուսատվություն, ընդ որում, որ
պես կանոն, դրանք պայծառ են 
ինչպես օպտիկական, այնպես 
էլ համարյա մնացած բոլոր տի
րույթներում, որի շնորհիվ նաև 
հզոր ռենտգենյան աղբյուր
ներ են։ Ավելին, երբ հեռավոր 
գալակտիկայից գրանցվում 
է ռադիո– կամ ռենտգենյան 
ճառագայթում, արդեն կարե
լի է խոսել ԱԳՄ-ի մասին։ ԱԳՄ-ի 
ճառագայթումը գերզանգվա– 
ծեղ սև խոռոչի (ԳԶՍԽ) վրա 
գալակտիկայի կենտրոնում նյու
թի աճանստվածքի հետևանք 
է։ ԱԳՄ-ները հզոր աղբյուրներ 
են, ուստի հայտնաբերվում են 
ամենամեծ հեռավորություննե
րում։ Տիեզերական ժամանակի 
ընթացքում դրանց էվոլյուցիան 
հասկանալը չափազանց կարևոր 
է տիեզերաբանական մոդելների 
ճշտման համար։ Կան ամենա
տարբեր տեսակների ԱԳՄ-ներ՝ 
քվազարներ (0Տ0), Սեյֆերսփ 
տիպի գալակտիկաներ (Տ̂ 1, 
Տ72 և այլ), Լ11Տ1ԸՈ–ներ, ռադիո
գալակտիկաներ, բլազարներ և 
այլն։

Բլազարներ։ Սրանք տիե
զերքի ամենահզոր աղբյուր
ներն են, որոնք սովորական 
քվազարներից տարբերվում
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նյան ճառագայթմամբ, փոփո
խականությամբ, բևեռացված 
ճառագայթմամբ ևսպեկտրերում 
առաքման գծերի բացակայու
թյամբ։ Դրանցից յուրաքանչյուրի 
ճառագայթումը գերազանցում 
է Մեր Գալւսկտիկայինը հա
րյուրավոր և հազարավոր ան
գամ։ Բլազարները հավանաբար 
հսկա ձվածիր գալակտիկաների 
կենտրոններում են և միավո
րում են 8Լ Մողեսի տիպի (8Լ 
Լյշ) օբյեկտները և բարձր բևե– 
ռացմամբ քվազարները (հԲՕ)։ 
Սրանց հզորությունը պայմանա
վորված է մեզ ուղղված ռելյատի
վիստական շիթով, որի շնորհիվ 
ճառագայթումն ավելի հզոր է 
թվում, իսկ իրենք՝ օբյեկտներն՝ 
ավելի կոմպակտ։ Ներկայում 
հայտնաբերվել է ավելի քան 3000 
բլազար։ Հետաքրքիր է, որ ամե
նակարևոր բլազարներից երեքը 
Մարգարյանի գալակտիկաներ 
են՝ 1̂ 1̂  180, 1Ա|–|<421 և 1Ա* 501։

Գալակտիկաների կույտեր։ 
Սրանք գալակտիկաների մեծ 
խմբավորումներ են, որտեղ հա
վաքված են հարյուրավոր, հա
զարավոր, երբեմն՝ միլիոնավոր 
գալակտիկաներ, որոնք կապ
ված են գրավիտացիոն Փոխազ
դեցությամբ։ Դրանք տիեզերքի 
գրավիտացիոն ուժերով կապ
ված ամենամեծ համակարգերն 
են։ Գալակտիկաների կույտերի 
համար հատկանշական է միջ– 
կույտային միջավայրը, որը բաղ
կացած է գալակտիկաների միջև

առկա և մինչև 400-500 հազար 
կելվին տաքացած գազից՛ որն 
էլ ճառագայթում է ռենտգենյան 
ալիքներ։

Նկար 3-ում ներկայացված 
են երեք տիեզերական ռենտ
գենյան պատկերներ՝ Արեգակը 
ւիափուկ ռենտգենյան տիրույ
թում (0,25-4 կէՎ), Կասիոպե Ա 
գերնորի մնացորդը (տարբեր 
գույները համապատասխանում 
են տարբեր էներգիաների), և 
Կենտավրոս Ա գալակտիկան, 
որի ճառագայթման աղբյուրն է 
կենտրոնական սև խոռոչը։

Մինչև 2000-ական թթ. հայ 
աստղագետները չեն աշխատել 
ռենտգենյան աստղագիտության 
ոլորտում։ 2002 թ-ից մեր խումբը 
համագործակցում է Համբուրգի 
աստղադիտարանի հետազո
տական խմբի հետ, որը ռենտգե
նյան աղբյուրների օպտիկական 
նույնականացումների միջոցով 
հայտնաբերել է շուրջ 5300 ԱԳՄ, 
գալակտիկաների կույտեր, ԱԹ, 
ՊՓ, ուշ սպեկտրային դասերի 
աստղեր և այլն։ Համատեղ ու
սումնասիրություններում հայ 
աստղագետներն այդ թիվը հաս– 
ցել են 8100-ի և կուտակել բա
վականաչափ վիճակագրություն։ 
Այս աշխատանքների արդյուն
քում պարզվել է, թե ինչպիսի 
օպտիկական օբյեկտների են 
համապատասխանում ռենտգե
նյան աղբյուրները։ Արդյունքները

հրատարակվել են հեղինակա
վոր /\տէւ–օոօոո7 & տ̂էրօթհ̂ տւշտ 
ամսագրում, իսկ քարտացու
ցակն առկա Է առցանց \/ւշւ6ք̂  
տվյալների շտեմարանում։
Մինչ այժմ այն նույնականաց– 
ված ռենտգենյան աղբյուրների 
վիճակագրորեն լրիվ և համա
սեռ ամենամեծ ընտրանքն Է։ 
Իրականացվել Է նաև ռենտգե
նյան ԱԳՄ-ների թեկնածուների 
սպեկտրային դասակարգում, և 
բացահայտվել են նոր ԱԳՄ-ներ 
և այլ գալակտիկաներ։ Հատկա
պես հետաքրքիր են ռենտգեն
յան ԱԳՄ-ները, քանի որ դրանք 
ԱԳՄ-ների տեսության (միացյալ 
մոդելի) ճշգրտման հիմք կա
րող են ծառայել։ Փորձ Է արվում 
նաև ռենտգենյան աղբյուրների 
հոսքերի միջոցով՝ ռենտգեն-օպ֊ 
տիկական համեմատություննե
րով, հայտնաբերել թաքնված 
ԱԳՄ-ներ։ Դրանց մեջ հատկա
պես հետաքրքիր են բլազւսրնե– 
րը՝ որպես բարձրէներգիական 
աղբյուրներ, ինչպես նաև արտա
ռոց ֆիզիկական հատկություն
ների տեսանկյունից։ Ներկայում 
լայնածավալ աշխատանքներ 
են իրականացվում դրանց բնու
թագրերի բազմակողմանի վի
ճակագրական վերլուծության 
ուղղությամբ, որը մեծ առաջըն
թաց կարող է ապահովել նրանց 
ֆիզիկական բնույթը բացահայ– 
տելու գործում։
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Արբանյակներից կատարված 
չափումները ցույց են տվել, որ 
1985 թ-ից աշխարհի խոշորագույն 
լճերում ջրի միջին ջերմաստիճանն 
ամեն տարի աճում Է 0,045 °Շ–ով։ 
Եվրոպայի բնական ամենամեծ 
ջրավազանները վերջին 25 տա
րիների ընթացքում տաքացել են 
2 °Շ–ով։

* •է

Յուրաքանչյուր օր Երկրի 
բնակչությունն ավելանում Է 219 
հազար մարդով։

• • •
Հավայան Մաոփ կղզում 

հանգած հրաբխի գագաթին կա
ռուցված նոր հզոր աստղադիտա
կի օգնությամբ սահմանվել Է ռե
կորդ՝ մեկ գիշերվա ընթացքում 
հաջողվել Է հայտնաբերել 19 աստ
ղակերպ։
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2010 թ. ընթացքում յուրաքան
չյուր չորս օրը մեկ աստղագետ
ներն այլ մոլորակային համակար
գերում բացահայտել են միջին 
հաշվով մեկ նոր մոլորակ։

Ներկայումս աշխարհի բնակ
չության 90 %-ն ապրում Է բջջային 
կապի հասանելիության գոտինե– 
րում։ 2003 թ. այդ ցուցանիշը կազ
մել Է 30 %:

«հտ^ւօ VI աԱՅհե», Ա 5, 2011.



Եվրամիությունում գիտու
թյամբ ամենից քիչ հետաքրքր
վում են ավստրիացիները։ Հա
մաձայն հարցումների՝ նրանց 
միայն 43 %-ն է հետևում գիտու
թյան նորություններին։ Ամենւսհե– 
տաքրքրասերները շվեդներն են, 
նրանց 80%-ը հետաքրքրվում է 
այդպիսի տեղեկատվությամբ։

*
Հակաօքսիդանտները չեն 

դանդաղեցնում ծերացումը։ Սև 
սալորը չի կարգավորում աղի– 
ների աշխատանքը։ Լյուտեինը 
չի բարելավում տեսողությունը։ 
Շաքար չպարունակող ծամոնը 
չի կանխում խոշակը (կարիես)։ 
Յոգուրտը չի բարձրացնում իմու
նիտետը։ Այսպիսի հետևություն
ների է հանգել Սննդամթերքի 
անվտանգության եվրոպական 
գործակալությունը։ Վերլուծելով 
հազարից ավելի գովազդային 
պնդումներ՝ գործակալությունը 
հերքել է դրանց 80 %-ը։

Լոնդոնի համալսարանական 
քոլեջի նյարդահոգեբաններն ու
սումնասիրել են Ց-ից մինչև 36 
տարեկան այն մարդկանց վար
քը, ովքեր մոլախաղ են խաղում 
համակարգչի հետ։ Պարզվել է, 
որ ռիսկի դիմելու առավել հակ
ված են 14 տարեկանները։

« հ ց ^ ւօ  ս  ասՅհե», 1Տ11, 2011.

