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Գ իտութ յ ան
Ա Շ Խ Ա ՐՀՈՒՄ
1Տ|օ1, 2014 թ.
Լրա տ վա կա ն գործունեություն
իրականացնող
ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն
Ն ախագահ՝
Ռ. Մարտիրոսյան
Պետական գրանցման
վկայականի համարը՝
03Ա055313
Տրված՝
28.06.2002 թ.
Գլխավոր խմբագիր՝
Ղազարյան էդ.
Գլխավոր խմբագրի
տեղակալ՝
Սուվարյան Յու.
Բաժինների խմբագիրներ՝ Պապոյան Ա.
Դանագուլյան Գ.
Պողոսյան Ա.
Խառատյան Ա.
Գործադիր տնօրեն՝
Սարգսյան Ա.
Պատասխանատու
քարտուղար՝
Վարդանյան Ն.
Տեխնիկական
խմբագիր՝
Կիրակոսյան Ա.
Համակարգչային
օպերատոր՝
Հովհաննիսյան Ք.
Դիզայներ՝
Օհանջւսնյան Ա.
Թարգմանիչ՝
Սարգսյան Մ.
Համարի
պատասխանատու՝
Կիրակոսյան Ա.
Ստորագրված է
20.02.2014
տպագրության՝

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հ ո դ վ ա ծ ը ն վ ի ր վ ա ծ է ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց հա յերենում կենսունա կ մի
շ ա ր ք բ ա ռ ե ր ի ստ ուգա բա նութ յա նը։
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Վ աղուց ա նհրա ժեշտ ություն է ա ռա ջա ցել խ ն դ ի ր ը ձև ա կեր
պ ել որպ ես Հա յոց ցեղա սպ ա նութ յա ն հետ և ա նքների հ ա ղ թ ա հ ա 
րում, ինչը ենթ ա դրում է տ վյա լ հա նցա գործութ յա ն թ ե ճա նա չում ու
դա տ ա պ ա րտ ում, թԺ դ ր ա հետ և ա ն քի ց տ ուժա ծ հա յ ժողովր դին
հ ա ս ց վ ա ծ վնա սների հա տ ուցում։

«Գիտության աշխարհում» խմբագրական
խորհրդի կազմը՝

Ադամյան Կ., Աղալովյան Լ., Աղասյան Ա., Այվազյան
Ս. (ՌԴ), Աֆրիկյան է., Բրուտյան Գ., Գալստյան Հ.,
Եսայան Ս.(ԱՄՆ), Թավադյան Լ., Հարությունյան Բ.,
Հարությունյան Հ., Հարությունյան Ռ., Համբարձումյան
Ս., Հովհաննիսյան Լ., Ղազարյան Հ., Սնյրտիրոսյան
Բ.(ՌԴ), Մելքոնյան Ա., Ներսիսյան Ա., Շահինյան Ա.,
Շուքուրյան Ս., Ջրբաշյւսն Ռ., Սեդրակյան Դ.

20

Խմբագրության հասցեն՝
Մարշալ Բաղբամյան 24 դ,
Հիմնարար գիտական գրադարանի շենք, 9-րդ հարկ,
Հեռ.՝ 52 38 30, ֆաքս՝ 56 80 68

ՀԱՅ ՄՏՔԻ ԵՎ ՈԳՈՒ ԱԶՆՎՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ...
ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Յ ուրաքանչյուր ք ա ղ ա ք ա կ ի ր թ ժողովուրդ ունի իր հոգևոր-մշա –
կութա յին խ ո րհրդա նիշը ։ Հա յ ժողովր դի հ ա մա ր ա յն ա ն կ ա ս կ ա ծ
Մ եսրոպ Մ ա շտ ոցի ա ն վ ա ն Մ ա տ ենա դա րա նն է։

տ–տտւ1։յօստ31@
տօ.3տ

© «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի
հանդեսը ստեղծվել է կառավարության և Հ Հ ԳԱԱ
նախագահության որոշմամբ։
Տպաքանակը՝
500 օրինակ։
Ծավալը՝
64 էջ։
Գինը՝
պայմանագրային։
Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն
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։

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐՒ
ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀՒՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒ-ՔՅԱՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՊԱՏՍՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՎԱՂ ԱՆՑՅԱԼԻ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՀԶՈՐ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԹԱՏԵՐԱԲԵՄ
ՌՈՒ-ԲԵՆ ՋՐԲԱՇՅԱՆ
Հ ա յա ս տ ա ն ի տ ա ր ա ծ քո ւմ և Հ ա յկ ա կ ա ն լե ռ ն ա շխ ա ր հ ո ւմ դ եռև ս
շա րունա կ վում են երկրա կեղև ում ը ն թ ա ց ո ղ լե ռնա գ ոյա ցմա ն, ա կ 
տ ի վ տ եկտ ոնա կա ն, ե ր կ ր ա դ ի ն ա մ ի կ բ ա զմա բնույթ պ րոցեսներ։
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ՀՍԿԱՆԵՐԻ ՈՒՍԵՐԻՆ
ՆԱՒՐԱ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
Հ ո դ վ ա ծ ը ն վ ի ր վ ա ծ է Հ Հ ԳԱԱ Օրրելու ա ն վ ա ն ֆիզիո1ոԳԻայԻ
ի ն ս տ իտ ուտ ի հ ի մ ն ա դ ր մ ա ն 70-ամյակին։
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ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ՝ ԱՆՑՅԱԼԸ,
ՆԵՐԿԱՆ, ԱՊԱԳԱՆ...
ՀԱՍՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԼԵՈՆՈՐԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆՆ
Ո րդա ն կա րմիրի և նրա նից ստ ա ց վ ո ղ ներկի մա սին
տ եղեկությունները սկիզբ են ա ռնում դա ր ե ր ի խ ո ր քի ց ։
Այս ներկը կա րև որ դ ե ր է խ ա ղ ա ց ե լ երկրի ա րդյունա բե
ր ա կ ա ն և տ ն տ ե ս ա կ ա ն կյա նքում ընդհուպ մինչև XIX
դա րը, երբ ա յն դուրս է մղվել շուկա յից՝ փ ոխ ա րինվելով
ա վելի էժա ն մ ե քս իկա կ ա ն կա րմինով, իսկ հ ե տ ա գ ա 
յում՝ էլ ա վելի էժ ա ն ա գ ի ն ա նիփ նա յին ներկերով։
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ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԳՈԻՐԶԱԴՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
«Գիտության աշխարհում»
հանդեսի խմբագրություն
Հ ա յկ ա կ ա ն գիտ ությունն
կրեց։ Կ յա նքի 92-րդ տ ա րում
վոր ա ստ ղա գետ – ֆ իգիԿ ՈԱ> ՀՀ
գրող-էսսեիստ և գ ե ղ ա նկա րիչ

64

ԽՈՍՔ ՀԻՇԱՏԱԿԻ

ա նդ ա ռ ն ա լի կորուստ
վա խ ճա նվեց ա կա նա 
ԳԱԱ ի ս կ ա կ ա ն ա նդա մ,
Գ րիգոր Գ ուրզա դյա նը։

«Գիտության աշխարհում»
հանդեսի խմբագրություն

2014թ. փ ե տ ր վ ա ր ի 22-ին 74 տ ա ր ե կ ա ն հ ա սա կում
կ յա ն քի ց ա ն ժ ա մ ա ն ա կ հ ե ռ ա ց ա վ շփ ա գիտ ութ յա ն,
նյութա գիտ ութ յա ն և մ ե քե ն ա գ ի տ ո ւթ յա ն բ ն ա գ ա վ ա ռ ի
ա ն վ ա ն ի գի տ ն ա կ ա ն , ՀՀ ԳԱԱ թ ղ թ ա կ ի ց ա նդա մ, տ եխ .
գիտ . դոկտ որ, պ րոֆ եսոր, «Գ իտ ությա ն ա շխ ա րհում»
ա մ ս ա գ ր ի բ ա ժ ն ի խ մ բ ա գ ի ր Ալբերտ Պ ողոսյա նը։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Երևա նի Խ. Ա բովյա նի ա ն վ ա ն հա յկա 
կա ն պ ետ ա կա ն մա նկա վա րժա կա ն
հա մա լսա րա նի հա յոց լեզվի և նրա
դ ա ս ա վ ա ն դ մ ա ն մեթ ոդ իկա յի ա մբիոնի
վա րիչ, բա ն.գիտ . դոկտ որ, պ րոֆ եսոր
Գ իտ ա կա ն
հետ ա քրքրութ յունների
ոլորտ ը՝ հա յոց լեզվի պ ա տ մություն,
գրա բա ր, ընդհա նուր լեզվա բա նություն
և բ ա ռ ա ր ա ն ա գ ր ո ւթ յա ն

1. ԻՆՉ^ ԵՆ ՁԳՏՈՒՄ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՆԵՐԸ
^1ւսն բառեր, որոնք իրենց
ստուգաբանական
իմաստից
այնքան են հեռացել, որ նախ
կին և ներկա իմաստների կապն
անհավանական է թվում։ Այդ
տեսակին են պատկանում այն
բառերը, որոնք նախկինում բա
ռաձևեր են եղել, և ժամանակի
ընթացքում նրանց թեք ձևերի
բառական ու քերականական
իմաստները քարացել կամ
մթագնել են, և այդ կարգի միա
վորներն արդեն հանդես են գա 
լիս իբրև ինքնուրույն բառեր։
Այդպիսի բառերի իմաստա–
արժեքային անցումների մա
սին մենք խոսել ենք, ինչպես՝
դոցենտ, լաբորանտ, ասիստենտ
և այլն։
Այդ կարգի բառերից է նաև
բոլորիս քաջածանոթ ա սպ ի
րանտը։
Բառիս նշանակությունն է՝
«ասպիրանտուրայում սովորող
անձ, որ հետբուհական կրթու
թյուն է ստանում գիտական թեզ
պաշտպանելու նպատակով»։

Ասպիրանտ
բառն
այդ
իմաստով գործածական է մի
շարք լեզուներում, ինչպես՝ գերմ.
ձտթւՐՅՈէ, անգլ. ՅՏթւՐՅՈէ, ֆրանս.
ՅՏթւՐՅՈէ, ռուս. ՅօաթՅա և այլն։
Սակայն որ լեզվից Է այն գալիս
և նախապես քւնչ Է նշանակել։
Այդ բառը ծագում Էլատիներեն
ՅՏթւՐՅՐ6 բայի ՅտթւՐՅՈտ (Յտթւր–
Յոէւտ) ձևից, որ անկախացել
Է գոյականի արժեքով։ Իսկ
|ւնչ իմաստներ ունի ՅՏթււ՜–
ՅՐ6 բայը լատիներենում, նրա
բազմաթիվ նշանակություններից
տվյալ դեպքում մեզ համար
կարևորվում
են
հետևյալ
իմաստները. 1. ձգտել, տենչալ,
երազել (հմմտ. Ո6Շ 6ցսւտ ՅՏթւ–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Ւվ°1. 2014

ՐՅէ /\շհւ11ւտ - (Դոլոնը) արդեն չէր
երազում Աքիլլեսի ձիերի մասին),
2. ձգտել, մոտենալ" մերձենալ
(հմմտ. 6x Ե611|03 1յաԺ6 յԺ ձք–
ՈՇՅՈԱտ ՅՏբւՐՅէ Ո6Ո10 թՕէՏՏէ Ոչ ոք չէր ձգտում մերձենալ
(Սցիպիոն) Աֆրիկացու փառքին
(համեմատվելնրա հետ))։
Ինչպես տեսնում ենք, ՅՏթւր–
ՅՐ6 բայի իմաստներն են՝ «ձգտել
ինչ-որ բանի, երազել՝ տենչալ
ինչ-որ բան, մերձենալ՝ մոտենալ
ինչ-որ բանի»։ Այդ իմաստները
պահպանել են հետևյալ լեզու
ները. հմմտ. գերմ. Յտբւոտրտո
(ձգտել, սպասել), անգլ. ՅՏթւՐ6
(ձգտել), ֆրանս. ՅՏթւՐՏՐ (տենչալ,
ձգտել) և այլն։

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ * *
ոուս. 31X60X37, հայ. ատեստատ
և այլն։
Անգլերենում ^xx6^x^x –ի փո
խարեն գործածվում Է 061՜է6ք|03է6
բառը (վկայագիր, հավաստա–

Ահա հենց նախնական (բա
յական) այդ իմաստն է ընկած
ասպիրանտ բառի ձևավորման
հիմքում՝ ձգտումը գիտության
մեջ խորանալու՝ գիտական թեզի
պաշտպանության՝ գիտական
աստիճանի։
Հետևաբար, ասպիրանտը
«գիտության մեջ խորանալու
ձգտում ունեցողն է, գիտական
թեզի պաշտպանությանը մոտե
ցողը, գիտական աստիճան
ակնկալողը»։
Այդ իմաստով էլ այն գոր
ծածվում է վերոնշյալ լեզուներում։
ձտթւՐՅոէ բառով լեզունե
րում կան մի շարք կազմու
թյուններ։ Հմմտ. գերմ. ձտթււ՛–
Յոէսր (հայ. ասպիրանտուրա),
ռուս.
ՅՇոսթՅտ7թՅ,
Յշու/ւ–

չբավարվելով բուհական կրթու
թյան մակարդակով, ձգտում Է,
տենչում, երազում ինչ-որ բար
ձունք նվաճելու։
Եվ դա գիտության բարձունքն Է։
Երանի այն ժամանակներին,
որ դեռ կան այդպիսի նվիրյալ
ներ։

Բոլորս գիտենք, որ ատ ես
տ ա տը տրվում Է միջնակարգ
դպրոցի շրջանավարտին (եթե
նա բարեհաջող հանձնում Է
ավարտական քննությունները)։
Միաժամանակ գիտենք՝ ատ ես
տ ա տը
պետական
նմուշի
Փաստաթուղթ Է՝ վկայական, հա–

Որոշ լեզուներ պահպանում
են լատիներենի բայիմաստը,
հմմտ. գերմ. Յէէ6Տէւ6Ր6Ո, անգլ.
Յէէտտէ, ֆրանս. Ձէէտտէշր (հաս
տատել, վկայել, հավատաց
նել)։ Ռուս. ^II6^xօ8^xե, հայ.
ատեստավորել բառերը հեռա
ցել են նախնական նշանա
կությունից. հմմտ. 1. կարծիք
տալ, 2. կոչում շնորհել, 3. գնա
հատել։
Այդ նույն լատիներեն բայից
Է անգլ. Յէէտտօր (վկա) բառը։
Հետևաբար, ա տ եստ ա տ կնշա–

թՅՒՄճՅ, ՅՇՈԱթՅՒՄօաս (հայ.
ասպիրանտական), հմմտ. նաև
ասպիրանտորեն, ասպիրան
տություն,
ասպիրանտուրա
կան, ասպիրանտուրային և
այլն։
Ինչպես երևում Է համեմա
տական բառակազմությունից,
հայերենում ասպիրանտ բա
ռով ավելի շատ նորակազմու
թյուններ են առաջացել։ Եթե
մենք չգիտենք ասպիրանտ
բառի
ծագումնաբանությունը,
ուստի ասպիրանտն ընկալվում
Է
իբրև
«կարգավիճակով
ուսանողից բարձր», մինչդեռ
ստուգաբանությունն օգնում Է
իմանալու, որ ասպիրանտը,

վաստագիր և այլն։
Սակայն հարցն այն Է, թե ինչ
Է ատեստատը, ինչ լեզվից Է այն
փոխառվել, ինչ Է նշանակել ի
սկզբանե և ում Է տրվում։
Փորձենք գնալ ատեստատի
ծագման հետքերով և պարզենք
նրա ծննդաբանությունը։
Այս բառը նույնպես ծագում
Է լատիներեն ՅէէօտէՅռ բայից
(վկայել, հաստատել, հավաստել,
վավերացնել), ավելի շուտ նրա
թեք ձևից։
Ատեստատ բառն այդ իմաս
տով Էլ լատիներենից անցել Է մի
շարք լեզուների, հմմտ. գերմ.
>\էէ6Տէ (նաև՝ բժշկական՝ փոր
ձագիտական եզրակացություն),

նակի «վկայական, հավաս
տագիր»։
Նույն բայից լատիներենում կա
ՅէէօտէՅէւօ գոյականը՝ «վկայա
կան, հասւոագիր» իմաստներով,
այդ բառն Էլ Է անցել հարևան լե
զուներին։ Հմմտ. գերմ. ձէէտտէՅ–
էւօո, անգլ. Յէէտտէտէւօո, ֆրանս. Յէ–
է6տէՅէւօո, ռուս, ^xx6^x^ւ^^տ, հայ.
ա տեստացիա և այլն։
Վերադառնանք ա տ եստ ա 
տին. վերջապես ում Է տրվում
այն որպես վկայագիր կամ
հավաստագիր։ Պարզվում Է՝ այն
տրվում Է՝ 1. միջնակարգ դպրո
ցի՝ ուսումնարանի՝ տեխնիկու
մի շրջանավարտին, 2. խորհր
դային բանակի զինծառայողին
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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
(ծառայողական տեղաշարժերի
կամ գործուղման ընթացքում),
3. սպայի ընտանիքի անդամին
(իբրև սպայի դրամական բա
վարարումից բաժին ստանալու
Փաստաթուղթ) և այլն։
Ուրքքշ։ Պարզվում է՝ ա տ ես
տ ա տը նաև գյուղատնտեսա
կան բնագավառի տերմին է. այն
տրվում է ... անասունին, որպես
նրա «ցեղայնությունը հաստա
տող փաստաթուղթ»։
Կարևոր չէ, թե ատեստատն
ում է տրվում, կարևորն այն ունե
նալն է։

3. ԳԵՆԵՐԱԼ ԳԱԼԻՖԵԻ
ՏԱԲԱՏԸ
Լեզուներում կան հասարակ
անվանումներ, որոնք ոչ միայն
այս կամ այն գյուտարարի կամ
պատմական հայտնի անձնավո
րության հատկանուններ են եղել՝
նույնանալով նրանց գյուտի կամ
պատմական հայտնի իրադար
ձության հետ, այլ պատմական
որևէ անձնավորության նախա
սիրությունն են արտահայտում,
ինչպես՝ հագուստի ձևը կամ ոճը։
Տղամարդկանց, հատկապես
զինվորականներին հատուկ է(ր)
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անդրավարտիքի յուրահատուկ
տեսակ, որ կոչվում է գալիֆե։
Դա մինչև ծնկները նեղփողքերով
և դեպի կողքերը լայնացող
վերնամասով անդրավարտիք
է, որի փողքերը հավաքվում են
ճտքավոր կոշիկների մեջ։
Իսկ գիտէյք՝ ինչու Է այն
կոչվում գալիֆե։
Կարող եք պատկերացնել, որ
անդրավարտիքի այդ տեսակն
անվանվում Է նրա... հագնողի
անունով։
Իսկ ով Էր այդ «հռչակավոր»
անդրավարտիք հագնողը։
Այդ անձնավորությունը ֆրան
սիական գեներալ Էր, որի անունն
Է Գաստոն Օգյուստ Գալիֆե (0յ1–
1ւէք©է)։ Գեներալ Գալիֆեն եղել
Է Փարիզի կոմունայի (1871թ.)
դահիճներից, ղեկավարելով վեր–
սալցիների բանակի հեծելազո
րը՝ Գալիֆեն դաժան հաշվեհար
դար Է տեսել կոմունարների հետ։
Գեներալ Գալիֆեն ինքն Է պատ–
վիրել տաբատի (անդրավարտի
քի) իր նախասիրած ձևը և այն
կրել Է իբրև զինվորական հա
գուստ։ Տաբատի այդ ձևը ընդ
հանրացել Է զինվորականների
շրջանում և, ի պատիվ գեներալի,

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Ւվ°1. 2014

այն անվանել են գալիֆե։
Փաստորեն, լեզվում ստեղծվել
Է յուրահատուկ համանունական
զույգ՝ հատուկ և հասարակ
անվանական բաղադրիչներով՝
Գափֆե - գալիֆե (հմմտ. նաև՝
Կուլոն - կուլոն, Նյուտոն - նյուտոն,
Մեկենաս - մեկենաս, Կեսար կեսար և այլն)։
Գալիֆեն
«տղամարդու
հագուստի (տաբատի) տեսակ»
նշանակությամբ ֆրանսերենից
անցել Է ռուսերենին՝ ոՅ/աՓ®.
որից Էլ՝ հայերենին՝ գալիֆե։ Եվ
րոպական մյուս լեզուներում այդ
բառը չի գործածվում։
Ինչպես տեսնում ենք, դահճի
դեր կատարած մեկը սերունդնե
րի հիշողության մեջ մնացել Է ըն
դամենը ... իր նախասիրած տա
բատի յուրահատուկ ձևով։

4. ԱՇԽԱՐՀԻՑ
«ՄԵԿՈՒՍԱՑԱԾ»
ԱՆԿՅՈՒՆԸ
Աշխարհի բոլոր ծագերում
լսել են և գիտեն Պետերբուրգի
պետական թանգարանի՝ Էրմի–
տ ա ժի մասին, շատերն էլ այցելել
և հիացել են այնտեղ ամբարված
արվեստի անձեռակերտ նմուշ
ներով։
ՒԳւչ ասել է էրմիտւսժ, որ
լեզվից է այն գալիս և |ոնչ իմաստ
ունի այդ բառը՝ ի սկզբանե և
հիմա։
ՅթսսւՅա բառը ռուսերենին
անցել է ֆրանսերենից՝ տոուէՅցտ։
Ֆրանսերենում այն նշանակում
Է «մենավոր տուն, մեկուսացած
անկյուն», որից՝ 6ոուէ6 - մենակ
յաց, ճգնավոր։
Իբրև ռոմանական լեզու՝
ֆրանսերենն այդ բառը ժա
ռանգել
Է
լատիներենից,
հմմտ. լատ. 6Ր6ՈՈԱՏ - 1. անա
պատ, 2. անմարդաբնակ, 3.
անապատային. 6Ր6տւէՅ–մենակ
յաց, անապատական, ճգնավոր։
Լատիներենն իր հերթին այն
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րերի և ժամանակակից մշա
կույթի հուշարձանների հավա
քածուներով։ Ընդհանուր առմամբ
ՅթւսսւՅա - ում ցուցադրվում Է
արվեստի շուրջ 24.000 գործ։
Եվայսպես, քւնչ Էր Էրմիտաժը
և քւնչ դարձավ։
երմիւոսւժն ի սկզբանե
աշխարհից «մեկուսացած» մի
անկյուն էր, «մերձքաղաքային
տնակ» և «զրոսայգու տա
ղավար», որ, ծառայելով որ՜
պես «արվեստի գործերի ցու
ցադրման
հավաքատեղի»,
վերաճեց
համաշխարհային
նշանակության գեղարվեստա
կան և պատմամշակութային
պետական թանգարանի՝ Րօօ^–
Ո3թշւ86հհեւճ Յթհ/ւտ՚Յա-ի։

փոխառել է հին հունարենից,
հմմտ. ճթղլյօս) - 1. դատարկել,
2. մեկուսացնել, 3. զրկել, 4. լքել,
ՓՈ|–1օց -1 ■անմարդաբնակ վայր,
անապատ, 2. անապատային, 3.
լքյալ, 4. մենակյաց (անասունների
մասին)։
Ֆրանսերենից այդ բառն
անցել է եվրոպական լեզուներին
նույն
նշանակություններով,
հմմտ.
գերմ.
Ըռտւէցտ
անապատ, մեկուսի վայր, Ըրտտւէ
- ճգնավոր, մենակյաց, անգլ. հտր–
տւէՅց@- մենաստան, ճգնարան,
հտտ՜սէ - մենակյաց, ճգնավոր,
իտալ. 6Ր6տւէՅցցւօ - ճգնարան,
6Ր@տւէՅ- ճգնավոր և այլն։
Բոլոր բառավկայությունները
ցույց են տալիս, որ ՅթւսաՅ»* - ի
նախնական
նշանակությունը
հանգում Է «մեկուսի՝ մենավոր
տեղ վայր՝ տուն՝ ապաստան»
իմաստներին, որից ֆրանսերե
նում զարգացել են «մերձքաղա
քային տուն», «զբոսայգու տա
ղավար» նոր իմաստները։
Ահա, «զբոսայգու տաղավա
րում» Էլ ցուցադրել են (և վաճա

5. ՒՆՉքքՒ ԵՆ ՍՈՍՆՁՈՒՄ
ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՈՐԾԵՐԸ
ռէդ) արվեստի գործեր։ ՅթւսաՅ» (ԿԱՄ 1Ո,Չ Է ԿՈԼԼԱԺԸ)

բառն աստիճանաբար ձեռք է բե
րել «արվեստի գործերի հավա
քատեղի», «պատկերասրահ»,
«թանգարան» նշանակություն
ներ։
Գերմաներենում,
օրինակ,
կան Լւ ԸրտտւէՅցտ (պալատների
և զբոսայգիների տաղավար),
Լւ
Ըւ՜տւէՅցտ
(թանգարան
Պետերբուրգում) բառերը։
XVIII դարում Պետերբուր–
գում Ձմեռային պալատի որոշ
դահլիճներ զարդարվեցին ար
վեստի նշանավոր հավաքա
ծուներով. այդ դահլիճները
կոչվեցին Յթւ\/ւաՅ>ւ<, այսինքն՝
«առանձնացած դահլիճ (վայր,
տաղավար), որտեղ ցուցադրում
են արվեստի ինքնատիպ գոր
ծեր»։ Այդպես 1764 թ. ստեղծվեց
Յթւստ՚Յա-ը՝ որպես Եկատերինա
11-ի մասնավոր հավաքածու։
Խորհրդային շրջանում Յթւստ–
ւՅ»<–ը վերակազմավորվեց և
ընդարձակվեց՝
համալրվելով
նախնադարյան, Հին Արևելքի,
անտիկ շրջանի, միջին դա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Արվեստի
ստեղծագործու
թյունները ներկայացնելու տար
բեր եղանակներ գոյություն ու
նեն, ինչպես՝ կինոն, թատրոնը,
գեղանկարչությունը,
քա նդա 
կագործությունը, ճարտարապե
տությունը և այլն։ Դրանցից յու
րաքանչյուրն ունի իր որոշակի
առարկան և այն կերտելու յուրա
հատուկ միջոցները։
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Արվեստի
ստեղծագործու
թյունների մատուցման յուրա
հատուկ միջոց է կոլյւսժը, որ
կերպարվեստի տեխնիկական
միջոցներից է և լայնորեն կիրառ
վում է արվեստի, գրականության
և երաժշտության բնագավառնե
րում։
Կոլլաժը որևէ հիմքի (պատ
վանդանի) վրա տարբեր նյու
թերի ամրացումն է՝ սոսնձումը,
որոնք նրանից տարբերվում
են գույնով, կառուցվածքով
և կատարման տեխնիկայի
յուրահատկությամբ։
Կոլլաժը
նաև ստեղծագործություն է, որ
ամբողջապես կատարված է այդ
հնարներով (միջոցներով)։
Օրինակ՝ գեղարվեստական
կոլլաժը գեղարվեստական կոմ
պոզիցիա է, որ բաղկացած է
մեջբերումներից և տեսարանից
(պատկերներից), երաժշտական
կոլլաժը բաղկացած է տարբեր
երաժշտական
հատվածների
համաձուլումից և այլն։
1*նչ է կոլլաժը, որ լեզվից է
այն փոխառվել և |ւնչ է նշանակել

ի սկզբանե։
Իբրև գեղարվեստական հաս
կացություն՝ այն ֆրանսերեն է՝
շօ113ց6, և բառացի նշանակում
է «սոսնձում»։ Նկատի ունեն
արվեստի նյութական առարկա
ների և գեղարվեստական կամ
երաժշտական ստեղծագործու
թյունների տարբեր հատվածնե
րի համակցումը կամ սոսնձումը։
Շօ11տց6 բառը ֆրանսերենին
անցել է հունարենից։
Մայր լեզվում 1<օձձՅաբայն ունի
հետևյալ նշանակությունները.
1. սոսնձել, ամրացնել, 2. իրար
կպցնել, հավաքելով միաց
նել, 3. զոդել, կցել։ Կա նաև
համապատասխան գոյականը՝
1<օձձՅ (1. բուսախեժ, 2. սոսինձ)։
Հունարենում
կպչուն, մածուցիկ,
ամուր սոսնձած և այլն։
Փաստորեն, ֆրանսերեն շօ1–
1տց6 գոյականը պահպանում է
հունարեն համապատասխան
բառի նախնական նշանակու
թյունը։ Իբրև արվեստի մա
տուցման տեխնիկական միջոցի
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անվանում՝ շօ113ց@ բառը ֆրան
սերենից անցել է գերմաներենին,
անգլերենին, ռուսերենին և այլ
լեզուների։
Հմմտ. գերմ. Շօ113ց6, անգլ.
շօ113ց6, ռուս. ւ«տոՅ>ւ<։
Արվեստի
այս
տեսակի
անվանումը թեև զգալիորեն հին
է և գալիս է անտիկ շրջանից,
սակայն
իբրև
արվեստի
արտահայտություն և դրսևորում
(Ճ>113ց6–ձ
ֆրանսիական
արվեստի բնագավառ մուտք է
գործել ոչ վաղ անցյալում։
Եթե արվեստի գործերն
առանձին-առանձին գեղեցիկ
են ու գրավիչ, ապա դրանց
զուգադրումն ու համակցումը
(որոշակի համամասնությամբ)
կարող է ստեղծել արվեստի
ուրույն նմուշ, որ նույնքան
գեղեցիկ ու գրավիչ լինի, ինչքան
նրա բաղադրիչներն առանձինառանձին։
Չէքք հավատում։
Այդ դեպքում նորից զննեք
Փարաջանովի ստեղծած հրաշք
կոլլաժները։
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6. ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԸ՝
ՑԱՎԱԶՐԿՈ՛Ղ

Առանձին վերցրած՝ այդ լե
զուներում 1\/10Րթհ610Տ–ը ընկալ
վում Է որպես հունական դիցա
Հունական
աստվածները բանության աստվածություն։
տնօրինում էին մւսրդ-արարած–
Հետաքրքիրն այն Է, որ հույ
ների ճակատագրերը, խառնվում ների աստծո անունը լեզուներում
էին նրանց երկրային կյանքին՝ այլ ճյուղավորումներ Է տվել՝ այլ
դառնալով հասարակական-քա֊ նշանակություններով։
ղաքական այս կամ այն բնագա
Այսպես՝ նկատի ունենալով
վառի, ռազմական արվեստի, այն հանգամանքը, որ 1\/1օդ)հ0ւ–
գիտության և այլ հաստատու օտ-ը փոխաբերաբար նշանակել
թյան գւխավոր աստվածություն։
Է «քաղցր քուն»՝ բժշկության
Նրանցից շատերը, ըստ իրենց բնագավառում
քնաբեր
և
ստանձնած «գործառույթների», ցավազրկող դեղն անվանել են
վերածվել են հասարակ անուն նրա անունով, հմմտ. գերմ. տօր–
ների՝ արտահայտելով այս կամ թհւո, անգլ. տօւ՚թՒսՅ, տօրթհւո©,
այն բնագավառին հատուկ հաս ֆրանս. տօրթհւոտ, ռուս, ւսօթֆսճ,
կացություններ։
հայ. մորֆի II մորֆին և այլն։
Այդ աստվածներից յուրա
Բոլոր լեզուներում այն նշա
հատուկ ճակատագրի է արժա նակում Է. 1. ափիոնի գլխավոր
նացել երագի, երազատեսու բաղադրիչը, որ գործածվում Է
թյան և քաղցր քնի աստվածը՝ իբրևքնաբեր և ցավազրկող դեղ,
Մորփեոսը։
2. թմրադեղ։
Մի շարք լեզուներում 1\/1օւ՜բհ61–
Փաստորեն, հունական աստ
օտ հատկանունը պահպանվել է վածը դարձել Է ... քնաբեր և
դարձվածքներում՝ փոխաբերա ցավազրկող դեղ։ Այն նույնիսկ
կան իմաստով։ Հմմտ. գերմ. 1ո օգտակար Է, չափազանց օգտ ա 
1\/1օւ՜թհ6ստ՛ ^աւ6ո ահ6ո (1ւ6ց6ո), կար դրա կարիքն ունեցող հի
(բնսւո.) տւժւ ւո 1\/1օւ՜բհ6ստ՛ /\աւ6 վանդների համար։
էւոճ6ո, անգլ. ւո էհ6 յոոտ օք 1\/1օր–
Բայց հունական նույն աստ
թհտստ, ռուս. 6եՍե (ոօ&օաեօո) վածը մարդկանց նաև «դառնու
տ օճՆոյւաճ 1\/1օթՓ6*, հայ. թյուն» Է պատճառել։ Պարբե
Մորփեոսի գիրկն ընկնել և այլն։ րաբար ցավազրկող մորֆին
Այդ դարձվածքը նշանակում Է ստացող կամ ընդունող հիվանդ
«խոր քուն մտնել»։
ները ակամայից կարող են
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կախվածության մեջ ընկնել
այդ դեղամիջոցից և դառնալ
մորֆինամոլներ։
Դժբախտաբար,
կան
այդպիսի
հիվանդներ,
իսկ
նրանց բնութագրող բառն Էլ
նույն իմաստով գործածվում Է
լեզուներում, ինչպես՝ գերմ. 1\/1օր–
թհւուտէ, անգլ. տօրթհւո© Յժճւօէ,
ռուս. ւսօթՓսսսշւ, ւսօթՓսսսշււօ,
հայ. մորֆինիստ, մորֆինամոլ,
մորֆինահար և այլն։
Այս հիվանդությունն այնքան Է
տարածված ժողովուրդների մեջ,
որ տարբեր լեզուներում կա այդ
ախտահարության անվանումը,
հմմտ. գերմ. 1\/1օփհտւտտստ, անգլ.
տօրթհւուտտ, ռուս. ւսօթՓսւ-ւսՅւս,
հայ. մորֆինամոլություն և այլն։
Սարսափելին այն Է, որ
մորֆինիամոլներն իրենք իրենց
կամուրիշիենմորֆիններարկում
(սրսկում), լեզուներում կա նաև
այդ
բառակապակցությունը,
ինչպես՝ գերմ. յտճտտ 6ւո© 1\/1օւ՜–
թհւստտթհէ26 ցտԵտո, անգլ. ւոխօէ
տօրբհւՅ (էօ), ռուս. 8ոթեւօ»^ւե
ւսօթՓսս և այլն։
Հայերենում նույնպես կա
մորֆին սրսկվել կապակցու
թյունը, որ համարժեք Է ժար
գոնային ծակվել-ին, մորֆին
սրսկվողը՝ ծակվող-ին (գողա–
կան աշխարհում)։
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Ահա թե մեզ ուր է ուղեկցում
բարեբեր երազների աստվա
ծությունը՝ երազների և քաղցր
քնի խոստումներից մինչև ցա
վազրկում և հաճելի թմբիր կամ ...
անդառնալի կորուստ...

