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2 §ՄԵՐ ՄՇՏԱՀՈՒՆՉ ՈՒ ՄՇՏԱՐԹՈՒՆ 
 ԱՆԼՌԵԼԻ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈ՜ՒՆ¦
 ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Հոդվածը նվիրված է Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակին:

14 ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ԱՆՄՆԱՑՈՐԴ 
 ԾԱՌԱՅԵՑ ԻՐ ԱԶԳԻՆ ՈՒ  
 ՆՐԱ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՆ

ՀՐԱՉՅԱ ԱՐՄԵՆՅԱՆ 
Իր ազգի հոգևոր անցյալին ծանոթ յուրաքանչյուր հայի համար 

հիրավի նվիրական անուն է Արշակ Չոպանյանը. վառ անհա տա կա-
նություն, որ հոգու, սրտի ու մտքի բոլոր թելերով ամուր կապված էր իր 
ազգին ու նրա մշակույթին և կյանքի գերագույն առաքելությունն ու 
իմաստը դարձրել էր վերջիններիս անմնացորդ ծառայելը:  

Գրող, քննադատ, բանասեր, լրագրող և հասարակական գործիչ 
Արշակ Չոպանյանի կյանքին և գործին է նվիրված սույն հոդվածը:

22  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ՝ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ 
 ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

ԱԶԱՏ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ  
Թումանյանը բացառիկ երևույթ է հայ գրականության պատմության 

մեջ: Նրան հավասարապես սիրում և ընթերցում են բոլորը՝ մեծից փոքր: 
Հոդվածը նվիրված է ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան 
150-ամյակին:

34  2018 Թ. ՏԱՍԸ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
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§Գիտության աշխարհում¦ գիտահանրամատչելի 
հան  դեսը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության ¨ ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահության որոշմամբ:

Տպաքանակը՝ 500 օրինակ:
Ìավալը՝ 64 էջ:
Գինը՝ պայմանագրային:

Հոդվածների վերատպումը հնարավոր է միայն 
խմբագրու թյան գրավոր համաÓայնության դեպքում: 
Մեջբերումների դեպքում հանդեսին հղումը պար 
տա դիր է: Խմբագրությունը միշտ չէ, որ համա
կարծիք է հեղինակների հետ: Խմբագրությունը պա
տասխանատվություն չի կրում գովազդային նյու թերի 
բովանդակության համար:
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40 ՀՀ ԳԱԱ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
 ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 
 ՏՆՕՐԵՆ, ՀՀ ԳԱԱ ԹՂԹԱԿԻՑ ԱՆԴԱՄ 
 ԱՐԱՄ ՊԱՊՈՅԱՆԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ  
 ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ  
 ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՃԱՆԱՉԵԼ Է 
 2019 Թ. §ՕՊՏԻԿԱՅԻ ՊԱՇՏՊԱՆ¦:

42 ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՅՐԻ ՓՈՇՈՏԻՉՆԵՐԻ 
 ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
 ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՑ
    ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ,  ՄԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Թունաքիմիկատների ոչ ճիշտ օգտագործումը կարող է վնասել մեղ վա-
բուծությունը և ոչնչացնել վայրի օգտակար ֆաունան։ Այդ տեսանկյունից 
կարևորվում է թունաքիմիկատների ճիշտ օգտագործումը վնասատուների դեմ:

50 ՀԱՄԸ, ՀՈՏԸ ԵՎ ԱՐՈՄԱՏԻԿ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
  ՆՅՈՒԹԵՐԸ
    ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ  

Հոդվածում մանրամասն նկարագրված և օրինակներով փաստարկված են 
մարդու համի, հոտի զգայարանների վրա ազդող քիմիական արոմատիկ նյութերի 
տեսակները:
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ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր

§ՄԵՐ ՄՇՏԱՀՈՒՆՉ ՈՒ 
ՄՇՏԱՐԹՈՒՆ ԱՆԼՌԵԼԻ 
ԶԱՆԳԱԿԱՏՈ՜ՒՆ¦…

Ճ իշտ 150 տա րի ա ռաջ՝ 
1869 թվա կա նի սեպ

տեմ բե րի 26ին  Փոքր Ա սիա յի 
 Կու տի նա (Ք յո թա հիա) քա ղա
քում կոշ կա կար  Գեոր գի ըն
տա նի քում ծնվեց ա րու զա
վակ: Ե րեք օր անց  Կու տի նա յի 
Ս.  Թեո դո րոս հա յոց ե կե
ղե ցում մկրտում են  Գեորգ 
 Սո ղո մոն յա նի և  Թա գու հի  Հով   
հան  նիս յա նի նո րա ծին զա  վա
կին և  ա նու նը դնում  Սո ղո մոն1: 

 Սո ղո մոն յան ըն տա նի քը, 

1 Տե՛ս Սամվելյան Խ., Կոմիտասի 
կյանքի և գործունեության տարե
գրու թյունից, «Էջմիածին», 2007, Ե., 
էջ 92:

ինչ պես նաև Քյո թա հիա յի բո
լոր հայերը, սե րում էին  Հա
յաս տա նի  Գողթն գա վա ռի Ցղ
նա գյու ղից և Ք յո թա հիա էին 
գաղ թել 17րդ  դա րում:

Ի՜նչ ի մա նա յին նո րած նի 
ծնող նե րը՝ կու տի նա ցի  Գեորգն 
ու բրու սա ցի  Թա գու հին, որ 
ի րենց զա վա կին դա ռը, շատ 
դա ռը ճա կա տա գիր էր կան
խո րոշ ված: 

Ի՜նչ ի մա նա յին, որ ա միս
ներ անց՝ 1870 թ. մար տի 15ին, 
պի տի կյան քից հե ռա նար ե րի
տա սարդ մայ րը, և  մի նու ճար 
զա վա կի խնամքն ու դաս տիա

րա կութ յու նը պի տի ստանձ ներ 
հայ րա կան տա տը՝  Մա րիա մը, 
ո րը դար ձավ նրա երկ րորդ 
մայրն ու մա նու կի ա պա գա յի 
մա սին լուրջ հոգ տա նո ղը: 

1876ի սեպ տեմ բե րին որ
բու կն սկսում է հա ճա խել 
ծննդա վայ րի չորս բա ժին եր 
ու նե ցող վար ժա րա նը: Ինչ
պես հե տա գա յում կհի շի նրա 
դա սըն կեր Ն շան  Միլ տոն յա նը, 
« Սո ղո մո նը խղճուկ տղա էր, 
նի հա րա կազմ, վտիտ և  գու
նատ: Ա վե լի ևս խղ ճա լի էր 
նրա վի ճա կը ձմրա նը, որ Ք յո
թա հիա յում նշա նա վոր էր իր 

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ  ..................................................................................  
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ցուր տով և  սառ նա մա նի քով: 
 Կես կուշտ, կես ա նո թի՝ դպրոց 
էր գա լիս:  Նա ա ռա վոտ յան 
ի րենց տան դրան ա ռաջ ինձ էր 
սպա սում, ես վե րի թա ղից իջ
նում էի նրանց տու նը, և  միա
սին գնում էինք դպրոց: 

 Մենք՝ բո լոր ա շա կերտ ներս, 
ա մառ վա շո գին թե ձմեռ վա 
ցրտին, դպրո ցի սրա հի տախ
տա կա մա ծի վրա նստած, սո
վո րում էինք: Այդ ժա մա նակ 
դեռ գրա սե ղան գո յութ յուն չու
ներ:  Մենք մեր տա կը փա փուկ 
բազ մոց ներ էինք փռում:  Սո
ղո մո նը բազ մոց չու ներ և  չոր 
տախ տա կի վրա էր նստում: 

...Որ քան էլ կա րեկ ցութ յան 
ար ժա նի լի ներ, այ նու ա մե նայ
նիվ, դպրո ցում կա յին չա րաճ
ճի ստա հակ ներ, ո րոնք հա
ճախ վի րա վո րում էին նրան 
չնչին պատ ճառ նե րով…

Երբ ինձ հետ միա սին էր լի
նում, ես, իմ ու ժե րի նե րած չա
փով, պաշտ պա նում էի նրան. 
եր բեմն մենք ծե ծում էինք ու
րիշ տղա նե րի, եր բեմն նրանք 
էին ծե ծում մեզ: Իմ ցույց տված 
«մար դա սի րութ յան» փո խա
րեն, ես նրա նից պա հան ջում 
էի, որ եր գի ինձ հա մար, ինչ 
որ բնավ չէր մեր ժում: Իր ձայ
նի հմայ քը կա մաց կա մաց տա
րած վեց քա ղա քի մեջ: Այլևս 
չէին ծե ծում  Սո ղո մո նին:

  Հա կա ռակ այն բա նի, որ 
նա եր գում էր թե՛ ե կե ղե ցում 
և  թե՛ փո ղոց նե րում, ու մեծ հե
տաքրք րութ յուն արթ նաց նում 
իր փոք րիկ ան ձի շուր ջը, այ
նո ւա մե նայ նիվ, շա րու նակ վում 
էր նրա թշվառ թա փա ռա կան 
վի ճա կը:  Նա գի շեր նե րը հա
ճախ քնում էր հան րա յին լվա
ցա րան նե րում, ո րոնք Ք յո թա
հիա յի մեջ հայտ նի են « չա մա
շըր հա նե» ա նու նով:  Քա նիցս, 

կես գի շե րին, բա րե սիրտ մար
դիկ այդ « չա մա շըր հա նե»նե
րի քա րե րի վրա քնած թշվառ 
 Սո ղո մո նին տուն են տա րել՝ 
կես քնած, կես ար թուն վի ճա
կի մեջ»2:

1880ի հուն վա րին  Սո ղո
մոնն ա վար տում է  Կու տի նա յի 
վար ժա րանը, ու հայ րը նրան, 
ու սու մը շա րու նա կե լու նպա
տա կով, ու ղար կում է Բ րու սա՝ 
մոր ծննդա վայ րը:

Ի՜նչ ի մա նար որ բու կը, որ մի 
2 Կոմիտաս, Հրահան Հրանտ, 

«Էջմիա ծին», 1950, ԱԲ, էջ 3940:

քա նի ա միս անց պի տի կորց
ներ նաև հո րը՝ մա յի սի 17ին 
վախ ճան վում է  Գեոր գը.  Սո
ղո մո նը որ բա նում է կրկին: Ի 
դեպ՝ կնոջ մա հից հե տո  Գեորգ 
 Սո ղո մոն յա նը չէր ա մուս նա ցել 
եր կու պատ ճա ռով. նախ՝ չէր 
ու զե ցել իր միամ յա որբ ե րե
խա յի բախ տը հանձ նել խորթ 
մոր խնամ քին, և՝ «հո գե կան 
ան քակ տե լի կա պե րով կապ
ված է ե ղել իր վա ղա մե ռիկ 
շնոր հա լի կնոջ հետ և դ րա նով 
ցան կա ցել է հար գել նրա հի

...................................................................................  ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ
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շա տա կը»3:
 Հոր մահ վան պատ ճա ռով 

 Սո ղո մոնն ա նա վարտ է թող
նում ու սու մը, վե րա դառ նում 
 Կու տի նա և դպ րութ յուն ա նում 
ի րենց թա ղի Ս. Թեո դո րոս ե կե
ղե ցում: Ն րան իր խնամ քի 
տակ է առ նում  Հա րութ յուն հո
րեղ բայ րը: «Ե թե բախ տը ինձ 
չժպտար և  ես Ս.Էջ միա ծին և  
ա պա իմ ան գին բա րե րար պ. 
Ա ղեք սանդր  Ման թաշ յա նի մի
ջո ցով  Գեր մա նիա չգնա յի, կլի
նեի իմ հայ րե նի քում՝  Կու տի
նա յում, շատշատ մի կոշ կա

3 Նույն տեղում, էջ 39:

կար, ո րով հետև որ բիս խնա
մող  Հա րութ յուն հո րեղ բայրս 
էլ կոշ կա կար էր»4: 

Ի՜նչ ի մա նար այդ փոք րիկ 
քա ղա քի փոք րիկ որ բու կը, որ 
պի տի դառ նար ոչ միայն իր 
ծննդա վայ րի, այլև ողջ հայ ժո
ղովր դի պար ծանքն ու հիաց
ներ աշ խար հին իր տա ղան
դով:  Պի տի ողջ կյան քը նվի
րեր հայ ժո ղովր դին ու հայ 
ե րաժշ տութ յա նը՝ չի մա նա լով 
հա յե րեն:  Սա էլ՝ բախ տի չար 
խա ղե րից ևս  մե կը: Ա սում են, 

4 Սամվելյան Խ., նշվ. աշխ., Ե, էջ 95:

թե դրա նից տաս նամ յակ ներ 
ա ռաջ  Կու տի նա յում հա յե րեն 
խո սելն ար գել ված էր, հա յե
րեն խո սե լու հա մար հա յե րի 
լե զու նե րը կտրում էին, այդ 
պատ ճա ռով էլ կու տի նա հա յե
րը խու սա փում էին խո սել մայ
րե նի լեզ վով:

Ու դժվար է գու շա կել, թե 
ինչ պես կդա սա վոր վեր նրա 
ճա կա տա գի րը, ե թե իր ծնող
նե րից ժա ռան գած չլի ներ ար
տա կարգ ձայ նա յին տվյալ ներ: 
« Հօրս ու մօրս ազ գա տոհմն 
ի բնէ ձայ նեղ է, հե տա գա
յում՝ 1908ին, ինք նա կեն սագ
րութ յան մեջ կգրի  Կո մի տա
սը,  Հայրս և հօ րեղ բայրս՝ 
 Յա րու թիւն    Սո ղո մո նեա նը, 
յայտ նի դպիր են ե ղել մեր քա
ղա քի Ս. Թէո դո րոս ե կե ղե ցում: 
 Մօրս և հօրս տա ճիկ լեզ վո ւով 
և ե ղա նակ նե րով յօ րի նած եր
գե րը, ո րոն ցից մի քա նիսն ար
դէն գրել եմ 1893 թո ւին հայ
րե նի քումս, դեռ եր գում են մեծ 
հիաց մուն քով մեր քա ղա քի ծե
րե րը»5: 

 Հենց իր հրա շա լի ձայ նի 
շնոր հիվ էլ  Սո ղո մո նը շրջեց 
բախ տի ա նի վը: «1881 թուին 
մեր վի ճա կի ա ռաջ նոր դը՝ 
 Գէորգ վար դա պետ  Դեր ձա
կեա նը, պէտք է գնար  Սուրբ 
Էջ միա ծին՝ ե պիս կո պոս ձեռ
նադ րո ւե լու, կհի շի հե տա
գա յում  Կո մի տա սը,  Գէորգ 
Դ. Ա մե նայն  Հա յոց կա թո ղի
կո սը հրա մա նագ րել էր, որ 
ա ռաջ նոր դը հե տը բե րէ և 
մի որբ ա շա կերտ՝ իր Ս. Էջ
միած նում հիմն ած  Մայր Ա թո
ռի  Գէոր գեան  ճե մա րա նի հա
մար: Ք սան որ բի մէջ վի ճակն 
ինձ ըն կաւ, և ա ռաջ նորդն ինձ 