Ծխախոտի ծխից արյան մեջ 
անցնող նիկոտինի կիսատրոհ
ման պարբերությունը մոտավո
րապես 13 րոպե է։

Մարդու գենոմում 423 գեն 
կապված է ուռուցքաբանական 
հիվանդությունների հետ։ Առող
ջապահության համաշխարհա
յին կազմակերպության տվյալնե
րով՝ ընդհանուր առմամբ ավելի 
քան 10 հազար հիվանդություն 
առաջացնում է ընդամենը մեկ 
զենում կատարվող փոփոխու
թյունների պատճառով։

1889 թ. համեմատությամբ 
մերօրյա արհեստավարժ ծովա
յին ձկնորսները նույնքան ձուկ 
որսալու համար ստիպված են 17 
անգամ շատ ջանք գործադրել։

Վայր ընկնող երկնաքարերի 
հաշվին Երկրի զանգվածն ամեն 
տարի ավելանում է 40 հազար 
տոննայով։

Ֆրանսիայի Սպորտի կեն– 
սաբժշկական հետազոտություն
ների ինստիտուտի տվյալների 
համաձայն՝ ամենօրյա հեծան
վային զբոսանքը մեկ քառոր
դով կրճատում է սրտանոթային 
հիվանդությունների և 30 %-ով՝ 
ընկճախտի հնարավոր վտանգը։

ժամանակակից ամենատա
րածված թվային ֆոտոխցիկներն 
ունեն 8-15 մեգապիկսել լուծող 
ուժով մատրիցներ։ Գերմանիա– 
յում ստեղծվել է աստղադիտա
կի համար նախատեսված խցիկ՝ 
պատկերի 112 մեգապիկսել լու
ծող ուժով։

ԱՄՆ-ի Հարավային Կալիֆոռ– 
նիայի համալսարանի անցկաց
րած հարցման արդյունքների հա
մաձայն՝ ամերիկացիների 78%-ը 
ընթացիկ իրադարձությունների 
մասին տեղեկատվություն հիմ
նականում ստանում է համա– 
ցանցից, 68%-ը՝ հեռուստատե
սությամբ, և 56%-ը՝ թերթերից 
(գումարը մեծ է 100%-ից, քանի 
որ շատերն օգտվում են տեղե
կատվության բոլոր աղբյուրնե
րից)։ Բայց երբ նույն մարդկանց 
հարցրել են, թե որքանով են 
նրանք վստահում համացանցից 
ստացված տեղեկատվությանը, 
պարզվել է, որ հարցվողների 
61% այնքան էլ չի վստահում այդ 
հաղորդագրություններին։

• • •
Ամենամեծ համաստեղությու

նը Հիդրայի համաստեղությունն 
է՝ այն զբաղեցնում է երկնակա
մարի տեսանելի մասի 4 %: Ամե
նափոքրը՝ Հարավային Խաչն է՝ 
0,016%։
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Ամենակաթնատու կաթնա

սունը կապույտ կետի էգն է, որն 
օրական տալիս է մինչև 600 լ 
կաթ։ Այդպես սնվելով՝ այդ կե
տի ձագն իր քաշն ավելացնում է 
օրական շուրջ 100 կգ-ով։

Վերլուծելով ֆուտբոլի մրցա
մարտերի պատմության մեջ 
տեղի ունեցած 123844 վիճե
լի իրավիճակների վերաբերյալ 
տվյալները՝ Ռոտերդւսմի (Հոլան
դիա) էրագմի անվան համալսա
րանի վիճակագիրները պնդում 
են, որ նման դեպքերում մրցա
վարները մեղավոր են համարում 
ավելի բարձրահասակ խաղացո
ղին։
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Բոստոնի (ԱՄՆ) քոլե– 
ջը կիրւսռկել է գիշերային 
դասընթացներ։ Այս գաղափարը 
հղացել է պրոֆեսորներից մեկը՝ 
նկատելով, որ դասախոսության 
ժամանակ շատ ուսանողներ 
ննջում են։ Նա պարզել է, որ այդ 
ուսանողներն աշխատում են երե
կոյան ժամերին, ուստի ցերեկը 
մշտապես քնել են ուզում։ Դրանք 
ոստիկաններն են, հրշեջները, 
շուրջօրյա գործող խանութների 
վաճառողները։ Այս ուսանողնե
րի համար կազմակերպվել են 
երեք առարկաների գիշերային 
դասախոսություններ և սեմինար
ներ։ Հետագայում գիշերային 
դասացուցակը կընդլայնվի։

Քեմբրիջի (Մեծ Բրիտա– 
նիա) համալսարանում աշխա
տող գերմանացի միջատաբան 
Մատիաս Քոլեն առաջարկում 
է թղթադրամները կեղծելուց 
պաշտպանելու նոր եղանակ, 
այն է՝ նանոտեխնոլոգիական 
եղանակով թղթի վրա նշագծել 
մետաղի մանրագույն մասնիկ
ներից կազմված նախշեր, որոնք 
նման են թիթեռների թևերի խի– 
տինե թեփուկներին։ Այդ թղթադ
րամը կունենա գունավոր երփ
ներանգ զարդանկար՝ նման 
թիթեռների թևերի կամ բզեզնե
րի մեջքի նախշերին։ Ծիածանա
յին նախշը հնարավոր չէ պատ
ճենահանել։
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Գիտական հետաքրքրություննե
րի ոլորտը՝ կենսաբանորեն ակտիվ 
միացությունների սինթեզ

Ծնվել է 23.11.1904 թ. 
(Սարիղամիշ, Կարսի մարզ)։ 

Մահացել է 20.02.1970 թ.
Երևանում։

ՀՍՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս (1953), ՀՍՍՀ գիտ. վաստ. գործիչ (1961), 
Սոցիալիստական աշխատանքի հերոս (1969)։ Ավարտել է Մոսկավա– 
յի համալսարանի քիմիադեղագործական և Երևանի համալսարանի 
բժշկական ֆակուլտետները։ Կազմակերպել և ղեկավարել է ՀՍՍՀ 
դեղատների վարչության գիտահետազոտական լաբորատորիան 
(1928-1938)։ Եղել է Երևանի բժշկական ինստիտուտի անօրգանա
կան (1938-1939), օրգանական (1937-1946), միաժամանակ երևանի 
պետհամալսարանի օրգանական քիմիայի (1937-1941 և 1942-1951) 
ամբիոնների վարիչ։ Հայրենական պատերազմի տարիներին կազ
մակերպել է հատուկ քիմիական լաբորատորիա։ 1945-1950 թթ. 
ՀՍՍՀ ԳԱ քիմիայի ինստիտուտի տնօրեն էր։ Նրա կազմակերպած 
դեղագործական քիմիայի լաբորատորիայի հիման վրա ստեղծվել է 
ՀՀ ԳԱ նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը (1971-ից՝ ՍԼԼՄնջո– 
յանի անվան), որի տնօրենն էր մինչև 1970 թ.։ 1953-1960 թթ. եղել է 
ՀՍՍՀ ԳԱ փոխնախագահ, 1964-1967 թթ՝ քիմիական բաժանմունքի 
ակադեմիկոս-քարտուղար։
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Վ իկւոոր Հա մբա րձո ւմ յա նը  և Ա րմենա կ Մ նջոյա նը

Մինչև 1937 թ. Ա. Լ. Մնջո– 
յանն զբաղվել է Հայաստանի 
բուսական և հանքային հումքից 
դեղանյութեր ստանալու հետա
զոտություններով, իսկ 1944-ից՝ 
թմրեցնող նյութերի սինթեզով։ 
Նրա հետագա աշխատանքնե
րում կարևոր տեղ են զբաղեցրել 
նյութի կառուցվածքի և կենսա
բանական ակտիվության միջև 
կապի ուսումնասիրությունները։ 
Նա կենսաբանորեն ակտիվ մի
ացությունների սինթեզի և հե
տազոտման ժամանակակից 
դպրոցի հիմնադիրն է Հայստա– 
նում։ Ա. Լ. Մնջոյանի և աշխա
տակիցների ստեղծած բազմա
թիվ դեղամիջոցներ (Դիթիլին, 
Գանգլերոն, Թիյոդին, Սուբեխո
լին, Արփենալ, Մեսֆենալ) որպես 
դեղանյութեր լայնորեն կիրառվել 
և այժմ էլ կիրառվում են սրտա
նոթային, նյարդահոգեկան հի
վանդությունների, չարորակ 
նորագոյացումների և այլ հիվան
դությունների բուժման ժամա
նակ։

Ա. Լ. Մնջոյանն ուղարկվել է 
ուսումնառության Մոսկվայի քի– 
միադեղագործական ինստի
տուտ, որն ավարտել է 1928 թ.։ 
1933 թ. նա ավարտել է նաև 
Երևանի պետական համալսա
րանի բժշկական ֆակուլտետը։ 
Երկու մասնագիտությունների՝ 
բժշկի և քիմիկոսի համադրու

թյունը դյուրացրել է նրա առջև 
դրված դժվար խնդրի լուծումը, 
այն է՝ նոր օրգանական միացու
թյունների հոմոլոգիական շար
քերի սինթեզի ճանապարհով 
կառուցվածքի և ազդեցության 
միջև կապի ուսումնասիրումը՝ 
նպատակ ունենալով ստեղծելու 
նոր դեղամիջոցներ։ Հետա
զոտությունների գործնական 
ուղղվածությունը և ստացված 
արդյունքների ներդրումը բժշկա
կան պրակտիկա Ա. Լ. Մնջոյանի 
գիտական գործունեության բնո
րոշ գիծն է։

Սկսած առաջին իսկ աշխա
տանքներից, որոնցում ուսում
նասիրվել են Հայաստանի 
դեղաբույսերը, այրվող թերթա– 
քարերը, պանրագործարաննե
րի թափոնները և այլ նյութեր, 
դրսևորվել է Ա. Լ. Մնջոյանի 
աշխատանքներին բնորոշ գործ
նական ուղղվածությունը, որի 
վկայություններն են ալբիխտոլի, 
քափուրի (կամֆորա), կաթնաշա
քարի, խորդենու յուղի արտադ
րությունները կազմակերպելու 
նպատակովնրա խորհրդատվու
թյունները։