7. ԻՆՉՊԵՍ ԷԻՆ ԴՈՒՐՍ
ԳԱԼԻՍ ՆԱՎԱՀԱՆԳՍՏԻՑ
Այժմ աշխարհի յուրաքանչյուր
քաղաքացի ունի անձը հաստա
տող պետական փաստաթուղթ,
որ կոչվում է անձնագիր, ֆրանս.
թՅՏՏ6թօւ՜է, անգլ. թտտտթօրէ, գերմ.
Բյ|3, ռուս. ՈՅՇՈՕթյ և այլն։
Գիտնք, արդյոք, որ ՈՅՇոօթյ-ը
նախապես եղել Է ոչ թե
անձնագիր, այլ անցագիր կամ
անցաթուղթ։
Իսկ ում Էին տալիս այդ
բաղձալի անցաթուղթը։
Միջնադարյան Եվրոպայում,
ավելի որոշակի՝ Ֆրանսիայում,
կար մի հետաքրքիր սովորություն՝
կապված երկիր մտնող օտար
երկրացիների
(դրսեկների)
հետ։ Երբ այդ մարդիկ հասնում
Էին նավահանգիստ, նրանց
որոշակի ժամանակ պահում
Էին կարանտինի մեջ՝ հսկիչ
կետում, մանավանդ եթե նրանց
եկած վայրերում համաճարակի
հիվանդություն
կար։
Դա

վերաբերում Էր թե նավերին, թե
մարդկանց և թե ապրանքներին։
Որոշակի ստուգումից հետո
նրանց տալիս Էին հսկիչ կետից
դուրս գալու հատուկ ա նցա 
թուղթ, որ ֆրանսերեն կոչվում Էր
թՅՏՏ6թ01է
Ինչու թՅՏՏ6թօւէ
Հարցի պատասխանը գտնե
լու համար պետք Է դիմել այս
բառի բառակազմական ստու
գաբանությանը։
Այսպես, ֆրանս. թՅՏ66Ր բայը
նշանակում Է՝ 1. անցնել, գնալ, 2.
մի բանի վրայով անցնել։ Բօրէ - 1.
նավահանգիստ (որտեղ նավերը
վերանորոգում Էին, բեռնավորում
կամ բեռնաթափում), 2. նա
վահանգստային քաղաք։
Ուրեմն՝ թՅՏՏ0թօւ1–ը, իրոք,
անցաթուղթ Էր, որի ունեցողը
«անցնում Էր նավահանգստային
քաղաք»։
Ֆրանս, թօրէ բառը լատիներեն
փոխառություն Է՝ թօրէստ. 1.
նավահանգիստ, նավամատույց,
2. փխբ. ապաստան, պաշտպա
նություն։ Հմմտ. նաև՝ գերմ.
Բօւ՜է (լատ. նույն նշանա
կություններով), անգլ. թօւ՜է, ռուս,
ոօթյ և այլն։
Բօրէ բաղադրիչը հանդիպում
Է՝ գերմ. Բօ|1յ1, անգլ. թօրէ31,
ֆրանս. թօրէՅւ1, ռուս, ոօթւտո -
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«շքամուտք, գլխավոր մուտք»
նշանակությամբ։
Հմմտ. նաև ֆրանս. 361՜օթօրէ,
անգլ. Յւրբօրէ, ռուս. ՅՅթօոօթւ
«օդանավակայան», բառացի՝
«օդային դարպասներ» նշանա
կությամբ (803^աՒ|ե|ճ ոօթյ)։
Վերադառնանք թՅՏՏ6թօւ1–ին։
Թեև ժամանակի ընթացքում
կարանտինի ստուգումը վերա
ցավ, այնուամենայնիվ, թՅՏՏ6–
թօւ՜է անցաթուղթը պահպանվեց,
այն փոխեց միայն իր բովանդա
կությունը և տրվեց ընդհանրա
պես չափահաս անձանց՝ արդեն
իրենց ծննդավայրում, ավելացան
այն ստացողի նկարը, ծննդյան
թվականը, հասցեն և այլ մանրա
մասներ։ Անցաթուղթը դարձավ
անձնագիր։
Բայց արի ու տես, որ մեր օրի
նակին հետևեցին նաև ... ավտո
մեքենաներն ու հաստոցները։
Նրանք ստացան, այսպես կոչ
ված, «հաշվառման փաստա
թուղթ». ՈՅՇՈՕթւ 3810Ա06Ա/1Ո,
ՈՅՇՈՕթյ Շ73Ւ110 և այլն։
Եվ լավ Է, որ թՅՏՏ6թօւէ–ի
բովանդակությունն ընդհանրա
ցավ, այլապես մենք կունենայինք
սոսկ անցաթուղթ, որ կվկայեր, թե
այն երկրում, որտեղից եկել ենք,
համաճարակ չկա։

1 ^ Ի ԴԵՊ
մություններում դարձել Է բա
ռակազմական
բաղադրիչ։
Այդ դերով նա չափազանց
1913թ. սեպտեմբերի 2-ին կենսունակ Է գերմաներենում
«Դրեզդեն» շոգենավը Հոլանդի (թերևս դա նրանից Է, որ Դիզելը
այից ուղևորվում է Անգլիւս։ ժամը գերմանացի Է), հմմտ. 0ւ6Տ6|3–
22-ին բոլոր ուղևորները մտնում Ո161Տ6 - դիզելային տրանսպոր
են իրենց նավախցիկները, փոքր տային միջոց (քարշակ), 0ւ6Տ61–
անց բացվում է մի դուռ, մի ուղևոր ԵտէհտԵ - դիզելների գործարկում,
դուրս է գալիս տախտակամած, 0ւ6տ61ե6էո6ետ\^61"1< - դիզելային
մագլցում է եզրային բազրիքի ջերմաքարշների դեպո, ժւ6Տ@–
վրա և նետվում ծով։ Այդ մարդը 1@161<էհտշհ - Էլեկտրոդիզելային,
աշխարհահռչակ ինժեներ Ռու– 0ւ6Տ61քՅհո26սց - դիզելային
դոլֆ Դիզելն էր՝ ներքին այրման մեքենա, նւ6Տ61քՅհւ՚26սցոոէօր ավտոմեքենայի դիզելային շար
շարժիչների գյուտարարը։
ժիչ,
Օւ6Տ61ց6Ո6ՈՅէօր - դիզել Ռ. Դիզելի ինքնասպանության
գեներատոր,
ճւ6Տ81ո - աշխատել
պատճառներն առ այսօր բացա
դիզելային
շարժիչով,
0ւ6Տ61Փ1
հայտ ված չեն։
դիզվառեւիք,
0ւ6տ61օտուեստ
Ռ.Դիզելն ստեղծեց յուրահա դիզելային ավտոբուս, Օւ6Տ61էՐՅ|Հ–տուկ ներքին այրման շարժիչ, որ էօր - դիզելային տրակտոր և այլն։
աշխատում էր ծանր հեղուկ վա
Այնուհանդերձ, այդ հռչակա
ռելիքով։ Ռ.Դիզելի անունն անցավ վոր գյուտարարին քւնչը մղեց ինք
իր ստեղծած շարժիչին, անձնա նասպանության։
նունն ընդհանրացավ, դարձավ
Հնարավոր կամ հավանական
հասարակ անուն՝ հեղինակից տարբերակներից մեկն այն Է,
անցնելով նրա գյուտին (հմմտ. որ 55-ամյա Ռ. Դիզելը հանկարծ
ռենտգեն, մակինտոշ, մաուզեր, բացահայտել Էր իր թույլ տված
գիլիոտին և այլն)։
մեխանիկական հաշվարկի այն
Դիզելը, իբրև ներքին այրման սխալը, որի հետևանքով իր ստեղ
շարժիչի տեսակ, տարածվեց ծած ներքին այրման շարժիչը
մի շարք լեզուներում, հմմտ. գերազանցում Էր հեղուկ վառե
գերմ. Օւ6Տ0| (որից՝ Օւ6Տ61ւ՜ոօէօւ՚), լիքի սպասված ծավալները, նրա
անգլ. ժ 6Տ61 (որից՝ ժ 6Տ61 տօ– վրիպումը թանկ Էր նստել համաշ
էօր), ֆրանս. տօէտսր 0ւ6Տ61, ռուս. խարհային տնտեսության վրա։
Եթե այդպես Է, ապա գերմա
Ոէ136Ոե (որից՝ 4Ա36ՈեՒ1ե1Ա, ՈԱ36Ոե
- 3/16^ 0X0^), հայ. դիզել (որից՝ նացի հանճարը իր սխալի համար
դիզելային, դիզելաշինություն) և ... կյանքով Էր հատուցելու։
Այդ նույն հանճարը իր գյուտի
այլն։
շնորհիվ
միաժամանակ իր հա
Ինչպես տեսնում ենք, դիզելը
մար
անմահության
հուշարձան
լեզուներում բացի
տեսակի
կերտեց։
անուն լինելուց՝ մի շարք կազ–

8.ՌՈԻԴՈԼՖ ԴԻԶԵԼԻ
ՍԽՐԱՆՔԸ
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աՅԼ

■ ■ ■
Խոզի գրիպի չկայացած հա
մաճարակի պատճառով առա
ջացած խուճապի ժամանակ Չի
նաստանի խոշոր քաղաքներում
սխտորի գինն աճելէ 15 անգամ։
Ըստ էության, պատկերացումն
այն մասին, թե սխտորը սպանում
է գրիպի հարուցիչները, հիմն
ված է 1985 թ. Անգլիայում հրա
պարակված միայն մի գիտական
հոդվածի վրա, և այդ ուսումնա
սիրությունը կատարվել է փորձա
նոթում, այլ ոչ մարդու վրա։ Չկա
որևէ տվյալ, որ այն երկրներում,
որտեղ շատ սխտոր են ուտում,
ավելի հազվադեպ են հիվանդա
նում գրիպով, քան այնտեղ, որ
տեղ սխտոր չեն ուտում։

Ձանձրույթը կարող է մահա
ցու լինել՝ պնդում են անգլիա
ցի հոգեբանները։ Հարցման են
ենթարկել 7.500 լոնդոնաբնակ
պետական
աշխատողների՝
պարզելու, թե նրանք ձանձրա
նում են արդյոք աշխատավայ
րում։ Մի քանի տարի անց պարզ
վել է, որ ձանձրացողների՝
սրտային հիվանդություններից
մահվան դեպքերի հավանա
կանությունը 2,5 անգամ եվելի
մեծ է, քան չձանձրացողներինը։
Ավելի ճիշտ, սպանում է ոչ բուն
ձանձրույթը, այն կարող է լինել
ընկճվածության ախտանիշ, իսկ
ընկճախտը սրտի համար վտան
գի հանրահայտ գործոն է։ Բացի
այդ՝ աշխատավայրում ձանձ
րացող մարդիկ ավելի շատ են
խմում, ծխում, ուտում և ավելի քիչ
են շարժվում։
«հց^ւօ ս ասՅհե», 1\110, 2010.
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^ ա յ ժողովուրդն արդեն մի
քանի տասնամյակ պայքարում է
XX դարասկզբին իր նկատմամբ
իրագործված ցեղասպանության
ճանաչման ու դատապարտման
համար։ Այդ ժամանակամի
ջոցում տարբեր
երկրների
խորհրդարանների կամ միջազ
գային
կազմակերպություննե
րի կողմից ընդունվել են Հայոց
ցեղասպանությունը
ճանաչող
ու դատապարտող բանաձև
եր։ Սակայն հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ Թուրքիան ոչ
միայն պատրաստ չէ ընդունել իր
մեղքն ու հատուցել, այլև պետա
կան մակարդակով շարունակում
է ժխտել սեփական հանցագոր
ծությունը՝ ակնհայտ է, որ նման

ԱՐՄԵՆ ՄԱՐՈՒՔՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, Պ ա տ մությա ն ի նստ իտ ուտ
պ .գ .թ , դո ց ե ն տ

գործելակերպով անհնար է հաս
նել հարցի հանգուցալուծմանը,
այն է՝ Հայոց ցեղասպանության
հետևանքների հաղթահարմա
նը։
Հայոց ցեղասպանության հե
տևանքների հաղթահարմանն
ուղղված տվյալ մարտավարու
թյունը եթե կարող էր արդարաց
ված կամ ընդունելի համարվել
մինչև Հայաստանի անկախու
թյան հռչակումը, ապա դրանից
հետո այլևս չի կարող լինել բա
վարար։ Վաղուց անհրաժեշ
տություն է առաջացել խնդիրը
ձևակերպել որպես Հայոց ցե
ղասպանության հետևանքների
հաղթահարում, ինչը ենթադրում
է տվյալ հանցագործության թե
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ճանաչում ու դատապարտում,
թե՜ դրա հետևանքով տուժած հայ
ժողովրդին հասցված վնասների
հատուցում։
Ներկայումս նախքան Հայոց
ցեղասպանության հետևանքնե
րի հաղթահարման ուղղությամբ
որևէ քայլ ձեռնարկելը, Հայաս
տանի և Սփյուռքի համապա
տասխան կառույցներն ու մաս
նագետները նախևառաջ պետք
է միասնաբար մշակեն Հայոց ցե
ղասպանության հետևանքների
հաղթահարման համար Թուրքի
ային ներկայացվելիք պահանջ
ները հիմնավորող պատմաիրա–
վական փաթեթ-փաստաթուղթը։
Այս հիմնարար փաստա
թղթում առկա հիմնախնդի–

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ /

րը ճիշտ ձևակերպելուց զատ՝
պետք է հստակ պատասխաններ
տրվեն այն հարցերին, թե ինչ
ենք հասկանում Հայոց ցեղաս
պանության հետևանքներ ասե
լով և ինչպես կամ ինչ չափով ենք
պատկերացնում այղ հետևանք
ների հաղթահարումը կամ մաս
նակի վերացումը, քանզի կան

հետևանքներ, որոնք ուղղակի
որեն անվերականգնելի են, ուս
տի խոսք չի կարող լինել ղրանց
ամբողջական վերացման մա
սին։
Հայոց
ցեղասպանության
իրականացման միջոցով հայ ժո
ղովրդին հասցված վնասներն ու
կորուստներն ըստ առւսջնահեր–
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թության կարելի է բաժանել հե
տևյալ խմբերի՝ հայրենազրկում,
մշակութային ժառանգության
կորուստ, մարդկային կորուստ
ներ, նյութական կորուստներ, հո
գեկան խեղումներ։
Հայրենազրկում. հայ ժո
ղովրդին իր բնօրրանից զրկելը,
Հայոց ցեղասպանության գլխւս–
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վոր կորուստն է։ Միաժամանակ՝
այն ցեղասպանության կազմա
կերպիչների համար հանդիսա
ցել է այդ հանցագործությունը
կատարելու կարևորագույն շար
ժառիթը և նպատակը։ Քանի
որ խոսքը հայրենիքի մեծ մասի
կորստի մասին է, ուստի պետք
է հստակեցնել, թե դա ինչ հե
տևանքներ է ունեցել և ինչպես

12

է անդրադարձել մեր ժողովրդի
հետագա կենսագործունեության
ու զարգացման վրա։
Մի կողմից՝ հայրենիքի կորս
տի հետևանք պետք է համա
րել Սփյուռքի գոյավորումը,
քանզի այդ գործընթացում ցե
ղասպանությունից
հրաշքով
փրկված արևմտահայերը, կորց
նելով իրենց հայրենի օջախնե
րը, ստիպված էին հայրենիքից
դուրս ամեն ինչ սկսել զրոյից՝
օտար միջավայրում անցնե
լով համակերպման դժվարին
ճանապարհը։ Մյուս կողմից՝
հայրենիքի մեծ մասի կորուս
տը և արևմտահայության ողջ
մնացած հատվածի դուրս մղու
մը Արևմտյան Հայաստանից,
երկփեղկել է հայ ժողովրդին,
խաթարել է նրա միասնակա
նությունը, ջլատել ուժերը ու կա
սեցրել բնականոն զարգացման
հեռանկարները։ Ցեղասպանու
թյան հետևանքով աշխարհա
գրորեն միմյանցից հեռացվել
են հայ ժողովրդի երկու հիմնա
կան հատվածները, ինչը լուրջ
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խզում է առաջացրել նրանց մի
ջև։ Արդյունքում արևմտահայե
րը դարձել են սփյուռքահայեր,
իսկ արևելահայերն ու Արևելյան
Հայաստանում
հաստատված
արևմտահայ գաղթականության
մի հատվածը՝ հայաստանցիներ։
Ապրելով տարբեր վարչակար
գերի պայմաններում՝ ժամանա
կի ընթացքում նրանք ձեռք են

բերել միմյանցից տարբերվող
մտածողություն, ինչն էականորեն
բարդացնում է համահայկական
հարցերի լուծման գործընթացը։
Հայոց ցեղասպանության հե
տևանքով հայ ժողովրդին հասց
վել են վիթխարի մշակութային
կորուստներ։ 1914 թ. թուրքական
պաշտոնական տեղեկություն
ների համաձայն՝ արևմտահա
յերն ունեին 83 առաջնորդարան,
1860 հայկական եկեղեցիներ
ու մատուռներ, 451 վանքեր և
շուրջ 2000 վարժարաններ։ ՅՈՒ–
ՆԵՍԿՕ-ի 1974 թ. տվյալների
համաձայն՝ Արևմտյան Հայաս
տանի վանքերից ու եկեղեցի
ներից 1915 թ. հետո կանգուն է
մնացել 913 շինություն, որոնցից
հետագա տարիների ընթաց
քում 464-ը լիովին ոչնչացվել է,
252-ը՝ վերածվել փլատակների,
իսկ 197-ը՝ վերականգնման լուրջ
կարիք ունի։ Ակնհայտ է, որ նույն
ճակատագրին են արժանացել
նաև հայկական առաջնորդա
րաններն ու վարժարանները։
Պետք է նշել, որ երբ խոսում ենք
«շարունակվող ցեղասպանութ
յան» մասին, նկատի ունենք նաև
Թուրքիայի կողմից հայկական
պ ա տ մա ճա րտ ա րա պ ետ ա կա ն
հուշարձանների, եկեղեցիների ու
վանքերի նկատմամբ պետակա

նորեն շարունակվող ոչնչացման
քաղաքականությունը, որը նպա
տակ է հետապնդում Արևմտյան
Հայաստանում վերացնել այն
ամենը, ինչը ապացուցում կամ
վկայում է այդ տարածքի իրա
կան տիրոջ՝ հայերի մասին։
Մշակութային
ժառանգու
թյան կորուստ ասելով, սակայն,
չպետք է սահմանափակվել մի
այն պատմաճարտարապետա
կան կառույցների ոչնչացումով։
Մշակութային եղեռնի դրսևորում
պետք է համարել նաև հազա
րավոր հայկական ձեռագրերի
ոչնչացումը, որոնցում ամփոփ
ված էր հայ ժողովրդի հազարա
մյա գիտական միտքն ու հանճա
րը։ Այս հետևանքները չեն կարող
վերականգնվել որևէ նյութական
փոխհատուցմամբ։
Մարդկային կորուստները
Հայոց ցեղասպանության ընթաց
քում կազմեցին շուրջ 1,5 միլիոն։
Սակայն մարդկային կորուստնե
րի թիվր հստակեցնելիս անպայ
մանորեն պետք է հաշվի առնվի
նաև ցեղասպանության քա ղա 
քականության ընթացքում իսլա
մացած հայերի թիվը, որոնք ցե
ղասպանության զոհ-ժողովրդի
համար նույնպես մարդկային
կորուստ են, քանզի ուծացման
այդ գործընթացի հետևանքով
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ա * *
նրանք դադարել են իրենց հայ
համարել։
Մարդկային
կորուստների
թվի հստակեցումից հետո անհ
րաժեշտ է պարզել, թե այդ կո
րուստները |քնչ հետևանքներ են
ունեցել և ինչպես են անդրա
դարձել հայ ժողովրդի հետագա
վերարտադրման վրա և որքան
կկազմեր հայերի թիվն այսօր՝
հանցագործությունից մոտ մեկ
դար անց, եթե հանցագործու
թյան զոհերը ողջ լինեին։ Այս
առումով պետք է հաշվի առնել
այն, որ արևմտահայերի ընտա
նիքները, որպես կանոն, բազ
մազավակ էին։ Բացի այդ՝ 25
տարին մեկ կատարվում է բնակ
չության վերարտադրություն (ռե
գեներացիա), այսինքն՝ անցած
մեկ դարի ընթացքում առնվազն
չորս անգամ պետք է կատարվեր
նաև սպանված արևմտահայերի
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
վերարտադրությունը, եթե նրանք
ողջ մնային։
Հայոց
ցեղասպանության
նյութական կորուստների հետ
կապված հիմնականում հիշա
տակվում է 1919 թ. Փարիզի Խա
ղաղության վեհաժողովին Պողոս
Նուբար փաշայի գծավորու
թյամբ Ազգային պատվիրակութ
յան ներկայացրած հուշագիրը,
որի համաձայն 1915–1919թթ.
հայերի ունեցած նյութական
կորուստները հաշվվում են
19.130.982.000 ֆրանսիական
ֆրանկ, որից 14.598.460.000-ը
բաժին է ընկնում արևմտահա
յությանը, իսկ 4.532.472.000-ը՝
Հայաստանի Հանրապետությա
նը։ Սակայն հաշվի առնելով այն,
թե ինչ պայմաններում է կազմվել
ու վեհաժողովին ներկայացվել
այդ փաստաթուղթը՝ ակնհայտ
է դառնում, որ նշված թիվը ամե
նևին էլչի կարող մեկնակետ հա
մարվել։
Բանն այն է, որ Փարիզի վե
հաժողովին Ազգային պատվի
րակության կողմից բավական
սեղմ ժամկետում ներկայացված
հուշագրում ամբողջական չի
ներկայացվել
արևմտահայու
թյան ազգային սեփականության՝
առաջնորդարանների, հայկա
կան եկեղեցիների և մատուռնե
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րի, վանքերի, վարժարանների,
դպրեվանքերի և որբանոցների
ողջ ունեցվածքը՝ իրենց կալ
վածքներով, կահկարասիով և
այլն։ Պատվիրակության տե
ղեկագրում ներկայացված չեն
եղել նաև հայ կաթոլիկների և
բողոքականների նյութական կո
րուստները։ Օրինակ՝ կայսրու
թյունում հայ բողոքականներն
ունեին 310 ժողովարան, որոնց
բացարձակ մեծամասնությունը
հիմնահատակ կործանվել է։
Պողոս Նուբարի հուշագրում
չեն հաշվառվել այն նյութական
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վնասները, որոնք թուրք-ադրբե–
ջանական զորքերի կողմից
հասցվել են Բաքվի հայությանը
1918 թ.։ Բնականաբար չէին կա
րող նաև հաշվառվել փաստա
թուղթը ներկայացնելուց հետո
արդեն քեմալականների կող
մից 1920 թ. արևելահայությանը,
1921 թ. կիլիկիահայությանը և
1922 թ. Զմյուռնիւսյի հայությանը
հասցված նյութական վնասները։
Ուստի որոշ հեղինակների կար
ծիքով ցեղասպանության շարու
նակության քաղաքականության
արդյունքում հայերին հասցված
նյութական վնասի նշված թի
վը պետք է ավելանա առնվազն
20%-ի չափով։
Հուշագրում շատ հպանցիկ
անդրադարձ է կատարվել հա
յերի բանկային ավանդներին,
մինչդեռ հետագայում բացա–
հայտվել են այդ ավանդների
չափերը ու դրանց բռնագրավ
ման մեխանիզմները։ Ֆրիտյոֆ
Նանսենի «Խաբված ժողովուրդ»
գրքում առկա է Մեծ Բրիտանիա–
յի պահպանողականների և լիբե
րալների պարագլուխներ Սթենլի
Բոլդոփնի և Հերբերտ Ասկվիտի
կողմից իշխող լեյբորիստական
կուսակցությունը ներկայացնող

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
վարչապետ Ռւսմզեյ Մակդո–
նալդին 1924 թ. սեպտեմբերին
հղված դիմումը։ Այդտեղ բրի
տանական կառավարությունը
մեղադրվում էր 1915 թ. հայերի
կոտորածից ու արտաքսումից
հետո նրանց մոտ 5 մլն. ֆունտ
ստերլինգի (թուրքական ոսկով)
չափով հարստությանը տիրա
նալու մեջ։ Հայերի զանգվածա
յին սպանություններից ու բռնի
տեղահանությունից հետո օսմա
նյան բանկում արևմտահայերի
ընթացիկ և ավանդային բան
կային հաշիվները թուրքական
կառավարության
հրամանով
փոխանցվեցին
Կ.Պոլիս՝
պետական
գանձատուն,
իսկ 1916 թ. կառավարութ
յունը այդ գումարից 5 միլիոն
ֆունտ ստերլինգ ուղարկվեց
Բեռլին՝ Գերմանիայի կայսե
րական բանկ (ճ6ւժւԵՅո1<)՝
նոր արժեթղթերի թողարկ
ման նպատակով։ 1918 թ.
կայսրության ողջ պատմու
թյան ընթացքում առաջին
անգամ երիտթուրքական
իշխանությունները թողար–
կեցին 19 մլն. օսմանյան
ոսկուն համարժեք արժեթղ
թեր։ Դժվար չէ թողարկ
ված արժեթղթերի և Գերմա
նիայի կայսերական բանկում
դեպոգիտացված ոսկու միջև։
Անգլիական
դիվանագիտա
կան փաստաթղթերից պարզ է
դառնում, սակայն, որ նշված գու
մարը Գերմանիան բռնագանձել

էր Օսմանյան կայսրությունից,
իբր, օսմանյան պարտքի դի
մաց, իսկ Մեծ Բրիտանիան այդ
գումարը բռնագրավեց Բեռլի–
նից՝ իբրև ռազմատուգանք։ հ
դեպ, Գերմանիայի կայսերական
բանկում դեպոգիտացված այս
30 000 կգ ոսկու հարցը հա
յերի կողմից առաջին անգամ
բարձրացվել է 1984 թ. Տիգրան
Քույումճյւսնի կողմից ժողովուրդ–
ների մշտական դատարանում
Հայոց ցեղասպանության հար
ցը քննարկելու ժամանակ, երբ
ներկայացվեց «Հայոց սեփակա
նության բռնագրավումը և հայ

կական պատմական հուշար
ձանների ոչնչացումը՝ որպես
ցեղասպանության գործընթացի
արտահայտություն»
վերնագ
րով զեկույցը։ Կարծում ենք, որ
նմանօրինակ և այլ ավանդները
նույնպես պետք է հաշվարկվեն
հայերի ունեցած նյութական կո
րուստների թիվը հստակեցնելիս։
Պողոս Նուբարի հուշագիրը
պետք է ճշգրտվի նաև ըստ Հո–
լոքոստի հետևանքով Գերմանի
այի կողմից հրեաներին հասց
ված վնասների հատուցման
փաստաթղթերի, որոնք, մեր
կարծիքով, նախադեպ ու հիմք
կարող են հանդիսանալ Հայոց
ցեղասպանության հետևանքով
հայերին հասցված նյութական
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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վնասները հաշվարկելու գոր
ծընթացում։ Ըստ 1952 թ. սեպ
տեմբերի 10-ին կնքված Լյուք–
սեմբուրգյան համաձայնագրի՝
գումարները Իսրայելին պետք է
վճարվեին որպես հա
տուցում
Հոլոքոստի
տարիներին ոչ միայն
հրեաների նկատմամբ
կիրառված հալածանք
ների,
հետապնդում
ների, այլ նաև նա
ցիստների գողացած
կամ թալան ած հրեա
կան սեփականության
և նրանց ստրկական
աշխատանքի
հա
մար։ Եթե հրեաները
ստրկական
աշխա
տանքներ են կատարել
համակենտրոնացման
ճամբարներում, ապա երիտ–
թուրքերը ստիպել են շատ հայ
արհեստավորների և մանավանդ
օսմանյան բանակ զորակոչված
հայերի անվճար կատարել ինժե–
ներաշինարարական (կառուցել
են կամուրջներ, ճանապարհներ,
փորել խրամատներ) և այլ բնույ
թի աշխատանքներ։ Այս ծանր
աշխատանքների դիմաց «վճա
րը» նրանց առժամանակ կեն
դանի թողնելն էր։ Ուստի պետք
է հաշվարկվեն նաև
տվյալ
աշխատանքների համար չվճար
ված գումարները։
1951 թ. Իսրայելի արտաքին
գործերի նախարար Մ.Շարե–
թը Գերմանիայից պահանջել էր
Իսրայելում վերաբնակեցված,
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ցեղասպանությունից փրկված
500 000 հրեաների ւսբսորբա–
ցիայի համար վճարել 1,5 մլյւդ.,
այսինքն՝ յուրաքանչյուրի հա
մար 3000-ական դոլար։ Ազգային
պատվիրակության ներկայացրած
հուշագրում նույնպես անդրա
դարձ է կատարվել այս հարցին,
սակայն նախատեսված է աքսո
րից վերապրած և արտասահմա
նում ապաստանած յուրաքանչյուր
հայ ընտանիքին, այլ ոչ թե անհա
տին, հատուցել1919թ. համարժե
քով 4000 ֆրանսիական ֆրանկի
չափով։ Նշենք նաև, որ ի տար
բերություն հայերի, հրեաներին
գումարը տրվում էր հրեական
պետությունում աբսորբացիայի
համար, մինչդեռ արևմտահա
յերը դժվարին աբսորբացիայի
գործընթաց են անցել օտար պե
տություններում՝ բացարձակա
պես ոչինչ չստանալով դրա դի
մաց։ Այնպես որ այս խնդիրը
նույնպես պետք է հաշվառվի
նյութական վնասի մեջ։
16