5 Կոմիտաս վարդապետի ինքնա
կեն սագրութիւնը, «Անահիտ», 1931, 
թիւ 12, էջ 3:

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ  ..................................................................................  
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Ս.Էջ միա ծին բե րաւ»6:
Եվ ա հա վա սիկ, հոկ տեմ

բե րի 1ին  Սո ղո մո նը Գեորգ 
վրդ.  Դեր ձակյ ա նի հետ ներ
կա յա նում է կա թո ղի կո սին:. 
« Բազ մած էր  Հա յոց հայ րա պե
տը, պատ կա ռե լի մի ծե րու նի: 
Սկսաւ ինձ հար ցու փորձ ա նել: 
Ես ա պուշ էի կտրել մնա ցել, չէի 
հաս կա նում, թէ ինչ էր ա սում, 
ո րով հե տև խօ սում էր հա յե րէն, 
իսկ ես, որ պէս և մեր քա ղա քա
ցիք, տաճ կա խօս էի, թէև հա յե
րէն գրել կար դալ գի տէի, բայց 
բո լոր ա ռար կա նե րը ան ցել էի 
տա ճիկ լե զո ւով, ուս տի և չէի 
հաս կա նում կար դա ցածս ու 
հա յե րէ նը:  Վե հը տե սաւ, որ ես 
հա յե րէն չեմ ի մա նում, ա սաց 
տաճ կե րէն լե զո ւով.

 Դու զուր ես ե կել այս տեղ, 
ո րով հե տև մեր ճե մա րա նում 
ա մէն բան հա յե րէն են անց
նում:

Ես էլ ա ռանց քա շո ւե լու, 
ման կա կան միամ տու թեամբ, 
հա մար ձա կու թիւն ե կաւ վրաս 
և ա սա ցի, թէ «Ես ե կել եմ հա
յե րէն սո վո րե լու»:

Էհ, լաւ, ձայն ու նե՞ս և եր
գել գի տե՞ս:

Ա յո, ու նեմ ու գի տեմ:
Ի՞նչ եր գեր գի տես:
Ինչ ա սես գի տեմ, հա յե րէն, 

տաճ կե րէն, ե կե ղե ցա կան, աշ
խար հա կան:

 Շատ լաւ, « Լոյս զո ւարթ»ը 
գի տե՞ս:

 Գի տեմ:
« Լոյս  զո ւարթ»ը եր գե լիս 

նկա տե ցի, թէ ինչ պէս նո րա 
աչ քից ար ցունք նե րը գլոր ւում 
էին վե րար կո ւի ծալ քե րի մէջ:

 Ա սոր  Ճե մա րան տա րէ՛ք, 
հրա մա յեց  Վե հը  Ման կու նի 
 Վահ րամ ե պիս կո պո սին՝ իր 
դի ւա նա պե տին»7:

6 Կոմիտաս վարդապետի ինքնա
կենսագրութիւնը, էջ 3:

7 Գրական նշխարք Կոմիտաս վար

Այս պի սով՝  Հայ Ա ռա քե
լա կան  ե կե ղե ցին բախ տո րոշ 
նշա նա կութ յուն ու նե ցավ  Սո
ղո մո նի կյան քում:  Հենց Էջ
միած նի Գ ևորգ յան ճե մա րա
նում ու սում նա ռութ յան տա
րի նե րին նա խանշ վե ցին և 
բ յու րե ղա ցան այն ո լորտ նե րը, 
ո րոն ցում հե տա գա յում ծա վալ
վեց  Կո մի տա սի բազ մա կող մա
նի ու բազ մարդ յուն գոր ծու
նեութ յու նը:

1884 թվա կա նին  բուն  Բա
րե կեն դա նի տո նե րին երկ րորդ 
դապետի բեղուն գրչէն, Մոնթրեալ, 
1994, էջ 8:

դա սա րա նի ա շա կերտ  Սո
ղո մո նը հյու րըն կալ վում է իր 
դա սըն կեր նե րից մե կի տա նը՝ 
Երևա նի նա հան գի Էջ միած նի 
գա վա ռի Ք յոր փա լու (այժմ՝ Ար
շա լույս) գյու ղում: Այս տեղ «շի
նա կա նի ա խո ռում ա ռա ջին ան
գամ լսում է ժո ղովր դա կան եր
գը, ո րը նրա հա մար մի հայտ
նութ յուն է լի նում: Ան մի ջա պես 
ձայ նագ րում է լսած եր գը և 
խնդ րում է՝ ու րիշ ներն էլ եր գեն, 
և  դարձ յալ ձայ նագ րում է»8: 