Հայրենական մեծ պատերազ
մի տարիներին Ա. Լ. Մնջոյանը 
կազմակերպել է հատուկ քի
միական լաբորատորիա, որտեղ 
իրականացվել է ճակատին և թի
կունքին անհրաժեշտ մի շարք

դեղամիջոցների սինթեզ։ 1945 թ. 
ԽՍՀՄ և ՀՍՍՀ նախարարների 
խորհուրդների որոշմամբ, այդ 
լաբորատորիան վերակազմա
վորվել է որպես ԽՍՀՄ բժշկական 
արդյունաբերության նախարա
րության քիմիադեղագործական 
լաբորատորիա։ Հաշվի առնելով 
խնդրի արդիականությունը'1955 
թ. լաբորատորիան հանձնվել է 
ՀՍՍՀ գիտությունների ակադե
միայի տնօրինությանը և վերան– 
վանվելնուրբ օրգանական քիմի
այի ինստիտուտ, որի տնօրենն ու 
գիտական ղեկավարն էր մինչև 
իր կյանքի վերջը։

Քիմիադեղագործական լաբո
րատորիայի ստեղծմամբ սկսվել 
են Ա. Լ. Մնջոյանի համակարգ
ված հետազոտությունները 
կենսաբանորեն ակտիվ միա
ցությունների բնագավառում՝ նե
րառելով օրգանական քիմիայի 
տարբեր բաժիններ։

Մեծ նշանակություն տալով 
կենսաբանորեն ակտիվ միա
ցությունների քիմիային անհրա
ժեշտ կադրերի պատրաստմա
նը՝ Ա.Լ.Մնջոյանը 1959 թ. ԵՊՀ 
քիմիական ֆակուլտետում ստեղ
ծել է նուրբ օրգանական սինթեզի 
բաժին։

Ա. Լ. Մնջոյանի գիտական 
գործունեությունն ուղղվել է մարդ
կային հիվանդությունների դեմ 
պայքարի կազմակերպմանը։ 
Այդ տեսանկյունից էլ Ա. Մնջոյա
նը մանրակրկիտորեն նախատե
սել է նուրբ օրգանական քիմիայի 
ինստիտուտի կառուցվածքը, որի 
առաջ խնդիր էր դրված սինթեզել 
նաև նոր դեղամիջոցներ։ Մաս
նագիտությամբ լինելով և բժիշկ, 
և քիմիկոս՝ նա համոզված էր, որ 
օրգանական միացությունների 
հոոմոլոգիական շարքերի կա
ռուցվածքի և նրանց կենսաբա
նական հատկությունների միջև 
կապերի ուսումնասիրություննե
րի հիմքի վրա դեղամիջոցներ 
ստեծելունոր ուղղությունը հաջող 
և արդյունավետ զարգացում կու–
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նենա միայն հարակից մասնա
գիտությամբ գիտնականների՝ 
քիմիկոսների, դեղագործների, 
քիմիաբուժության մասնա
գետների, ֆիզիկաքիմիկոսնե– 
րի և ֆիզիոլոգների համատեղ 
և ստեղծագործ աշխատանքի 
շնորհիվ։ Այդ նպատակով ինս
տիտուտում, բացի քիմիական լո– 
բորատորիաներից, ստեղծվել են 
նաև դեղաբանական և քիմիա– 
բուժական բաժիններ, որտեղ 
սինթեզված միացություններն 
ուսումնասիրվել են կառուցված
քի և ակտիվության տեսանկյու
նից և ընտրվել առավել ակտիվ, 
քիչ թունավոր ու հեռանկարային 
միացություններ։ Աշխատանքի 
նման կազմակերպումը հնա
րավորություն է տվել մի կողմից 
լուծելու նոր դեղամիջոցների 
ներդրման հարցերը, մյուս կող
մից՝ փորձնական տվյալներ հա
վաքելու կոնկրետ խնդրի տեսա
կան ընդհանրացման համար։

Կյանքն ապացուցել է այդ մո
տեցումների ճշմարտացիությու
նը։ Քիմիական լաբորատորիա
ներում սինթեզված հարյուրավոր 
միացություններից ընտրվել են 
առավել ակտիվները, որոնք 
մանրակրկիտ հետազոտություն
ներից և կլինիկաներում ուսում

նասիրվելուց ու փորձարկվելուց 
հետո կյանքի ուղեգիր են ստա
ցել և ներդրվել բուժական պրակ
տիկայում։

Սինթեզված դեղապատրաս
տուկների արագ ներդրման 
նպատակով ինստիտուտի կազ
մում ստեղծվել է տեխնոլոգիա
կան բաժին, որտեղ իրականաց
վել է գործնական կիրառման 
թույլատրված դեղամիջոցների 
կիսաարտադրական թողարկու
մը։

Ա. Լ. Մնջոյանի գիտական և 
կազմակերպչական վաստակի 
ճանաչման մասին են վկայում 
նրան 1953 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ իսկա
կան անդամ, իսկ 1953-1960 թթ.՝ 
ՀԽՍՀ գիտությունների ակադե
միայի փոխնախագահ ընտրելը։

Նրա քիմիական հետազոտու
թյունների առաջին օբյեկտնե
րը երկհիմն կարբոնաթթուներն 
էին, որոնց հաջորդել են դրանց 
ածանցյալների սինթեզին նվիր
ված աշխատանքները։ Երկհիմն 
կարբոնաթթուները հաճախ են 
հանդիպում բուսական և կեն
դանական աշխարհում։ Օրինակ 
սաթաթթուն առաջանում է խնձո
րաթթվի և գինեթթվի քայքայման 
ընթացքում, ինչպես նաև սպի
տակուցների (օրինակ՝ կազեի–

նի) հիդրոլիզի արդյունքում։ Որոշ 
կենդանիների ուրցաձև և վա
հանաձև գեղձերում, ինչպես և 
մի շարք բույսերում նույնպես կա 
սաթաթթու։

Գլուտարաթթուն, որը պարու
նակվում է ճակնդեղի հյութում և 
ոչխարի չմաքրված բրդում, խթա
նում է Լյարդում ամինաթթուների 
սինթեզը։ Բիոտինի կենսասին– 
թեզում մի շարք բակտերիաներ 
և սնկեր որպես ելանյութ օգտա
գործում են պիմելինաթթու։

Եղած տվյալները վկայում էին 
այն մասին, որ երկհիմն կարբո– 
նաթթուները կարող են կենսա
բանորեն ակտիվ միացություննե
րի սինթեզի հիմք փնել, առավել 
ևս որ դրանք ինչ որ չափով «ծա
նոթ» են կենդանի օրգանիզմ
ներին, և անհրաժեշտության 
դեպքում օրգանիզմն ի զորու է 
դրանք վնասազերծել։

Հաշվի առնելով վերոհիշյալը 
ևնպատակ ունենալովգտնելկա– 
ռուցվածքի և ակտիվության միջև 
կապ՝ սկսվել են աշխատանք
ներ երկհիմն կարբոնաթթուների 
ամինաէսթերների և դրանց չոր– 
րորդայնացված ածանցյալների 
սինթեզի ուղղությամբ։

Ամինաէսթերների մոլեկուլ
ների տարբեր հատվածների 
ազդեցության ուսումնասիրման 
նպատակով հետազոտություն
ները տարվել են երեք ուղղու
թյուններով. փոփոխվել են թթվի 
պոլիմեթիլենային շղթան, ամի– 
նասպիրտային մասը, էսթեր– 
ային խումբը, որոնց արդյունքում 
ստացվել են ինչպես սիմետրիկ, 
այնպես էլ ասիմետրիկ միացու
թյուններ։

Քիմիկոսների ևդեղաբանների 
համատեղ ջանքերով միացու–

50 ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  Ւվ°4. 2014



ՀԱՅ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ Հ * *

թյունների մեծ զանգվածի հետ 
իրականացված հետազոտու
թյունների արդյունքում բուժա
կան պրակտիկա են ներդրվել մի 
շարք դեղամիջոցներ՝ դիտիլինը, 
բրոտիլինը, սուբեխոլինը։

Դիտիլին -  մկանային ռելւսք– 
սանտ, որը լայն կիրառություն է 
գտել վիրաբուժությաւն, մասնա
վորապես անզգայաբանության 
մեջ։

Բրոտիլին - մկանային ռելաք– 
սանտ։

Սուբեխոլին -  շնչառու
թյան հուժկու խթանիչ, շահե
կանորեն տարբերվում է «Լո– 
բելին» և «Ցիտոտոկ» հայտնի 
դեղապատրաստուկներից նրա
նով, որ օգտագործվում է ներ
մկանային եղանակով և չունի 
կողմնակի ազդեցություններ։

Կենսաբանորեն ակտիվ բնա
կան միացություններում առկա 
են ամինաէսթերներ, որոնցում

տարբեր օրգանական թթուներ 
կոնդենսված են բարդ և պարզ 
կառուցվածքով սպիրտների հետ 
(կոկաին, ատրոպին, ացետիլխո– 
լին և այլն)։ Այդ տվյալների հիման 
վբա սինթեզվել են պ-օքսիբեն֊ 
զոյական թթվի ամինաէսթերներ։ 
Ինստիտուտում Ա. Մնջոյանի ղե
կավարությամբ կատարվող հե
տազոտությունների արդյունքում 
հայտնաբերվել է արդյունավետ 
խոլինալուծիչների նոր շարք՝ 
պ-օքսիբենզոյական թթվի ամի
նաէսթերներ, որոնք ժամանա
կակից մի շարք հետազոտողներ 
առաջարկել են կիրառել որպես 
միայն տեղային ցավազրկողներ։

Ինստիտուտում սինթեզված 
բազմաթիվ ամինաէսթերների 
յոդալկիլատների և հիդրոքլո
րիդների դեղաբանական ու
սումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ դրանց շարքում առկա 
են վեգետատիվ գանգլիների 
վրա ազդելու տեսանկյունից հե
տաքրքրություն ներկայացնող, 
խոլինալուծիչ հատկություննե
րով օժտված միացություններ։ 
Որոշ միացություններ ունեն սրտի 
անոթների կծկանքը (սպազմ) 
վերացնելու հատկություն։ Ինչ
պես հայտնի է, պսակաձև անբա