Բացի դրանից՝ նման հաշ
վարկներ կատարելիս պետք է
անպայման հաշվի առնել Թուր
քիայի կողմից Լոգանի պայմա
նագրի դրույթները կոպտորեն
խախտելու միջոցով հայկական
համայնքի կալվածքների ապօ
րինի բռնագրավման հանգա
մանքը։ Հայոց ցեղասպանության
հետևանքով հայերի զանգվա
ծային ունեզրկումը կանխեց
այդ նյութական հարստության
բազմապատկման
հնարավո
րությունը։ Ցեղասպանությունից
հրաշքով փրկված տասնյակ
հազարավոր հայեր, կորցնե
լով իրենց ունեցվածքը, ստիպ
ված էին արտասահմանում
ամեն ինչ սկսել սկզբից՝ կրելով
անասելի սոցիալ-տնտեսական
զրկանքներ։ Այդ իսկ պատճա
ռով Հայոց ցեղասպանության
նյութական հետևանքները հաշ
վարկելիս չպետք է մոռանալ
նաև բաց թողնված շահույթի
մասին։ Նյութական կորուստնե
րի հետևանքների հետ կապված
պետք է հաշվարկվեն նաև ան
ցած տասնամյակների ընթաց
քում այդ գումարի վրա ավելա
ցած թե սղաճը, և թե բանկային

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Ւվ°1. 2014

տոկոսները, որով միայն կամ–
բողջականացվի հայերին հասց
ված նյութական կորուստների
վերջնական թիվը։
Հոգեկան խեղումներ. Հայոց
ցեղասպանության հետևանքով
հասցված հոգեբանական սթրես
ները նույնպես անհետևանք չեն
մնացել և անդրադարձել են հայ
ժողովրդի հետագա կենսագոր
ծունեության վրա։ Հարցի այս
կողմը թերևս պակաս կարևոր
չէ, քան վերը թվարկվածները։
Ցեղասպանության
հետևան
քով հայ ժողովուրդը ձեռք է բե
րել բազմաթիվ հոգեբանական
բարդույթներ ու վախեր, որոնք
ուղղակի և անուղղակի կերպով
ազդել ու շարունակում են ազ
դել ոչ միայն Եղեռնը անմիջա
կանորեն վերապրածների, այլ
նաև հաջորդ սերունդների վրա։
Ընդ որում, խոսքը ոչ միայն ցե
ղասպանությունից անմիջակա
նորեն վերապրածների ու նրանց
սերունդների, այլև ողջ հայ ժո
ղովրդի մասին է, որի մեջ առա
ջացել են թերարժեքության բար–
դույթներ։ Չի վերացել այն վախը,
որ կատարվածը մի օր կարող
է կրկնվել, քանի դեռ մեղավոր

կողմը ոչ միայն չի ընդունել իր
մեղքը և չի ապաշխարել, այլև
շարունակում է ժխտել պատմա
կան իրողությունը։ Իր հայրենիքի
մեծագույն մասը կորցնելով՝ հայ
ժողովուրդը զրկվել է սեփական
կենսատարածքի և նախնինե
րի կերտած ազգային արժեք
ների հետ շփվելու հնարավո
րությունից։ Դրա հետևանքով
առաջացած թերարժեքության
բարդույթներից մեկն էլ պետք
է համարել այն, որ ոմանց մեջ
առաջացել է թերահավատու
թյուն ու անվստահություն ազգի
ապագայի, սեփական ուժերի
ու կարողությունների հանդեպ և
օտար արժեքներին ապավինե
լու հակում։ Ուստի հայ ժողովրդի՝
զարգացման ու առաջադի
մության ձգտումների փոխարեն
Սփյուռքում ու Հայաստանում
տասնամյակներ շարունակ տի
րապեւոել և այսօր էլ մասամբ իշ
խում է գոյատևման փիլիսոփա
յությունն ու հոգեբանությունը։
Հոգեբանական լուրջ հարված
է հասցվել նաև ցեղասպանու
թյան ընթացքում բռնի մահմե
դականացված հայերին, որոնք
մահվան սպառնալիքի տակ

ստիպված հրաժարվել են իրենց
ազգային պատկանելությունից և
ընդունել օտարի կրոնն ու հատ
կանիշները։
Տասնամյակներ
շարունակ նրանք Թուրքիւսյում
ապրել ու ապրում են վախի մթնո
լորտում՝ ստիպված թաքցնելով
իրենց ինքնությունը։ Ներկայումս,
այսպես կոչված, «թաքուն հայե–
րի» շրջանում դրական միտում
է նկատվում, քանզի նրանցից
ոմանք արդեն խոսում են իրենց
հայկական արմատների մասին
և նույնիսկ փորձում են վերա
դառնալ քրիստոնեական կրո
նին, սակայն պետք է խոստովա
նել, որ դա կատարվում է լուրջ
հոգեբանական բարդույթների,
վախի դժվարին հաղթահարման
ճանապարհով։
Հայոց ցեղասպանության հե
տևանքները
հստակեցնելուց
հետո պետք է իրավական տե
սակետից հիմնավորվեն ցեղաս
պանության հետևանքները հաղ
թահարելու առումով Թուրքիային
ներկայացվելիք պահանջները։
Հայոց
ցեղասպանության
գլխավոր հետևանքի՝ հայրե–
նազրկման
հաղթահարման
պահանջը ավելի խելամիտ ու

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ / * 0
իրատեսական է ամփոփել այն
սահմաններով, որոնք ամրագր
ված են 1920 թ. նոյեմբերի 22-ի
ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլ–
սոնի իրավարար վճռով, ինչը ոչ
միայն չի հակասում, այլև համա
պատասխանում է ցեղասպա
նության իրականացման պահին
գործող միջազգային իրավա
կան նորմերի, մասնավորապես
1907 թ. հոկտեմբերի 18-ին
ստորագրված
«Միջազգային
բախումների խաղաղ կարգա
վորման մասին» կոնվենցիայի
դրույթներին, որոնց համաձայն
կողմերի միջև վեճի կարգավոր
ման եղանակ էր դիտարկվում
նաև միջազգային իրավարա
րությունը (արբիտրաժը)։ Ուս
տի Վուդրո Վիլսոնի իրավարար
վճիռն իրավացիորեն կարելի
է համարել իբրև քաղաքական
պատասխանատվություն՝ հայե
րի նկատմամբ կատարված ցե
ղասպանության համար։
Ազգային-մշակութային
ցե
ղասպանության դրույթը ներ
կայացված է եղել ՄԱԿ-ի 1948 թ.
դեկտեմբերի 9-ի «Ցեղասպա
նության կանխարգելման և դրա
համար պատժի մասին» կոնվեն
ցիայի նախագծում, սակայն որոշ
երկրների հակազդեցության հե
տևանքով այն դուրս է մղվել, ուս
տի բացակայում է փաստաթղթի
տեքստից։ Նման դրույթի ընդու
նումով կարելի էր պատասխա
նատվության կանչել մշակութա
յին արժեքները ոչնչացնողներին։
Սակայն վերջինիս բացակայու
թյունը չի նշանակում, որ նույն
նպատակին չի կարելի հասնել
այլ փաստաթղթերի միջոցով։
Օրինակ՝ Հայոց ցեղասպանու
թյան արդյունքում մշակութա
յին ժառանգության կորուստնե
րի վերականգնման պահանջը
կարող է հիմնավորվել 1923 թ.
հուլիսի 24-ի Լոգանի պայմա
նագրի՝ ոչ մահմեդականների
իրավունքների պաշտպանությա–
Ւվ°1. 2014

17

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
նը վերաբերող 37-44 հոդված րեն վարվող Հայոց ցեղասպա
ներով։ Բացի դրանից՝ Թուրքի– նության ժխտողական քա ղա քա 
այում հայկական մշակութային կանության դադարեցումը։
ժառանգության հարցը կարող է
«Հայոց
ցեղասպանության
պաշտպանվել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կա հետևանքների հաղթահարման
նոնադրության դրույթներով, քա  և Թուրքիային ներկայացվելիք
նի որ թե Հայաստանը և թե Թուր պահանջների
հիմնավորման
քիան այդ կազմակերպության պատմաիրավական փաթեթը»
անդամ-երկրներ են։
(այսուհետ՝ Պահանջների փա
Միջազգային
իրավունքը, թեթ) Հայաստանի և Սփյուռքի
անշուշտ, նախատեսում է պա կողմից միասնաբար մշակելու
տասխանատվություն
նաև հանգամանքը կարևոր է այն
նյութական վնասները հատու քանով, որ ցեղասպանության
ցելու իմաստով։ Հատուցման հետևանքների և Թուրքիային
համընդգրկուն ձևը, ինչպես ներկայացվելիք պահանջների
հայտնի է, փոխհատուցումն է, հարցում կձևավորվի միասնա
սակայն կա նաև ռեստիտուցի– կան մոտեցում, որից այլևս չի
այի ինստիտուտը, որը ենթադ կարող լինել որևէ շեղում։ Կար
րում է նյութական արժեքների ծում ենք, որ Հայաստանի Հան
կամ նախկին իրավական վիճա րապետությունը «Պահանջների
կի վերականգնումը, այդ թվում՝ փաթեթին» պետք է տա հայեցա
բնեղենով։ Ռեստորացիան նա կարգի կարգավիճակ, որպես
խատեսում է, որ պետք է վերա զի, քաղաքական կոնյուկտու–
կանգնվեն այն բոլոր իրավունք րայի փոփոխությունից անկախ,
ները, որով օժտված են եղել երկրի արտաքին քաղաքակա
հանցագործության
զոհ-խմբի
անդամները մինչև դրա կատա
րումը։ Այսինքն՝ միջազգային
իրավունքը նախատեսում է ոչ
միայն Հայոց ցեղասպանության
հետևանքով հայերին հասցված
նյութական վնասի հատուցում,
այլև նրանց իրավունքների վե
րականգնում այն գույքի և ու
նեցվածքի նկատմամբ, որը հա
նիրավի բռնազավթվել է տվյալ
հանցագործության հետևանքով։
Հայոց ցեղասպանության հո
գեբանական կամ բարոյական
հետևանքների վերականգնման
տեսակետից միջազգային իրա
վունքում կիրառելի է սատիսֆւսկ–
ցիան (բավարարում), որը կարող
է արտահայտվել խախտման
ճանաչման, ափսոսանքի արտա
հայտման, պաշտոնական ներո
ղության կամ որևէ այլ պատշաճ
ձևերով։ Այս առումով սատիս–
ֆակցիայի կարևոր դրսևորում
կարող է համարվել նախևառաջ
Թուրքիայի կողմից պետականո
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նության մեջ այս ուղեծրից ոչ
մի շեղում չկատարվի։ Այս քայ
լի նպատակը պետք է լինի այն,
որ օրենսդրորեն արգելվի որևէ
քայլ, որը կլինի շեղում ընդուն
ված «Պահանջների փաթեթից»։
Համապատասխան օրենքի ըն
դունումից հետո «Պահանջների
փաթեթը» լինելու է բաց և հրա
պարակային փաստաթուղթ, լայ
նորեն տարածվելու է հայության
շրջանում և աշխարհով մեկ։
Ռազմավարական
այս
փաստաթղթի
հիման
վրա
Սփյուռքի ու Հայաստանի հա
մապատասխան
կառույցների
ու մասնագետների համատեղ
ջանքերով պետք է մշակվի նաև
մարտավարական,
կիրառա
կան փաստաթուղթը՝ «Հայոց
ցեղասպանության
հետևանք
ների հաղթահարման գործողու
թյունների ծրագիրը» (այսուհետ՝
Գործողությունների
ծրագիր)։
Գործողությունների
ծրագրում

I
մատնանշվելու են այն մեթոդ
ներն ու մեխանիզմները, որոնցով
հնարավոր է լինելու հասնել վերը
նշված հետևանքների հաղթա
հարմանը։ Այս փաստաթուղթը, ի
տարբերություն առաջինի, լինելու
է փակ՝ նախատեսված սահմա
նափակ օգտագործման համար,
թույլ չտալու համար, որ հակա
ռակորդը նախապես իմանալով
հնարավորություն ստանա կան–
խարգելիչ քայլերով չեզոքացնել
իր համար անբարենպաստ հե
տևանքները։
Գործողությունների ծրագրի
կարևորագույն
հիմնախնդիր–
ներից մեկը պետք է դառնա
կատարվելիք աշխատանքնե
րի բաժանումը Հայաստանի և
Սփյուռքի միջև՝ ելնելով նրանց
իրավասություններից, կարողու
թյուններից ու փորձառությունից։
ճիշտ այնպես, ինչպես Հոլոքոս–
տի հատուցման գործընթացում
հստակ դերաբաժանում էր կա–

տարվել Իսրայելի ու սիոնիստա
կան
կազմակերպությունների
միջև, նույն կերպ Հայոց ցեղաս
պանության հետևանքների վե
րացման գործընթացում պետք
է հստակեցվի, թե ինչ է անելու
Հայաստանը և ինչ խնդիրներ
են դրվելու Սփյուռքի վրա։ Գոր
ծողությունների ծրագրում նաև
պետք է հստակեցվեն այն ուղ
ղությունները, որոնցով պետք է
տարվեն աշխատանքները։ Մեր
կարծիքով դրանք զուգահեռա
բար պետք է ընթանան թե իրա
վական, և թե քաղաքական հար
թությունների վրա, ընդ որում
վերջինս պետք է պարունակի
ինչպես քարոզչական, այնպես էլ
գիտական բաղադրիչներ։
Ամփոփելով նշենք, որ չնա
յած կատարված հսկայական
աշխատանքին, դեռևս բավա
կան շատ անելիքներ կան։ Հայոց
ցեղասպանության
հետևանք
ների հաղթահարմանն ուղղված
աշխատանքները մենք պետք է
կատարենք միասնաբար ու հե
տևողականորեն՝ ճիշտ օգտ ա 
գործելով եղած ռեսուրսները ու
հաշվենկատորեն օգտվելով ըն
ձեռված միջազգային իրավա
կան ու քաղաքական հնարավո
րություններից։ Անշուշտ, նման
ճանապարհը դյուրին չի լինե
լու, կան լուրջ խոչընդոտներ ու
դժվարություններ, բայց դրանք
հաղթահարելի են, եթե մեր ար
դար դատը մինչև վերջ տանելու
կամք և վճռականություն ունե
նանք։ Հեռու չէ Հայոց ցեղասպա
նության 100-ամյակը, ուստի մենք
հապաղելու և առավել ևս սխալ
վելու իրավունք չունենք։ Հայոց
ցեղասպանության հետևանքնե
րի հաղթահարումը միայն հա
մայն հայության իրավունքների
վերականգնումն ու անվտանգու
թյան ապահովումը չէ։ Ի վերջո,
չպետք է մոռանանք, որ դա նաև
մեր սրբազան պարտքն է Հայոց
ցեղասպանության անմեղ զոհե
րի հիշատակի առաջ։
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Ռազմական
տեխնիկա
յի առաջընթացը չի կրճատում
պատերազմների
տևողությու
նը։ Այսպիսի եզրակացության են
հանգել Շվեդիայի Գոտենբուրգ
քաղաքի համալսարանի պատ
մաբանները։ Վերլուծելով 1817–
1992 թթ. ընթացքում աշխարհում
տեղի ունեցած ռազմական բա
խումները՝ նրանք պարզել են,
որ պատերազմի տևողությունը
կախված չէ օգտագործվող զեն
քից, թեև այն տարեցտարի կա
տարելագործվում է։
Աշխարհի համակարգչային
մայրաքաղաքը ոչ թե Սիլիկոնւս–
յին հովիտն է, այլ Թաիլանդը։
Համակարգիչների համար անհ
րաժեշտ բոլոր միկրոսխեմաների
50 %-ը, ցուցադրիչների (դիսփ–
լեյ) 70 %-ը և նոութբուքերի 90
%-ը արտադրվում է այդ կղզում։
Սիկրոսխեմա պատրաստելու
համար անհրաժեշտ է կատարել
800-1000 գործողություն։
Համաձայն Ավստրալիայի վի
ճակագրության՝ այդ երկրում շի
կահեր կանանց աշխատավար
ձը 7 %-ով ավելի բարձր է, քան
շագանակահերներինը և թխա–
հերներինը։
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Յուրաքանչյուր քա ղա քա 
կիրթ ժողովուրդ ունի իր հոգևոր–
մշակութային խորհրդանիշը։ Հայ
ժողովրդի համար այն անկաս
կած Աեսրոպ Մաշտոցի անվան
Մատենադարանն է՝ հին ձեռագ
րերի և փաստաթղթերի պահ
պանման և ուսումնասիրման
կենտրոնը և հայերեն ձեռագիր
մատյանների ամենախոշոր պա
հոցը աշխարհում։
Մատենադարանը ստեղծվել
է խորհրդային կարգերի հաս
տատման արշալույսին՝ 1921 թ,
էջմիածնի
մատենադարանի
հիմքի վրա և կոչվել է կուլտուր–
պատմական ինստիտուտ։ Սա
կայն «Մատենադարան» անվան
ված երևույթը հայոց աշխարհում
ունեցել է շատ հին ավանդույթ
ներ, որի մասին առաջին տեղե
կությունները մեզ հասել են հին
գերորդ դարից։ Նույն դարի հայ
պատմիչը՝ Ղազար Փարպեցին,
վկայակոչում է, որ էջմիածնի
կաթողիկոսությանը կից գոր
ծել է գրատուն, որտեղ պահվել
են հայերեն և հունարեն բազ
մաթիվ ձեռագրեր։ Մաշտոցյան
մատենագրության սկզբնավո
րումից ի վեր Հայաստանում և
20

Հ ե տ ա զ ո տ ա կ ա ն ուղղությունը՝ ճ1 ճդ. հա յ
հ ա ս ա ր ա կ ա կ ա ն մ տ քի պ ա տ մություն,
հա յ մա մուփ պ ա տ մություն

հայաշատ այլ վայրերում գրվել
և ընդօրինակվել են հազարավոր
ձեռագիր (գրչագիր) մատյան
ներ, որոնք խնամքով պահվել և
պահպանվել են վանքերի և մե
նաստանների գրատներում և
մատենադարաններում։ Սակայն
միջնադարից սկսած հայոց ձե
ռագիր մատյաններին մշտապես
սպառնացել է օտար՝ հեռու և
մոտիկ նվաճողների ավարառու
թյան ու ոչնչացման մոլուցքը։
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Եվ հարյուրամյակներ շա
րունակ հայոց լեռնաշխարհի
զանազան կողմերում չտեսնված
վայրագությամբ քանդվել, ավեր
վել են մեծ ու փոքր մատենադա
րանները, հրո ճարակ դարձել
տասնյակ հազարավոր ձեռագիր
մատյաններ։ Հայ պատմիչնե
րը արձանագրել են քոչվոր հոր
դաների կողմից հայոց հարուստ
ձեռագրատները հիմնահատակ
ավերելու, այրելու և կործանելու

բազմաթիվ փաստեր և իրողու
թյուններ։ Միայն 1170 թ. սե|ջուկ–
թուրքերը Սյունյաց Բաղաբերդ
ամրոցից կողոպտել և ոչնչաց
րել են շուրջ 10.000 ձեռագիր
մատյաններ։ Պատմիչ Կիրւս–
կոս Գւսնձակեցին վկայակոչում
է, որ մոնղոլական նվաճողները
1242 թ. Կարին (էրզրում) քա 
ղաքի մատենադարանից հւսփշ–
տակել են մեծ թվով ձեռագրեր։
1298 թ. եգիպտական մամլուքնե–
րի արշավանքների հետևանքով
մեծապես ավերվել է Կիլիկիայի
հայոց թագավորության մայրա
քա ղա ք Սսի պետական գանձա
տունը, որտեղ պահվում էին
արժեքավոր մատյաններ։
Իսկ էջմիածնի մատենադա
րանը, ըստ Ներսես Աշտարակե–
ցու տեղեկությունների, վերջին
անգամ ենթարկվել է ավերման
ու կողոպուտի 1804 թ.։
Սակայն այս ամենով չի
ավարտվում հայոց ձեռագրերի
դժնդակ փորձությունը։ Առջևում
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բաժանելով) հասցնում են էջմի
սպասվում էր հայ ժողովրդի՝
երբևիցե ապրած ամենամեծ ող ածին։ Հայկական ձեռագրերը
բերգությունը՝ XX դարի առա հայ զինվորների նման իրենց
ջին ցեղասպանությունը։ 19-20– վրա կրում են արյան ու վերքի,
կրակի ու կողոպուտի բազում
ական թթ. հիմնիվեր ավերվեցին
Արևմտյան Հայաստանի և Օս հետքեր ու սպիներ։
Եղեռնից մազապուրծ հազա
մանյան կայսրության այլ վայրե
րավոր հայկական ձեռագրեր
րում գտնվող խոշոր կրթական
փրկվեցին թուրք բարբարոսնե
ու մշակութային կենտրոնները,
րի սրից և հրից՝ հանգրվանելով
հրի մատնվեցին հազարավոր
հայկական արժեքավոր, հազ աշխարհի տարբեր քաղաքների՝
վագյուտ մատյաններ։ Ոչ ոք, ոչ Վենետիկի, Վիեննայի, Երուսա–
ղեմի, Բեյրութի, Լոնդոնի, Փարի
մի վիճակագրություն ճշգրիտ
չի կարող տալ ոչնչացված հա զի, Մոսկվայի, Սանկտ-Պետեր–
յոց անգին մատյանների իրա բուրգի, Թիֆլիսի, Նոր Ջուղայի
թանգարաններում, գրատնե
կան թիվն ու քանակը։ Հայոց
ցեղասպանությունը նաև հայոց րում ու գրադարաններում։ Այլ
գրի և գրքի մեծ եղեռնն էր։ Նույ երկրների գրապահոցներում առ
այսօր պահպանվում են շուրջ
նիսկ այդ ւսմենաողրերգական
պահին, այնուամենայնիվ, նույն 31.000 հայերեն ձեռագրեր։
Բարեբախտաբար, հայերեն
այդ կորստյան պահերին փոր
ձեռագրերի
առյուծի բաժինը
ձում էին փրկել հայոց դարավոր
պահպանվում է մայր հայրե
մատյանները։ Հիշենք երկու հայ
նիքում՝
Ս. Մաշտոցի անվան
կանանց խիզախ, սխրալից վար
Մատենադարանում,
որի հա
քը, որոնք երկու փութ կշռող ձե
ռագիր մատյանը (Մշո ճառըն վաքածուն զգաւիորեն հարս
տիրը) 1915 թ. Մշո Ս. Առաքելոց տացավ 1920-30-ական թթ.։
վանքից շալակած (եր Ձեռագրերի մի մասը՝ բերվել էր
Արևմտահայաստանի տարբեր
կու մասի
գավառներից (հատկա
պես Վաս–
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պարականի և Տւսրոնի), մյուս
մասը խորհրդային տարածքի
հայկական վանքերից ու եկեղե
ցիներից, Մոսկվայի Լազարյան
ճեմարանից, Թիֆլիսի հայոց
ազգագրական ընկերությունից,
Ներսիսյան դպրոցից, Թւսվյփգի
հայոց առաջնորդարանից և այլ
վայրերից։
1939 թ. Մատենադարանը
էջմիածնից տեղափոխվում է
Երևան և տեղավորվում Հան
րային գրադարանի շենքում։
Մնվանի ճարտարապետ Մարկ
Գրիգորյւսնի նախագծով 1945 թ.
Երևանում սկսվում է Մատենա
դարանի հիմնական շենքի կա
ռուցումը և ավարտվում 1957 թ.։
1959 թ.
Մատենադարանը
հանգրվանում է նորակառույց
շենքում։ Այդ պահից ի վեր Մա
տենադարանի
գեղատեսիլ
կառույցը դառնում է մայրա
քաղաքի խորհրդանիշ այցե–
քարտերից մեկը։ Նրան բնորոշ
է հայկական ճարտարապետու
թյան՝ միջնադարյան խորունկ
գծերի և արդիական արտա
22

հայտչամիջոցների
ներդաշ
նակ զուգակցումը։ 1959 թ.
Մատենադարանին տրվում է
գիտահետազոտական ինստի
տուտի կարգավիճակ։ Մինչև
օրս Մատենադարանի գիտաշ
խատողների ջանքերով հրատա
րակվել են հազարավոր հայա
գիտական աշխատություններ,
որոնք ունեն գիտական մեծ ար
ժեք։
Ձեռագրերի ուսումնասիրու
թյունները կատարվում են ինս
տիտուտի գիտական մի շարք
բաժիններում։
Մ. Մաշտոցի անվան Մատե
նադարանի առաջին տնօրենը
եղել է անվանի հայագետ, ակա
դեմիկոս Լևոն Խաչիկյանը, որը
պաշտոնավարելէ 1954-1982 թթ.։
Այնուհետև
պաշտոնավարել
է Խորհրդային Հայաստանի
ճանաչված մտավորականներից
մեկը՝ փիլիսոփայական գիտու
թյունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը
(1982-2007 թթ.)։ 2007 թ. հուլի
սից Մատենադարանի հաստա
տության տնօրենն է բանասիրա
կան գիտությունների դոկտոր,
ճանաչված բանաստեղծ և
թարգմանիչ Հրաչյա Թամրազյա–
նը՝ նշանավոր գրականագետ
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Հրանտ Թամրազյանի որդին։
Նրա պաշտոնավարության օրոք
արդեն կատարվել են որոշակի
ներքին բարեփոխումներ և կա
ռուցվածքային փոփոխություն
ներ։ Մատենադարանի գիտա
տեխնիկական
անձնակազմը
եռապատկվել է, բացվել են
շուրջ տասը նոր բաժիններ և
ծառայություններ։ Հիմնովին վե
րափոխվել է սարքավորումնե
րի, տեխնիկական միջոցների և
տեխնոլոգիաների բազան։ ճար
տ ա ր ա պ ե տ ա շի ն ա ր ա ր ա կ ա ն
նորագույն
տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ կառուցվել և շարք
է մտել նոր մասնաշենք՝ գիտա
հետազոտական մի խոշորա–
գույն համալիր, պահպանության
և անվտանգության բացառիկ
պայմաններով և սպասարկման
բարձր մակարդակով։ Այն իր տե
սակի մեջ լավագույններից մեկն
է սույն տարածաշրջանում։ Այս
նոր մասնաշենքում ստեղծվել
են բոլոր նպաստավոր պայման
ները գիտաստեղծագործական
արդյունավետ աշխատանքներ
ծավալելու համար։ Գործում է մեկ
մեծընթերցասրահ, որից ամեն օր
օգտվում են հարյուրավոր ընթեր
ցողներ։ Գեղեցիկ, սյունազարդ,
շատ ընդարձակ, հարմարա–
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դարից գրել են մագաղաթների
վրա, իսկ 10-րդ դարից գործած
վել է թուղթը։ Մատենադարա
նում պահվող հայերեն հնագույն
ամբողջական ձեռագիրը յոթե
րորդ դարում ընդօրինակված
մագաղաթյա Ավետարանն է, իսկ
հնագույն հայերեն թղթե ձեռա–
գիրը գրվել է 981 թ.։
Միջնադարում մագաղաթյա
հնացած ձեռագրերը երբեմն նո
րից վերամշակվել են և վերստին
օգտագործվել։ Մատենադարա
նում պահվում են նման կարգի
մեկ տասնյակի չափ հայերեն ձե
ռագրեր։ Դրանցից մեկը Սանա–
սարյան Ավետարանն է, որի հին
գրությունը հինգերորդ դարից է,
իսկ նորը՝ 986 թ.։
Այցելուներին գրավում ու
վետ ընթերցասրահում գործում ներքին կառուցվածքը, այն դար զարմացնում են հայկական ձե
է լուսավորության, տաքացման ձել է շարժունակ, իսկ հիմնական ռագրերի խիստ տարբեր չա
և հովացման արդիական համա ցուցադրությանը զուգահեռ գոր փերն ու ծավալները։ Խոշոր և
կարգ, ընթերցողներին մատուց ծում են նաև թեմատիկ ցուցադ փոքրիկ ձեռագրերի օրինակ են
վում են անվճար ինտերնետ և րություններ։ Վերջիններս ժամա հանդիսանում Հովհաննես Ման–
այլ ծառայություններ։ Գործում են նակ առ ժամանակ փոփոխվում գասարենց գրչի ընդօրինակած
ներքին ընթերցասրահներ, տար են, լրացվում ու հարստացվում «ճառընտիրը» և «Աղոթագիր–
բեր նշանակության դահլիճներ։ նոր արժեքներով։
քը»։
Նոր մասնաշենքի հանդիսավոր
Մ. Մաշտոցի անվան Մա
Մատենադարանի գիտաշ
բացումը տեղի է ունեցել 2011 թ. տենադարանը վաղուց դար խատողները հետազոտելև հրա
սեպտեմբերի 21-ին՝ Հայաստա ձել է այն ցանկալի տեսարժան պարակել են միջնադարյան հայ
նի անկախության տարեդար վայրը, որտեղ գրեթե ամեն օր փիլիսոփայական մտքի բազմա
ձին։ Հիանալի, նոր ու փայլուն հյուրընկալվում են ամենատար թիվ հուշարձաններ, միջնադա
ճարտարապետական
ոճեր բեր տարիքի, ազգության, մաս րի հայ գրականության, լեզվի
ու լուծումներ են առաջադրվել նագիտության ու զբաղմունքի ու քերականության լավագույն
վեհատեսիլ սույն կառույցով տեր մարդիկ աշխարհի բոլոր նմուշներ, ինչպես նաև ճշգրիտ
(ճարտարապետ՝ Արթուր Մես– ծայրերից։ Հատուկ կրթական գիտություններին՝ մաթեմատի
չյան)։ Նախկին հիմնական շենքը պատրաստվածություն անցած կային, տիեզերագիտությանը,
լիովին վերանորոգվել է, թար բացատրողները նրանց սիրով բժշկությանը, տոմարագիտու–
մացվել ու առավել գեղեցկատես ու ջերմությամբ ներկայացնում
դարձել։ Այն, ըստ էության, վե են հայոց հինավուրց քա ղա 
րածվել է թանգարանի։ Եթե քակրթությունը խորհրդանշող
անցյալում գործում էր ընդամե հնագույն հուշարձանները՝ մա
նը մեկ ցուցասրահ, ապա այժմ գաղաթյա բեկորներ հինգերորդ
այցելուները հնարավորություն և վեցերորդ դարերից, արժեքա
ունեն այստեղ գտնվող մշակույ վոր, նախշազարդ ձեռագրեր,
թի գանձերին ու մասունքներին հասուն և ուշ միջնադարից, նաև
ծանոթանալ տասնհինգ ցու քարայրերում հայտնաբերված
ցասրահներում։ Կարևոր բարե քարացած ձեռագրեր ու պատա
փոխումների շարքում պետք է ռիկներ։ Օտարազգի այցելուն
դիտարկել նաև այն նորույթը, որ պարզ և հստակ պատկերացնում
փոխվել է ցուցադրությունների է, որ հայերը սկսած հինգերորդ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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թյւսնը վերաբերող երկեր։ Մա
տենադարանի ձեռագրերը հայ
հինավուրց մանրանկարչական
արվեստը ներկայացնող անս
պառ նյութ են պարունակում և
առանձին ուսումնասիրության
մի ուրույն բնագավառ են։ Այղ
առումով ևս լուրջ աշխատանք
ներ են կատարվել, ընթերցողի
գրասեղանին են դրվել մի շարք
բարձրարժեք
հուշամատյան
ներ։ Որոշակի ձեռքբերումներ
են եղել նաև միջնադարյան հայ
երաժշտության ուսումնասիրու
թյան բնագավառում։
Մատենադարանում ի հայտ
են եկել մեր մշակութային կա
պերը։ Այստեղ պահպանվում են
նաև օտարալեզու ձեռագրեր։
ժամանակի ընթացքում օտարա
լեզու ձեռագրերի հավաքածուն
բավական հարստացել է և ներ
կայումս պարսկերեն, վյւացերեն,
եթովպերեն, սլավոներեն, արա
բերեն և այլ լեզուներով ձեռագ
րերը զգալի թիվ են կազմում մի
շատ կարևոր մշակութային ու
պատմական առաքելությամբ՝
Մատենադարան
հրավիրելով
այդ լեզուների տեր ազգերի հո
գևոր պատմությամբ զբաղվող
անձանց, կազմակերպություննե
րի կամ պատվիրակների։ հ դեպ,
այս լուսավոր պատերի ներսում
24

բացահայտելով նաև այնպիսի
ճշմարտություններ, որոնք մնա
ցել էին պատմության խավարի
մեջ և անծանոթ նաև այդ նույն
օտարազգի ուսումնասիրողնե
րին։
Մատենադարանի գլխավոր
ավանդապահ Գևորգ Տեր-Վար֊
դանյանը նշում է, որ հայկա
կան ամբողջական ձեռագրերի
թիվն այժմ հասնում է 11.234-ի,
իսկ հայերեն և օտար լեզունե
րով ձեռագրերի թիվը կազմում
է 20280։ Օտարալեզու ձեռագրե
րից քանակական առումով մեծ
թիվ են կազմում արաբատառ
ձեռագրերը (պարսկերեն, թուր
քերեն, արաբերեն)։ Մատենա
դարանի գիտահետազոտական
հիմնական ոլորտներից մեկը
ձեռագրերի
նկարագրության
աշխատանքն է։ Արդեն հրատա
րակվել է հայերեն ձեռագրերի
նկարագրության յոթ հատոր,
ութերորդ հատորը հրատարա
կության ընթացքում է, իսկ իննե
րորդը գտնվում է խմբագրման և
սրբագրման ընթացքի մեջ։
Մատենադարանի՝
որպես
գիտահետազոտական հաստա
տության կարևորագույն խնդիր
ներն են հին ձեռագրերի պահ
պանությունը, վերականգնումն
ու պատճենահանումը, ձեռագ
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րերի հավաքումը, հայերեն ձե
ռագրերի Մայր ցուցակի կազ
մումը, բնագրերի, ինչպես նաև
հայկական մանրանկարչության
հուշարձանների ուսումնասիրու
թյունն ու հրապարակումը, հա
մաշխարհային նշանակություն
ունեցող միջնադարյան հայկա
կան աղբյուրների՝ օտար լեզու
ներով հրապարակումը և մեր
ազգային ձեռագրական մշա
կույթի տարածումը։
Մատենադարանի
գիտա
կան գծով փոխտնօրեն Շուշւս–
նիկ Խաչիկյանը (Լ. Խաչիկյանի
դուստրը) նշում է, որ իրենց հաս
տատության գիտական բոլոր
ուղղությունները բազմաբնագա–
վառ ոլորտներ են և ավանդական
գործառույթներից զատ՝ ավելա
ցել են գերարդիական նշանա
կության գործունեության ոլորտ
ներ։ Դրանցից է ձեռագրերի
պահպանության գերարդիական
համակարգը։ Հատուկ նյութերի
օգնությամբ ձեռագրերը ախտա
հանվում են և անցնում բուժ
ման լիակատար գործընթաց,
ապա պաշտպանվում արտա
քին ազդեցություններից հատուկ

տեխնոլոգիայով։ Մասնագիտա
կան պատրաստություն անցած
շուրջ քսանհինգ մասնագետներ
տիրապետում են այդ գործին։
Շ. Խաչիկյանի հավաստիաց–
մամբ երիտասարդները սիրով
գալիս են իրենց մոտ աշխատե
լու, և այսօրվա դրությամբ երի
տասարդական զգալի ներուժ է
գործում գիտահետազոտական
տարբեր
աշխատանքներում։
Բացվել է նաև ասպիրանտուրա
յի բաժին։
Մատենադարանը արդիա
կան տեսք է ստանում նաև ձե
ռագրերի թվայնացման աշխա
տանքներով։
Թվայնացման
բաժինը համալրվել է գերժամա–
նակակից տեխնիկական միջոց
ներով։ Մատենադարանի կայքի
«Թվային ռեսուրսներ» բաժնում
արդեն հասանելի են ձեռագրերի
Մայր ցուցակի՝ մինչև այժմ լույս
տեսած բոլոր յոթ հատորների
թվային տարբերակները։ Թվային
տարբերակով արդեն հասանե
լի է Սիմեոն Լեհացու «Ուղեգրու
թյան» միակ ձեռագիր օրինա
կը, որը պահվում է Վարշավայի
Ազգային գրադարանում։
Այժմ ընթերցողներին տրա
մադրվում են ձեռագրերի թվայ–
նացված տարբերակները, որը
զգալիորեն հեշտ է դարձնում ու
սումնասիրության գործընթացը։
Վերազինվել է ձեռագրերի
վերականգնման բաժինը, որտեղ
աշխատող մասնագետներն ու
նեն միջազգային մակարդակի
պատրաստություն և Փորձառու
թյուն։
Հիմնադրման օրվանից մինչ
այսօր
Մատենադարանում
գիտական բեղմնավոր գործու
նեություն են ծավալել բազմաթիվ
նշանավոր գիտնականներ, բա
նասերներ, պատմաբաններ, լեզ
վաբաններ։
Մատենադարանը 1941 թվա
կանից հրատարակում է իր
գիտական հանդեսը՝ «Բանբեր

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՈԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Մատենադարանի»։ Ամեն տարի
այստեղ հրատարակվում են հա
յագիտական լուրջ հետազոտու
թյուններ։ Հայոց Մատենադարա
նը վաղուց ի վեր սերտ կապերի
մեջ է ձեռագրական մշակույթի
խնդիրներով զբաղվող արտա
սահմանյան
գիտական
և
թանգարանային
համանման
հաստատությունների հետ, կա
տարում է գրքերի, մանրանկար
ների և մշակութային զանազան
մասունքների փոխանակում։
Մատենադարանը հանդես է
գալիս որպես խոշոր գիտաժո–
ղովների կազմակերպիչ և մաս
նակից։
Այստեղ էլեկտրոնային կա
տարյալ միջոցներով սարքա ես ամենակուլտուրական պատ
վորված դահլիճներում տեղի են մական մի ժողովրդի հանդի
ունենում ամենամյա գիտաժո– ման, որը դասական հնադարից
ղովներ, սեմինարներ և խորհր ընդհուպ մինչև ներկա ժամա
դակցություններ։ Սերտ կապերով նակներս հաշվվել է և հաշվվում
և աղերսներով համագործակցե է կուլտուրական ազգերի առա
լով աշխարհում հայտնի համան ջին շարքերում»։ ԽՍՀՍ ժողովր
ման գիտական կենտրոնների դական նկարիչ հ.Կասիցանը և
հետ՝ ԱՊՀ-ում Մատենադարանը արվեստի վաստակավոր գոր
ձեռք է բերել գիտական բազա ծիչ Ս. Խմելկոն արձանագրել
յին կենտրոնի կարգավիճակ։ են. «Այստեղ ապրում է մեծ մշա
2014 թ. աշնանը Մատենադա կույթը հայ ժողովրդի, որը 1500
րանում նախատեսված է մի տարի ի վեր պահպանում է իր
ջազգային լայն հնչեղության գեղարվեստական հմայքը և գե
գիտաժողովի անցկացում, որի րում է մեզ շքեղ գեղագրությամբ,
նախապատրաստական աշխա գույների ուժով ու թարմությամբ և
տանքներն արդեն սկսված են։
գիրք կազմելու վարպետությամբ։
Բազմաթիվ օտարազգի նշա Թող կեցցե այն ժողովուրդը, որը
նավոր գործիչներ, գրողներ, պահպանել է այսպիսի արժեք
գիտնականներ, դիվանագետ ներ»։
ներ, պետական բարձր պաշ
Այսօր ևս Սատենադարանը
տոնյաներ հիացմունքով են ամեն օր շարունակում է ավե
արտահայտվել
Մատենադա լացնել, բազմապատկել հայ ժո
րանում պահվող մշակութային ղովրդի, հայկական մշակույթի
եզակի արժեքների վերաբերյալ։ ջերմ ու անկեղծ նվիրյալների
Նրանցից, օրինակ, ֆրանսիացի թիվն ամբողջ աշխարհում։
հայտնի գրող Հանրի Բարբյուսը
Իսկապես, իրավացի է Մա
հետևյալն է նշել. «Մատենադա տենադարանի տնօրեն Հր. Թամ–
րանը հարստացրեց իմ միտքը։ րազյանը, երբ շեշտադրում է, որ
Ես երջանիկ եմ»։ Ակադեմիկոս Մատենադարանը մեր ինքնու
Տարլեն գրելէ. «Հայաստանի Մա թյունն է, դրոշն ու զինանշանը։
տենադարանը անջնջելի տպա
Նա, հիրավի, մի օրհներգ է, որ
վորություն է թողնում։ Կանգնած հնչում է հավերժորեն։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Առաջին սոսնձվող փոստա
յին դրոշմանիշը թողարկվել է
Անգլի այ ում շուրջ 170 տարի
առաջ՝ 1840 թ. մայիսի 6-ին։
Մասնագետները շեշտում են՝
փոստային և սոսնձվող, քանզի
դրանից առաջ էլ տարբեր երկր–
ներում գոյություն ունեին դրոշ
մանիշեր, որոնք վկայում էին,
օրինակ, հարկերի ու տուրքերի
վճարման մասին, կային նաև
փոստային ծրարներ՝ դրոշմ
ված որևէ խորհրդանիշով, որը
նշանակում էր, որ ծրարի գինը
ներառում է նամակը տեղ հասց
նելու գինը։
Աստղագիտության
ուսու
ցիչ, մեխանիկ, գյուտարար և
քաղաքական գործիչ Ռոողենդ
Հիլը այսպես է նկարագրում
իր գլխավոր գյուտը. «Թղթի մի
կտոր, որի չափերը բավարար
են նշագրման համար, և որը
հակառակ կողմից պատված է
կպչուն նյութով»։
Ավանդազրույցի համաձայն՝
մի անգամ Շոտլանդիայում Հիլը
դարձել է անսովոր տեսարանի
ականատես։ Փոստատարը նա
մակ է բերել հյուրանոցի սպա
սուհուն։ Աղջիկն ակնհայտորեն
ուրախացել է, բայց հրաժարվել
է ընդունել նամակը, այն ժամա
նակ նամակը տեղ հասցնելու
գումարը վճարում էր այն ստա
ցողը։ Հիլը հանել է գրպանից
պահանջվող գումարը՝ երեք
ու կես շիւինգ, որը կազմում
էր սպասուհու շաբաթական
աշխատավարձի գրեթե կեսը,
և վճարել նրա փոխարեն։ Շնոր
հակալության փոխարեն աղջի
կը լաց է եղել։ Պարզվել է, որ նրա
և Լոնդոնում ապրող եղբոր միջև
կար պայմանավորվածություն՝
գումար խնայելու նպատակով
եղբայրն ուղարկում էր դատարկ
՚ « հՅ ^ ւօ ս աԱՅհե», |Տ| 5, 2010.
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ծրար, որը նշանակում էր, որ նա
ողջ-առողջ է, իսկ քույրը հրա
ժարվում էր ստանալ նամակը,
որից հետո այն վերադարձվում
էր ուղարկողին, և եղբայրը հաս
կանում էր, որ քրոջ գործերը լավ
են։

Ռոուլենդի մայրն աշխատում
էր փոստատանը և պատմել էր
նրան, որ խնայողության համար
շատերն են վարվում սպասուհու
պես։ Ավելին՝ երբեմն ծրարի վբա
արվում էին որոշ պայմանական
նշաններ, որպեսզի արտաքին
զննման ժամանակ նամակ ստա
ցողը կարողանա իմանալ ավելի
մանրամասն տեղեկություններ։
Շատերը չէին ցանկանում
մեծ գումարներ վճարել փոս
տին և նամակներն ուղարկում
էին հարմար փոխադրամիջո
ցով։ Արդյունքում փոստը վնաս
էր կրում։
Հիլը հասկացավ, որ հարկա
վոր է խիստ էժանացնել և պար
զեցնել նամակագրությունը, այն
կդառնա զանգվածային, իսկ
փոստային գերատեսչությունը՝
առավել եկամտաբեր։ Այսպես էլ
հայտնվեց առաջին նամականի

ՉԻՆԱԿԱՆ
Չինաստանի բնակչության թի
վը հետաքրքրում է բոլորին։ Գոր
ծարարները հաշվարկում են, թե
որքան ապրանք կարելի է վաճա
ռել 1,3 միլիարդ մարդու։ Տնտե
սագետներն անհանգստացած
են՝ հնարավոր է արդյոք կերակ–
րել այդքան մարդու։ Բժիշկները
մտահոգված են՝ ապահովված է
արդյոք համաճարակային անվ
տանգությունն այդքան խիտ
բնակեցված երկրում։ Քաղաքա
գետները խորհում են՝ հնարավոր
է արդյոք պահել այդ զանգվածը
երկրի սահմաններում։
Հրապարակվել են 2010 թ. Չի
նաստանում կատարված մար
դահամարի առաջին արդյունք
ները։
Դրա
անցկացմանը
մասնակցել է 6,5 միլիոն հաշվա
ռու։ Հիմնական եզրակացությունն
է՝ բնակչությունն աճում է դան
դաղ, փոխվում՝ արագ։
Երեք տասնամյակի ընթաց
քում, հետևելով «մեկ երեխայի
քաղաքականությանը»,
ժողո
վուրդն արագ ծերացել է։ 2000
- 2010 թթ. բնակչությունն աճել է
ընդամենը 5,8 %՝ 1,27-ից մինչև
1,34 միլիարդ։ 1990-2000 թթ. ըն
թացքում բնակչության աճը կազ
մել է 11,7 %: Բայց եթե նախորդ
մարդահամարի արդյունքներով

շը։

Բարեփոխման շնորհիվ փոս
տի ծավալն Անգլիայում մեկ
տարվա ընթացքում (1839-1840
թթ.) աճեց 75 միլիոն նամակից
մինչև 168 միլիոն։ Հիլը դարձավ
գլխավոր փոստապետ և ստա
ցավ ասպետի տիտղոս։
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ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ.
ԱՌԱՋԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ*
մինչև 14 տարեկան երիտա
սարդները կազմելեն գրեթե 23%,
ապա այժմ՝ 16,6 %: Իսկ 60 և
ավելի տարեկանները կազմել են
բնակչության 13,3 %, նախորդ
10,4 %-ի Փոխարեն։
Չինաստանը շուտով կա
րող է կորցնել աշխարհի ամե–
նաբնակեցված երկրի տիտղոսը։
Հնդկաստանում այժմ ապրում է
1,21 միլիարդ մարդ։ Ըստ որոշ
ժողովբդւսգիրների կանխատե
սումների՝ մինչև 2025 թ. Հնդկաս
տանն առաջ կանցնի Չինաստա
նից։
2000 թ. Չինաստանում նորա
ծին տղաների թիվն առ 100 աղ
ջիկ աճելէ 116,9-ից մինչև 120-ը։
Սա նշանակում է, որ արդեն մի
քանի տարի անց հարսնացու
ների՝ արդեն գոյություն ունեցող
պակասն ավելի կսրվի։
2000 թ. չինացի կանայք մի
ջին հաշվով ապրել են 3 տարով
ավելի, քան տղամարդիկ։ Այսօր
այդ տարբերությունը գրեթե 8
տարի է։ Այս խզման մեծացման
պատճառները դեռևս պարզչեն։
Բնակչությունը տեղափոխվում
է քաղաքներ։ Եթե 2000 թ. քա 
ղաքներում ապրում էր չինացինե
րի 36,2 %-ը, ապա այժմ՝ գրեթե
կեսը։ Աճում է բնակչության գրա
գիտությունը՝ չինական այբուբե
նին տիրապետում է բնակչության
95,9 %-ը։ Բարձրագույն կրթու
թյուն ունի 119,6 միլիոն մարդ,
որը երկու անգամ ավելի է, քան
նախորդ մարդահամարի տվյալ
ները։
Պատմության
ընթացքում
առաջին անգամ հաշվառվել են
Չինաստանում բնակվող օտա
րերկրացիները, դրանց թիվը
կազմում է 1միլիոն, որից 71.000-ը
ամերիկացի են։ Այլ երկրների քա 
ղաքացիների շուրջ կեսն ապրում
է այստեղ 2 տարուց ավելի։

ԴԵՊ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԸ
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ Չէ*
ժամանակին Սարկ Տվենն
ասել է, որ նա, ով զբաղվում է
ինքնաբուժությամբ, հիմնվելով
«Տնային բժիշկ» գրքույկների
վբա, կարող է մահանալ տպագ
րական վրիպակի պատճառով։
Դժվար է պատկերացնել, թե որ
քա ն է մեծացել նման ելքի հա
վանականությունը համացանցի
հայտնվելուց հետո, որը պատ
րաստ է պատասխանել ցանկա
ցած հարցի։
Ինչպես ցույց են տվել հար
ցումները, ամերիկացիների 61
%-ը անհրաժեշտության դեպքում
համացանցում են փնտրում
բժշկական խորհուրդներ։ Սա
կայն որքանով են ճշգրիտ այն
տեղեկությունները, որոնք կարե
լի է գտնել համացանցում։ Մուր–
սիի (Իսպանիա) համալսարանի
բժիշկներն ստուգել են «բերանի
խոռոչի օրգանների քաղցկեղ»
հարցմանը պատասխանող հիմ
նական որոնողական համակար
գերի առաջարկած կայքերը, և
նրանց համոզմամբ, տեղեկատ
վության ընդհանուր որակը ցածր
է։ Ավելին՝ կայքում հաճախ չեն
նշվում բերված տեղեկություննե
րի հեղինակները և աղբյուրները,
այդ տեղեկությունն այս կամ այն
դեղամիջոցի կամ բժշկական
հաստատության
քողարկված
գովազդ չէ՞ արդյոք։ Գերմանի–
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այի բժիշկները, ծանոթանալով
այրուցքի դեմ պայքարելու խոր–
հուրդներին, հայտնաբերել են, որ
դրանց մեծ մասը հիմնավորված
չէ գիտական տվյալներով։
Բժշկական հարցերի պա
տասխանները
հիմնականում
փնտրվում են Վիկիպեդիայում։
Դիմելու հաճախությամբ այդ
ինքնագործ հանրագիտարա
նը, որը կազմում և խմբագրում
են օգտատերերը, համացան–
ցում զբաղեցնում է 8-րդ տեղը։
Տարբեր թեմաներով բժշկա
կան տեղեկատվության ստու
գումը ցույց է տվել, որ Վիկիպե–
դիան հիմնականում չի ստում,
սակայն եղել են դեպքեր, երբ
որոշ դեղագործական ընկերու
թյուններ հեռացրել են տեքստից
իրենց դեղամիջոցների թերու
թյունների և կողմնակի տհաճ
ազդեցությունների մասին տեղե
կությունները։ Իսկ ամերիկացի
մի դեղագետի կատարած ստու
գումը ցույց է տվել, որ Վիկիպե–
դիան կարող է պատասխանել
դեղամիջոցների մասին հար
ցերի ընդամենը 40 %-ին։ Որոշ
մտավախություն է առաջացնում
այն փաստը, որ ըստ հարցում
ների՝ ամերիկացի բժիշկների
կեսը մասնագիտական տեղեկա
տուների կամ մասնագիտական
կայքերի փոխարեն դիմում է այդ
նույն ինքնագործ հանրագիտա
րանին։
Ւվ°1. 2014
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ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՍՈՒԹՅԱՆ
ՈՉ ՎԱՂ ԱՆՑՅԱԼԻ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՀԶՈՐ
ԳՈՐ5ՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԹԱՏԵՐԱԲԵՄ
այկական լեռնաշխարհը
և նրա հյուսիսարևմտյան հատ–
վածը կազմող Հայաստանի տա–
րածքը դասվում են նորագույն՝
պւիոցեն-չորրորդական հասակի
ակտիվ հրաբխային դասական
շրջանների շարքին։ Այստեղ
երկրակեղևի երկրաբանական
զարգացման պատմության վեր–
ջին 200 մլն տարի ժամանակա–
հատվածում, որն անվանում են
ալպիական տեկտոնամագմա–
յական փուլ, ընթացել են բազ–
28

մաբնույթ և բարդ երկրաբանա–
Կան պրոցեսներ, որոնց թվում
տեՂ են ԳՐաՎում նաև
պարբերաբար
ակտիվացող,
հԴոՈ հրաբխային երևույթները։
Համառոտակի անդրադառ–
նանՔ երկրակեղևի ձևավորման
Ընթացքում հրաբուխների առա–
2ացման>ԴՐան9 ԴեՐԻ և աշխար–
հագրական տարածվածության
որոշ հարցերին։
Հրաբխային ժայթքումներն
ԻՈեն9 ինքնատիպությամբ, հզո–
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րությամբ և հրաշագեղությամբ,
ինչպես նաև մարդկանց վրա
կախարդական և միաժամանակ
տպավորիչ ազդեցությամբ միշտ
առանձնահատուկ տեղ են զբա–
ղեցրել բնության արտակարգ
երևույթների շարքում (նկ. 1, Ա և
Բ)։ Մարդկության զարգացման
պատմության ամենավաղժամա–
նակաշրջանից սկսած՝ հրաբխա–
յին ժայթքումներին վերագրվել
է գերբնական ուժ և նրանց հետ
կապվել են բազմաթիվ առաս–

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ /

Ա. էթնա հրաբուխը (Սիցիփա)

պելներ։ Արժանի է հիշատակ
ման հայտնի հրաբխագետներ Հ.
Ռաստի, Ե. Մարխինինի և այլոց
վարկածը, ըստ որի «Երկիր մո

լորակի զարգացման ամենավաղ
փուլերից սկսած՝ հրաբխային
երևույթները որոշիչ դեր են խա
ղացել երկրակեղևի, մթնոլորտի
ու ջրոլորտի առաջացման և, ի
վերջո, օրգանական աշխարհի
ծագման հարցերում»։
XX դարի կեսերից երկրաբա
նության մեջ գերիշխող է դար
ձել երկրակեղևի խոշոր մայր
ցամաքների և դրանց առանձին
հատվածների
հորիզոնական
տեղաշարժերի գաղափարը, որն
ընդհանրացվել է «նոր գլոբալ
տեկտոնիկա» կամ «սալերի տեկ
տոնիկա» անվանումով։ Դրան
մեծապես նպաստել է օվկիանոս
ների և ծովերի ավազաններում
տարբեր երկրների երկրաբան
ների միասնական ջանքերով
իրականացված ստորջրյա ու
սումնասիրությունների առաջըն
թացը։
Գործող հրաբուխների, ինչ
պես նաև ակտիվ երկրաշարժե–
րի գոտիների տեղաբաշխումը
երկրագնդի վրա պայմանավոր
ված է տարբեր երկրադինամի–
կական
իրադրություններով,
որոնք ի հայտ են գալիս հիմնա
կանում մայրցամաքային և օվ
կիանոսային սալերը եզրւսգծող

Բ. Կիլաուեա հրաբուխը (Հավայան կղզիներ)

Նկ. 1

խոշոր խզվածքային գոտիների
սահմաններում, որտեղ պարբե
րաբար տեղի են ունենում ակ
տիվ հրաբխականությամբ և նոր
երիտասարդ երկրակեղևի ձևա–
վորմամբ ուղեկցվող ընդլայնվող
շարժումներ։
Մայրցամաքների սահմաննե
րում, պայմանավորված տարբեր
երկրադինամիկական իրադրու
թյուններով, առանձին բլոկների
տեղաշարժերն արտահայտված
են հանդիպակաց սեղմման (կո–
լիզիոն), մեկը մյուսի տակ ընկղմ
վող (սուբդուկցիոն), ինչպես նաև
առանձին դեպքերում հեռացող
(ռիֆտային) ռեժիմներով։ Նշված
երկրադինամիկական
ռեժիմ
ներն ուղեկցվում են իրենց բնո
րոշ հրաբխային երևույթներով։
Ինչպես վերը նշվեց, Հայաս
տանի տարածքը զբաղեցնում
է Կովկասի հարավային հատ
վածը, որն իր հերթին կազմում
է Ալպ-Հիմալայան ծալքավոր
գոտու կենտրոնական սեգմեն
տը։ Բուռն արտահայտված նո
րագույն՝
պլիոցեն-չորրորդա֊
կան (5 մլն մինչև 10 հազար
տարի և ավելի երիտասարդ)
հասակի հրաբխականությունը
հիմնականում
պայմանավոր
ված է հանդիպակաց սեղմման
երկրադինամիկական
ռեժիմ
ներով, որոնք առանձնանում են
հրաբխային ժայթքումների տի–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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պերի, առաջացած հրաբխային
գոյացումների արտահայտման
ձևերի, դրանց ծավալների, ինչ
պես նաև ապարների նյութական
կազմերի բազմազանությամբ։
Այս ամենը հնարավորություն է
տալիս Հայաստանի տարածքը
դիտարկելու որպես նորագույն
հրաբխականության դրսևորման
դասական տարածաշրջան։
Երկրադինամիկական իրադ
րություններով
պայմանավոր
ված հրաբխային ակտիվության
վերաբերյալ այս համառոտ տե
ղեկություններից հետո ծանոթա
նանք նաև հրաբխագիտության
մեջ ընդունված որոշ սահմանում
ների հետ։
Հրաբուխ ընդունված է անվա
նել Երկրի մակերևույթի կամ ջրո
լորտի հատակի այն տեղը կամ
անցքը, որով ընդերքից դուրս
են գալիս հրահեղուկ հալոցքը՝
մագման, ինչպես նաև տարբեր
ջերմաստիճանի և բաղադրու
թյան գազեր։ Այդ դեպքում մագ
ման վերանվանում են լավա։
Լավաները շարժման ընթացքում
ձևավորում են տարբեր երկարու
թյան լավային հոսքեր և ծա ծ
կոցներ (նկ. 2)։
ժայթքումների
ժամանակ,
որպես
կանոն,
լավաների
արտահոսքերի հետ մթնոլորտ
է արտանետվում զգալի ծավա
լով հրաբեկորային նյութ՝ մոխրի,
Ւվ°1. 2014
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Նկ. 2 Բարձրջերմաստիճանային բազալ
տային լավայի հոսք (Հավայան կղզիներ)

լապիլների, խարամների, հրաբ
խային ռումբերի և ավելի խո
շոր բեկորների տեսքով, որոնց
անվանում են հրաբեկորային
(պիրոկլաստիկ) գոյացումներ,
տեՓրա (նկ. 3)։ Նստելով երկ
րագնդի մակերևույթին և ժա
մանակի ընթացքում կարծրա
նալով՝ դրանք վերածվում են
տուֆերի, խարամների, հրաբ
խային ավազների։ Գործող հրա
բուխների շրջաններում հաճախ
Երկրի ընդերքից մեծ ճնշման
տակ արտամղվում են նաև
գոլորշիով և տարբեր հանքային
միացություններով հարստաց
ված գազաջրային լուծույթներ,

որոնք կոչվում են ֆումսւրոլներ
(նկ. 4) և գեյզերներ (նկ. 5)։
Հայկական լեռնաշխարհի և
մասնավորապես Հայաստանի
տարածքում երկրաբանական
ժամանակագրության ոչ վաղ
անցյալում՝ վերջին 5 մլն տարում
տեղի ունեցած բուռն հրաբխա
յին գործունեության արդյուն
քում ձևավորվել է Հայաստա
նի «Կենտրոնական նորագույն
հրաբխային գոտին», որի սահ
մաններում քարտեզագրված և
ուսումնասիրված են տարբեր
չափերով և կառուցվածքով շուրջ
600 հրաբուխ և դրանց ակտիվու
թյան արդյունքում առաջացած

Նկ. 3 Պայթյունս/տիպ հրաբխային ժայթքումների ժամանակ արտա–
նետված մոխրի սյուներ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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բազմաբնույթ հրաբխային գոյա
ցումներ (նկ. 6)։ ժայթքումները
բնորոշվում են զգալի բազմազա
նությամբ ևկարողեն համադրվել
հրաբխագիտության մեջ ընդուն
ված հավայան, ստրոմբոլյան,
վուլկւսնյսւն և պելեյան տիպերի
ժայթքումների հետ։ Հրաբխա
յին կառույցները հիմնականում
կենտրոնական տիպի են և լավ
արտահայտված են ժամանակա
կից ռելիեֆում։ Ավելի սահմանա
փակ տարածում ունեն ճեղքային
հրաբուխները։
ճեղքային
ժայթքումների
ժամանակ զգալի ծավալնե
րով արտահոսում են հիմնա–

Նկ. 4 Ֆումարոլային ակտիվության
օրինակ (ճապոնիա)

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ա

*

կանում բազալտային լավաներ,
որոնք ունեն բարձր՝ մինչև 1000–
1200 °Շ, ջերմաստիճան, ցածր
գազահագեցվածություն և մա
ծուցիկություն, որի հետևան
քով բավական շարժունակ են։
Դրանք ընդունված է անվանել
հավայան տիպի ժայթքումներ
(անվանումը կապված է Հավա
յան կղզիների գործող հրաբուխ
ների ժայթքումների տիպի հետ)։
Նման պայմաններում ձևա
վորվել են Հայաստանի Լոռու,
Կոտայքի, Սևանի ավազանի և
մերձերևանյան շրջանների լա–
վային ծածկոցները, ինչպես նաև
մինչև 100 կմ երկարությամբ լա–
վային հոսքերը, որոնք ձգված