վարարությունն արտահայտվում 
է կրծքահեղձուկի նոպայով։ Այդ 
հիվանդությունը սրտանոթային 
ախտաբանական առավել տա
րածված տեսակներից է և առկա 
դեղամիջոցների զգալի թվաքա– 
նակը հաճախ չի բերում ցան
կալի արդյունքի։ Ցավազրկումը 
կատարվում է անոթալայնիչ մի
ջոցներով (վալիդոլ, նիտրոգլի
ցերին), սակայն անհրաժեշտ են 
դեղամիջոցներ, որոնք կանխար
գելում են կծկանքի առաջացու
մը և ի վիճակի են կարգավորել 
նյարդային համակարգի՝ կծկան
քի բերող խախտումները։

Այդպիսի դեղամիջոց է Ա. Լ. 
Մնջոյանի սինթեզած գանգլերո
նը, որը հաջողությամբ կիրառ
վում է կրծքահեղձուկի և խո
ցային հիվանդության դեպքում։ 
Բժշկական պրակտիկայում 
ընդունված է այսպես կոչված 
«գանգլերոնային շրջափակու
մը», որն զգալիորեն բարելավում 
է կրծքահեղձուկով տառապող 
հիվանդի վիճակը։

Այդ խմբից ընտրված հաջորդ 
դեղամիջոցը կվարտերոնն է, որն 
իր ազդեցությամբ գերազանցում 
է գանգլերոնը։

Խոլինալուծիչ միջոցների 
ստեղծման նպատակով աշխա
տանքներ են տարվել նաև տե– 
ղակալված քացախաթթուների 
և եռատեղակալված քացախաթ
թուների ամինաէսթերների շար
քում։ Այդ խմբից բժշկական 
պրակտիկայում կիրառություն են 
գտել հետևյալ դեղամիջոցները.

Արփենալ. կիրառվում է որ
պես հակացնցումային և կծկան
քը վերացնող միջոց պարկինսոն– 
յան հիվանդության, բրոնխային 
հեղձանքի և խորեայի դեպքում։

Մեսֆենալ. կիրառվում է 
տարբեր գերշարժումների (հի– 
պերկինեզ) և աղեստամոքսա
յին ուղու հիվանդությունների 
դեպքում։

էթպենալ. կիրառվում է 
որպես հակացնցումային մի–
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ջոց կենտրոնական ծագմամբ 
գերշարժումների դեպքում։

Ֆուբրոմեգան, օժտված է 
արտահայտված ծայրամա
սային հ– և 1\/1–խ ո լինա լուծիչ 
ազդեցությամբ։

Կլինիկական փորձար
կումների տվյալների հի
ման վրա, ինչպես նաև նոր 
դեղապատրաստուկների քիմի
ական և կենսաբանական հետա
զոտությունների ընդհանարաց– 
ման նպատակով, Ա. Լ. Մնջոյանի 
խմբագրությամբ հրատարակել 
է 4 ժողովածու՝ «Դիտիլինը և 
նրա կլինիկական կիրառումը», 
«Գանգլերոնը և նրա կլինիկա
կան կիրառման փորձը», «Արփե– 
նալը և նրա կլինիկական կիրառ–

Ի ԴԵՊ

1952 թ. Չիկագոյի
համալսարանի վերջին կուր
սի ուսանող Սթենլի Միլերը քի
միայի Նոբելյան մրցանակի 
դափնեկիր Հարոլդ Յուրիի ղե
կավարությամբ կատարել է մի 
հետաքրքիր գիտափորձ։ Նա 
ապակե փորձանոթը լցրել է այն 
գազերի խառնուրդով, որոն–
* «հ3710 »ւ առաւ», ն16,2011.

ման փորձը», «կվարտերոնը և 
նրա կլինիկական կիրառման 
փորձը»։

Պատրաստուկային նշանա
կությամբ հետերոցիկլային միա
ցությունների սինթեզի եղանա– 
կաների նկարագրությունները 
տեղ են գտել նուրբ օրգանական 
քիմիայի ինստիտուտի հրատա
րակած «Հետերոցիկլիկ միա
ցությունների սինթեզներ» ժո
ղովածուներում։ Ա. Լ. Մնջոյանի 
կենդանության օրոք հրատա
րակվել է այդ ժողովածուների 8 
պրակ, որոնք լայն տարածում են 
գտել ինչպես ԽՍՀՄ-ում, անպես 
էլ արտերկրում։ Նշենք նաև, որ 
առաջին չորս պրակները թարգ
մանվել են անգլերեն ու հրատա–

ԳԻՏԱՓՈՐՁ, ՈՐ
ցից ենթադրաբար կազմված էր 
Երկրի մթնոլորտը մինչև կյանքի 
առաջացումը՝ ջրածնով, մեթա– 
նով, ջրի գոլորշիներով, ածխած– 
նի երկօքսիդով և ամոնիակով։ 
Ապակուն ներզոդված էլեկտրոդ
ների միջոցով փորձանոթի միջով 
անցկացվում էին էլեկտրական 
կայծեր՝ մոդելավորելով վաղն
ջական ժամանակներում Երկ
րի ամպրոպները։ Մեկ շաբաթ

անց փորձանոթի պատերին և 
հատակի ջրում հայտնաբերվեց 
նստվածք, որում առկա էին որոշ 
ամինաթթուներ, այսինքն՝ սպի
տակուցի տարրեր։ Հնարավոր 
է, հենց այսպես է սկսվել կյանքը 
մեր մոլորակի վրա։

Հեռագա տարիներին Միլերը 
կրկնել է գիտափորձը՝ գազերի 
պարունակությանն ավելացնե
լով ծծմբաջրածին։ 2007 թ. գիտ–
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րակվել Անգլիայում և ԱՄՆ-ում։ 
հ վերջո, Ա. Մնջոյանի ղեկա
վարած կոլեկտիվի մշակումնե
րի արդյունքների հիման վրա 
հանրապետությունում ստեղծվել 
են օրգանական սինթեզի ուղղ
վածության ձեռնարկություններ, 
այդ թվում՝ Երևանի քիմիական 
ռեակտիվների գործարանը, սին
թետիկ քիմիադեղաբանական 
պատրաստուկների և վիտամին
ների գործարանները։

Ա. Լ. Մնջոյանը հրատարա
կել է ավելի քան 250 գիտական 
աշխատանք, ստացել20–ից ավե
լի հեղինակային իրավունք։ Նրա



անմիջական ղեկավարությամբ և 
խմբագրությամբ հրատարակվել 
են «Քիմիական միացությունների 
կենսաբանական հատկություն
ները» ժողովածուները, որոն
ցում ընհանրացված են բենզո
լի, ֆուրանի և բենզիմիդազոլի 
ածանցյալների կենսաբանական 
ակտիվության և կառուցվածքի 
մասին տվյալները, բերված են 
ինստիտուտում սինթեզված միա
ցությունների կլինիկական փոր
ձարկումների արդյունքները։

Երկար տարիներ ՍԼ Լ. Մնջո– 
յանը «Հայկական ՍՍՀ ԳԱ տե
ղեկագրի (քիմիական գիտու
թյուններ)» գլխավոր խմբագիրն
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էր, «Հայկական ՍՍՀ ԳԱ 
Զեկույցներ»–ի խմբագրական 
խորհրդի անդամը։

Լինելով ԳԱ փոխնախագահ, 
իսկ 1964-1967 թթ.՝ ԳԱ քիմիա
կան բաժանմունքի ակադեմի– 
կոս-քարտուղար և բազմաթիվ 
գիտահետազոտական և ուսում
նական հաստատությունների 
գիտական խորհուրդների ան
դամ՝ Ա. Լ. Մնջոյանը գիտակազ– 
մակերպչակւսն լայն գործունեու
թյուն է ծավալել։ Նա ակտիվորեն 
մասնակցել է հանրապետության 
հասարակական կյանքին, ամե
նուր պրոպագանդելով գիտու
թյունը, որին նվիրված էր անհա
տույց։

Հայրենիքը բարձր է գնահա
տել Ա. Լ. Մնջոյանի գիտական, 
մանկավարժական և հասարա

կական գործունեությունը՝ նրան 
արժանացնելով Սոցիալիս
տական աշխատանքի հերոսի 
բարձր կոչման, պարգևատրելով 
Լենինի երեք և Աշխատանքային 
կարմիր դրոշի շքանշաններով ու 
բազմաթիվ մեդալներով։

1970 թ. փետրվարի 21-ին Ա. 
Լ. Մնջոյանը անժամանակ հե
ռացավ կյանքից՝ լի էներգիայով, 
աշխատանքային էնտուզիազ
մով. հիվանդության տարիները 
չէին խաթարել նրա կենսախինդ 
և վառ կերպարը։

Անավարտ մնացին ստեղ
ծագործական և կազմակերպ
չական շատ մտահղացումներ, 
որոնց իրագործումը նա թողեց 
իր բազմաթիվ աշակերտներին 
և իր անունը կրող ինստիտուտի 
կոլեկտիվին։

ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ է ԿԵՄ ԴԱՐ
նականը վախճանվել է։ Ավելի 
կատարյալ սարքավորումների 
օգնությամբ ուսումնասիրելով 
նրա լաբորատորիայում պահ
պանված նստվածքի նմուշնե
րը՝ գիտնականի աշակերտները 
հայտնաբերել են ևս 10 ամինաթ
թու, որոնք վերլուծությամբ ավելի 
վաղ չէին կարող հայտնաբերվել։

Իսկ վերջերս, կիրառելով մի
լիարդ անգամ ավելի զգայուն

եղանակներ, քան Միլերի կենդա
նության օրոք, կես դարից ավե
լի պահպանված սրվակներում 
հետազոտողները հայտնաբերել 
են լեյցին, իզոլեյցին և տրեոնին 
ամինաթթուները, որոնք շատ 
կարևոր են կենսաբանական 
գործընթացների համար։ Այս– 
պիսով, կյանքի ինքնաբերաբար 
առաջացման տեսությունն ստա– 
ցավնոր հաստատում։
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Կաթի պաստերիզացումն 