Նկ. 5 Գեյզեր (Ւսլանդիա )
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Նկ. 6 Հայաստանի նո
րագույն (պլիոցեն֊չոր֊
րորդական հասակի)
հրաբխային առաջա
ցումների երկրաբանա
կան քարտեզ

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Նկ. 7 Արագած հրաբխի խառնարանը՝ եզրագծված 4 գագաթներով

են Դեբեդ, Ախուրյան, Ձորա–
գետ, Հրազդան գետերի կիրճե
րով։ Հրաբխային ժայթքումների
կենտրոնները, արտահայտված
առանձին կառույցների և կոնե
րի տեսքով, հիմնականում լավ
չեն պահպանվել։ Արտավիժված
լավաներն ունեն բազալտային
կազմ և հայտնի են «դոլերիտա–
յին բազալտներ» անվանումով։
Նրանց բացարձակ տարիքը
2-2,5 մլն տարի է։
Հայաստանի
տարածքի
պլիոցեն-չորրորդական
հա
սակի
հրաբխականության
հատկանշական գծերից մեկը
կենտրոնական տիպի խոշոր,
բարդ կառուցվածքով և երկա
րատև ակտիվությամբ բազ
մածին
շերտահրաբուխների
(ստրսւսւոհրսւբուխներ) ձևավո
րումն է։ Նման հրաբխային զանգ
վածների շարքին են դասվում
Արագած, Արայի լեռ, Ւշխանա–
սար և Ծղուկ հրաբուխները։
Այդ շարքում առանձնա
նում է Հայաստանի ամենա
մեծ՝ Արագած հրաբուխը (նկ. 7)։
Հրաբխի գլխավոր խառնարանը,
32

եզյոագծված 4 գագաթներով, ծո
վի մակերևույթից բարձր է4090 մ,
հրաբխի հիմքի տրամագիծը
շուրջ 40կմ է։ Հրաբխի ակտիվու
թյան սկզբնական փուլերի հա
մար հիմնականում բնորոշ են
ստրոմբոլյան տիպի (անվանումն
ստացել է Իտալիայի Ստրոմբո–
1ի կղզու հրաբուխից) ժայթքում
ները։ Այս տիպի ժայթքումների
ցայտուն օրինակ է Եվրոպայի
ամենաակտիվ, Սիցիլիա կղզու
էթնա գործող հրաբուխը։ Նմա

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

նատիպ ժայթքումների արդյուն
քում գոյանում են լավային հոս
քեր, ինչպես նաև հրաբեկորային
նյութի զգալի ծավալներ՝ մոխրի,
խարամների, հրաբխային ռում–
բերի, և երբեմն խոշոր (մինչև մի
քանի մետր) չափերի հրաբխա
յին բեկորների տեսքով։
Հաջորդող փուլի հզոր ժայթ
քումները կրել են ավելի պայթյու–
նատիպ բնույթ՝ հարելով վուլկա–
նյան և գլխավորապես պելեյան
տիպի ժայթքումներին, որոնց

Նկ. 8Տուֆի հզոր շերտ (բաց գույն)՝ ծածկված լավաներով (մուգ
գույն). Արագած հրաբխի հարավային ստորոտներ
Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ
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արդյունքում ձևավորվել են հիմ
նականում հրարեկորային առա
ջացումների զգալի ծավալներ։
Այս ապարները լայն տարածում
ունեն հանրապետության տա
րածքում և հայտնի են Երևան–
Լենինականի, Բյուրական-Շւսմի֊
րամի, Արթիկի, Անիի և այլ տիպի
տուֆեր անվանումներով (նկ. 8)։
Նման ժայթքումների ժամանակ,
որպես կանոն, արտանետվում
են մեծ ճնշմամբ և բարձր ջեր
մաստիճանով գազերով գերհա
գեցած մոխրի և հրարեկորային
մանրահատիկ, շիկացած զանգ
վածներ։ Սրընթաց շարժվելով՝
զանգվածը տեղափոխվում է
Երկրի մակերևույթով ու սառ
չելով ձևավորում ինքնատիպ՝
տուֆա-իգնիմբրիտային խմբի
ապարներ, որոնք ունեն մի կող
մից լավաներին, մյուս կողմից՝
տուֆերին բնորոշ հատկանիշ
ներ։ Հարցը կարևորվում է նրա
նով, որ այդ տիպի ժայթքումները
դասվում են ամենավտանգավոր
ժայթքումների շարքին։
Վերջին տարիներին ստաց
ված տվյալները վկայում են այն
մասին, որ Արագած հրաբխի
ակտիվության
ավարտական
փուլերն արտահայտված են
Տիրին Կատար (610-480 հազ.
տարի), Կաքավասար (540–
520 հազտ.) և Աշտարակ

(580 հազտ.), Ջրբաժան (520
հազտ.), Իրինդ (490 հազտ.) և
այլ միածին (մոնոգեն) հրաբխա
յին կենտրոններից արտավիժած
բազալտ-տրախիանդեզիտային
և դացիտային կազմի առաջա
ցումների ձևավորմամբ։ Այսինքն՝
կարելի է եզրակացնել, որ Արա
գած հրաբխի ակտիվության
տևողությունը առանձին ընդմի
ջումներով ընդգրկել է մոտ 2 մլն
տարի։
Հայաստանի
տարածքում
հայտնի բազմածին հրաբուխնե
րից են նաև Արայի լեռ հրաբու
խը (2575,9 մ)՝ տեղակայված Եղ
վարդի սարավանդի հյուսիսային
մասում, հշխանասար (3552 մ)
և Ծղուկ (3581 մ) հրաբուխները՝
Սյունիքի լեռնաշղթայի ջրբաժա–
նային հատվածում։ Դրանք կա
ռուցվածքային առանձնահատ
կություններով և ժայթքումների
տիպերով ընդհանուր առմամբ
նմանվում են Արագած հրաբու
խին։
Հայկական
լեռնաշխարհի
տարածքում չորրորդական հա
սակի խոշոր բազմածին շերտահ–
րաբուխներից հարկ է հիշատւս
կել նաև Վանա լճի շրջակայքի
Նեմրութ (2935 մ), Սիփան (4158 մ)
և Թենդուրեկ (3500 մ) հրա
բուխները և, առաջին հերթին,
վեհատեսք Արարատ (5165 մ)

Նկ. 9 Նազեւի հրաբուխը և նրա խառնարանից արտահոսած բեկորային
լավային հոսք ( Սյունիքի լեռնաշղթա)
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ % *
հրաբուխը։ Նշված հրաբուխ
ներից Նեմրութը և Թենդուրեկն
ակտիվության
ֆումարոլային
փուլում են և դասվում են գոր
ծող հրաբուխների շարքին, իսկ
Նեմրութ հրաբխի վերջին ժայթ
քումները լավաների և հրա
բեկորների տեսքով տեղի են
ունեցել նույնիսկ ոչ հեռու պատ
մական ժամանակահատվածում
(մ.թ. 1441-1450 թթ.)։
Հայաստանի և Հայկական
լեռնաշխարհի սահմաններում
հայտնի են նաև պլիոցեն-չորրոր–
դական հասակի հարյուրավոր
հրաբուխներ, որոնք առաջացել
են ներցամաքային պայմաննե
րում տեղի ունեցած արեալ-մի֊
ածնային տիպի հրաբխային
գործունեության արդյունքում։ Այս
տիպի հրաբխայնությանը բնորոշ
են կարճատև ակտիվությունը,
միջին և փոքր չափերի խարա–
մա լավայ ին և խարամային կոնե
րի ձևավորումը, ենթադրյալ կա
պը գրունտային ջրերի, ինչպես
նաև ոչ մեծ խորություններում
առկա մագմայական զանգված
ների օջախների հետ։ Այդ տիպի
հրաբուխները լայն տարածում
ունեն Կեչուտի լեռնաշղթայում
(Անդրանիկ, Ամպասար և այլ՝ 23
հրաբուխ), Գեղամա (Աժդահակ,
Հատիս, Գութւսնսար, Կովասար
և այլ՝ 127 հրաբուխ), Վարդենի
սի (Սանդուղքասար, Վարդենիս,
Քարագլուխ և այլ՝ 81 հրաբուխ),
Վայոց Ձորի (Սմբատասար, Վա–
յոցսւսր, Փորակ և այլն), Սյունիքի
(Պայտասար, Քարքար, Նազելի
և այլ՝ շուրջ 160 հրաբուխ) լեռ
նաշղթաների
սահմաններում
(նկ. 9)։ Նմանատիպ հրաբուխներ
նկարագրված են նաև Սևանա
լճի ավազանի հարավային հատ
վածում (Եռաթումբերի խումբ, Հ.
Կարապետյանի, Տ. Զրբաշյանի,
Ա. Դեմյոխինի անվան հրաբուխ
ներ և այլն)։ Աիածնային տիպին
պատկանող բազմաթիվ պարա
զիտային կոչվող հրաբուխներ
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ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ձևավորվել են նաև Արագած,
Արայի լեռ, Իշխանասար և Ծղուկ
բազմածին հրաբխային զանգ
վածների լանջերին և ստորոտ
ներում։
Համաձայն երկրաբանական,
հրաբխագիտական և հնւսսեյս–
մաբանական տվյալների՝ Վար
դենիսի Ա Սյունիքի լեռնաշղթա
ներում այս տիպին պատկանող
Վայոցսար, Սմբատասար, Փո
րակ, Քարքար Լւ մի շարք այլ
հրաբուխների ժայթքումները վե
րագրվում են երկրաբանական
պատմության վերջին 10 հազար
տարիների ժամանակահատվա
ծին։ Այղ են վկայում Ա. Կարւս–
խանյանի Ա այլոց՝ 2002–2003թթ.
այդ հրաբուխներից արտահո
սած լավաներում հայտնաբե
րած ածխի մնացորդներից Շ14
իզոտոպային մեթոդով որոշված
արժեքները՝ 6-3 հազար տարի։
Դրանց երիտասարդ տարիքի
վկայությունն են հնէսսգիտական
որոշ տվյալներ, ինչպես նաև
առանձին լավային հոսքերի մա–

Նկ. 11Ւրինդ. գմբեթաձև հրաբուխ (Արագած հրաբխի հարավարևմտյան լանջ)

կերևույթներին հայտնաբերված
բազմաթիվ ժայռապատկերնե
րը։ Այդ հրաբուխների ժայթքում
ները Հայաստանի տարածքի
հրաբխային
գործունեության
ամենաերիտասարդ դրսևորում
ներն են (նկ. 10)։
Հայաստանի տարածքի նո
րագույն
հրաբխականության
առանձնահատուկ գծերից մե
կը ռիոլիթ-դացիտային կազմի

Նկ. 10Քարքար հրաբխային խմբի աոանձին կենտրոններից արտահոսած չորրորդա
կան հասակի չավային հոսքերի աէրուուսանկար (Սյունիքի լեռնաշղթա)
ԳԻՏՈՒ09 Ա Ն
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գմբեթաձև հրաբուխների առա
ջացումն է (նկ. 11), որոնք, որպես
կանոն, հետևանք են գազերով
հագեցած, թթու կազմ ունեցող
մածուցիկ մագմայի պայթյու–
նատիպ ժայթքումների, որոնց
հետևանքով առաջացել են լա–
վաների և պեռւիտ-պեմզաների
զգալի գոյացումների ծավալներ։
Տվյալ տիպի հրաբուխների
ակտիվության
ավարտական
Փուլերում հաճախ ձևավորվում
են տարբեր կառուցվածքի և չա
փերի հրաբխային գմբեթներ,
որոնց հետ կապված են Հայաս
տանում լայն տարածում ունե
ցող օբսիդիանները (հրաբխային
ապակիները), պեռլիտները և
պեմզաները։
Պատմական
ժամանա–
կաշրջանում
Փաստագրված
ամենակործանարար պայթյու–
նատիպ ժայթքումների շարքում
հաճախ հիշատակվում են.
■ Վեզուվ հրաբխի ժայթքու
մը (մ.թ. 79թ., Իտալիա), որի
արդյունքում կործանվեցին Պոմ–
պեյ և Հերկուլանում քաղաքները։
■ Կրակատաու հրաբխի (հն–
դոնեզիայի Աումատրա կղզի)
1883թ. ուժեղագույն ժայթքումը,
որից գոյացած մոխրի ամպը հա
սել է ՑՕկմ բարձրության և մթնո
լորտային քամիների շնորհիվ
շրջապտույտ կատարել Երկրի
շուրջը, ինչպես նաև առաջացրել

ուժգին ցունամի՝ խլելով36000–ից
ավելի մարդկային կյանքեր։
■ Սանտորին հրաբխի (Կրե–
տե կղզու մոտ, մ.թ.ա. 1400 թ.)
ժայթքումը, որի հետ, համաձայն
առասպելի, կապվում է մինոսյան
քաղաքակրթության կործանումը։
■ Մոն-Պելե հրաբխի (Մարտի–
նիկա կղզի) 1902թ. կործանա
րար ժայթքումը, որն ավերեց Սեն–
Պիեր քաղաքը և խլեց 30000-ից
ավելի մարդկային կյանքեր։
Թվարկված և շատ այլ հրա
բուխների ժայթքումների օրի
նակները վկայում են այն մասին,
որ հրաբխային ակտիվությու
նը հաճախ ուղեկցվում է կոր
ծանարար, աղետաբեր հե
տևանքներով՝
հանգեցնելով
զանգվածային մարդկային զոհե
րի ու տեղահանման, ինչպես
նաև զգալի վնաս պատճառելով
առանձին բնակավայրերին, կա
րևորագույն արդյունաբերական
և հիդրոտեխնիկական կառույց
ներին, տրանսպորտային ուղի
ներին, գյուղատնտեսությանը և
ընդհանրապես երկրի տնտեսու
թյանը։
Այս բոլորը հանգեցնում է մեկ
կարևոր հետևության՝ անհրա
ժեշտ է զբաղվել հրաբխային
ժայթքումների և դրանց հնարա
վոր կանխատեսման նպատակով
մշտադիտարկումային հետազո
տությունների կազմակերպմամբ՝
օգտագործելով արդի գիտական
ներուժը, նվաճումները և տեխնի
կական հնարավորությունները։
Ընդհանրապես
աշխար
հի ամենաակտիվ հրաբխային
շրջաններում՝ Հավայան կղզինե
րում, ճապոնիայում, Ինդոնեզի–
այում, Կամչատկայում, ԱՄՆ-ում,
Իտւսլիայում և այլուր, ստեղծվել
է մշտական գործող հրաբխա
գիտական
դիտարանների
ցանց, որտեղ իրականացվում
են հրաբխային ակտիվությունը
նախանշող տեղեկատվության
մշտադիտարկում, վերլուծություն
և բնակչության իրազեկում։

Հրաբխային վտանգի գնա
հատմանն ուղղված հետա
զոտությունները ներառում են
համալիր հրաբխագիտական,
երկրաֆիզիկական և սեյսմաբա–
նական ուսումնասիրություններ։
Դրանք նպատակաուղղված են
բացահայտելու տվյալ շրջանում
վերջին 10000 տարում ակտի
վություն ցուցաբերած հրաբուխ
ների ժայթքումների գլխավոր
առանձնահատկությունները և
տիպերը, մանրամասն քարտե
զագրելու դրանց տեղաբաշխու
մը, չափերը, քանակը և ակտի
վության պարբերականությունը,
ինչպես նաև կապը շրջանի սեյս
միկ իրադրության հետ։ Հաշվի
են առնվում Երկրի ընդերքից
դեպի մակերևույթ բարձրացած
մագմայի բաղադրությունը և ֆի–
զիկա-քիմիական հատկանիշ
ները, որոնք պայմանավորում
են արտահոսած լավաների և
արտանետված հրաբեկորային,
հատկապես մոխրանման նյու
թի ծավալների փոխհարաբերու
թյունը, դրանց տեղափոխման
հնարավոր հեռավորությունները
և ուղղությունները։ Նշված հե
տազոտություններում մեծ դեր
է հատկացվում նաև ստորգետ
նյա ջրերի մակարդակի փոփո
խությանը և ռելիեֆի առանձնա
հատկություններին, ինչպես նաև
տարածաշրջանում քամու հո
սանքների գլխավոր ուղղություն
ներին և այլ բնական գործոննե
րի։
Քանի որ Հայաստանի տա
րածաշրջանը Ալպ-Հիմալայան
ծալքավոր գոտու կենտրոնական
հատվածում է, որտեղ այժմ էլ շա
րունակվում են լեռնագոյացման
պրոցեսները, որոնք ուղեկցվում
են պարբերաբար ակտիվացող
հրաբխային, ինչպես նաև սեյս
միկ երևույթներով, ապա մշտա–
դիտարկման մասնագիտացված
ուսումնասիրությունները՝ հիմն
ված գիտության և նոր տեխնո
լոգիաների վերջին նվաճումնե–
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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րի վրա և նպատակաուղղված
հրաբխային և սեյսմիկ վտանգի
գնահատմանը,
շարունակում
են մնալ խիստ արդիական։ Այդ
տվյալների հիման վյ՜ււս մշակ
վում են արտակարգ միջոցա
ռումների ծրագրեր, որոնց նպա
տակն է իրազեկել հանրությանը
և, ի վերջո, հնարավորինս մեղ
մել հրաբխային ժայթքումներից
սպասվող վտանգի հետևանքնե
րը։
Հայաստանում նման աշխա
տանքների փորձ իրականաց
վել է Հայկական ատոմակայանի
գործող, ինչպես նաև ապագա
յում կառուցվող տարածքների
հրաբխային և սեյսմիկ անվտան
գության հարցերի գնահատման
նպատակով։ Հետազոտություն
ներն իրականացվել են Ատո
մային էներգետիկայի միջազ
գային գործակալության (ԱԷՍԳ)
վերահսկման
պայմաններում։
Ստացված արդյունքներն արժա
նացել են միջազգային փոր
ձագետների բարձր գնահա
տականին և ընդունվել որպես
չափօրինակ
հրաբխաակտիվ
երկրներում ատոմակայանների
նախագծման և շինարարության
համար։
Հարկ է նշել նաև, որ Հա
յաստանի
տարածքում
ոչ
վաղ անցյալում տեղի ունե
ցած բազմատիպ և բազմա
բնույթ հրաբխային գործունեու
թյան արդյունքում առաջացել
են հրաբխածին գոյացումների
տարբեր տիպի կուտակումներ,
որոնք հաճախ հանդես են գալիս
որպես ոչ մետաղական օգտ ա 
կար հանածոների հանքավայ
րեր։ Դրանց շարքում առաջին
հերթին հիշատակման են արժա
նի Արթիկի, Բյուրականի, Երև–
ան-Լենինականի և այլ տիպի
տուֆերի հանքավայրերը։ Տվյալ
հրաբխականության հետ են
կապված նաև Արագածի (նկ. 12),
Ջրւսձորի բարձրորակ պեռլիտ
ների, Կոտայքի պեմզաների,
Ւվ°1. 2014
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Նկ. 12Բարձորակ պեոքիտի կուտակումներ (Արագածի հանքավայր)

Գեղւսրքունիքի և մերձերևւսնյան
շրջանի բազալտների, Սյունիքի
խարամների, ինչպես նաև Հա
յաստանի տարբեր շրջանների
այլ շինանյութերի հանքավայ
րերը։ Հրաբխականությունն իր
ազդեցությունն է ունեցել Կոտայ–
քի, Սյունիքի և Շիրակի մարզե
րում այդ ժամանակներում գոյու
թյուն ունեցող առանձին լճային
ավազաններում
առաջացած
բարձրորակ
դիատոմիտների
կուտակման պրոցեսում։
Առանձնահատուկ հետաքրք
րություն են ներկայացնում Հա
յաստանում լայն տարածում ու
նեցող օբսիդիանները։ Իրենց
հարուստ գունային բազմազա
նության (կարմրից մինչև սև ու
արծաթագույն), ինչպես նաև
ներքին կառուցվածքի (շերտա
վոր, հոծ, բեկորատիպ) և այլ
հատկանիշների շնորհիվ օբսի
դիանները հաջողությամբ օգ
տագործվում են որպես կիսա
թանկարժեք քարատեսակ և մեծ
ճանաչում են ստացել Հայաստա
նի սահմաններից դուրս (նկ. 13)։

Հայաստանի վերին պլիո–
ցեն-չորրորդական
հասակի
հրաբխային շրջանների հետ
են կապված նաև հանրահայտ

«Ջերմուկ», «Բջնի», «Արզնի» և
այլ խմելու հանքային և բուժիչ
ջրերի բազմաթիվ հանքավայ
րեր։ Իսկ առանձին շրջաններ,
մասնավորապես Սյունիքի շրջա
նը, որն առանձնանում է Երկրի
ընդերքի անոմալ բարձր ջերմա
յին գրադիենտի առկայությամբ,
դիտարկվում են որպես այլընտ
րանքային երկրաջերմային էներ
գիայի ստացման հեռանկարա
յին աղբյուր։
Ավարտելով ակնարկը՝ մեկ ան
գամ ևս նշենք, որ Հայաստանի
տարածքում և Հայկական լեռ
նաշխարհում դեռևս շարունակ
վում են երկրակեղևում ընթա
ցող լեռնագոյացման, ակտիվ
տեկտոնական, երկրադինամիկ
բազմաբնույթ պրոցեսներ, որոնք
հաճախ ուղեկցվում են նաև
պարբերաբար ակտիվացող և
բնական հնարավոր վտանգ նե
րառող սեյսմիկ երևույթներով և
հրաբխային գործունեությամբ։

Նկ. 13 Գունագեղ բեկորատիպ օբսիդիան (Հայաստան)
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Կա կարծիք, որ կլիմայի փո
փոխությունները տեղի են ու
նենում դանդաղորեն։ Սակայն
կանադացի հետազոտողները
պնդում են, որ սառցային փոքր
շրջանի ժամանակ, որն սկսվել է
12Ց00 տարի առաջ և տևել 1300
տարի, ցուրտը վրա է հասելշատ
արագ՝ ընդամենը մի քանի ամս
վա ընթացքում։
Կանադացիներն ուսումնասի
րել են Ւռլանդիայի արևմուտքում

լճերից մեկի հատակին հազարա
մյակների ընթացքում կուտակ
ված նստվածքը։ Պարզվել է, որ
12800 տարի առաջ գրեթե մեկ
տարում այդ լճում մահացել են
բոլոր կենդանի էակները։ Ինչպես
ասում են հետազոտության հեղի
նակները, «կարծես մի վայրկյա
նում» լիճն Իռլանդիայից տեղա
փոխել են Շպիցբերգեն։ Նման
կտրուկ ցրտելու պատճառը
հայտնի է. տաքացման հետևան

քով փլվել են այն սառցե պատ
վարները, որոնք անջրպետում
էին սառցային լճերը Կանադայի
տարածքում։ Սառը ջրի միլիար
դավոր խորանարդ մետրեր հոր
դել են Ատլանտյան օվկիանոս,
որի հետևանքով ընդհատվել է
Գոլֆստրիմ տաք հոսանքը, և
ամբողջ Հյուսիսային կիսագուն
դը հազարամյակներով պատվել
է սառույցով։

ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ՝
ԱՐՅԱՆ ՃՆՇՈՒՄԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂՆԵՐ*

վել է ցերեկային և գիշերային
ժամերին։ Պարզվել է, որ գիտա
փորձի անզավակ մասնակից
ների արյան ճնշումը զգալիորեն
բարձր է։ Տարբերությունը հատ
կապես մեծ է կանանց դեպքում՝
մայրերի ճնշման վերին ցուցա
նիշը միջին հաշվով 12 միլիմետ
րով, իսկ ներքինը՝ 7 միլիմետրով
ավելի ցածր է, քան անզավակնե–
Րինը։
Հետազոտության հեղինակ
ների կարծիքով երեխաները
«պետքականության» զգացում
են հաղորդում ծնողներին՝ մեղ

մելով կյանքի անհարմարություն
ները և սթրեսները։

Երեխաները հաճախ են նյար
դայնացնում ծնողներին, բայց
փոխարենը խնայում են նրանց
արյունատար անոթները։ Նման
եզրակացության են հանգել
ամերիկացի ֆիզիոլոգները՝ տե–
ղադրելով արյան ճնշումը չա
փող սարք 20-28 տարեկան
200 տղամարդկանց և կանանց
մարմնի վրա։ ճնշումը գրանց–

* «հց^ւօ ս ասՅհԵ», 1տ
16, 2010.

* «Ւ1յ^ 1<9 ս ա13հե», 1^1 10, 2010.
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/ Մ ՝ե > ; գիտնականների մա
սին հիշողություններն այսօր
մտորումներ են աշխարհի, այն
ճանաչելու, կեցության անդառ–
՝/- նալիության, կյանքի սահմանա–
յ.–՛ փակության ու նրա իմաստի ու
Էւ . բովանդակության անվերջության
մասին։
1943 թ. Հայրենական մեծ
՚ Չպատերազմի ծանր տարինե–
րին ստեղծվեց Հայաստանի
գիտությունների ակադեմիան։
Ակադեմիայի հիմնադիր ինստի
տուտների թվում Էր նաև ֆիզիո
լոգիայի ինստիտուտը։ Երևանի
բուհերում ֆիզիոլոգիայի, կեն
սաքիմիայի ու դեղագիտության
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Նկար. 1Լևոն Արգաւփ Օրբեփ,
Խաչատուր Սեդրակի Կոշտոյանց,
Էգրաս Հասրաթի Հասրաթյան,
Արարատ Մարտինի Ալեքսանյան,
Արտաշես Ւվանի Քարամյան

բնագավառներում կատարվող
հետազոտություններն իրական
նախադրյալներ
ստեղծեցին
նման ուղղվածության ինքնու
րույն գիտահետազոտական ինս
տիտուտի հիմնադրման համար։
Այդ գիտությունների կայացման
գործում կարևորագույն դեր են
ունեցել նաև Խորհրդային Մի
ության տարբեր քաղաքներում
աշխատող հայազգի ֆիզիոլոգ
ների աշխատությունները, որոնք
լայն ճանաչում էին ստացել հա–

մաշխարհային գիտական հան
րության շրջանում։ Նրանցից Լ.
Օրբելին, Խ. Կոշտոյւսնցը և Ս.
Կարապետյանն ընդգրկվել են
Հայաստանի
գիտությունների
ակադեմիայի գործող անդամնե
րի՝ ակադեմիկոսների առաջին
հիմնադիր կազմում։
Լևոն Աբգարի Օրբելին ակա
նավոր ֆիզիոլոգ էր, գիտության
խոշոր կազմակերպիչ ու հասա
րակական գործիչ, ակադեմի
կոս Ի. Պավլովի մերձավոր աշա
կերտն ու հետնորդը, գիտական
մեծ դպրոցի հիմնադիր։ Նրա
հիմնարար աշխատությունները՝

ղանդով։ Նա եղել է ԽՍՀՄ ԳԱ կեն
սաբանական գիտությունների
բաժանմունքի առաջին ակադե
միկոս– քարտուղարը (1939-48),
ԽՍՀՄ հիմնական կենսաբանա
կան, առաջին հերթին ֆիզիոլո
գիական ամսագրերի գլխավոր
խմբագիր, ԽՍՀՄ Գիտությունների
ակադեմիայի փոխնախագահ,
ՌազւՏաբժշկական ակադեմիայի
պետ։ Լ. Օրբելին հիմնել է ԽՍՀՄ
չորս խոշորագույն ֆիզիոլոգիա
կան գիտական կենտրոններ՝ Պ.
Ֆ. Լեսգաֆտի անվան ինստի
տուտի ֆիզիոլոգիայի լաբորա
տորիան (1918թ.), Լենինգրադի

օրգանիզմում սիմպաթիկ նյար
դային համակարգի ադապտա–
ցիոն-տրոֆիկ ֆունկցիայի տե
սությունը,
նյարդամկանային
ֆունկցիայի էվոլյուցիան համա
կարգող հարաբերությունների
հետազոտությունները, վարքագ–
ծի էվոլյուցիան, արտակարգ
իրավիճակների ֆիզիոլոգիան
հայտնի են համաշխարհային
գիտական հանրությանը։
Դժվար է գերագնահատել
Լևոն Օրրելու դերը հայրենական
գիտության
կազմակերպման
գործում։ Քառորդ դար շարունակ
խորհրդային կենսաբանությունն
ու ֆիզիոլոգիան զարգացել և
ուղղորդվել են Լևոն Օրբելու տա–

երեխաների և դեռահասների
պաշտպանության ինստիտու
տին կից տարիքային ֆիզիոլո
գիայի լաբորատորիան (1924թ.),
էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի և
բարձրագույն նյարդային գոր
ծունեության ախտաբանության
ինստիտուտը (1937թ.) և ԽՍՀՄ
ԳԱ էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտը։ Օրբելու գիտա
կան դպրոցն են անցել է. Հաս–
րաթյանը, Ա. Ալեքսանյանը, Ա.
Քարամյանը, Ադրբեջանի գիտու
թյունների ակադեմիայի առաջին
ֆիզիոլոգիական
լաբորատո
րիայի հիմնադիր Մ. Կաշկայը և
ուրիշներ։
Լևոն
Օրբելին
հետևյալ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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կերպ է ձևակերպել գիտության
պլանավորման
խնդիրները1՛2,
հիմնարար հետազոտություննե
րի արմատավորում, գիտության
զարգացման
բացթողումների
վերացման համար պայմաննե
րի ստեղծում, գիտական նվա
ճումների առավելագույն օգտ ա 
գործում՝ ի շահ ժողովրդական
տնտեսության ու երկրի պաշտ
պանության։ Այդ խնդիրները
կատարելու համար, ըստ Լևոն
Օրբելու, անհրաժեշտ է հստակ
պատկերացում ունենալ գիտա
կան կադրերի ձևավորման
պայմանների ու հակումների,

հետազոտական կենտրոնների
նյութական հնարավորություն
ների, գիտաշխատողների հա
սարակական, կենցաղային ու
աշխատանքային
պայմաննե
րի մասին։ Օրբելին անթույլատ
րելի էր համարում գիտական
աշխատողների
գերծանրա
բեռնումը
մանկավարժական
աշխատանքով, նրա կարծիքով
բուհի դասախոսը պետք է առա
ջին հերթին հետազոտողլինի։
Լևոն Օրբելու՝ որպես գիտու
թյան խոշոր կազմակերպչի գոր–
1 Օ բ6տ™ յւ.^ . 1/136բ.1թ. հ/1.; Ո ., 1966.1.4,
0. 298
2 Ո 60հ

ձ6քՅթՕՏէա

Օ բՇ տ ա ,

“5ս6յ1ԱՕ|՚թՅՓԱՈ 746Ւ|ե|/”
1994, 0.23-24.
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1\/1. հ^ւօ,

ծունեության մեջ ներկայացված
են XX դարի երկու հեռանկարա
յին ուղղությունները՝ էվոլյուցիոն
ֆիզիոլոգիան և ֆիզիկաքիմի–
ական ֆիզիոլոգիան։ Վերջինիս
զարգացման Օրբելու մշակած
ծրագիրը ներառում է 3 կետ.
• կենսաքիմիական ու կենսա
ֆիզիկական
լաբորատո
րիաների, բաժինների ու
ինստիտուտների ստեղծում՝
կենսաբանության ու բժշկու
թյան մեջ ֆիզիկայի ու ֆիզքի
միայի նվաճումների օգտ ա 
գործման նպատակով,
• համապատասխան կադրերի
պատրաստում,
• ֆիզիոլոգիական ուսումնասի
րությունների շրջանակներում
հատուկ կենսաֆիզիկական
ու կենսաքիմիական հետազո
տությունների անցկացում։
Ըստ Օրբելու՝ տեխնիկական
հնարավորություններն ու տեխ
նիկական տաղանդները պետք
է օգտագործվեն փորձարարա
կան
մեթոդաբանությունների
մշակման համար, որոնք անհ
րաժեշտ են բժշկակենսաբանա–
կան գիտությունների զարգաց
ման համար։