առաջարկել է ոչ թե Պաստյո– 
րը, այլ գերմանացի քիմիկոս 
Ֆրանս ֆոն Սոքսլեթը։ Պաստյորը 
հայտնմաբերելէ տաքացման մի
ջոցով մթերքի որակը փչացնող 
վնասակար միկրօրգանիզմների 
ոչնչացման եղանակը ոչ թե կա
թի, այլ գինու և գարեջրի համար։

ԱՄՆ-ում ստեղծել են ճոճվելիս 
էլեկտրական հոսանք արտադ
րող ճոճաթոռ, որը սնուցում է 
ճոճաթոռին ամրացված լամպը։ 
Եթե դրանում ճոճվում են ցերեկը, 
երբ արհեստական լուսավորու
թյան կարիք չկա, ապա էներգի
ան կուտակվում է ներկառուցված 
կուտակիչներում՝ երեկոյան ժա
մերին այն օգտագործելու հա
մար։

Ինչպես բացահայտել են 
Յենայի (Գերմանիա) տնտե
սագիտության ինստիտուտի 
աշխատակիցները, օպերային 
թատրոնները նպաստում են 
տարածաշրջանի տնտեսական 
աճին։ Երկրի քարտեզի վրա նշե
լով գերմանական 29 օպերային 
թատրոնների դիրքը և բնակչու
թյան շրջանում բարձրորակ մաս
նագետների քանակը՝ նրանք 
ցույց են տվել, որ որքան քաղաքը 
մոտ է թատրոնին, այնքան ավե
լի մեծ է կրթված և բարձր որա
կավորումով մարդկանց թիվը, 
ուստի տեղանքն ունի ավելի լավ 
տնտեսական հեռանկարներ։

Հարցումները ցույց են տալիս, 
որ գերմանացիների 80 % հա
վատում է հուռութի ուժին և լավ 
նախանշաններին։ Քյոլնի հա
մալսարանի հոգեբանները ցույց 
են տվել, որ այն ուսանողները, 
որոնք ներկայանում են քննու
թյան հուռութով կամ «հաջողակ» 
հագուստով, իրոք, ցուցաբերում 
են ավելի բարձր արդյունքներ, 
քան նախանշաններին չհավա
տացողները։ Հավանաբար հու
ռութի առկայությունը հանգս
տացնում է և բարձրացնում 
մարդու ինքնավստահությունը։

Օվկիանոսային ամենահզոր 
հոսանքը բևեռամերձ Անտարկ
տիկական հոսանքն է, որը 1 
վայրկյանում իր հետ տանում է 
130 միլիարդ լիտր ջուր։

է ա է
ճապոնացիները, որոնք 

հայտնի են որպես շատ աշխա
տասեր ազգ, օգտագործում են 
իրենց արձակուրդի 33 %, ամե
րիկացիները՝ 57 %, իսկ ֆրան
սիացիները՝ 89 %:

է
Արաբական աշխարհի երկր– 

ների հեռուստադիտողների 
շրջանում մեծ հաջողություն է 
ունեցել ուղիղ եթերում հեռար
ձակվող «Գիտության աստղեր» 
յուրօրինակ շոուն։ Այդ շոուի ըն
թացքում ցուցադրվել են ոչ թե 
դժվարին պայմաններում ողջ 
մնալու կամ անձնական կյան
քը ներկայացնելու սովորական 
դարձած գործողություններ, այլ 
երիտասարդ գիտնականների 
մրցույթ՝ գիտական հետաքրքիր 
նախագծերի իրականացման 
համար դրամաշնորհ ստանալու 
նպատակով։ Հեռուստատեսու
թյունը հավաքել է 7.000 հայտ, 
որոնցից ընտրվել է 16 հավակ
նորդ, որոնք ամիսներ շարունակ 
հեռուստախցիկների առջև Քա– 
տարի էմիրության Դոհա քաղա
քի գիտական լաբորատորիա
ների մեծ համալիրում աշխատել 
են իրենց հայտնագործություն
ների և գյուտերի վրա։ Հաղթող 
է ճանաչվել 26-ամյա քուվեյթցի 
ճարտարագետ Սադեկ Քասիմը, 
որը մշակել էր նավթի նմուշների 
հետազոտության համար նախա
տեսված ինքնաշխատ սարք։ Նա 
արժանացել է 300 հազար դոլար 
դրամաշնորհի։
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« •<*
Տեխասի համալսարա

նի բժշկական ֆակուլտետի 
աշխատակիցները հարցման են 
ենթարկել 1Ց–ից մինչև 25 տա
րեկան 2200 ամերիկուհու, տա
լով միայն մեկ հարց, ինչպես 
եք գնահատում ձեր քաշը՝ այն 
ցածր է նորմայից, նորմալ է, թէ; 
չափազանց մեծ է։ Միաժամա
նակ անկողմնակալ կերպով 
գնահատվել է կնոջ հասակի և 
քաշի հարաբերակցությունը։ 
Հարցման ենթարկված կանանց 
52 %-ն իրականում չափազանց 
գեր էր կամ նույնիսկ տառապում 
էր ճարպակալումից։ Այնուամե
նայնիվ, հարցման ծանրաքաշ 
մասնակիցների գրեթե մեկ քա 
ռորդն է իր քաշը համարել նոր
մալ կամ անգամ ոչ բավարար։ 
Նախկինում կատարված նույն
պիսի հարցումը տղամարդկանց 
շրջանում ցույց է տվել, որ տղա
մարդիկ ավելի սուբյեկտիվ են, 
քան կանայք՝ չափազանց գեր 
տղամարդկանց համարյա կեսն 
իր քաշը համարել է նորմալ կամ 
նորմալից պակաս։

*  •  •
Աշխարհի ամենաթանկ զրա

համեքենան հարավկորեական 
«Աև հովազն»–ն է. այն արժե 7,02 
միլիոն դոլար։

*  ^
«Նապոլեոն» տորթն իրակա

նում հայտնագործել են Նեապո– 
լում և այն կրել է «Նապոլետանո» 
անվանումը, իսկ ժամանակակից 
անվանումն սկզբնականի աղա
վաղումն է։

*  • է
Չինացի վիճակագիրների 

գնահատմամբ, այսօր Չինաս
տանի սահմաններից դուրս, 
շուրջ 40 միլիոն մարդ չինարեն Է

ուսումնասիրում։
*

Նիդերլանդների Տիլբուրգ 
քաղաքի համալսարանի սոցի
ոլոգները, վերլուծելով մի քանի 
հազար ամուսնացած կանանց 
վերաբերյալ տվյալներ, հայտնա
բերել են Էական տարբերություն 
ամուսնու ազգանունը վերցրած
ների և օրիորդական ազգանունը 
պահպանածների միջև։ Պարզվել 
Է, որ այն կանայք, ովքեր փոխել 
են ազգանունը, ավելի պահպա
նողական ու ավանդապաշտ են, 
ավելի վաղ են ամուսնացել, ունեն 
ավելի շատ երեխա և կրթվւսծու– 
թյան ավելի ցածր մակարդակ, 
քան իրենց ազգանունը պահ– 
պանածները։ Բացի այդ, նրանց 
աշխատավարձն ավելի ցածր Է, 
հաճախ նրանք աշխատում են 
կես դրույքով, և աշխատանքա
յին տարիների ընթացքում վաս
տակում են միջին հաշվով գրեթե 
362 հազար եվրո պակաս, քան 
ավելի անկախ կինը։

*
Զուգարանի թուղթ արտադրե

լու համար ամեն տարի աշխար
հում հատվում Է 270 հազար ծառ։

*  0 *
Եթե դուք ամբողջ գիշեր չեք 

քնել, ապա քունն առնելու հա
մար հաջորդ գիշեր բավական 
Է քնել 10 ժամ, պնդում են քնի 
անգլիացի մասնագետները։

*
Ամբողջ աշխարհում կա

տարված հարցման համաձայն՝ 
վախը սարդերի նկատմամբ՝ 
արախնոֆոբիան, առավել տա
րածված Է Եվրոպայում, քան 
Աֆրիկայում և Հարավային Ամե– 
րիկայում, որտեղ ավելի հաճախ 
են հանդիպում սարդերի թունա
վոր տեսակներ։

1997 թ-ից այլընտրանքա
յին Էներգետիկայի բնագավառի 
արտոնագրերի քանակը յուրա
քանչյուր տարի ավելանում Է 20 
%-ով և այդպիսի հայտնագոր
ծությունների գրեթե 80 %-ը կա
տարվում Է աշխարհի վեց երկ– 
րում՝ ճապոնիայում, ԱՄՆ-ում, 
Գերմանիւսյում, Հարավային Կո– 
րեայում, Ֆրանսիայում և Անգլի– 
այում։

*
«Գուգլ» ընկերության տվյալ

ներով, գրատպության սկզբնա
վորումից առ այսօր աշխարհում 
հրատարակվել Է 130 միլիոն 
անուն գիրք։

*
Աշխարհի ծովերում և օվկիա

նոսներում հայտնի Է օրգանիզմ
ների շուրջ 250 հազար տեսակ 
(չհաշված մանրէները), բայց ըստ 
գնահատականների, դրանց թի
վը միլիոնից ավելի է։ Յուրաքան
չյուր տարի կենսաբանները բա
ցահայտում են ծովային ձկների 
100-150 և անողնաշարավորնե
րի հարյուրավոր, եթե ոչ հազա–

*  • < *
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ՇԱՀԻՆՅԱՆ ԱՐԱՄ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, ֆիզ. մաթ. 
գիտ. դոկտոր, քիմ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների զարգացման և 
հաշվողական պաշարների կա
տարելագործման հետ մեկտեղ, 
ներկայում դիտվում է գիտահե
տազոտական աշխատանքնե
րում օգտագործվող գիտական 
նորագույն սարքավորումների 
գների կտրուկ աճ, որը խթանում 
է այդ սարքերի պակասը մաս
նակիորեն (որպես այլընտրանք) 
ժամանակակից տեխնոլոգիա
ների հիման վյոա ստեղծվող մե
թոդներով լրացնելու ուղիների 
փնտրտուքը։ Դրանցից է նաև 
համակարգչային փորձը։