Այս գաղափարախոսության
հիման վրա էլ ստեղծվել է Երևա
նի ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտը։
Ի սկզրանե ինստիտուտը բաղ
կացած էր ֆիզիոլոգիայի (ղեկ.
դոց. Գ.Պ.Մուշեղյան), կենսաքի
միայի (ղեկ. ՀԽՍՀ ԳԱ Հ.Խ.Բունի–
աթյան), դեղագիտության (ղեկ.
ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ Ս.Ա.
Աիրզոյան) լաբորատորիանե
րից և զբաղեցնում էր 14 սենյակ
Հրազդանի ափին կառուցված
հին շենքում (1949-1956թթ.)։
Ակադեմիկոս Հ. Բունիաթյանի
ղեկավարած կենսաքիմիայի բա
ժինն աստիճանաբար մեծացավ
և ուրույն գիտական ուղղվածու
թյուն ստացավ։ 1958թ. Հայկա
կան ԽՍՀ ԳԱ նախագահության
որոշմամբ ֆիզիոլոգիայի ինս
տիտուտի կենսաքիմիայի բա
ժինը վերակազմավորվեց ՀԽՍՀ
ԳԱ կենսաքիմիայի ինստիտուտի։
Զարգացման գրեթե նույն ուղին է
անցել նաև սրտաբանական բա
ժինը, որը ղեկավարել է ԽՍՀՄ
ԲԳԱ իսկական անդամ և ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադեմիկոս Լ.Ա. Հովհան
նիսյանը։ 1961թ. այդ բաժինը
վերածվել է ՀԽՍՀ ԳԱ սրտաբա
նության գիտահետազոտական

ինստիտուտի3։
Սկզբնական շրջանում ինս
տիտուտի ընդհանուր գիտական
ղեկավարությունն իրականաց
րել է Խ.Ս.Կոշտոյւսնցը՝ հետա
զոտական
աշխատանքները
տանելով բնականոն և ախտա
բանական ֆիզիոլոգիական ու
կենսաքիմիական պրոցեսների
նեյրոհումորալ կառավարման ու
սումնասիրության ուղղությամբ։
1949թ–ից ակադեմիկոս է. Հաս–
րաթյանի
ղեկավարությամբ
սկսվել են կենտրոնական նյար
դային համակարգի օրգանա
կան վնասվածքների դեպքում
ֆունկցիաների փոխհատուցման
մեխանիզմների էվոլյուցիայի և
վերականգնողական պրոցես
ներում ուղեղի մեծ կիսագնդե
րի դերի հետազոտությունները։
50-ականներին տվյալ ուղղվա
ծությունը շարունակելուն զուգա
հեռ ակադեմիկոս Հ. Բունիւսթյա–
նի ղեկավարությամբ մեծ թափ
են ստացել նյութափոխանակու
թյան պայմանական բնազդային
կարգավորմանը և ուղեղի ֆունկ
ցիոնալ կենսաքիմիային նվիր
ված ուսումնասիրությունները։
Իհարկե, Լւ Խ.Ս. Կոշտոյանցը,
և Է.Ա. Հասրաթյանն անգնահա
տելի ավանդ ունեն ինստիտուտի
կայացման ու զարգացման գոր
ծում, սակայն, լինելով ականա
վոր գիտնականներ և գիտության
բնագավառի գործիչներ, հար
կադրված էին համատեղել ինս
տիտուտի ղեկավարումը ԽՍՀՄ
Գիտությունների
ակադեմիա
յում ակտիվ կազմակերպչական
գործունեության հետ։ Այսպես՝
Խ. Կոշտոյանցը 1946–1953թթ
եղել է ԽՍՀՄ ԳԱ բնագիտության
պատմության ինստիտուտի տնօ
րեն, իսկ է. Հասրաթյանը Պավ–
լովյան նստաշրջանից4 հետո
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4 Պ ա վ յո վ յւս ն ն ս տ ա շ ր ջ ա ն ը
Խ ՍՀՄ
Գ ի տ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի ա կ ա դ ե մ ի ա յ ի և Խ Ս Հ Մ
բժշկա կա ն
գ ի տ ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ի
ւս կ ա դ ե –

դարձել է ԽՍՀՄ ԳԱ բարձրագույն
նյարդային գործունեության ու
նեյրոֆիզիոլոգիայի ինստիտու
տի տնօրեն (1950-1952թթ.) և
միաժամանակ (1950-1960թթ.),
որպես ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի
պրոֆեսոր, դասավանդելէ Մոսկ–
վայի 2-րդ բժշկական ինստիտու
տում։ Տարիներ շարունակ նրանք
Երևանի ֆիզիոլոգիայի ինստի
տուտը ղեկավարել են Մոսկվա–
յից ու Լենինգրադից, որի հետև
անքով ինստիտուտի գիտական
գործունեության մեջ ստեղծվել
են որոշակի անհարթություններ
ու թեմաների բազմազանություն։
1957թ. դեկտեմբերին ՀԽՍՀ ԳԱ
ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտի
աշխատակիցների անունից նույ
նատիպ բովանդակությամբ երեք
նամակ է ուղարկվել ակադեմի
կոսներ ԼՕրբելուն, Խ.Կոշտոյան–
ցին և է. Հասրաթյանին։ Ստորև
թարգմանաբար ներկայացված է
նամակներից մեկը5։
«Թանկագին և հարգարժան
Լևոն Աբգարի, հանգամանք
ներն ստիպել են մեզ Հայաստա
նի երիտասարդ ֆիզիոլոգներիս,
դիմել Ձեզ այս նամակով։ Հայկա
կան ԽՍՀ ԳԱ ֆիզիոլոգիայի ինս
տիտուտը, ինչպես Ձեզ հայտնի
է, գոյություն ունի արդեն 13 տա
րի։ Ստեղծվելով փոքր լաբորա
տորիայի հիման վյոա՝ այն վերա
ճեց Հայաստանի խոշորագույն
գիտական հաստատություննե–

րից մեկի։
Մեր ինստիտուտի պատմու
թյունը դյուրին չի եղել։ Մշտական
դժվարությունները, խոչընդոտ
ներն ու սխալներն արգելակել ու
դանդաղեցրել են ինստիտուտի
զարգացումը։ Սակայն, չնայած
դրան, ֆիզիոլոգների կոլեկտիվն
աճելէ, կազմավորվել, նկատի ու
նենք ինստիտուտի երիտասարդ
կադրերը։ Այժմ ֆիզիոլոգիայի
բաժնում աշխատում է 16 գիտաշ
խատող, ո րից 14-ը գիտության
թեկնածու է։ Ընդամենը կես տա
րի առաջ մենք վերջապես ստա
ցանք նոր, չորսհարկանի շենք՝
մեծ տարածքով։ Ինստիտուտի
ֆիզիոլոգիայի կադրերը հիմնա
կանում երիտասարդ աշխատա
կիցներ են, որոնք բարձրագույն
կրթություն են ստացել ասպի
րանտուրայում։ Առավել ևս ցա
վալի է, որ նման ստեղծագոր
ծական
հնարավորություններ
ունեցող կոլեկտիվը փաստորեն
զյոկված է գիտական ղեկավա–

րությունից, միավորված չէ կուռ,
նպատակասլաց կոլեկտիվում։
Մենք երախտագիտությամբ
ենք նշում հարգարժան է. Հաս–
րաթյանի մեծ խորհրդատվական
օգնությունը և, այնուամենայնիվ,
մշտապես զգում ենք անմիջա
կան ղեկավարման սուր կարիք։
Թանկագին Լևոն Աբգա
րի, այս նամակով մենք դիմում
ենք Ձեզ մեծ ու անհետաձգելի
խնդրանքով՝ լուծել մեր գիտա
կան ղեկավարության հարցը,
համոզել Ձեր երկու-երեք աշա
կերտներին տեղափոխվել Հա
յաստան։ Կարող եք չկասկածել,
որ կոլեկտիվն այդ ժամանա
կամիջոցում բոլոր անհրաժեշտ
պայմանները կապահովի նոր
մալ ու արդյունավետ աշխա
տանքի համար։
Թանկագին Լևոն Աբգարի,
հղելով այս ուղերձը՝ մենք ղեկա
վարվել ենք խոր հարգանքով ու
անսահման սիրով Ձեր հանդեպ։
Մենք հավատում ենք և լիահույս

մ ի ա յի հ ա մ ա տ ե ղ ն ս տ ա շ ր ջ ա ն ն է, որ
տ ե ղ ի է ո ւ ն ե ց ե լ Մ ո ս կ վ ա յո ւմ 1950 թ վ ա 
կ ա ն ի հ ո ւ ն ի ս ի 28-ից հուլիսի 4-ը։ Պ ավ–
լո յա ն ն ս տ ա շ ր ջ ա ն ը գ ի տ ո ւ թ յա ն ո լո ր տ ո ւմ
Ս տ ա լի ն ի վ ա ր ա ծ ք ա ղ ա ք ա կ ա ն ո ւ թ յ ա ն
օ ղ ա կ ն ե ր ի ց մ ե կ ն էր, ո ր ի ն պ ա տ ա կ ն էր
գա ղա փ ա րա կա ն
հ ս կ ո ղ ո ւթ յո ւն
սա հ
մա նել
գիտ ա կա ն
հ ե տ ա զ ո տ ո ւ թ յո ւ ն 
ների
ո լո ր տ ո ւմ ։
Ն ստ ա շրջա նները
կ ա զ մ ա կ ե ր պ վ ե լ են խ ո ր հ ր դ ա յ ի ն ֆ ի զ ի ո 
լո գ ի ա յի և հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ա ն վ ր ա Ա րև
մ ո ւ տ ք ի ա զ դ ե ց ո ւ թ յ ա ն դ ե մ պ ա յք ա ր ե լ ո ւ
ն պ ա տ ա կ ո վ ։ Հետ ա պ նդումների ե նթ ա րկ
վ ե ց ի ն Օ րբելին, Ա ն ո խ ի ն ը , Ս պ ե ր ա ն ս կ ի ն ,
Բ ե րիթ ա շվիլին, Շ տ եռնը, ո ր ո ն ք, իբր, շ ե ղ 
վ ե լ էին Պ ա վ լո վ ի ո ւս մ ո ւն ք ի ց ։

5 Փ3հտբո>ւ«ւհ 8.6. Ոօո^Տ61<օ0օւ1 ւօ6աւ6ճ
1/1»օաո7ւ՚3 Փ ^ Յ ւ^ օոօոա ւ ա . II./V Օ բ Տ տ ա հ/\Ւ1
ք%, 5ւ1օո. »<^բՒ1. ձթ ս տ հ ա ււ, 3-4 (47), 1995, օ օ.
108-115.

Նկար 3. Ա Կ. Կարապետյան, է. Ա Հասրաթյան, Տ. Գ. Ուրղանջյան, ԼԼ Ա.
Հայրապետյան, Վ. Բ. Ֆանարջյան (ձախից աջ)։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Նկար 4. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի հիմնական և նոր
մասնաշենքերը։

ենք։
Քաջառողջության բարեմաղ
թանքներով...
(ինստ իտ ուտ ի ա շխ սւտ կիցնե րի
ստ որա գրությունները)» :

1958թ. Լևոն Օրբելու կար
գադրությամբ նրա մերձավոր
օգնականներից ու աշակերտ
ներից մեկը՝ ՍԼՄ. Ալեքսանյանը,
մշտական բնակության տեղա
փոխվեց Երևան՝ գլխավորելու
Ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտը։
Ավելին՝ ՀԽՍՀ ԳԱ նախագահ Վ.
Համբարձումյանի ջանքերով և
ակադեմիոկս Լ.Ա. Օրբելու անձ
նական միջամտության շնորհիվ
պրոֆեսոր Ա.Ա. Ալեքսանյանին
թույլ տրվեց բացել էլեկտրաֆի–
զիոլոգիական լաբորատորիա և
Լենինգրադից Երևան տեղափո
խել անհրաժեշտ և այն ժամա
նակների համար ամենաարդի–

ական սարքավորումները։ Հենց
այդ լաբորատորիայից էլ սկսվեց
ինստիտուտի
արմատական
տեխնիկական վերազինումը։
Այդ ընթացքում ինստիտուտի
կազմում գործել է երեք լաբորա
տորիա. կենտրոնական նյար
դային համակարգի ֆիզիոլոգի
այի, կենտրոնական նյարդային
համակարգի
ֆունկցիաների
խանգարման փոխհատուցման
ֆիզիոլոգիայի (ղեկ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ
թղթակից անդամ Ա.Մ. Ալեքսա
նյան) և գյուղատնտեսական կեն
դանիների ֆիզիոլոգիայի (ղեկ.՝
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս Ս.Կ. Կա
րապետյան)։ Սեղմ ժամկետում՝
3-4 տարում, հաջողվեց ներկրել
այն ժամանակների համար նո
րագույն փորձարարական տեխ
նիկա՝ 1963թ. ինստիտուտի
լաբորատորիաներում էլեկտրա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ֆիզիոլոգիական սարքավորում
ների քանակը հասցնելով 12-ի։
Գիտահետազոտական աշխա
տանքների որակի բարձրացման
համար հատկապես կարևոր
դեր է ունեցել ինստիտուտի փոր
ձարարական արհեստանոցը,
որն ստեղծվել է Ա. Ալեքսանյա
նի նախաձեռնությամբ և որի
ղեկավարն էր ավագ ճարտա
րագետ ՅուՆ. Տիրատուրյանը։
Փորձարարական
արհեստա
նոցը հետագայում ընդլայնվել
և բաժանվել է ռադիոտեխնի
կական ու մեխանիկական բա
ժինների։ Մինչ օրս ինստիտու
տում մշակվում ու ներդրվում են
նոր գիտական սարքեր, որոնք
գիտաշխատողների ու ճարտա
րագետների համատեղ աշխա
տանքի արդյունք են։
1963թ., երբ վերջնականա
պես հստակեցվեց ինստիտուտի
գիտական ուղղությունը, ՀԽՍՀ ԳԱ
նախագահությունը հաստատեց
ինստիտուտի հետևյալ կառուց
վածքը. վեգետատիվ նյարդա
յին համակարգի զարգացման
լաբորատորիա (վարիչ՝ ավագ
գիտաշխատող, կ.գ.թ Հ.Գ.Բակ–
լավաջյան), կենտրոնական նյար
դային համակարգի զարգացման
լաբորատորիա (վարիչ՝ ավագ
գիտաշխատող, բ.գ.թ Վ.Բ.Ֆա–
նարջյան), գյուղատնտեսական
կենդանիների բազմացման ֆի
զիոլոգիայի և վերարտադրո–
ղական ֆունկցիայի խթանման
լաբորատորիա (վարիչ՝ ՀԽՍՀ
ԳԱ ակադ. Ս.Կ. Կարապետյան)
և նեյրոմորֆոլոգիայի ու հիստո–
քիմիայի լաբորատորիա (վարիչ՝
ավագ գիտաշխատող, կ-գ-թ
Ա.Մ.Չիլինգարյան)6։
Այդ տարիներին ինստիտու
տը համալյովել է ընդունակ երի
տասարդներով, որոնք ավելի
փորձառու աշխատկիցների հետ
միասին նոր շունչ են հաղորդել
6
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Նկար 5. Դուս տիեզերագնացները ՀՀ ԳԱԱՕրրելու անվան ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտում։ Առաջին շարք, ձախից աջ՝ Հ.Գ. Բակլավաջյան, Վ.
Շատալով, Ռ.Ա. Հարությունյան, Ս. Ա. Բակունց, Ա Նիկոլայեվ, ԱԿ.
Կարապետյան, Լ Ա . Մատինյան, Վ.Բ. Ֆանարջյան։

ինստիտուտի գործունեությանը։
1960թ–ից ի վեր ինստիտուտի լա
բորատորիաները ներկայացրել
են գիտական աշխատություն
ներ՝ կատարված արդիական
գիտության մակարդակով և
փորձարարական տեխնիկայի
կիրառմւսմբ։
Լևոն Աբգւսրի Օրբելու մահից
հետո, 1959 թ. նոյեմբերի 28-ին
ինստիտուտին շնորհվել է ակա
նավոր ֆիզիոլոգի անունը։
Գիտնական ֆիզիոլոգների
փայլուն աստղաբույլի շնորհիվ,
որն այն ժամանակ կազմում էր
ինստիտուտի հիմնական կադ
րային հենքը, Լ.Օրբելու անվան
ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտն
աստիճանաբար առաջատար
դիրքեր է գրավել Խորհրդային
Միությունում նեյրոֆիզիոլոգիա–
յի բնագավառում։ Ինստիտուտի
նորագույն
հաջողությունները
կապված են գիտության ևս մեկ
փայլուն կազմակերպչի ու գիտ
նականի՝ Վիկտոր Ֆանարջյանի
անվան հետ, որը, լինելով բժիշկ

ու հայտնի ֆիզիոլոգ, ԽՍՀՄ
ԳԱ թղթակից անդամ, պրոֆե
սոր Ա.Ի.Քարամյանի և ԽՍՀՄ
ԲԳԱ ակադեմիկոս, պրոֆեսոր
Դ.Ա.Բիրյուկովի աշակերտը, ան
ցել է հետազոտող գիտնականի
ողջ դժվարին ուղին՝ կրտսեր
գիտաշխատողից մինչև ֆիզիո
լոգիայի ինստիտուտի տնօրեն
(1974-1978, 1983-2003)։ Ուղե
ղիկի հետազոտության ոլորտում
նրա աշխատանքներն այսօր
դասական են համարվում։
ԽՍՀՄ ԳԱ կարևորագույն հիմ
նարար խնդիրների հետազոտու
թյան «Ուղեղ» և «Հոմեոսթազ»
ծրագրերի
շրջանակներում
երկու խնդիրների՝ «Ուղեղի
կի և ուղեղաբնի ինտեգրման
մեխանիզմները»
(ղեկավար՝
Վ. Ֆանարջյան) և «Վիսցերալ
համակարգերի
ֆունկցիանե
րի կարգավորման կենտրոնա
կան մեխանիզմներ» (ղեկ.՝ Հ.Գ.
Բակլավաջյան)
ուղղությամբ
ինստիտուտը 25 տարի շարու
նակ առաջատար կենտրոն է
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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եղել նախկին ԽՍՀՄ-ում և հա
մակարգել է նշված ոլորտներում
բոլոր միութենական հետազո
տությունները։ Ինստիտուտը եղել
է արևմտյան մասնագետների
մասնակցությամբ պարբերաբար
անցկացվող համամիութենական
համաժողովների նախաձեռնողն
ու կազմակերպիչը նշված թեմա
ներով7։
70-ականներին ինստիտուտի
շենքն արդեն չէր բավարարում
ժամանակի պահանջներին։ Նոր
փորձարարական մասնաշենքի
կառուցման վերաբերյալ տնօրե
նի նախաձեռնությունն ստացավ
կառավարության աջակցությու
նը, և, շնորհիվ Վ. Ֆանարջյանի
համառության ու նպատակասլա
ցության, ժամանակակից բարձ
րահարկ, գեղեցիկ, նոր շենքը
կառուցվեց ամենասեղմ ժամ
կետում։ Հետագա տարիներին
ինստիտուտի գիտական անձ
նակազմն աշխատանքներ է կա
տարել նոր մեթոդների յուրաց
ման ու ներմուծման ուղղությամբ,
այդ թվում պոտենցիալների
սահմանման միկրոէլեկտրոդա–
յին արտա– և ներբջջային տեխ
նիկայի, հիստոքիմիական մե
թոդների, նեյրոնային ցանցերի
մոդելավորման հաշվողական
համակարգչային
տեխնիկա
յի ներդրման միջոցով, ինչն
արմատապես փոխել է ժամա
նակակից ֆիզիոլոգիայի կարևո
րագույն խնդիրների լուծման մե
թոդաբանական մոտեցումները։
Վ. Ֆանարջյանի ակտիվ աջակ
ցությամբ, որը 1978-1ՑՑՕթթ.
նաև ՀԽՍՀ ԳԱ փոխնախագահն
էր, շարունակվել է ինստիտուտի
տեխնիկական արդիականացու
մը, որի բարձրագույն նվաճումն
7
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էլեկտրոնային մանրադիտակա
յին լաբորատորիայի կազմա
վորումն էր հայտնի չեխական
«ՏԵՍԼԱ» ընկերության արտադ
րության երկու նոր՝ տեսածրող
և թափանցող էլեկտրոնային
մանրադիտակների հիման վրա։
Ինստիտուտն ակտիվորեն մաս
նակցել է նաև սոցիալիստական
երկրների գիտությունների ակա
դեմիաների միջազգային «Ինտե–
րուղեղ» ծրագրի իրագործմանը։
ՑՕ-ականներին սոցիալ-քա֊
ղաքական
պատճառներով
գիտության ոլորտում ստեղծվել
էր ճգնաժամային իրավիճակ։
Սակայն պետք է արժանին մա
տուցել ինստիտուտի կոլեկտի
վին։ Ի դեմս Վ.Բ. Ֆանարջյանի՝
նրա ղեկավարության արիու
թյանն ու ինքնազոհողությանը՝
նույնիսկ Արցախյան պատե
րազմի ծանր տարիներին շա
րունակվեցին փորձարարական
աշխատանքները։ Վարձակալու
թյամբ հանձնվեց ինստիտուտի
տարածքների մի մասը՝ ապա
հովելով ողջ շենքի ու կենդանա
նոցի էլեկտրամատակարարու
մը։ Վ. Ֆանարջյանն ուղևորվեց
հեռավոր ճապոնիա՝ համատեղ
նախագծեր իրականացնելով ու
ղեղի գործունեության ուսումնա
սիրության
խոշորագույն
հետազոտական կենտրոնի հետ։
Հիշելով, որ ՌԴ ԳԱ Սեչենովի ան
վան էվոլյուցիոն ֆիզիոլոգիայի
ու կենսաքիմիայի ինստիտուտը
մշտապես
առանձնահատուկ
դեր է կատարել ֆիզիոլոգիայի
ինստիտուտի կայացման գոր
ծում, և մեծագույն հեղինակու
թյուն վայելելով ռուսաստան–
ցի գործընկերների շրջանում՝
Վ. Ֆանարջյանը դիմեց նշված
ինստիտուտի տնօրեն, ակադե
միկոս Վ.Լ. Սվիդերսկուն և ՌԴ
ԳԱ ֆիզիոլոգիայի բաժանմուն
քի ակադեմիկոս-քարտուղար,
ակադեմիկոս Ցու. Վ. Նատոչի–

նին՝ առաջարկելով ստեղծել
համատեղ լաբորատորիա, որն
էլ կյանքի կոչվեց 1996թ. հուլիսի
1-ին։ 1Տ1126-Խ-Ը «Սեչենովի ան
վան ԷՖԿԻ և ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու
անվան ՖԻ բազայի վրա շարժո
ղական ակտիվության համեմա
տական նյարդաֆիզիոլոգիա–
յի լաբորատորիայի ստեղծման
մասին» հրամանագրով բացվեց
վերոնշյալ լաբորատորիան, որի
ղեկավարն էր Վ. Բ. Ֆանար
ջյանը8։ Հայկական գիտության
համար ամենածանր տարինե
րին դա հնարավորություն տվեց
ինստիտուտին հայցորդներ գոր–
ծուղելու Սանկտ Պետերբուրգ և
շարունակելու արգասաբեր հա
մագործակցությունը մերձավոր
արտերկրի գիտական կենտրոն
ների հետ։ Արիաբար անտեսելով
իր ծանր, անբուժելի հիվանդու
թյունը՝ Վ. Ֆանարջյանը փորձում
էր հաղթահարել ինստիտուտի
առջև ծառացած փորձություն
ները։
Այսօր արդեն կարելի է ասել,
որ ինստիտուտին հաջողվել
է պատվով հաղթահարել այդ
փորձությունները, երբ գերակա
էր համարվում այն, ինչն արագ
տալիս է էական տնտեսական
արդյունք, սակայն չունի խոր
արմատներ և թույլ էշաղկապված
ազգի զգալի մտավոր ներուժին։
Աստիճանաբար
վերականգն
վում են գիտական կապերը, ակ
տիվ մասնակցությունը տարբեր
մրցութային ծրագրերին հնարա
վորություն է տալիս մասնակիո
րեն նորացնելու ինստիտուտի
փորձարարական-տեխնիկական
բազան, ինչպես նաև ակտիվո
րեն զբաղվելու նեյրոֆիզիոլո–
գիական հետազոտությունների
ոլորտ թվային տեխնոլոգիաների
8
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ներմուծմամբ։ Նկատելի Է գիտա
կան կապերի ամրապնդման մի
տումը կլինիկական բժշկության
հետ, որը հնարավորություն կտա
բարձրացնելու կատարվող հե
տազոտությունների կիրառական
արժեքը։ Ինստիտուտի կոլեկ
տիվը, լինելով բազմաթիվ ֆի
զիոլոգիական գիտաժողովների
ակտիվ մասնակիցն ու կազմա
կերպիչը, պահպանել Է գիտու
թյան զարգացումը, նոր մտքերն
ու գաղափարները, նվաճումները
գնահատելու ու հեռանկարներ
որոնելու ավանդույթները։
Այս տարվանից ինստիտու
տում գործում Է «Նեյրոֆիզիո–
լոգիա և թունաբանություն»
թեմայով
մագիստրոսական
ծրագիրը, որը հնարավորություն
կտա
բժշկակենսաբանական
կրթությամբ երիտասարդներին
մասնագիտանալու ֆիզիոլոգիա
յի նշված ոլորտներում և հետա
գայում ներդաշնակորեն համալ
րելու ինստիտուտի երիտասարդ
կադրերի շարքը։
Ինչպես հայտնի Է, պատմու
թյունն արարում են անհատները։
Եվ այն հսկաների անունները,
որոնք իրենց ուսերին են կրել ՀՀ
ԳԱԱ Լ.Ա Օրբելու անվան ֆիզիոլո
գիայի ինստիտուտի կայացման
ու զարգացման ողջ ծանրությու
նը, մեկ անգամ ևս փաստում են,
որ դա, իրոք, այդպես Է։
Մի օր անպայման կգնա
հատվի այն գիտնականների ու
գիտաշխատողների նվիրումը,
որոնք, դիմագրավելով բազմա
թիվ երիտասարդ ու տաղանդա
վոր կադրերի արտագաղթին,
բոլոր կորուստներով հանդերձ
կարողացան պահպանել այն
գիտական բազան, որը, հու
սանք, ապագայում դեռ հնարա
վորություն կընձեռի Հայաստա
նին՝ զբաղեցնելու իր արժանի
տեղը մեծագույն գիտական նե
րուժով երկրների շարքում։

ԴԵՊ

Ըստ ամերիկացի բնապւսհ–
պանՖրենսիսՔյոտյի տվյալների՝
քաղաքների կանաչապատումը
նպաստում է հանցավորության
կրճատմանը։ Դոկտոր Քյոտն
վերլուծել է Չիկագոյի կենտրոնա
կան թաղամասերի ոստիկանա
կան վիճակագրության տվյալ
ները՝ համադրելով այն տվյալ
թաղամասերի
կանաչապատ
տարածքների հետ։ Պարզվել է,
որ կանաչապատ տարածքներով
շրջապատված շենքերի բնակիչ
ների շրջանում հանցավորությու
նը 52 %-ով ավելի ցածր է, քան
այնտեղ, որտեղ շրջապատում
միայն ասֆալտ է և ավտոկայա
նատեղի։ Նույն հեղինակի երկու
այլ հետազոտություններ վկայում
են, որ եթե շենքի պատուհաննե
րից երևում է բնությունը, այլ ոչ
թե միատեսակ կառույցներ և մե
քենաների հոսք, ապա այդ շեն

քի բնակիչների ագրեսիվության
մակարդակը ցածր է 27 %-ով։
Իսկ Տեխասի վիրաբույժնե
րի տվյալներով, եթե հետվիրա–
հատական հիվանդասենյակի
պատուհանից երևում են ծա
ռեր, ապա հիվանդներն ավելի
արագ են ապաքինվում, նրանք
ցավազրկողների ավելի քիչ կա
րիք ունեն և ավելի քիչ բարդու
թյուններ են ունենում, քան նույն
վիրահատությունը տարած այն
հիվանդները, որոնց հիվանդա
սենյակի պատուհանից բացվում
է աղյուսե պատի տեսարանը։
՚ «Ւ1յ^1<3VI >«1ւ13հե», 1Տ15, 2010.

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Ւվ°1. ™ 1ձ

դեղձի, կարտոֆիլի չիփսերի և
անգամ քրտինքի հոտ։

Կանադացի կենսաբանների
գնահատմամբ կենդանի էւսկնե–
րի տեսակների շուրջ 86 %-ը
դեռևս բացահայտված չէ։ Ծո
վերում և օվկիանոսներում բա
ցահայտված չէ դրանց 90 %-ը։

Գերմանացի հետազոտողնե–
րը շոկոլադում հայտնաբերել են
շուրջ 600 միացությունր, որոնք
միասին ստեղծում են դրա բույ
րը։ Այդ բաղադրամասերի շար
քում կան այնպիսիք, որ բնավ
շոկոլադի հոտ չունեն, այլ ունեն,
օրինակ, խաշած մսի, վարունգի,

Եթե Նոբելյան մրցանակի
գոյության առաջին 30 տարում
ֆիզիոլոգիայի և բժշկության
բնագավառում դափնեկիրներ
են դարձել հիմնականում բժիշկ
ները՝ 79 %, ապա վերջին 30
տարում այդ սանդղակն իջել է
մինչև 26 %: Հիմա այդ բնագա
վառի մրցանակներ ստանում են
հիմնականում կենսաքիմիկոսնե
րը, ծագումնաբանները և ֆիզիո
լոգները։

Չափահաս ամերիկացիների
ընդամենը 9 %-ն է տիրապետում
մեկից ավելի լեզուների, մինչդեռ
Եվյտպայում երկու կամ ավելի լե
զուների տիրապետում է բնակ
չության գրեթե կեսը։
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Մոտակա հինգ տարինե
րի համար Չինաստանն ավելի
քան մեկուկես անգամ ավելաց
րել է վեց խոշոր գիտական ուղ
ղությունների ֆինանսավորումը։
Դրանք են՝ սպիտակուցների հե
տազոտությունները, քվանտային
տեխնոլոգիաները, նանոտեխնո–
լոգիաները, սաղմնաբանությունը
և բազմացման գործընթացները,
բնային բջիջները և Երկրի մասին
գիտությունները։

Ֆրանսիացի նեյրոֆի–
զիոլոգ Միշել Դեմյուրժեի
կարծիքով մինչև վեց տա
րեկան երեխաները չպետք է
հեռուստացույց դիտեն՝ այն
բացասաբար է ազդում հե
տագա մտավոր զարգաց
ման և ընդհանրապես
առողջության վրա։

Ավանդական
պատկերա
ցումն այն մասին, թե երեխաներն
աճում են քնի մեջ, հաստատել են
ամերիկացի մանկաբույժները՝
17 ամսվա ընթացքում ուսումնա
սիրելով 23 նորածին աղջիկների
և տղաների։ Պարզվել է, որ ավե
լի երկար քնող երեխաները հե
տազոտության ավարտին ավելի
շատ են աճել։

Նյու Յորքի բնակիչները խո
սում են մոտավորապես 800 լե
զուներով, այդ թվում՝ նաև հազ
վագյուտ և անհետացող։

1"|0քցտուռքտցւօո

Ծագումնաբանների
միջազգային խումբը, հե–
տազոտելով ծանր ընկ–
ճախտներով
տառապող
ավելի քան 15 հազար մար
դու գենոմները, հայտնաբե
րել է այդ հիվանդության զե
նը։ Այն 12-րդ քրոմոսոմում
է և կարգավորվում է գլու–
տամատի՝ նեյրոնների որոշ
խմբերի միջև բնականոն
կապեր ապահովող միացու
թյան արտադրությունը։
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ՀԱՍՄԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ա ա ս ր ւ/յա

ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ՝
ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ,
ԱՊԱԳԱՆ...