Համակարգչային փորձն 
ըստ էության ֆիզիկական փոր
ձի և տեսության համադրման 
արդյունք է, երբ փորձի արդյունք
ներն անմիջականորեն կարող են 
ներառվել տեսական հաշվարկ
ների ոլորտ և իրականացվել 
թվային եղանակով զուգահեռ 
հաշվակների միջոցով։

--------------------- 0&
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Համակարգչային փորձի հիմ
քում ընկած է ուսումնասիրվող 
համակարգում գործող ուժային 
դաշտերի հաշվարկը և համա
կարգի էներգիայի նվազարկու– 
մը։ Այս ուղղությամբ առավել մեծ 
հաջողություններ են գրանցվել 
նախորդ դարավերջում մշակված 
մոլեկուլային դինամիկայի (ՄԴ) 
մեթոդի օգնությամբ, որը հնա
րավորություն է տալիս անհրա
ժեշտ ճշտությամբ բացահայտե– 
լու ուսումնասիրվող համակարգի 
էներգիայի համընդհանուր մինի
մումը, օգտագործելով Նյուտոնի 
երկրորդ օրենքը։

Մինչև ՑՕ-ական թվականների 
վերջերն ուսումնասիրվող համա
կարգերի էներգիայի հաշվար–

կումն իրականացվել է առանց հաշվի առնելու մոլեկուլների և ատամ
ների շարժումը, որի հետևանքով ստացվող արդյունքները, որպես 
կանոն, վատ են համընկել ֆիզիկական փորձի արդյունքների հետ։ 
Մինչդեռ ՄԴ մեթոդի կիրառումը հեղաշրջեց համակարգչային փոր
ձի բնագավառը, բերելով իրականությանը շատ մոտ արդյունքների 
ստացման։

ՄԴ մեթոդը, որի հիմքում ընկած է միջմասնիկային փոխազդեցու
թյան պոտենցիալների իմանալը, ֆիզիկական պրոցեսների համա
կարգչային մոդելավորման հիմնական մեթոդներից մեկն է և այսօր 
ունի բազմաթիվ կիրառություններ։

Ո՞րն է այս մեթոդի էությունը։ Հայտնի է, որ նյուտոնյան դասական 
մեխանիկայի հավասարումների լուծման միջոցով սկզբունքորեն հնա
րավոր է կամայական է պահին որոշել բազմամասնիկային համակար
գերում մասնիկների դիրքերը և արագությունները՝ ՀԼէ) և ^.(/) վեկ
տորները (ւ =1, 2,..., 1Տ1 ցուցիչը համարակալում Է մասնիկները, որոնց 
թիվն 1Տ| Է)։ Համակարգը դիտարկվում Է որպես մասնիկների բազմու
թյուն, որում յուրաքանչյուր մասնիկ ներկայացվում Է որպես նյութա
կան կետ՝ առանց հաշվի առնելու նրա քվանտային բնույթը։

Ելնելով վերը շարադրվածից՝ ներկայացնենք համակարգչային 
փորձի իրականացման համար անհրաժեշտ գործիքները։

ա) Հաշվողական մեծ պաշարների առկայությունը՝ ի դեմս հզոր 
գերհամակարգիչների, համակարգչային քլաստերների (մեծ թվով 
համակարգիչների միացման միջոցով ստեղծվող մեկ հզոր համա
կարգչին համարժեք հաշվողական սարքեր) և այսօր արդեն Գրիդնե– 
րի (ցանցի միջոցով միմյանց հետ կապվածքլաստերներ)։ Անհրաժեշտ 
Է նշել, որ հայ հետազոտողներին հասանելի են ՀՀ գիտություննե
րի ազգային ակադեմիայում գործող «ՀայՔլաստերը» և վերջինիս, 
ինչպես նաև ԵՊՀ-ի, ՀՊՃՀ-ի և Ա.հ.Ալիխանյանի անվան Ֆիզիկայի 
ազգային լաբորատորիայի համակարգչային քլաստերների հիման 
վբա կազմակերպված «ՀայԴրիդը»։

բ) Գիտության տարբեր բնագավառներում զուգահեռ հաշկվարկ– 
ներ կատարելու համար ստեղծված 0Տ01\/1̂ ՇՏ, 1\/106Տւցո6Ր և
այլ մասնագիտացված ծրագրային փաթեթները, որոնք հասանելի են 
համացանցում և անհատույց են։

գ) Համակարգի բոլոր մասնիկների միջև փոխազդեցությունները 
նկարագրող առնչությունները։

Համակարգչային փորձի միջոցով ուսումնասիրենք ջրում լուծված 
տարբեր տեսակի մոլեկուլների դինամիկ վարքը և կառուցվածքը։

Համակարգում ներմոլեկուլային և միջմոլեկուլային փոխազդեցու
թյունների Էներգիան ներկայացվում Է հետևյալ գումարով (Նկ. 1)՝

Ս  = ՍԵ + Ս0 + Ս ս  + Սկ + Ս շ + Ս ա + Ս հէ,
որտեղ Ս հ–ն մոլեկուլներում քիմիական կապերի ^– ն  

արժեքական (վալենտական) անկյան, Շ^-ն՝ ոլորքային (թորսիոն) 
անկյունների փոփոխության, Ս.ժ–ն՝ հարթ քիմիական խմբերի, 
Սս-ն՝ վանդերվաալսյան փոխազդեցության, Ս շ –ն՝ կուլանյան 
փոխազդեցության և ՍհԵ֊ն ջրածնային կապի Էներգիաներն են (Նկվ
ում պատկերված են 1-5 պոտենցիալները)։ 1<4–ն, )<6–ն և ՒՀ̂ -ն հա
մապատասխան պոտենցիալ Էներգիաները բնութագրող հաստա
տուններն են, իսկ /*0 և 0օ հաստատունները համապատասխանում են 
հավասարակշռության վիճակին։

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅՒՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ « * 0
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ւսն։
Այժմ ներկայացնենք համակարգչային մի հե

տաքրքիր փորձ, որն իրականացրել են սույն հոդ
վածի հեղինակը և նրա աշակերտները։ Այն վե
րաբերում է մի բարդ համակարգի՝ մարդու արյան 
էրիթրոցիտի թաղանթի ուսումնասիրությանը։

Հայտնի է, որ էրիթրոցիտի բջիջները (նկ.2) 
կարևոր դեր են խաղում կենդանիների և մարդու 
օրգանիզմում։ Դրանք թոքերից օդի հետ ներշն
չած թթվածինն արյան միջոցով տեղափոխում են 
մարմնի հյուսվածքներ, իսկ նրանցում առաջացող 
ածխաթթու գազը վերադարձնում են թոքեր։

Նկ. 2. է ր ի թ ր ո ց իտ ի  բջիջներ  (տ րա մա գծե ր ը  6-8 միկրոմ ետ րի
կա ր գ ի  են)։

Համակարգչային փորձի միջոցով էրիթրոցիտի 
բջջային թաղանթի դինամիկական կառուցվածքի 
և նրա մի շարք հատկությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ հաջոր
դական քայլերը.

■  Կառուցել համակարգում առկա բոլոր մոլեկուլ
ների, ատոմների, ինչպես նաև ամբողջ համա
կարգի թվային մոդել։

Ա  Հաշվի առնելով բոլոր տարաբնույթ ուժերը՝ ՄԴ 
մեթոդով իրականացնել համակարգի էներգիա
յի նվագարկում և նրա համընդհանուր մինիմու
մի բացահայտում։

Հաշվարկները հիմնականում կատարվել են 
վերը նշված մասնագիտացված ծրագրային 
փաթեթների օգնությամբ։ էրիթրոցիտի թաղանթի 
մոդելի մոլեկուլային կազմը վերցվել է ֆիզիկական 
փորձի տվյալներից։

Նկ. 1. Մ ոլեկուլների փ ոխ ա զդեցո ւթ յո ւննե րի  պ ոտ ենցիա լ 
էն երգիա ների  գրա ֆ իկները

XXI դարի գիտության ուղղություններից մեկը՝ 
համակարգչային փորձը, հաջողությամբ օգտա
գործվում է այնպիսի բնագավառներում, ինչպիսիք 
են համակարգչային կենսաբանությունը, այդ թվում 
կենսաինֆորմատիկան և համակարգչային քիմի–
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Նկ. 3 Բ ջջա յին թ ա ղ ա ն թ ի  գ ծ ա պ ա տ կ ե ր ը

Նկ. 3-ում ներկայացված Է բջջային թաղանթի 
գծապատկերը։ Համակարգչային փորձի օգնու
թյամբ ուսումնասիրենք Էրիթրոցիտի թաղանթի նկ. 
4-ում ներկայացված հատվածը։

մոլեկուլներ և խոլեստերին՝ ֆիզիկական փորձի 
արդյունքներով բացահայտված կոնցենտրացի
աներով, ինչպես նաև արյան կարմիր գնդիկների 
փոխազդեցությունը պայմանավորող «Գլիկոֆորին 
Ա» սպիտակուցի ներթաղանթային մասը։

Նկ. 5-ում, որտեղ պատկերված Է Էրիթրոցի
տի թաղանթի հատվածի՝ համակարգչային փոր
ձի արդյունքում ստացված մոդելը ջերմադի– 
նամիկական հավասարակշռության վիճակում, 
սպիտակ-կարմրավուն կետիկներովներկայացված 
են Էրիթրոցիտի թաղանթը շրջապատող ջրի մոլե
կուլները (71ԲՅ ջրի մոդելի տեսքով), գծիկներով՝ 
թաղանթի ներսում ֆոսֆոլիպիդային մոլեկուլների 
ածխաջրածնային պոչերը և խոլեստերինի մոլե
կուլները, պարույրի տեսքով՝ «Գլիկոֆորին Ա» սպի
տակուցի ներթաղանթային մասը։

հ ա վա սա րա կ շռ ո ւթ յա ն  վի ճա կո ւմ
Համակարգչային փորձի օգնությամբ հետա

զոտվել Է նաև Էրիթրոցիտի թաղանթի դինամիկ 
վարքը՝ մոլեկուլների շարժումը, ֆոսֆոլիպիդնե– 
րի մոլեկուլների, դրանց ածխաջրածնային պոչե–

ՄպյււոաէլւււԱ ■ ՚1ՒլիԼ|ոֆ*փիԼւ է1ւ

Նկ. 4. Է ր ի թ ր ո ց իտ ի  թ ա ղ ա ն թ ի  մի հ ա տ վ ա ծ

Էրիթրոցիտի թաղանթի ուսումնասիրվող հատ
վածը կառուցելու համար ջրային միջավայրում 
վերցվել են մի քանի տեսակի ֆոսֆոլիպիդային
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րի, նրանցում առանձին օղակների տարածական 
կողմնորոշման Ա բաշխման փոփոխությունները, 
ինչպես նաև խոլեստերինի մոլեկուլների տարա
ծական բաշխումը թաղանթի ներսում, ժամանակի 
տվյալ պահին (նկ. 6).

իալեսաև|փե

ջուր

է1,– ՝յլ–, ւՒ

ա և  * * * * *

ֆաւֆոփսլխ1

Սէ

իալե՜ստեյփե

ա  ՚#.•֊ փ.

Նկ. 6 ա . Է ր ի թ ր ո ց ի տ ի  թ ա ղ ա ն թ ո ւմ  խ ո լեստ երի նի  մոլեկուլների
բա շխ ո ւմը ,

բ. խ ո լեստ երի նի  մոլեկոզների դա սա վորո ւթ յո ւնը  թա ղա նթ ո ւմ , 
երբ ջրի, ֆ ոսֆ ոփ պ իդների  և սպ իտ ա կո ւց ի  մոլեկուլները ն ե ր կա 

յա ց վ ա ծ  չեն ։

Պարզ երևում Է, որ ֆոսֆոլիպիդային թաղան
թում խոլեստերինի մոլեկուլները հիմնականում 
ուղղված են թաղանթի մի մակերևույթից դեպի մյու
սը։

Համակարգչային փորձի օգնությամբ պարզենք 
Էրիթրոցիտի թաղանթում ֆոսֆոլիպիդների մոլե
կուլների ածխաջրածնային պոչերի տարածական 
կողմնորոշման վարքը։

Նկ. 7-ում որպես օրինակ պատկերված Է մար
դու Էրիթրոցիտի թաղանթում առկա ֆոսֆոլի– 
պիդներից՝ ֆոսֆատիդիլէթանոլամինի մոլեկուլի 
ածխաջրածնային պոչերի կարգսսվորվածության 
աստիճանը նկարագրող կորերը, երբ պոչերից մե
կը բաղկացած է ածխածնի 18 ատոմից և չի պարու
նակում չհագեցած քիմիական կապեր, իսկ մյուսը

բաղկացած է ածխածնի 20 ատոմից և ունի 4 չհա
գեցած քիմիական կապեր։ Ածխաջրածնային պո
չերի Շ-Շ խմբերի կազմած անկյունը թաղանթին 
ուղղահայաց 2 առ անք ի հետ նշանակելով օւ-ով , 
որտեղ* ցուցիչը նշում է ֆոսֆոլիպիդային մոլեկուլի 
ածխաջրածնական պոչի շ-րդ Շ ատոմին միացած 
Շ-Շ խումբը, ածխաջրածնային պոչերի կարգսսվոր– 
վածության աստիճանի համար կստանանք հետև
յալ առնչությունը՝

3 2 1Տ Շ = ֊<  ՕՕՏ «  > — ,
2 2

որը բնութագրում է համակարգչային Փորձի ըն
թացքում ֆոսֆոլիպիդային մոլեկուլների կարգա
վոր վածությունը թաղանթում։

Ուսումնասիրվել են էրիթրոցիտի թաղանթում 
առկա ֆոսֆատիդիւխոլինի և ֆոսֆատիդիլէթանո– 
լամինի տեսակներին պատկանող ֆոսֆոլիպիդնե– 
րը, որոնց մոլեկուլներն ունեն տարբեր երկարության 
և տարբեր թվով կրկնակի կապեր պարունակող 
ածխաջրածնային պոչեր։ Դրանք տարբերվում են 
նաև իրենց բևեռային խմբերով։
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Նկ. 7. Է ր ի թ ր ո ց ի տ ի  թ ա ղ ա ն թ ո ւմ  ֆ ոսֆ ա տ իդիլէթա նոլա –  
մի նի  մոլեկուփ  ա ծխ ա ջրա ծ նա յի ն  պ ոչերի  կողմնորոջվա ծո ւթ յա ն  
ա ս տ ի ճ ա ն ի  կա խ ո ւմ ը  թ ա ղ ա ն թ ո ւմ  նե րսում  պ ոչերի  ա ծ խ ա ծն ի  
ա տ ոմ ն ե ր ի  հ ա մ ա ր ի ց ՝ հ ա շվ վ ա ծ  տ վ յա լ պ ոչի, բ և եռա յի ն  գ լխ ի 
կի ն  մ ո տ  ա ծ խ ա ծ ն ի  ա տ ո մ ի ց  մինչև  պ ոչի ծա յրի  ա ծ խ ա ծ ն ի  ատ ո–  
մը, երբ  պ ոչերից  մե կը  բ ա ղ կ ա ց ա ծ  է 18 Շ ա տ ո մ ի ց  և չի  պ ա 
րո ւնա կո ւմ  չ հ ա գ ե ց ա ծ  կա պ եր , ի ս կ  մյուսը բ ա ղ կ ա ց ա ծ  է 20 Շ 
ա տ ո մ ի ց  և ունի 4 չհ ա գ ե ց ա ծ  կա պ եր ։

Ինչպես երևում է նկ. 7-ում պատկերված կորե
րից՝ ֆոսֆոլիպիդային մոլեկուլների ածխաջրած
նային պոչերի կողմնորոշվածության աստիճանը 
կախված է նրանց երկարությունից, նրանցում առ
կա չհագեցած քիմիական կապերի թվից և տեղից։ 
Այսպիսի տվյալներ նման բարդ համակարգերի 
համար հնարավոր է ստանալ միայն համակարգ
չային փորձի օգնությամբ։
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ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Ի ԴԵՊ
Նույն մեթոդով ուսումնասիրվել է նաև մարդու էրիթրոցիտի թա– Ռ Ո 1

դանթի «Գլիկոֆորին Ա» սպիտակուցի ներթաղանթային մասի դինա– ՝ 1 ^1  ^  ք Օ
միկ վարքը՝ կախված փորձի տևողությունից։ I I Ո  I I

Նկ. 8-ում ներկայացված է համակարգչային փորձում «Գլիկոֆորին 
Ա» սպիտակուցի ներթաղանթային մասի պարույրների փոխադարձ 
դասավորությունը փորձի 100նվ(10՜7 վ) ժամանակահատվածում։

Նկ. 8. «Գ փ կոֆորին Ա» սպ իտ ա կո ւցի  ն ե ր թ ա ղա նթ ա յի ն  մա սի  պ ա րույրների  փ ո խ ա 
դա ր ձ  դա սա վորո ւթ յո ւնը  տ վ յա լ պ ա հին ։ ա . նկա րո ւմ  ցույց  չեն  տ ր վ ա ծ  ֆոսֆոփ պիդ–  

նե րի  մոլեկուլները, ի ս կ  «Գ փ կոֆորին Ա»–ի պ ա րույրները  ն ե ր կա յա ց վ ա ծ  են  իր ե ն ց  
ք ի մ ի ա կ ա ն  կա ոո ւցվա ծքնե րով , ի ս կ  բ. նկա րո ւմ  ցույց  են  տ ր վ ա ծ  միա յն  «Գ փ կոֆորին

Ա»–ի պ ա րույրները  ս խ ե մ ա տ ի կ  տ ե ս քո վ ։

Համակարգչային փորձի ընթացքում դիտվում է սպիտակուցի մոլե
կուլի պարուրաձև հատվածների միջև անկյան փոփոխություն։

«Գլիկոֆորին Ա»–ի պարույրների միջև անկյան փոփոխության կա
խումը համակարգչային փորձի տևողությունից ներկայացված է նկ. 
9-ում։

Փորձի ւո1ա՜ղոլթյւււեը, եվ

Նկ. 9. «Գ փ կոֆորին Ա» սպ իտ ա կո ւցի  մոլեկուփ  ն ե րթ ա ղա նթ ա յի ն  պ ա րույրների  
միջև  (X ա նկ յա ն  կա խ ո ւմը  հա մա կա րգ չա յի ն  փ ո րձ ի  տ և ողութ յունից

Բերված օրինակները հստակորեն ցուցադրում են մոլեկուլային 
դինամիկայի մեթոդով իրականացվող համակարգչային փորձի գործ– 
նականորեն ահռելի հնարավորությունները նյութի կառուցվածքի և 
դինամիկական վարքի ուսումնասիրություններում։

Այս բնագավառում հետագոտողներին սպասում են բազմաթիվ 
անսպասելի և հետաքրքիր բացահայտումներ։

Համաշխարհային առևտրի 
գրեթե 90 % կատարվում է ծո
վով։ Գերմանիայի օդագնացու
թյան ու տիեզերագնացության 
կենտրոնի հրատարակած հե
տազոտությունը ցույց է տվել, որ 
ծովագնացությունն ավելի շատ 
է աղտոտում մթնոլորտը, քան 
օդագնացությունը։ Տարվա ըն
թացքում օվկիանոսային նավե
րի շարժիչներն արտանետում 
են մոտավորապես նույնքան 
ածխաթթու գազ, որքան ինք
նաթիռների շարժիչները՝ շուրջ
1 միլիարդ տոննա, բայց 10 ան
գամ շատ ազոտի օքսիդ և 100 
անգամ շատ ծծմբի օքսիդ, քան 
ինքնաթիռները։ Պատճառն այն 
է, որ, ի տարբերություն ավիացի
ոն վառելիքի, նավագնացության 
համար օգտագործվող վառե
լիքի որակը և արտանետումնե
րի թունավորության աստիճանը 
գրեթե չեն կարգավորվում մի
ջազգային համաձայնագրերով։