Ե ա տ երկրների և նույնիսկ
մայրցամաքների խորհրդանիշ–
ները դրանց բուսական և կեն
դանական աշխարհի ինքնա
տիպ ներկայացուցիչներն են.
Չինաստանի համար պանդան
է, Ավստրալիայի համար՝ կեն
գուրուն, ճապոնիայի համար՝
սակարան, Կանադայի համար՝
թխկին ...: Հին և միջնադարյան
Հայաստանի
գեղազարդային
(դեկորատիվ) արվեստում ներ
կայացված խաղողի տերևներն
ու ողկույզները, նռան պտուղ
ներն այդ բուսատեսակների մեծ
նշանակության վկայությունն են։
Պակաս նշանակություն չի
ունեցել և արարատյան որդան
կարմիրը՝ որդանաորդը, բնա
կան կարմիր (բոսորագույն), լու–
սադիմացկուն կարմին ներկի
մատակարարը։
Արարատյան
որդան կարմիրի նշանակությու
նը հայ ժողովրդի կյանքում այն–
քան մեծ է եղել, որ իր արտա–
ցոլումն է գտել ժողովրդական
բանահյուսության մեջ։ Բնական
կարմինի գեղեցկության և կայու–
48
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նության վառ ապացույց են մինչ
օրս իրենց թարմությունն ու մաք–
րությունը պահպանած և ժա–
մանակի փորձությունն անցած
հայկական միջնադարյան ման–
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րանկարներն ու ձեռագրերը։
Որդան կարմիրի և նրանից
ստացվող ներկի մասին տեղե–
կությունները սկիզբ են առնում
դարերի խորքից։ Համաձայն

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՑՈՒՆ
ակադեմիկոս Բ. Պիոտրովսկու՝
առաջին սեպագիր տեղեկու
թյուններն այդ մասին վերաբե
րում են մ.թ.ա. 714թ.։ Իսկ հայ ժո
ղովրդի երախտավոր, որդանի
մեծ գիտակ Ջ.Համելի կարծիքով
(1835) այս միջատն առաջինն է
օգտագործվել ներկ ստանալու
համար, և որից օգտվել են դեռևս
Նոյի ու Մովսեսի ժամանակնե
րում։ Հայ մատենագիր ւսղբյուր–
ները, սկսած V դարից (Մովսես
Խորենացի, Ղազար Փարպեցի և
այլք), տեղեկություններ են հա
ղորդում այդ մասին։
Կարմիր գույնի մի քանի ծի
րանագույն երանգներ կարողա
ցել են ստանալ միայն հայկա
կան ներկատներում։ Այս ներկը
կարևոր դեր է խաղացել երկրի
արդյունաբերական և տնտեսա
կան կյանքում ընդհուպ մինչև
XIX դարը, երբ այն դուրս է մղվել
շուկայից՝ փոխարինվելով ավելի
էժան մեքսիկական կարմինով,
իսկ հետագայում՝ էլ ավելի էժա
նագին անիփնային ներկերով։
XIX դարում արարատյան որ–

դանից ստացվող ներկն ունեցել
է սահմանափակ, նեղ տեղային
կիրառում և օգտագործվել է մի
այն մանրանկարչության մեջ,
պատրիարքի կնիքը դրոշմելու
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և ձեռագրերում գլխատառերը
նկարազարդելու համար։
Սակայն ոչ մեքսիկական, ոչ
էլ առավել ևս արհեստական
ներկերը, բացի էժան լինելուց,
չունեին այն դրական և արժե
քավոր հատկանիշները, որ բնո
րոշ էր արարատյան որդանից
ստացվող կարմինին։ Այս հան
գամանքը կտրուկ բարձրացրել
է բնական ներկերի նկատմամբ
պահանջարկը։ Աճել է հետաքրք
րությունը նաև արարատյան որ
դան կարմիրի՝ որպես բնական
կարմինի հումքի նկատմամբ,
որն օժտված է բարձր լուսադի
մացկունությամբ,
երանգների
մեծ բազմազանությամբ և մար
դու օրգանիզմի համար բոլորո
վին անվնաս է։
XX դարի սկզբում ռուս, իսկ
հետո նաև խորհրդային գիտնա
կանները Բ.Կուզինի ղեկավարու
թյամբ Հայաստանում ձեռնարկել
են միջատի ուսումնասիրություն
ներ։ 1940-1971թթ. արարատյան
որդան կարմիրի ուսումնասիրու
թյուններ չեն կատարվել։
Ւվ°1. 2014
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Արարատյան որդանի վե
րաբերյալ որոշ տվյալներ են
ձեռք բերվել ՀԳԱ կենդանաբա
նության ինստիտուտում հան
րապետության
կենդանական
աշխարհի ուսումնասիրման ըն
թացքում։ 1940թ. էջմիածնում
միջատի զանգվածային զարգա
ցում է գրանցել Հ.Ավետյանը, իսկ
1975թ. Մ.Տեր–Գրիգորյւսնը Արա
րատյան դաշտավայրում հայտ
նաբերել է այդ տեսակի տարած
ման մի քանի օջախ։
1971թ. ՀԽՍՀ Նախարար
ների խորհրդի որոշմամբ ՀԳԱ
կենդանաբանության ինստիտու
տում ստեղծվել է արարատյան
որդան կարմիրի լաբորատո
րիա, որն սկսել է իրականացնել
արարատյան որդանի կանոնա
վոր, համակարգված և լայնա
ծավալ ուսումնասիրություններ։
1971–1986թթ. լաբորատորիայի
աշխատակիցներ ԼՄկրտչյանը,
Ա. Սևումյանը, Վ. Զախւսրյանը և
ուրիշներ, լաբորատորիայի վա
րիչ Ռ. Սարկիսովի ղեկավարու
թյամբ կատարել են հսկայական
աշխատանք և համակողմանի ու
մանրակրկիտ հետազոտել այս
տեսակը։ Ուսումնասիրվել է մի
ջատի տարածվածությունը Հա
50

յաստանում, դրա բազմացման և
զարգացման առանձնահատկու
թյունները, կերաբույսերը։ Մշակ
վել են բնության մեջ արդյունա
բերական քանակների հավաքի
անվտանգ մեթոդները, ինչպես
նաև արհեստական պայմաննե
րում աճեցման և «բերքատվու
թյան» բարձրացման հնարավո
րությունները։ Այս գործում մեծ է
ինստիտուտի տնօրեն Ս. Սարգ–
սյանի ներդրումը։ Ցու. Մաղաքյա–

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

Ա Շ Խ Ա ՐՀՈ Ւ Մ

Ւվ°1. 2014

նի ղեկավարությամբ կատարվել
են նաև տեսակի բջջաբանու–
թյանը և սաղմնաբանությանը
վերաբերող հետազոտություն
ներ։ Արդյունքներն ամփոփված
են բազմաթիվ հրապարակում
ներում, այդ թվում 3 մենագիր
աշխատանքներում։
Արարատյան որդան կարմիրը
(ԲօփՒ^քօթհօՐՅ հՅտ©ա ՏՐՅոճէ։
հՕտՕթէՏՐՅ 00ՇՇ1Ո63, 1\/|ՅՐցՅՐ0Ը||–
Ժյ6) Արարատյան դաշտավայրի
Էնդեմ տեսակ է։ Հայաստանում
ունի սահմանափակ նեղ տա
րածվածություն, հանդիպում է
աղուտներում։
Այն գրանցվել է ԽՍՀՄ Կար
միր գրքում։ Համաձայն Բնության
պահպանության միջազգային
կազմակերպության (1ՍՕն1) չա
փանիշների՝ այժմ էլ գնահատ
վում է որպես անհետացման եզ
րին կանգնած տեսակ։
Միջատը բուսակեր է։ Սնվում
է միայն երկու տեսակի բույսերի՝
որդանախոտի (^©Խրօթստ 1ւէէ0ՐՅ–
1ւտԲյրԼ) և եղեգնի (ԲհՐՅցւէտտ յատ–
էՐ31ւտ7ո6է Տէ.) հյութով։
Հասուն Էգն անթև, ձվաձև,
մուգ բալի գույնի, դանդաղա
շարժ միջատ Է։ Մարմինը հատ–
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վածավորված է, սակայն չունի
հստակ բաժանում գլխի, կրծքի
և փորիկի։ Երկարությունը 2-12
մմ է, քաշը՝ 2-100 մգ։ Արտաքին
ծածկույթը փափուկ և առաձգա
կան է՝ պատված նուրբ մազիկ
ներով։ Ոտքերը կարճ են, թույլ
զարգացած։ Բնորոշ է խիստ
արտահայտված երկսեռություն
(սեռական դիմորֆիզմ)՝ արուն
չափերով զգալիորեն տարբեր
վում է էգից։ Նրա երկարությունը
2-4.5 մմ է, քաշը՝ 0.6-3.4 մգ։ Մար
մինը բաժանվում է գլխի, կրծքի
և փորիկի, ունի մուգ կարմիր
առաջնային երիզ ունեցող մեկ
զույգ թև։ Մուգ կարմիր մարմնի
վերին հատվածն օժտված է եր
կար, արծաթագույն մոմային թե
լերից բաղկացած փնջով։ Արու
ներն ունեն բարդ, աչքեր, երկար
ոտքեր, արագաշարժ են։ Հասուն
արուներն ու էգերը չեն սնվում,
նրանց բերանային օրգաննե
րը բացակայում են։ Միջատները
սնվում են միայն թրթուրային հա
սակում, կնճիթի հատուկ խոզան
ների միջոցով։
Ձմեռում են ձվերը։ Ձվերը
երկարավուն են, ձվաձև, 0,54 մմ
երկարությամբ, ունեն կարմիր
գույն, պատված են բարակ նուրբ
խիտինային թաղանթով։ Ապրիլ–
մայիս ամիսներին ձմեռած ձվե–
րից դուրս են գալիս թրթուրները՝

թափառողները, բարձրանում են
հողի մակերևույթ, գտնում կերա
բույսը և սնվում մինչև օգոստոս–
սեպտեմբեր։ Սնման ընթացքում
զարգացող թրթուրի քաշը մեծա
նում է ավելի քան 5000 անգամ։
Թրթուրը մնում է կպած բույսին
և չի լքում այն։ Թրթուրն աճում
և փոխում է իր ձևը՝ ձվաձևից
դառնալով տանձաձև։ Մայիսի
վերջին կատարվում է մաշկա
փոխություն։ Այնուհետև կոճղար
մատի վրա առաջանում են ցիս–
տերը, որոնք ունեն սադափային
փայլով սպիտակավուն գնդիկնե
րի տեսք։ Օգոստոսի երկրորդ կե
սից ցիստերի մի մասից սկսվում
է արու թրթուրների դուրս գւսլյւ,
որոնք արտաքուստ նման են հա
սուն էգերին, բայց չափերով շատ
ավելի փոքր են։ Որոշ ժամանակ
անց դրանք կրկին անցնում են
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հողի մեջ, որտեղ ձևավորվում
են սպիտակ բոժոժներ։ Դրանք
մաշկաւիոխվելով
վերածվում
են անշարժ հարսնյակների։ Այղ
ամբողջ ժամանակահատվածում
էգերի թրթուրները շարունակում
են սնվել և աճել կերաբույսերին
կպած ցիստերում։ Ցիստերից
դուրս գալուց հետո էգերն անմի
ջապես բարձրանում են հողի մա
կերևույթ և սպասում արուներին։
Հասուն արուները ձևափոխու
թյունից հետո մի քանի օր մնում
են հողում, որի ընթացքում աստի
ճանաբար ձևավորվում են նրանց
թևերը։ Շարժուն դառնալուց հե
տո արուները դուրս են գալիս հո
ղի մակերևույթ։ Հասուն էգերի և
արուների զանգվածաբար դուրս
գալը հողի մակերևույթ տևում է
սեպտեմբերի սկզբից մինչև հոկ
տեմբերի կեսերը՝ միայն առավո
տյան ժամը 5-ից մինչև 10-ը։ Այդ
ընթացքում կատարվում է նրանց
զուգավորումը։ Բազմաթիվ զու
գավորումներից հետո հենց նույն
օրն արուն սատկում է։ Բեղմնա
վորված էգերն անցնում են հողի
մեջ և մնում այնտեղ 1-5 սմ խո
րությունում՝ առաջացնելով թավ–
շոտ բոժոժ՝ ձվապարկ, որտեղ էլ
ձվադրում են և սատկում։ Սակայն
ոչ բոլոր էգերն են հասցնում մեկ
օրվա ընթացքում բեղմնավորվել։
Չբեղմնավորված էգերը ևս անց–
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նում են հողի տակ, բայց արուին
հանդիպելու և սերունդը շարու
նակելու նպատակով մի քանի
օրվա ընթացքում կրկին դուրս են
գալիս հողի մակերևույթ։
Միջատը զարգացման բոլոր
փուլերում ունի կարմիր գունա
վորում։ Մյն պայմանավորված է
կարմիր գունանյութի առկայու
թյամբ, որից էլ ստանում են հրա
շալի կարմին ներկանյութը։
Ըստ գրական տվյալների՝
XIX դարում արարատյան որ
դան կարմիրը դեռևս լայնորեն
տարածված էր Արարատյան
դաշտավայրում։ Հեղինակներից
մեկը՝ Շոպենը, նշում է, որ ակա
նատես է եղել արարատյան որ
դանի այնպիսի զանգվածային
բազմացման, որ հողը կարծես
գորգի նման զարդարվում էր
կարմիր նախշով, իսկ այնտեղ
արածող ոչխարների ոտքերը
ներկվում էին կարմիր գույնով։
Նախկինում 11000 հա աղու–
տահողերում տարածված այս

52

միջատը 1972թ. զբաղեցնում
էր ընդամենը 3000 հա։ 1985թ.
արարատյան որդան կարմիրի
զբաղեցրած տարածքը կրճատ
վել է ևս 1000 հեկտարով։
Աղուտների
աղազերծումը,
գյուղատնտեսական կարիքնե
րի համար արարատյան որդանի
տարածման շրջաններում հողե
րի յուրացումը, արդյունաբերա
կան և տնտեսական կառույցնե
րի, ձկնաբուծական լճակների
կառուցումը և այլ հանգամանք
ներ չէին կարող բացասաբար
չանդրադառնալ որդան կարմի
րի և նրա կերաբույսերի վիճակի
վրա՝ էլ ավելի վատթարացնե
լով և վտանգի տակ դնելով այս
արժեքավոր տեսակի գոյությու
նը։
1986թ. արարատյան որդան
կարմիրը տարածված էր Հոկ
տեմբերյանի, էջմիածնի, Մասիսի
և Արարատի շրջաններում՝ ընդ
հանուր առմամբ 2000 հեկտար
տարածքի վբա։ Սակայն տարա
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ծումը նշված շրջաններում խիստ
անհամաչափ էր։ Որդան կարմի
րով զբաղեցրած ամենամեծ տա
րածքները Հոկտեմբերյանում էին
(այժամյան Արազավւ գյուղական
համայնքի վարչական սահման
ներում)։ Մարդու գործունեության
հետևանքով այն ակնհայտորեն
շարունակում էր նվազել։
Հիմնվելով
ուսումնասիրու
թյունների արդյունքների վրա
և հաշվի առնելով տագնապա
լի միտումները՝ ՀԳԱ կենդանա
բանության ինստիտուտի առա
ջարկությամբ և հիմնավորմամբ
1987թ. ՀԽՍՀ Նախարարների
խորհրդի որոշմամբ տեսակի
պահպանության համար ստեղծ
վել է 200 հա ընդհանուր տարած
քով արգելավայր։
Համաձայն ՀՀ կառավարու
թյան 2002թ. որոշման՝ «Որդան
կարմիր» պետական արգելա
վայրն այժմ «Արգելոցապարկա–
յին համալիր» ՊՈԱԿ-ի ենթակա
յության տակ է։

2006 թ. ՀՀ բնապահպանու
թյան նախարարությունն իրա
կանացրել է «Որդան կարմիր»
արգելավայրի քարտեզագրման
աշխատանքներ։ Ըստ քարտե
զագրման արդյունքների՝ արգե
լավայրի տարածքի Արազափի
տեղամասի ընդհանուր մակերե
սը 198,33 հեկտար է։
Սակայն, չնայած արգելավայ
րի ստեղծմանը և այժմ էլ նրա
գոյությանը, տեսակի պահպա
նության խնդիրն այդպես էլ չի
լուծվել, քանի որ չեն ապահովվել
սահմանված պահպանության
պահանջները, այն ցանկապատ
ված չէ, ենթարկվում է ինտենսիվ
արածեցման ...
Շարունակում է աճել նաև
տեսակի տնտեսական օգտ ա 
գործման նկատմամբ տարբեր
մարդկանց և կազմակերպու

թյունների հետաքրքրությունը,
որն անհանգստության լուրջ
պատճառ է։
Վերջին ավելի քան 20 տար
վա ընթացքում ֆինանսավորման
բացակայության
պատճառով
կանոնավոր ուսումնասիրություն
ներ չեն կատարվել։ Սակայն նույ
նիսկ հատուկ ֆինանսավորման
բացակայության պայմաններում
հետաքրքրությունն այս տեսա
կի նկատմամբ չի մարում։ Ինս
տիտուտի
աշխատակիցներն
օգտագործում են բոլոր հնարա
վորությունները՝ շարունակելու
այս տեսակին առնչվող և դեռևս
չբացահայտած բազմաթիվ տե
սական և գործնական հարցերի
ուսումնասիրությունները և լուծե
լու պահպանության խնդիրները։
Արդեն եղած և նոր տվյալների
հիման վյոա վերջերս (2010) տե
սակը ընդգրկվել է ՀՀ Կենդանի
ների Կարմիր գրքում։
Այսպիսով՝ նույնիսկ այս մեկ
տեսակի օրինակով ակնհայտ է
դառնում, որ այսօր մարդու գոր
ծունեության հետևանքով բնու
թյունը հայտնվել է ճգնաժամա
յին վիճակում։
1993թ. Հայաստանը ստո
րագրել և վավերացրել է կեն–
սաբազմազանության
մասին
Կոնվենցիան՝ իր վրա վերցնե
լով երկրի տարածքում կենդա
նի բնության պահպանության
պատասխանատվությունը։ Ել
նելով կենսաբազմազանության
պահպանության
վերաբերյալ
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Կոնվենցիայի պահանջներից՝
Հայաստանը պարտավոր է օգ
տագործել բոլոր հնարավո
րությունները՝ իր տարածքում
կենդանի օրգանիզմների տե
սակների անհետացումը կան
խելու համար։ Նախ և առաջ այս
պահանջը վերաբերում է հազվա
գյուտ, էնդեմ կամ նեղ տարածում
ունեցող, ինչպես նաև հատուկ
հետաքրքրություն (գիտական,
տնտեսական և այլն) ներկայաց
նող տեսակներին։ Դրանց թվին է
պատկանում նաև արարատյան
որդան կարմիրը։
Բնությունը մարդու գոյության
և զարգացման հիմքն է, և նրա
պահպանությունը ոչ միայն մեր
պարտքն է, այլև ապագա գոյա
տևման երաշխիքը։
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Ըստ կլիմայի փոփոխություն
ներն ուսումնասիրող միջկա
ռավարական հանձնաժողովի
փորձագետների՝ մինչև 2100թ.
համընդհանուր (գլոբալ) տաքաց
ման պատճառով սննդամթերքի
արտադրությունն աշխարհում
կարող է կրճատվել 40 %-ով։
Շատ արգավանդ հողեր կարող
են վերածվել անապատների և
կիսաանապատների։

Ո՞րն է պատճառը, որ Երկրի ամենաբարձր լեռները հեռու են բևեռ
ներից և մոտ են արևադարձային գոտիներին և հասարակածին։ Ինչ
պես պնդում են Օրհուսի (Դանիա) համալսարանի երկրաբանները,
որոնք ուսումնասիրել են հարավային երկայնության 60 աստիճանից
մինչև հյուսիսային երկայնության 60 աստիճան գոտու լեռնաշղթա
ները, դրա պատճառը սառցային ողողամաշումն է։ Լեռնագագաթից
հոսող սառցադաշտերն աստիճանաբար մաշում են այն, իսկ տաք
կլիմայում սառցե «գլխարկների» թիվը փոքր է, ուստի լեռները մնում
են բարձր։

Ամեն տարի աշխարհում
արտադրվում է 260 միլիոն տոն
նա պոլիմեր, որի 10 %-ը վերջին
հաշվով հայտնվում է ծովերում և
օվկիանոսներում։
Հնդկական
ավանդական
բժշկության մեջ օգտագործվող
359 վայրի դեղաբույսերից 335-ն
անհետացման եզրին են։ Պատ
ճառը դրանք չափազանց ջա
նադրաբար հավաքելն է։
Աշխարհի թանգարաններում
և լաբորատորիաներում պահ
վում է շուրջ 22 հազար երկնա
քար։
Ալյասկայի սառցադաշտե–
րի հալումը յուրաքանչյուր տա
րի համաշխարհային օվկիանո
սի մակարդակը բարձրացնում է
0,12 միլիմետրով։ Այս երևույթը
շարունակվում է դեռևս 1962 թ.։

Միասին տաքացնելով չորացած օգտագործված թեյը և որպես
կատալիզատոր հանդես եկող կոբալտի նանոմասնիկները՝ Իսլամա–
բադի համալսարանի գիտնականներն ստանում են հեղուկ, որը կա
րելի է օգտագործել որպես դիզելային վառելիք։ Ստացվող կողմնա
կի արդյունքը՝ էթանոլի և էթւսնի ու մեթանի գազերի խառնուրդները
նույնպես կարողէ կիրառվել։
Ամեն տարի մարդկությունն օգտագործում է շուրջ չորս միլիոն
տոննա չոր թեյ, բայց եթե տվյալ ապրանքատեսակի արտադրությու
նը վաղուց ի վեր կազմակերպված է, ապա խմած թեյի մնացորդների
կուտակման գաղափարը դեռ ոչ ոք մտադիր չէ իրագործել։
«հտ^ւօ ս աԱՅհե», Ա6, 2010.
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«հ9^ 3ւ1”

>».Ա8,2010.

Ի ԴԵՊ
Անդամանյան
կղզիներում
(արշիպելագ Հնդկական օվկիա
նոսում) 83 տարեկան հասակում
մահացել է տեղական բո ցեղի
վերջին ներկայացուցիչը։ Այդ ծեր
կնոջ հետ մահացել է այդ ցեղի
լեզուն, նա վերջինն էր, ով կարո
ղանում էր խոսել այդ լեզվով։

Ըստ ամենամյա շրջանառու
թյան ծավալի՝ աշխարհում նավ
թից հետո երկրորդ ապրանքը
սուրճն է։ Ամեն տարի մարդկու
թյունը խմում է այդ ըմպելիքի
600 միլիարդ բաժակ։ Հարավա
յին երկրներում շուրջ 25 միլիոն
մարդ իր ապրուստը վաստակում
է սուրճի շնորհիվ։

Գաբոնում ապրում են շիմ
պանզեներ, որոնք ծառերի ճյու
ղերից պատրաստում են հինգ
տարբեր տեսակի գործիքներ՝
հինգ տարբեր տեսակի վայրի
մեղուների բներից մեղր հայթայ
թելու համար։

Անգլիայի Օքսֆորդի և Սաութ–
հեմփթընի համալսարանների
հիման վրա ստեղծվել է համա–
ցանցի ուսումնասիրության ինս
տիտուտ։ Այն ղեկավարում է հա–
մացանցի հայտնագործող սեր
Թիմ Բեռներս-Լին։

Կանադայի մանրէաբաննե
րի գնահատմամբ աշխարհի ծո
վերում և օվկիանոսներում կա
1030 մանրէ։ Եթե դասավորենք
դրանք մի գծով, ապա այն
կձգվի Երկրից մինչև մոտակա
գալակտիկաներից էլ հեռու։

Նախապատրաստվում է 20
լեռնագնացներից
կազմված
արշավախումբ դեպի էվերեստ՝
նախորդ արշավախմբերի թո
ղած աղբը (թթվածնի դատարկ
բալոններ, դրոշներ, սննդամ
թերքի փաթեթավորման կտոր
ներ, ճոպաններ, անգամ վրան–
ներխյշխւսրհի
ամենաբարձր
գագաթներից մեկը մաքրելու
համար։ Գնահատումների համա
ձայն՝ 7000 մ և ավելի բարձրու
թյունում կուտակվել է շուրջ երկու
տոննա աղբ, իսկ յուրաքանչ|ուր
«աղբահան» կարող է իջեցնել
առավելագույնը 15 կիլոգրամ։

«Ւ13^1<3 ա աԱՅհե», 1Տ| 7, 2010.
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Հայկական
գիտությունն
անդառնափ կորուստ կրեց։
Կյանքի 92-րդ տարում վախ
ճանվեց ականավոր աստղա–
գետ–ֆիզիԿոս և գիտության
կազմակերպիչ,
Հայաստանի
գիտությունների ազգային ակա
դեմիայի իսկական անդամ,
գրող-էսսեիստ և գեղանկարիչ
Գրիգոր Արամի Գուրզադյանը։
Լինելով Բյուրականի աստ
ղադիտարանի առաջին աստ
ղագետներից և 33 տարեկանում
պաշտպանելով դոկտորական
թեզը՝ Գրիգոր Գուրզադյանը ղե
կավարել է աստղադիտարանի
աստղերի և միգամածություն
ների ֆիզիկայի բաժինը (1950–
1966), տիեզերական հետա
զոտությունների մասնաճյուղը
(1967-1973), Գառնքւի աստղագի
տության (1973-1978) և արտա
մթնոլորտային աստղագիտու
թյան (1978-1992) լաբորատո
րիաները։ 1979-ին գւխավորել է
ԵրՊՒ տիեզերական սարքաշի
նության ամբիոնը։ Հիմնադրել է
Գառնիի տիեզերական աստղա

գիտության ինստիտուտը, որի
տնօրենն է եղել մինչև 2004-ը։
Գրիգոր Գուրզադյանի գիտա
կան գործունեության ոլորտն
ընդգրկում է մոլորակաձև մի
գամածությունների ֆիզիկան ու
դինամիկան, աստղերի բռնկման
տեսությունը, սեղմ կրկնակի
աստղերի ընդհանուր գունոլորտ
ների և կրկնակի գնդաձև աստ
ղակույտերի էվոլյուցիայի տեսու
թյունը։
Գուրզադյանի անվան հետ
է կապված արտամթնոլորտա
յին տիեզերական ուղեծրային
աստղադիտարանների ստեղ
ծումը։ Դեռ 1960-ին Ռ-5 բափս–
տիկ հրթիռի վրա տեղակայված
սարքավորման օգնությամբ նա
ղեկավարել է Արեգակի և աստ
ղերի անդրամանուշակագույն և
ռենտգենյան դիտումները։ Այնու
հետև Գուրզադյանը ձեռնամուխ
է եղել տիեզերական աստղադի
տարանի օպտիկական համա
կարգի և ավտոմատ կառավար
ման մեթոդիկայի ստեղծմանը։
1971-ին «Սալյուտ-1» առաջին
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տիեզերական կայանն ուղեծիր
բարձրացրեց «Օրիոն» առաջին
տիեզերական աստղադիտակը,
իսկ 1973-ին «Սոյուզ-13» տիե
զերանավի վրա աշխատանքն
սկսեց «0րիոն–2»–ը։ Այդ համա
կարգերի օգնությամբ առաջին
անգամ ստուգվեցին մինչև 13-րդ
մեծության աստղերի կարճալիք
սպեկտրագրերը։ Գուրզադյանի
ղեկավարությամբ նախաթռիչ
քային պատրաստում են անցել
տասնյակ տիեզերագնացներ։
Գրիգոր Գուրզադյանը ավելի
քան 200 գիտական հոդվածների
և մի շարք մենագրությունների
հեղինակ է։
«Գիտություն աշխարհում»
հանդեսի խմբագրությունն իր
խորին ցավակցությունն է հայտ
նում Գուրզադյանների ընտանի
քին, գործընկերներին ու հարա
զատներին։
Ստորև վերատպում ենք
Անուշ Սամվելյանի վարած հար
ցազրույցը Գրիգոր Գուրզադյանի
հետ, որը հրապարակվել է մեր
հանդեսում 2009թ։
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ՏԻԵԶԵՐՔԸ՝
ԱՆՍԿԻԶԲ ՈԻ
ԱՆՎԵՐՋ յ
Ե ս տեսել եմ տիեզերքը՝
ափի մեջ, և ճիշտ կլիներ ասել,
որ տիեզերքի անսահմանությու
նը սարսափ է առաջացնում։
Որովհետև տիեզերքում ամեն ինչ
վերջավոր է՝ բացի երկու բանից,
մեկն ինքը՝ տիեզերքը՝ որպես
տարածություն, երկրորդը՝ ժա
մանակը։ Այս երկուսն անսահման
են, և այդ պատճառով սարսափ
է առաջանում։ Տիեզերքը կարելի
է վերլուծել մասերի, բաղադրիչ
ների, ֆիզիկական երևույթների։
Բայց մի բան պարզ է վաղուց՝
տիեզերքը չունի սահման։ ժա
մանակը՝ նույնպես։ Որտեղ է
սկսվում և որտեղ վերջանում, ոչ
ոք չի կարող ասել։
Տիեզերքը տարբեր կերպ են
ընկալում նկարիչն ու ֆիզիկո
սը։ Նկարիչն այնտեղ հարմոնիա
է տեսնում, ներդաշնակություն,
ֆիզիկոսը՝ միայն ու միայն ֆիզի
կական պրոցեսներ և դրանց հե
տևանքները։ Այստեղ անհատա
կան ըմբռնումը և վերլուծությունն
են որոշիչ դառնում։ Երկուսն էլ՝ և
ֆիզիկական, և գեղագիտական
ըմբռնումները ճիշտ են և իրար
լրացնում են։ Երկուսն էլ հա
տուկ ու բնորոշ են մարդուն,
մարդը կարող է հասկանալ
գեղեցկությունը, մարդը կարող է
հասկանալ տիեզերքը։ Թե որն է
առաջնայինը, միանգամայն սու