Ինչպես հայտնի է, ածխաթթու 
գազը նպաստում է համընդհա
նուր տաքացմանը, իսկ ազոտի 
ու ծծմբի օքսիդներն առաջաց
նում են թթվային անձրևներ։ 
Արբանյակների օգնությամբ կա
տարված զոնդումը ցույց է տվել, 
որ այդ աղտոտվածությունը 
կենտրոնանում է ծովային ամե
նաբանուկ ուղիների շուրջը։

* «հց^ւօ ս ասՅհե», Ա 5, 2011.
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ՔԻՉ ԵՐԵԽԱՆԵՐ

Լհմերիկւսցի ժողովբդւսգիրները վեր
լուծել են 1830-1894 թթ. ծնելիության մասին 
տվյալները Ցութա նահանգում, որտեղ այդ 
ժամանակ մորմոնների աղանդի անդամ
ներին բազմակնությունը թույլատրված էր 
պաշտոնապես։ Աղանդի առաջնորդն ու
նեցել է 55 կին։ Հավաքվել են տվյալներ 
186 հազար մեծահասակների և նրանց 
630 հազար երեխաների մասին։ Պարզվել 
է, որ որքան շատ կին է ունեցել մորմոնը, 
այնքան քիչ երեխա է ծնվել յուրաքանչյուր 
կնոջից։ Այդ երևույթը՝ էգերի բազմության 
պտղավետության անկումը միևնույն որձի 
բեղմնավորման դեպքում կոչվում է «Բեյթ– 
մանի երևույթ»՝ անգլիացի ծագումնաբանի 
անունով, որը հայտնաբերել է այն անցած 
դարի կեսերին դրոզոֆիլների համար։ Ավե
լի ուշ Բեյթմանի երևույթը հայտնաբերվել է 
նաև ոչխարների մեկ տեսակի համար, իսկ 
այժմ պարզվում է, որ այդ կանոնը գործում 
է նաև մարդկանց դեպքում։

^Քաղցած Թեմիսը վտանգավոր է։ Նման 
եզրակացության են հանգել Իսրայելի Բեն-Գուրիոնի հա
մալսարանի մի խումբ հոգեբաններ։ 9 ամիս նրանք հե
տևել են 8 դատավորների աշխատանքին, որոնք այդ 
ընթացքում քննել են վաղաժամկետ ազատման կամ 
բանտարկության պայմանների մեղմացման խնդրան
քով դիմած ավելի քան հազար դատապարտյալների 
դիմումները։ Պարզվել է, որ օրվա սկզբում դատավորները 
բավարարել են դիմումների երկու երրորդը։ Հետո դրա
կան որոշումների բաժինը կրճատվել է՝ ընդմիջու
մից առաջ հասնելով զրոյի։ Թեթևակի սնվելուց հետո 
դատավորները բավարարել են դիմումների մինչև 65 %, 
ապա այդ ցուցանիշը կրկին սկսել է նվազել՝ ճաշի ժամին 
հասնելով 12-13 %: ճաշից հետո օրենքի սպասավորնե– 
րը կրկին բարիանում էին։ Հոգեբանների կարծիքով, կամ 
քաղցած մարդու արյան մեջ նվազում է շաքարի պարու
նակությունը և նրա տրամադրությունը փչանում է, կամ 
էլ հոգնածություն է կուտակվում և մարդը կարիք ունի ոչ 
այնքան սննդի, որքան հանգստի։



^տտտօաէ*
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ա շ

Հ ԱՍՔԱՏԵՍա
ե ր Հ ը ս լ ք ա ո թ 1

Անտարկւոիդայում հայտնա
բերված երկրաքարում, որի տա
րիքը 4,5 միլիարդ տարի Է, ԱՄՆ– 
ի, ճապոնիայի և Հարավային 
Կորեայի հանքաբանների խում
բը հայտնաբերել Է մինչև այժմ 
անհայտ միներալ, որը տիտանի 
սուլֆիդ Է։ Այն ունի անսովոր բյու
րեղային կառուցվածք։ Նոր մինե
րալի բյուրեղիկները մազից հա
րյուր անգամ բարակ են, դրանց 
երկարությունը շուրջ 450 նանո– 
մետր Է։ Նոր միներալն անվանել 
են վեսոնիտ՝ ի պատիվ երկրա
քարերի ամերիկացի հետազո– 
տոդՋոն Վեսոնի։

Աշխարհում հայտնի Է շուրջ 
4500 միներալ։

ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻՆ ԵՎ 
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ճամփեզրին հավասար շար– 
քովկայանած ավտոմեքենաներն 
անցորդներին պաշտպանում 
են մեքենաների արտանետում
ներից։ Նման եզրակացության 
են հանգել Դուբլինի Տրինիտի 
քոլեջի աշխատակիցները՝ ու
սումնասիրելով օդային հոսանք
ները քաղաքի փողոցներում։ 
Երկկողմանի երթևեկությամբ և 
մայթի նկատմամբ ուղղահայաց 
կայանած մեքենաներով փողո
ցում անցորդները ներշնչում են 
մեկ երրորդով պակաս արտա
նետում, քան մեքենաների նույն 
ինտենսիվությամբ շարժմամբ, 
բայց առանց կայանած մեքենա
ների փողոցում։ Այդ մեքենանե
րը, կարծես, պատ են կազմում, 
որը կասեցնում Է աղտոտումների 
տարածումը։ Իսկ անկյան տակ 
կայանումը գործում Է հակառակ 
կերպ, երբ քամին փչում Է այդ
պիսի փողոցի երկայնությամբ, 
անցորդները ստանում են 4 ան
գամ ավելի վնասակար նյութեր, 
քան առանց կայանած մեքենա
ներով փողոցում։

ԿԵՉԻՆ ԸՆԴԴԵՄ 
ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԻ

Շանհայի Կենսաբանության 
ինստիտուտի հետազոտողները 
մկների վրա կատարված փոր
ձում հայտնաբերել են, որ բե– 
տուլինը՝ կեչու կեղևին սպիտակ 
գույն տվող նյութը, արյան մեջ և 
լյարդում պակասեցնում Է 
խոլեստերինի պարունակությու
նը։ Ընդ որում, ի տարբերություն 
ներկայում օգտագործվող ստա– 
տինների՝ նույնանման ազդեցու
թյուն ունեցող սինթետիկ միջոց
ների, բետուլինը չի դանդա
ղեցնում ճարպերի յուրացումը, 
այլ արագացնում Է դրանց այրու
մը։
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Շատ ութոտնուկներ ունեն թու
նավոր գեղձեր։ Սովորաբար ու– 
թոտնուկների, ինչպես նաև մյուս 
թունավոր կենդանիների թույնը 
ցածր ջերմաստիճաններում չի 
ազդում։ Վերջերս Մելբոտնի հա
մալսարանի կենդանաբանները, 
ուսումնասիրելով անտարկտի
կական ջրերը մինչև 2 կիլոմետր 
խորությունը, հայտնաբերել են 
մանր ութոտնուկների 4 նոր տե
սակներ, որոնց թույներն առա
վել ակտիվ են 0 °Շ–ից մինչև 4 °Շ 
ջերմաստիճանային տիրույթում։ 
Բաղադրությամբ դրանք պեպ– 
տիդներ են, այսինքն՝ մոլեկու
լում համեմատաբար փոքր թվով 
ամինաթթվային մնացորդներ ու
նեցող սպիտակուցներ։ Ենթադր
վում է, որ այդ թույների ուսում
նասիրությունը հնարավորություն 
կտա դրանց հիման վրա ստեղ
ծելու նոր դեղամիջոցներ, նախ և 
առաջ ցավազրկողներ։

Հետաքրքիր գիտափորձերի մի շարք է կատարվել Կալիֆոռնիայի տեխ
նոլոգիական ինստիտուտում։ 50 քաղցած ուսանողների խմբին առաջար
կել են տալ դրամական գնահատական թխվածքաբլիթի տուփին, չիփսի 
փաթեթին, շոկոլադե սալիկին և այլփոքրածավալքաղցրավենիքների։ Ընդ 
որում, որպեսզի ուսանողը կարողանա նշանակել յուրաքանչյուր ապրան
քի իր գինը, այն առաջարկվել է կամ բնական տեսքով, կամ համակարգչի 
էկրանին տրված դրա պատկերի տեսքով, կամ դարձյալ էկրանին հայտն
ված ապրանքների ցուցակի տեսքով։ Պարզվել է, որ մթերքի անվանման 
կամ պատկերի համար փորձի մասնակիցները համաձայն են վճարել մի
ևնույն գինը, իսկ իրական մթերքը տեսնելիս գինն աճում էր 50 %-ով։ Հարկ 
է նշել, որ առևտուրն իրական էր՝ քաղցած ուսանողն այդ ապրանքն ստա
նում էր իր նշանակած գնով։

Որոշելով ստուգել ստացված արդյունքները նաև ոչ սննդային ապրանք
ների համար, ուսանողներին առաջարկել են գնել տարբեր մանրուքներ 
ինստիտուտի խորհրդանիշով՝ կախազարդ բանալիների համար, գրիչներ, 
հովհարավոր գլխարկներ։ Այս դեպքում ևս գնորդներն առաջարկել են կի
սով չափ ավելի գին այն ապրանքի համար, որը կարելի էր տեսնել, քան 
դրա պատկերի կամ ցուցակում տրված անվանման համար։

Վերջում կրկնել են սննդամթերքի հետ կապված փորձը, բայց նմուշներն 
առաջարկվել են ապակե կափարիչի տակ՝ դրանք չէր կարելի շոշափել 
կամ զգալ հոտը։ Այս դեպքում իրական ապրանքի, դրա պատկերի կամ 
ցուցակում նշված անվանման համար առաջարկվող գների տարբերությու
նը վերացել է։

Եզրակացություն՝ համացանցային խանութները երբեք դուրս չեն մղի 
իրականները, որտեղ ապրանքը կարելի է տեսնել, շոշափել և հոտ քաշել։
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