բյեկտիվ հարցադրում է։ Երկուսն
էլ պետք են, երկուսն էլ ճիշտ են։
Ես սիրում եմ գիտությունը,
բայց չեմ թաքցնում, որ ավե
լի շատ սիրել եմ արվեստը։ հմ
կյանքում գիտության և արվեստի
համատեղումը կարծես ստաց–
վել է։ Ուրիշ հարց, որ ինչ-ինչ
հանգամանքներ թույլ չեն տվել
դրանցից յուրաքանչյուրը |իա–
կատար դարձնել։ Հիշում եմ՝
երեխա էի, մատիտը ձեռքիս
թղթի վրա տառեր չէի գրում, այլ
նկարներ էի նկարում։ Այն ժամա
նակ կարծում էի՝ բոլորն են այդ
պես։ Բայց հետո հասկացա, որ
ոչ։ Այստեղ անհատականության
հարցը որոշիչ է դառնում։ Մար
դը զարմանալի կերպով օժտված
է ինչ-որ ձևով արտահայտվելու
հատկությամբ։ Մատիտով գիծ
քաշել ինչ-որ բան պատկերելու
միտումով, կամ կավից մի բան
սարքել, սրանք մարդու մեջ ի ծնե
են դրված։ Իրականում սա մարդ
արարածի բնական ընթացքն է։
Ինձ գիտության աշխարհ տա
րան հանգամանքները։ Որքա
նով է դա ճիշտ կամ սխալ, նման
հարցադրում ես չեմ ցանկանում
անել։ Կան մարդիկ, որ սկսում
են զրաղվել ինչ-որ բանով, հե
տո հասկանում են, որ դա իրենց
գործը չէր։ Իմ կյանքը մի քիչ այլ
կերպ դասավորվեց, գիտությու
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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նը դարձավ որոշիչ։
Ես սիրում եմ արվեստը։ ճիշտն
ասած, այդ տարուբերումներն իմ
մեջ եղել են՝ արվէատ, թէՏգիտու
թյուն։ Այն հանգամանքը, որ ես
ունեմ որոշակի նկրտումներ նաև
արվեստի ասպարեզում, դեռ
պատասխան չէ։ Դրանք ընդամե
նը տարուբերումներ են։ Ես սիրել
եմ արվեստը, առանց դրա ես իմ
կյանքը չեմ պատկերացնում։ Մի
այն Ռւսֆայելը... Դա տիեզերա
կան երևույթ է։
Կյանքը, իհարկե, շատ բարդ
հասկացություն է և տարբեր
մարդկանց մոտ տարբեր կերպ
է ընթանում։ Ես էլ ունեմ իմ հե
տաքրքրությունները, իմ ապրում
ները, որոնք իմ կյանքն են։ Ես իմ
կյանքը չեմ կարող պատկերաց
նել առանց արվեստի։
Արվեստ ասելով ես հաս
կանում եմ առաջին հերթին
երաժշտությունը։ Երբ երաժշ
տություն ես լսում, թվում է, թե
դրանից վեր ոչինչ չի կարող լի
նել։ Հետո գալիս են ճարտարա
պետությունը և կերպարվեստը։
Երբ նայում ես Ո-աֆայելի ստեղ
ծագործություններին, նայում ես
դասականներին...
Ամեն անգամ, երբ մտա
բերում եմ հելլենիստական
դարաշրջանի քանդակագործու
թյունը, ամբողջ մարմինս եռում
Ւվ°1. 2014

57

ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

է։ Ինչ հրաշք էր, որ այդ հեռավոր
ժամանակներում մարդը հասու
եղավ նման քանդակագործու
թյանը։
Վերածնունդը
հսկայական
իրադարձություն է մարդկու
թյան պատմության մեջ։ Այն չէր
սահմանափակվում միայն իտա
լական արվեստի սահմաննե
րով, այլ ընդգրկում էր ամբողջ
աշխարհը։ Մի վայրկյան եթե վե
րացնենք այդ հսկա արվեստը, որ
ծնվեց ու ձևավորվեց Վերածննդի
դարաշրջանում՝ հիմնված ան
տիկ արվեստի վրա, ապահով
ված կլինի մարդու վերադարձը
քարանձավ։
Արվեստում ես ինձ համար
անջատել եմ գործեր, որոնք,
իմ կարծիքով, աշխարհներ են
ներկայացնում։ Առաջինն իս
պանացի նկարիչ Վելասկեզի
Հռոմի հննովկենտիոս X պա
պի դիմանկարն է, որը նկարիչն
ստեղծել է ընդամենը երկու սե
անսի ընթացքում։ Ւննովկենտի–
ոս X պատմության մեջ հայտնի
է որպես դժվարահաճ, զիջում
ների չգնացող, վերին աստի
ճանի խստապահանջ մարդ։ Եվ
երբ Վելասկեզը շրջել է նկարը,
որ Պապը նայի, նրա առաջին
արձագանքն այսպիսին է եղել.
«Մի՞թե ես այդքան չար եմ»։ Որ
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պես դիմանկար՝ ես այն դնում
եմ աշխարհի գագաթնակետին։
Ես հիմա էլ եմ փշաքաղվում, երբ
մտաբերում եմ այն։ Դա տիեզե
րական երևույթ է՝ Վելասկեզի
հանճարեղ ձեռքով ստեղծված։
Ռուս արվեստի պատմության
մեջ իմ կարծիքով խոշորագույն
դիմանկարիչ Կրամսկոյը, Վենե–
տիկում տեսնելով այդ նկարը,
այնպիսի ցնցում է ապրում, որ
որոշում է ընդհանրապես թողնել
գեղանկարչությունը։
Վելասկեզին հանիրավի չեն
դասել Վերածննդի հանճարնե
րի շարքը սոսկ այն պատճառով,
որ գործել է մի փոքր ավելի ուշ
շրջանում, բայց ես չեմ կարող
նրան չդնել Ռաֆայելի կողքին։
Նա ինձ ցնցել է նաև շատ ուրիշ
գործերով, որոնցից մեկն էլ Վե
ներան է։ Շատ նկարիչներ են
նկարել Վեներային, բայց մեծ մա
սամբ նրան պատկերել են մատ
չելի դիրքում։ Միայն Վելասկեզն
է, որ նկարել է մեջքից, պառկած
վիճակում, բոլոր առումներով
ամենադժվարին դիրքից։ Երբ ես
Անգլիայում առաջին անգամ տե
սա այդ նկարը (սրահում միայն
այդ մի նկար էր կախված, ուրիշ
նկար չկար), ցնցումն այն աստի
ճանի էր, որ, ինչ մեղքս թաքցնեմ,
ես ընդհանրապես դուրս եկա
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պատկերասրահից։ Ես չկարո
ղացա նայել այլ նկարներ։
Մարդուն մենք գիտենք միայն
մի տեսակով՝ այն, ինչ ձևավոր
վել է Երկրի վյոա և ստացել մարդ
անունը։ Ըստ գիտության հանրա
գումարային տեսակետի՝ կյանքն
առաջացել է օվկիանոսում, մոտ
600 միլիոն տարի առաջ։ Այդ
ժամանակ օվկիանոսում պայ
մաններն այնպիսին են եղել, որ
ստեղծվել են որոշակի միացու
թյուններ, օրգանական բարդ
կառուցվածքներ։ Այս բարդ կա
ռուցվածքները հետո ավելի կա
տարելագործվեցին և զարգա
ցան դեպի ցամաք։ Եվ ցամաքը
լցվեց այն օրգանական միացու
թյուններով, որոնք առաջ են եկել
օվկիանոսում։
Մարդկության մեծագույն գյու
տերը ժամանակի ընթացքում
աճել են կատաստրոֆիկ արա
գությամբ, և դժվար է առանձ–
նացնելդրանք կամ բաժանել կա
րևորի ու անկարևորի։ Այսպես՝
1897 թվականին անգլիացի ֆի
զիկոս Թոմսոնը հայտնագործեց
էլեկտրոնը։ Նոբելյան առաջին
մրցանակակիրներից մեկը եղավ
Ռենտգենը՝ իր հայտնագործած,
իր կարծիքով, ինչ-որ մասնիկի,
իրականում ճառագայթների հա
մար։ Այն ժամանակ կարգին չգի
տեին՝ որն է ճառագայթը, որը՝
մասնիկը։ Ռենտգենը չկարողա
ցավ իր արած հայտնագործու
թյան ինչ լինելը հասկանալ։ Նա
չի հավատացել, որ հայտնա–
գործել է բոլորովին նոր տիպի
ճառագայթում։
էլեկտրոնի հայտնադործու
մը վիթխարի իրադարձություն էր
գիտության և մարդկության հա
մար։ Բայց 20 տարի հետո հայտ
նագործվեց պրոտոնը, որը, 2000
անգամ ծանր լինելով էլեկտրո
նից, դարձավ բոլորովին նոր
երևույթ գիտության մեջ։ Այսպի
սի իրողության պայմաններում
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միանշանակ ասել, թե որն է ամե
նամեծ
հայտնագործությունը,
շատ դժվար է։ Միայն կարող եմ
ասել՝ ես ապշած եմ տարրական
մասնիկների գոյությամբ։ Դա
տիեզերքն է։ Տիեզերքն է, որին
ղեռ 2000 տարի առաջ հասու
էին հույն Փիլիսոփաները։ Շատ
եմ դժվարանում, որովհետև եթե
տարրական մասնիկների մասին
է խոսքը, սատանան տանի, բո
լորն էլ ապշեցնող մասնիկներ են։
Ամերիկացիները տարիներ
առաջ ստեղծեցին աշխարհի
ամենախոշոր
տիեզերական
«Հաբլ» հեռադիտակը, որը դար
ձավ խոշորագույն իրադար
ձություն
տիեզերագիտության
զարգացման, ընդհանրապես,
մեր դարաշրջանի համար։ Ես
կարող եմ հանգիստ այսպես
ձևակերպել, այդ հեռադիտակը
տիեզերքում իր 20 տարվա գոր
ծունեության ընթացքում հարյու
րավոր անգամ ավելի արդյունք
տվեց, քան երկրային հարյուրա
վոր աստղադիտարաններ 100
տարվա ընթացքում։ Չափա
զանցություն այստեղ պետք չէ
փնտրել, առավել ևս, որ հեռադի
տակի որակական արդյունքնե
րը եղան անկանխատեսելիորեն
բարձր։ Տիեզերքի պատկերները,
սպեկտրները, որ ստացվում են
դրա միջոցով և անմիջապես հա
ղորդվում Երկիր, խոշորագույն
արդյունքներից պետք է համա
րել վերջին տասնամյակներում
աստղաֆիզիկայի ոլորտում։ Հա
ճախ պատկերները չափազանց
տպավորիչ են նաև արտաքինից,
իսկ իրականում դրանց ամեն
մի կետը որոշակի ֆիզիկական
պրոցեսներ ու փոխազդեցու
թյուններ է ի հայտ բերում։ Տաս
նամյակներ առաջ այդպիսի բան
անհնարին էր նույնիսկ երազել։
Ամենակարևոր
արժեքնե
րը, որոնք մարդկությունը պար
տավոր է պահպանել, երկուսն
են։ Առաջինը՝մտածողությունը։

Մտածողությունն է ամենամեծ
հատկությունը մարդ արարածի։
Այն հսկա գեներատոր է մարդու
համար։ Եվ մարդ պետք է կա
րողանա զգուշորեն վերաբերվել
դրան, առաջին հերթին՝ ըմբռնել,
որ իսկապես մտածողությունն
ամենամեծ երևույթն է, ամենա
մեծ հատկությունն է տիեզերքի և
դրա մի փոքրիկ կտորի, որը կոչ
վում է մարդ։

Երկրորդը՝ հենց այդ մտածո
ղությամբ ստեղծված արժեքները
պահել կարողանալն է։ Դրանք,
անշուշտ, շատ են և առաջին
հերթին՝ պոեզիայի, երաժշտու
թյան ասպարեզում, ոչ պակաս՝
գիտության։ Լինի դա արվես
տում, պոեզիայում, թե գիտու
թյան մեջ, ակամա ապշանքն է
պատում մարդուն։ հնչպէտս Նյու
տոնը հասավ տիեզերական ձգո
ղության գաղափարին։ Ինչպես
տարիներ անց արդեն ոչ երիտա
սարդ Նյուտոնը հայտնագործեց
ռեակտիվ ուժի գաղափարը։ Հա
նեք ասպարեզից ռեակտիվ ուժը,
կվերանա տիեզերքի ճանաչման
այսօրվա հնարավորությունը։ Այ
սօր բոլոր հրթիռները միայն այդ
գաղափարով են գործում։ Լուս
նի վբւս մարդը ոտք դրեց միայն
այն բանի շնորհիվ, որ կային
այդ ուժով գործող տիեզերական
ապարատներ։
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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Բայց թե ինչպես Նյուտոնը
հասավ այդ գաղափարին, մինչև
հիմա լավ չգիտեմ։
Պյութագորասի թեորեմի մա
սին իմացա, երբ դպրոցի 6-րդ
դասարանում էի սովորում։ Երե
խա էի, բայց այդ թեորեմից ես
ահավոր ցնցում ապրեցի։ Սխե
մաներ էի նկարում, ուզում էի
սխալ գտնել Պյութագորասի թե
որեմում։ Կարող եք պատկերաց
նել։ Ինչևէ։ Կարելի է ասել, որ այդ
թեորեմով սկսվեց իմ կյանքը, և
ես մինչև հիմա, այս հասակում,
չեմ կարողանում կշտանալ դրա
գեղեցկությունից։ Այն ոչ թե մա
թեմատիկական առնչություն է,
այլ տիեզերական գեղեցկություն։
Րւ ես մինչև հիմա պատեպատ եմ
նետվում՝ փորձելով հասկանալ,
թե ինչպես է Պյութագորասը հա
սել այդ մտքին, որ ներքնաձիգի
քառակուսին հավասար է էջերի
քառակուսիների գումարին։ Չգի
տեմ։
Մանկությունը մարդու կյանքի
թերևս ամենագեղեցիկ շրջանն
է։ Բնությունը ինչ-որ հրաշքով
կարողացել է մարդու մեջ տե
ղավորել մանկությունից սկսվող
շարժումը, որը գիտական լեզ
վով կկոչվի էվոլյուցիա։ Իրակա
նացել են մանկության իմ երա
զանքները։ Այնքանով, որքանով
իմ այսօրվա զբաղմունքներին են
վերաբերում, երևի, այո, ոչ լիա
կատար, բայց, այո։
Իմ լավագույն խորհրդատուն
այս տարիքում կարող եմ համա
րել մտածողությունը։
Ափսոսալ արածների համար
նշանակում է՝ ափսոսալ թույլ
տված սխալների համար։ Իսկ
սխալների համար մարդ միշտ
էլ ափսոսում է, միշտ էլ տառա
պում է։ Ափսոսանքներ կան, որ
դառնում են անշտկելի։ Բայց հա
վանորեն այս տարուբերումներով
է մարդը ներքուստ ձևավորվում,
իր կերպարն է գտնում, արտա
հայտչական ձևերն է գտնում, իր
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մտածողությունն է գտնում։
Չարածներիս համար նույն
պես ափսոսում եմ, և երևի թե
դրանք ավել շատ են։ Ես նկա
տի չունեմ այն չարվածը, որը
չեմ կարողացել անել։ Այլ այն,
որը կարող էի և չարեցի։ Այդ
ափսոսանքը կա, և դա միայն
ափսոսանք չէ, այլ տառապանք,
շատ ծանր ապրումներ։
Տարիքն, անշուշտ, իմաստու
թյուն է ավելացնում։ Իհարկե, ոչ
հավասարաչափ,
ժամանակի
ընթացքում։ Բայց տարիքը, ես
կասեի, ոչ այնքան իմաստու
թյուն, որքան ավելի զսպվածու
թյուն և մտածողություն է ծնում
մարդու ներաշխարհում։
Իմ հոգու խորքում ես բոլորո
վին երիտասարդ եմ։ Սա հենց
այնպես ասված խոսք չէ. ես իս
կապես ինձ շատ երիտասարդ
եմ զգում։ Ուրիշ հարց, որ ֆիզի
կապես վիճակս առաջվանը չէ,
բայց մտածողությունս, հատկա
պես գեղեցիկի զգացողությունը
նույնն է, ինչ տարիներ առաջ։
Առանց
գեղեցկության
զգացողության անհնար է պատ
կերացնել մարդկության գոյու
թյունը։ Տարերայնորեն է մարդը
փնտրում գեղեցկությունը և ամեն
անգամ հրճվում այն գտնելիս։
Պոեզիայի տեսքով, որ իսկա
պես կարող է քարուքանդ անել
մարդու հոգին, ճարտարապե
տության, որի առաջին քայլերն

սկսվեցին Եգիպտոսում և հետո
հուժկու ընթացք ստացան մինչև
մեր օրերը։ Ես տրամադրված չեմ
նսեմացնելու մերօրյա ճարտա
րապետությունը։ Այն հիմնված է
անցյալի խոշոր ձեռքբերումների
վրա, և այդ ընթացքը շարունակ
վում է։ ճարտարապետությունը
բարդ է ընկալելու և վերապրելու
տեսանկյունից։ Բայց ճարտարա
պետությունը ներդաշնակություն
է՝ գծերի, ձևերի, ծավալների։
ճարտարապետությունն այն է,
որին մարդու հայացքը բառիս
բուն իմաստով ամեն օր է հառ
ված։ Պետք է պարզապես լսել
ճարտարապետական
ռիթմը,
ճարտարապետության սիմֆոնի
ան, երաժշտությունը՝ գծերով և
ձևերով ներկայացված։ Համա
ձայն եմ, սա սովորական երաժշ
տություն չէ և դժվար է ըմբռնել։
Գ ե ղ ե ց կ ո ւ թ յ ա ն
զգացողությունը կա մարդու մեջ,
այն սուբյեկտիվ զգացողություն
է։ Դա մոտեցման, ըմբռնման
հարց է։ ՒԳւչը կարելի է համա
րել գեղեցիկ։ Քարանձավա
յին արվեստ գոյություն ունի։ Ես
առիթ եմ ունեցել մինչև 15 հազար
տարի առաջվա ժայռապատ
կերներ տեսնել։ Եվ ապշած եմ
մնացել։ 13 հազար տարի առաջ
մարդը ժայռի վրա անգամ կին
արարած է պատկերել և այնքան
գեղեցիկ ձևով, որ դժվարանում
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ես հավատալ, որ այդքան հեռա
վոր անցյալում մարդն իր մտա
վոր զարգացման մակարդակով
կարող է հասնել այդ վիճակին։
Կյանքում ամեն մարդուց պետք
չէ ակնկալել գեղեցկության
ըմբռնում։ Անչափ մեծ է այն
մարդկանց քանակը, որոնք
չգիտեն անգամ, թե ինչ բան է
արվեստը։ Մտածողությամբ և
ամեն ինչով մարդը մարդուց
շատ է տարբերվում։ Մարդկանց՝
գեղեցիկի ընկալումը նույնպես
տարբեր է։ Գեղեցկությունը մի
այն նկարը չէ, դա վարքագիծն
է մարդ արարածի, ինչպես է
նա շարժվում, ինչպես է արտա
հայտվում, ինչպես է ժայռի վրա
ինչ-որ բան փորագրում, ինչպես
է գրում և այլն, և այլն։ Այս պայ
մանականությունները բնորոշ են
նույնիսկ նույն քաղաքակրթու
թյան, նույնիսկ նույն գիտելիքնե
րի տեր մարդկանց։
Պոեզիայի լեզուն այսօր մո
ռացվում է։ Տարիներ առաջ ես
հրապուրվել էի պարսկական
արվեստով ու գրականությամբ։
Եվանսպասելի դեմ առա մի նկա
րագրության. հեռավոր անցյա
լում Պարսկաստանում եղել է
մի երիտասարդ, շատ գեղեցիկ
շահ, որն ունեցել է արտակարգ
գեղեցիկ կին։ Նրանք սիրել են
իրար, բայց բանից պարզվել է,
որ ավելի շատ սիրել են պոե
զիա։ Այդ երիտասարդ, գեղեցիկ
շահերն իրենց ամբողջ կյանքում
խոսել են միայն պոեզիայի լեզ
վով, բանաստեղծական լեզվով։
Գուցե պատմաբաններն են հորի
նել այս առասպելը, սակայն դա
ես մի քանի տեղ եմ հանդիպել։
Բարու և չարի պայքարը
պետք է ընդունել պայմանակա
նորեն։ ՒԴւչ է չարը, և |ոնչ է բա
րին. դրանք մարդ արարածը
ձևակերպել է ըստ իր ըմբռնման։
Երկրագնդի վրա ամեն մի արա
րած այդ հասկացությունները
տարբեր կերպ կարող է ընկա–

լել. մարդը՝ մի կերպ, կոկորդի
լոսը՝ այլ։ Բացարձակ միարժեք
ձևակերպումներ տալ հնարավոր
չէ։ Չարի և բարու հարցադրումը
ավելի շատ բարոյական խնդիր
է, քան ֆիզիկական աշխարհի
հետ առնչվող իրադարձություն։
Բարոյական խնդիրները բնո
րոշ են մարդու մտածողությանը,
նրա գործելակերպին, մարդկա
յին փոխհարաբերություններին
և այլն։ Եթե մի գազան հար
ձակվում է մի այլ գազանի վրա,
խիստ պայմանական է, թե դրան–
ցից որն է բարին, որն է չարը։
Խաչը կրելը ծանր բան է,
անշուշտ։ Դա խաչ չէ, դա մի
զարհուրելի բան է։ Շատ ծանր
են իմ մտքերը աշխարհի անցու
դարձի, մարդկության անցյալի
ու ապագայի մասին։ Անեմ մի
խոստովանություն, ներքուստ ես
շատ եմ կապված մարդկության
անցյալի հետ։ Չկան անցյալում
ինչ-որ դրվագներ, որ «չճանա
պարհորդեն» իմ ներսում։ Մարդ
կության անցած ճանապարհը
խոշոր երևույթ է։ Ես նկատի չու

նեմ սոսկ իրադարձությունները,
այլ ամեն ինչ՝ սկսած հեռավոր
անցյալի գիտության սաղմերից։
Իմ ներքին ձայնին, անշուշտ,
ունկնդիր եմ։ Բայց այդ ունկնդ
րությունը երբեմն դրանով էլ վեր
ջանում է։ Որոշում կայացնելն այլ
խնդիր է։ Լսել ներքին ձայնին՝ չի
նշանակում գերի դառնալ, հպա
տակվել այդ ձայնին, առավել
ևս՝ դա դարձնել գործունեության
միջոց։ Այդ ձայնը կա և ամենա–
քիչը, որ նա կարող է անել, մտա
ծողություն ստեղծելն է։ Այդ մտա
ծողությունն իր զարգացումն ու
ընթացքն ունի, և ես ակամա ոչ
միայն ունկնդիր եմ դառնում, այ
լև հետևում եմ դրա շարժմանը։
Չհասկացված
լինելու
զգացումը ինձ էլ է վիճակվել
ապրել։ Եղել է, որ ես մնացել եմ
չհասկացված իմ շրջապատում։
Չհասկացված լինելն էլ հասարա
կական երևույթ է։
Ես չեմ կարծում, թե ծնվել եմ
ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանա
կին։ Որովհետև գիտեմ, որ վաղ
վա օրն ավելի հարուստ է լինելու,

ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
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ավելի հետաքրքիր, ավելի հար
ցերով լեցուն, քան այսօրվա օրը։
Վաղվա օրը ներկա շարժումն է,
էվոլյուցիան, և այն միշտ սպա
սողական վիճակ է ծնում մարդու
համար։
Երջանիկ լինելու բանաձևը,
կարծում եմ, իսկապես երջանիկ
եղած մարդն էլչի կարող տալ։ Ես
ինձ չեմ համարում այդպիսին, և
ինձ դժվար էնման բանաձև տալ։
Երջանկությունը օդից կախված,
ճոճվող մի ծանրոց է, որը չափա
զանց վերացական իմաստով
պետք է հասկանալ։
Ինձ վախեցնում է այսօրվա
աշխարհը։ Այսօրվա աշխար
հի վարքագիծը սարսափելի է։
Այն նման չէ հույն փիլիսոփանե
րի ստեղծած աշխարհին, Վե–
րածննդի ստեղծած աշխարհին։
Սա զարհուրելի աշխարհ է, և ես
չգիտեմ, թե որքան կարող է դա
տևել։ Ասում եմ՝ տևել և ոչ թե
փոխվել, որովհետև փոխվել այն
պես, որ դառնա գեղեցկություն,
հանդուրժելի... հազիվ թե...
21.03.2009 թ.
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ՄԼԼԿ-ի տվյալներով ամեն րո
պե աշխարհի բնակչությունն ավե
լանում է 157 մարդով։ Նրանցից
4 մարդ ավելանում է զարգացած
երկրներում՝ աշխարհ է գալիս 27
նորածին, մահանում է 23 ծերունի։
Զարգացող երկրներում 1 րոպեում
ավելանում է 153 մարդ՝ ծնվում է
237, մահանում՝ 84։

Վերջին 200 տարվա ընթաց
քում Համաշխարհային օվկիա
նոսի մակերևութային ջրերի թհ
ցուցանիշը նվազել է 8,2-ից մին
չև 8,1։ Թվում է, թե թհ միավորի
0,1 կորուստը մեծ չէ, բայց պետք
է նկատի ունենալ, որ թհ ցուցա
նիշի սանդղակը լոգարիթմական
է.դա նշանակում է, որ ջրի թթվայ
նությունն աճել է մեկ քառորդով։
Պատճառը մարդու գործունե
ության հետևանքով մթնոլորտ
արտանետված ածխաթթու գա
զի լուծվելն է օվկիանոսում։
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Մարդն ունի 20-25 հազար
գեն։ Դրւսնցից 3669-ը կապված
են տարբեր հիվանդությունների
հետ։
Մեկ նոութբուկ արտադրելու
համար օգտագործվում է 3200
լիտր ջուր և 160 լիտր նավթ։
2010 թ. փետրվարի 27-ին
Չիլիում տեղի ունեցած երկրա
շարժը 8 սմ-ով տեղաշարժել է
Երկրի պտտման առանցքը և
կրճատել օրվա տևողությունը
1,26 միկրովայրկյանով։
ԱՄՆ-ում աճեցված ձմերուկի բերքի հինգերորդ մասը փտում է
բանջարանոցում կամ կոտրվում տեղափոխման ժամանակ։ Գտնվել
է դրանց կիրառումը, ուտելու համար ոչ պիտանի ձմերուկները վե
րամշակվում են, և ստացված սպիրտն օգտագործում են որպես
ավտոմեքենայի վառելիք։ 9 կիլոգրամանոց ձմերուկից ստացվում է
300 գ սպիրտ։
Չինաստանի կառավարությունն սկսել է կարտոֆիլի քարոզչու
թյունը։ Մինչև 2030 թ. Չինաստանի բնակչությունը կարող է հասնել
մեկուկես միլիարդի, որին պետք կլինի լրացուցիչ 100 միլիոն տոն
նա սննդամթերք։ Մինչդեռ քաղաքների և արդյունաբերության բուռն
աճի հետևանքով Չինաստանում բերրի հողերի և քաղցրահամ ջրի
պաշարները կրճատվում են։ Կարտոֆիլը տալիս է ավելի շատ կիլո
կալորիա մեկ հեկտարի հաշվով և պահանջում է ավելի քիչ
ջուր, քան բրինձը։ Առայժմ Չինաստանում կար
տոֆիլ քիչ են օգտագործում, այն էլ՝
հիմնականում չիփսի տես
քով։
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Ներկայումս մարդու գենո–
մը կարելի է կարդալ 2-3
ամսվա ընթացքում, և դա
արժե
մոտավորապես
50
հազար դոլար։ Նման առաջին
գործողությունը տևել է 13 տարի
և արժեցել է 3 միլիարդ դոլար։
«հՅ^ւՕս աԱՅհԵ», Ա12, 2010.
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2014թ. փետրվարի 22-ին 74 տարեկան հա
սակում կյանքից անժամանակ հեռացավ շփագի
տության, նյութագիտության և մեքենագիտության
բնագավառի անվանի գիտնական, Հայկական
շփագիտական կոմիտեի հիմնադիր ու նախա
գահ, Միջազգային շփագիտական խորհրդի (17Շ)
փոխնախագահ, Համաշխարհային շփագիտա
կան համաժողովի (\/\/7Շ) միջազգային գիտա
կան կոմիտեի անդամ, ՀՀ ԳԱՍ. թղթակից անդամ,
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, «Գիտու
թյան աշխարհում» ամսագրի բաժնի խմբագիր,
պրոֆեսոր Ալբերտ Պողոսյանը։
Ա. Պողոսյանն ավարտել է Երևանի պո|իտեխ–
նիկական ինստիտուտի (ԵրՊՒ) մեխանիկամեքե–
նաշինական ֆակուլտետը (1962թ.), ապա ուսումը
շարունակել Մոսկվայի Բաումանի անվան տեխ
նիկական համալսարանի ասպիրանտուրայում։
1969թ. պաշտպանելէ թեկնածուական,իսկ 1982թ.՝
դոկտորական ատենախոսությունները։
Ա. Պողոսյանը Հայաստանում շփագիտության
դպրոցի հիմնադիրն է։ Նրա անմիջական մասնակ
ցությամբ կատարվել են կիրառական մեծ նշանա
կություն ունեցող հետազոտություններ, այդ թվում՝
արգելակային սարքերի և սահքի առանցքակալ
ների նյութերի ընտրման և հաշվարկային մեթոդ
ների փորձնական գնահատման նոր եղանակնե
րի հայտնադործում, հակաշփական պոլիմերային
նյութերի, պլաստիկ յուղերի, քսուքների և հավելա
նյութերի ստեղծում, շփագիտական տեսանկյունից
հայկական հանքանյութերի հատկությունների հա
մալիր վերլուծություն։
1981–1994թթ. Ա. Պողոսյանը ղեկավարել է
ԵրՊՒ մեքենաների մասերի ամբիոնը, 1994–
201Օթթ.՝ ՀՊՃՀ Ասպիրանտական դպրոցը։ 2000թ.
ընտրվել է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ։ 2010թ.–ից ղե
կավարել է ԵրՊՒ շփագիտության գիտահետազո
տական լաբորատորիան։
Ա. Պողոսյանը ճանաչված էր նաև արտասահմա
նում։ Նա համատեղ գիտական հետազոտություն
ներ է կատարելՔեմբրիջի (Անգլիա, 1972-1973թթ.),

Միչիգանի (ԱՄՆ, 1978-1979թթ.) համալսարաննե
րում, Լոնդոնի համալսարանի Կայսերական քո–
լեջում (1986թ.), Աթենքի ազգային տեխնիկական
համալսարանում (1995թ.) և Այովայի պետական
համալսարանում (ԱՄՆ, 2003թ.)։
Հեղինակ է շուրջ 400 գիտական աշխատություն
ների, 7 գրքի, 24 գյուտի և 12 պատենտի։ Եղել է
ՀՀ ԳԱԱ Մաշակայունության թեմատիկ ուղղության
գիտական ղեկավարը։
«Գիտության աշխարհում» հանդեսի հիմնադր
ման օրից Ա. Պողոսյանը ղեկավարել է տեխնիկա
կան գիտությունների բաժինը՝ մեծապես նպաս
տելով հանդեսում ժամանակակից տեխնիկական
պրոբլեմներին վերաբերվող բարձրարժեք հոդ
վածների հրատարակմանը, այս գործում ընդգրկե
լով նաև հանրապետության գիտական լավագույն
կադրերին, որոնցից շատերը նրա աշակերտներն
են եղել։
Մեծ հաճույք էր նրա հետ աշխատելը հանդեսի
խմբագրական խորհրդի նիստերի ժամանակ, նրա
դիտարկումներն ու առաջարկներն ունկնդրելը։
Իսկական մտավորականի, մեծ գիտնակա
նի և մանկավարժի, բարի մարդու և անզուգա
կան ընկերոջ հիշատակը միշտ վառ կմնա նրան
ճանաչողների, գործընկերների և նրա նախկին սա
ների սրտում։
« Գ ի տ ո ւթ յա ն ա շ խ ա ր հ ո ւ մ »
հ ա ն դ ե ս ի խ մ բ ա գ ր ո ւ թ յո ւ ն
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