 Մեկ տա րի անց՝ 1885ին, 

8 Սամվելյան Խ., նշվ. աշխ. էջ 102:
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 Սո ղո մոն  Սո ղո մոն յա նը ծա
նո թա նում է Գ ևորգ յան ճե մա
րա նի լսա րա նա կա նի շրջա
նա վարտ  Մա նուկ Ա բեղ ա նի 
հետ:  Վեր ջինս գրում է. «Այդ 
ժա մա նակ նա սկսել էր գրավ
վել հայ ժո ղովր դա կան եր գե րի 
ե ղա նակ նե րով, հեշ տութ յամբ 
սո վո րել էր այդ ե ղա նակ նե րը 
և  եր գում էր, ես էլ իմ կող մից 
հե տաքրքր վում էի ժո ղովր
դա կան եր գե րով և  ընդ հան
րա պես ժո ղովր դա կան բա նա
հյու սութ յամբ: Այս հան գա ման
քը, ա հա, ա ռիթ ե ղավ մեզ ըն
կե րա նա լու»9:  Մոտ մեկ տա րի 

9 Աբեղան Մ., Երկեր, հատոր Է, Ե., 
1975, էջ 431:

անց՝ 1886ին,  Մա նուկ Ա բեղ ա
նի խոս քե րով  Սո ղո մո նը կգրի 
իր « Սի փա նայ քա ջեր» խմբեր
գը, ո րով միշտ եզ րա փա կում 
էր իր կազ մած խմբա կան եր
գե ցո ղութ յուն նե րը: 

 Հե տա գա յում իր ողջ կյան
քում  Կո մի տա սը հա վա քեց ու 
գրա ռեց հայ ժո ղովր դա կան 
ե րաժշ տութ յու նը, քուրդ ու 
թուրք ժո ղովր դա կան եր գե րը 
նույն պես:  Կո մի տա սը հա մոզ
ված էր՝ «ով ու զում է ստեղ
ծել հայ կուլ տու րա կան ե րաժշ
տութ յուն, նա պի տի հիմք ըն
դու նի ժո ղովր դա կան եր գը, 
նա պի տի ղե կա վար վի այդ 
եր գի ո ճա կան սկզբունք նե

րով, այ լա պես նրա ստեղ ծած 
ե րաժշ տութ յու նը չի լի նի հայ
կա կան ե րաժշ տութ յուն»10:

 Կո մի տա սը մե ծա պես խթա
նեց հայ ե րաժշ տութ յան հուժ
կու ա ռա ջըն թա ցը: Ն րա գրա
ռած ժո ղովր դա կան եր գե րին 
ու պա րե ղա նակ նե րին հե տա
գա յում բազ միցս անդ րա դար
ձան հայ կոմ պո զի տոր նե րը՝ 
ի րենց խո շոր կտա վի ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րում:

1890 թ. հու նի սի 9ին  Սո ղո
մո նը ձեռ նադր վում է սար կա
վագ: 1891 թվա կա նի մար տին, 
որ պես Էջ միած նի «Ա րա րատ» 
ամ սագ րի հա վել ված, տպագր
վում է Գ ևորգ յան ճե մա րա նի 
Ա. լսա րա նի ու սա նող  Սո ղո
մոն  Սո ղո մոն յա նի «Ազ գա յին 
օրհ ներգ» խմբեր գը քա ռա ձայն 
երկ սեռ խմբի հա մար՝ հայ
կա կան նո տագ րութ յամբ, ո րի 
տեքս տի հե ղի նակն էր Գ. լսա
րա նի ու սա նող Ար շակ  Թաշչ
յա նը: 

 Սա  Կո մի տա սի ա ռա ջին 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից 
մեկն էր՝ 22ամ յա  Սո ղո մո նի 
տպագր ված ա ռա ջին գոր ծը: 
 Շու տով՝  Թիֆ լի սի « Տա րազ» 
շա բա թա թեր թի ապ րի լի 21ի 
հա մա րում «Ե րաժշ տու թիւն» 
խո րագ րի տակ, տպագր վում 
է այդ խմբեր գի վե րա բեր յալ 
քննա դա տա կան անս տո րա գիր 
հոդ ված, որ տեղ մաս նա վո
րա պես նշվում է. ««Ա րա րատ» 
ամ սագ րի վեր ջին հա մա րի 
հետ իբր յա ւել ւած ու ղարկ
ւած է «ազ գա յին օրհ ներգ» 
ա նու նով մի հայ կա կան ձայ
նագ րու թեամբ երգ: Այդ եր
գը ինքն ըստ ին քեան մի շատ 
ան համ ե ղա նակ է, սա կայն 
զար մա նում ենք, թէ ինչ պէս, 

10 ՏերԱռաքելյան Վ., Նյութերի 
ժողովածու, Ե., 1998, էջ 107:

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ  ..................................................................................  
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մի մարդ, ա ռանց ու սումն ա սի
րե լու ե րաժշ տու թիւ նը, ա ռանց 
հաս կա նա լու թէ կոմ պո զի
տօ րու թեան հա մար պէտք է 
սո վո րած լի նել ձայ նա կան 
ե րաժշ տու թեան բո լոր կա
նոն նե րը, թոյլ է տա լիս ի րան 
չորս ձայ նով մի խմբերգ յօ րի
նել, յե տոյ ձայ նե րը զիլ, բարձր, 
սոսկ, բամբ ա նուն նե րով բա
ժա նել, ա ռանց պահ պա նե լու 
ա մե նաչն չին կա նոնն ան գամ»: 
Ա մե նա սուր քննա դա տութ յան 
են թար կե լուց հե տո՝ պասկ վի
լի ա նա նուն հե ղի նա կը, որն 
ան գամ չէր կա րո ղա ցել ճիշտ 
կար դալ նոր հայ կա կան ձայ
նագ րութ յամբ գրված ձայ նա
նի շե րը, հոդ վածն ա վար տում 
է հետև յալ թու նոտ գնա հա
տա կա նով. « Դեռ չենք ա սում և  
այն, որ չորս ձայ նով այդ եր գը 
երբ երգ ւի, ու րիշ ո չինչ չի լսւիլ 
նրա նից, ե թէ ոչ չորս գիւ ղա
կան տի րա ցու նե րի խլա ցու ցիչ 
ու այ լա զան միա սին երգ ւած մի 
երգ, որն ո չինչ ներ դաշ նա կու
թիւն չու նի իր մէջ»11:

Բ նա կա նա բար՝ հոդ վածի հե
ղի նա կը չէր էլ կա րող երևա  կա
յել, որ ին քը հա նի րա վի փոր
ձում է ստվեր գցել հայ ազ գա
յին դա սա կան ե րաժշտա կան 
դպրո ցի ա պա գա հիմն ադ
րի ան վան վրա, ով իր նա
խորդ նե րի նվա ճումն ե րի և 
 հա մաշ խար հա յին հա րուստ 
փոր ձի օգ տա գործ ման ճա նա
պար հով պի տի ստեղ ծեր հայ 
ե րաժշ տութ յան ազ գա յին ո ճը՝ 
խարսխ ված հայ ժո ղովր դա
կան եր գի վրա: Անգ րա գի
տութ յան մեջ էր մե ղադ րում մի 
ե րի տա սար դի, ով հե տա գա

11 Երաժշտութիւն, «Տարազ», գե
ղարւեստականգրականերգի ծաբա 
նական պատկերազարդ շաբա թա
թերթ, Թիֆլիս, 1891, N 15, 21 ապրիլի, 
էջ 226:

յում պի տի բազ մա ձայ ներ հայ 
ժո ղովր դա կան երգն ու հոգե
վոր ե ղա նակ նե րը՝ ստեղ ծե լով 
ազ գա յին բազ մա ձայ նութ յու նը 
(պո լի ֆո նիան):

 Սա կայն՝ հոդ վա ծա գիրն իր 
չար գոր ծը ինչոր չա փով կա
տա րեց:  Մի գու ցե այս հոդ վա՞ծն 
էր պատ ճա ռը, որ հե տա գա յում, 
իր ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի 
ըն թաց քում  Կո մի տա սը գրեց 
հա տու կենտ ինք նու րույն ստեղ
ծա գոր ծութ յուն ներ:  Մի գու ցե՝ 
իր անդ րա նիկ եր կի նկատ մամբ 
այս չա րա միտ վե րա բեր մու՞նքն 
ա ռաջ բե րեց թե րա հա վա տութ
յուն սե փա կան կոմ պո զի տո րա
կան տա ղան դի հան դեպ:  Մինչ
դեռ նրա ինք նու րույն ստեղ ծա
գոր ծութ յուն նե րը նշա նա կա լի 
են և  ար ժե քա վոր:  Բա վա կան է 
նշել դրան ցից եր կու սը՝ մե նա
կա տա րի և  ման կա կան խմբի 
հա մար հան րա հայտ « Կա քա
վի եր գը»՝ գրված  Հով հան նես 
 Թու ման յա նի « Կա քա վի գով
քը» բա նաս տեղ ծութ յան խոս
քե րով, ո րը հրա տա րակ վեց 
 Թիֆ լի սում՝ որ պես « Հաս կեր» 
ման կա կան ամ սագ րի 1908 
թվա կա նի ապ րիլյ ան հա մա րի 
հա վել ված, և « Գա րուն» (« Նոր 
գա րուն») քա ռա ձայն խմբեր
գը՝  Հով հան նես  Հով հան նիս յա
նի բա նաս տեղ ծութ յան հի ման 
վրա, ո րը մնաց «որ պես գե ղե
ցիկ և  հու զա կան մի ստեղ ծա
գոր ծութ յուն, ո րը պա տա նե կան 
ան մի ջա կա նութ յամբ և  խո րաց
ված ար տա հայտ չութ յամբ հա
ղոր դում է բա նաս տեղ ծա կան 
տեքս տի հայ րե նա սի րա կան բո
վան դա կութ յու նը»12: 

Եր ևի թե դա էր նաև այն 
պատ ճառ նե րից մե կը, որ 

12 Աթայան Ռ., Ծանոթագրություններ, 
Կոմիտաս, Երկերի ժողովածու, հ. 2, 
Ե., 1965, էջ 279:

«Ա նուշ» օ պե րան այդ պես էլ 
մնաց ա նա վարտ…

Եվ այ դո ւա մե նայ նիվ՝ 1895
ին «Ա րա րատ» ամ սա գի րը, որ
պես հա վել ված, տպագ րում է 
 Սո ղո մոն  Սո ղո մոն յա նի ևս  մեկ 
«Ազ գա յին օրհ ներգ»՝ կրկին 
Ար շակ  Թաշճ յա նի խոս քե րով, 
ո րը, ի հե ճուկս թիֆ լիս յան 
ա նա նուն հոդ վա ծագ րի՝ լայ նո
րեն տա րած վեց Էջ միած նում և 
 մինչ օրս երգ վում է  Հայ Ա ռա
քե լա կան  ե կե ղե ցում:

 Ճե մա րա նում ու սումն ա
ռութ յան շրջա նում ար դեն 
ա պա գա բա նա հա վա քը զբաղ
վում է հայ ժո ղովր դա կան եր
գե րի հա վաք մամբ ու գրառ
մամբ: 1891 թ. ապ րի լին իր 
հա վա քած թվով 37 եր գերն 
ամ փո փում է « Ձայ նագ րած 
ազ գա յին գյու ղա կան եր գե րի, 
պա րե րի հա ւա քա ծու» ընդ հա
նուր խո րագ րով, մեկ տետ

...................................................................................  ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ
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րում, իսկ հոկ տեմ բե րի 13ին 
Էջ միած նում  Սո ղո մոն Գ ևորգ
յա նը ( Կո մի տա սը հայտ նի է 
ե ղել նաև որ պես Գ ևորգ յան) 
ճե մա րա նի ծա ռա մշե ցի  Մու
շե ղից ձայ նագ րում է «Մ շե ցոց 
 Բինգ յո լը»: 

1892 թ. մա յի սի վեր ջին  Սո
ղո մոնն այ ցե լում է  Կու տի նա՝ 
իր ծննդա վայ րը, լի նում Ազ գա
յին վար ժա րա նում, որ տեղ սո
վո րել էր 18761880 թվա կան
նե րին: Իր ծննդա վայ րում  Սո
ղո մոնն օ գոս տո սին հա վա քում 
է և գ րի առ նում 15 հոգ ևոր եր
գեր:  Մա յիսհոկ տեմ բեր ա միս
նե րին ձայ նագ րում է ինչ պես 
իր ծնող նե րի, այն պես էլ ու րիշ
նե րի հո րի նած շուրջ 60 թուր
քե րեն եր գեր, ո րոնք իր հա մար 
կա տա րում են ազ գա կան ներն 
ու հա մագ յու ղա ցի նե րը:

 Հոկ տեմ բե րին Կ. Պոլ սում 
 Սո ղո մոն  Սո ղո մոն յա նը գրա
ռում է Ակ նա 810 երգ, ո րոնք 
նրա հա մար եր գում է «Հ նու

թիւնք Ակ նայ» գրքի հե ղի նակ 
Հ. Ճա նիկյ ա նը:

1892 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին 
Կ. Պոլ սում  Սո ղո մո նը հյու րըն
կալ վում է « Հայ րե նիք» օ րա
թեր թի խմբա գիր, ար ձա կա գիր 
և գ րաքն նա դատ Ար փիար Ար
փիար յա նին: « Հայ րե նիք» օ րա
թեր թի նո յեմ բե րի 21ի 309րդ 
 հա մա րում տպագր վում է Ա. 
Ար փիար յա նի « Սո ղո մոն  սար
կա ւագ» խո րագ րով հոդ վա ծը՝ 
Հ րազ դան ստո րագ րութ յամբ: 
 Հե ղի նա կը գրում է. « Հին եր գե
րու հետ քե րը գտնել, նախ նիք
նե րու բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը 
հա ւա քել ոչ թէ միայն խօս քե
րովն, այլ ե ղա նակ նե րո վը, նո
րերն ալ ա նոնց մէջ խառ նել 
ու տոհ մա յին ժո ղովր դա կան 
եր գե րու հա ւա քա ծոյ մը մե զի 
տալ: Ա հա ինչ որ այս ե րի տա
սար դը ի րեն կէտ նպա տա կի 
դրած էր»13:  Փաս տո րեն՝ սա 
 Կո մի տա սի գոր ծու նեութ յան 

13 Գրական նշխարք Կոմիտաս վար
դապետի բեղուն գրչէն, էջ 11:

վե րա բեր յալ ա ռա ջին հոդ վածն 
էր:  Հե տա գա յում ե ղան բազ
մա թիվ հրա պա րա կումն եր, 
հրա տա րակ վե ցին գի տա կան 
ու սումն ա սի րութ յուն ներ, ո րոնց 
ամ բող ջութ յու նը ձևա վո րեց ու 
զար գաց րեց հայ ե րաժշ տա գի
տութ յան կար ևո րա գույն ուղ
ղութ յուն նե րից մե կը՝ կո մի տա
սա գի տութ յու նը:

 Վե րա դառ նա լով Էջ միա ծին՝ 
 Սո ղո մո նը դեկ տեմ բե րի 15ին 
իր հա մագ յու ղա ցի նե րից ու 
ազ գա կան նե րից հա վա քած ու 
ձայ նագ րած եր գե րը մաք րագ
րում է և  ամ փո փում «Արևել
յան թրքա կան ե ղա նակ ներ» 
ընդ հա նուր վեր նագ րի ներ քո: 
1893 թվա կա նի մար տի 24ին 
մեկ տետ րում է ամ փո փում 
ժա մա նա կի ըն թաց քում  Ճե մա
րա նի ա շա կերտ նե րից լսած ու 
ձայ նագ րած եր գե րը՝ « Հոգ ևոր 
ե ղա նակ ներ» խո րագ րով:

1893 թ. մա յի սի վեր ջին  Սո
ղո մոն  Սո ղո մոն յանն ա վար
տում է Էջ միած նի Գ ևորգ յան 
ճե մա րա նի լսա րա նա կան բաժ
նի ե ռամ յա դա սըն թա ցը՝ ներ
կա յաց նե լով «Շ նոր հա լին, նո
րա դա րը և  նո րա ժա մա նակ 
հուզ ված կրո նա կան խնդիր նե
րը» վեր նագ րով ա վար տա կան 
շա րադ րութ յու նը, և  հոկ տեմ
բե րի 5ին Խ րիմ յան  Հայ րի կի 
հրա մա նով նշա նակ վում  Ճե
մա րա նի ե րաժշ տութ յան ու սու
ցիչ՝ այդ պաշ տո նում փո խա
րի նե լով Ք րիս տա փոր  Կա րա 
Մուր զա յին:  Նա ան մի ջա պես 
գոր ծա ծութ յան է մեջ դնում 
եվ րո պա կան ձայ նագ րութ
յու նը, քա նի որ ա ռանց դրա 
ի մա ցութ յան անհ նար էր հա
ղոր դակց վել հա մաշ խար հա
յին ե րաժշ տութ յա նը: Իր ման
կա վար ժա կան գոր ծու նեութ
յան մեջ  Կո մի տա սը հե տա գա

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ  ..................................................................................  
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յում կար ևո րե լու էր ազ գա յին 
ե րաժշ տա կան կադ րե րի պատ
րաստ ման անհ րա ժեշ տութ
յու նը:  Կո մի տա սի մե ծա գույն 
փա փագն էր հայ ե րե խա նե րի 
հա մար ե րաժշ տա կան կրթութ
յան ա պա հո վու մը, ազ գա յին 
ե րաժշ տա կան մաս նա գի տա
կան կադ րեր պատ րաս տող 
հաս տա տութ յուն նե րի ստեղ
ծու մը, նրա գե րա գույն ե րա
զանքն էր ազ գա յին կոն սեր
վա տո րիան: Եվ, չնա յած բա
զում դժվա րութ յուն նե րին` նա 
այդ ուղ ղութ յամբ կա տա րում 
էր գործ նա կան քայ լեր: 

1893 թ. նո յեմ բե րի 21ին Էջ
միած նի  Մայր  տա ճա րում  Սո
ղո մոն  Սո ղո մոն յա նի ղե կա վա
րած քա ռա ձայն երգ չա խումբն 
ա ռա ջին ան գամ կա տա րում է 
« Հայր մեր»ը: «Տ պա վո րութ
յու նը հսկա յա կան էր, գրում 
է ունկն դիր Ա շոտ Ա թա նաս
յա նը, ե թե դա ա ղոթք չլի ներ, 
այլ կոն ցերտ, ան շուշտ դրան 
կհետ ևիեին բուռն ծա փա հա
րութ յուն ներ»14:

 Հե տա գա յում  Կո մի տասն 
իր բազ մա նիստ գոր ծու նեութ
յան ըն թաց քում դար ձավ հայ 
ե րաժշ տութ յան պրո պա գան
դիս տը՝ հայ եր գի ա ռաք յալն 
ինչ պես օ տար նե րի, այն պես 
էլ հենց հա յե րի հա մար: Ն րա 
կյան քի նպա տակ նե րից էր՝ 
հա մո զել աշ խար հին, որ հայն 
ու նի իր ինք նու րույն ե րաժշ
տութ յու նը:

1894 թվա կա նին՝ «Ա րա
րատ» ամ սագ րի հու լիս և  
օ գոս տոս ա միս նե րի Է և Ը 
հա մար նե րում տպագր վում է 
 Սո ղո մոն  Սո ղո մոն յա նի « Հա
յոց ե կե ղե ցա կան ե ղա նակ
նե րը» վեր նագ րով հոդ վա ծը, 

14 Ղազարոս Աղայանը ժամա նա կա
կիցների հուշերում, Ե., 1967, էջ 336:

որն ար տատպ վում է Կ. Պոլ սի 
« Հայ րե նիք» օ րա թեր թի 1894 թ. 
896, 897  և 922 հա մար նե րում: 
 Հե տա գա յում  Կո մի տա սը դար
ձավ գիտ նա կան հե տա զո տող՝ 
հայ նոր ե րաժշ տա գի տութ յան 
հիմն ա դի րը: Իր ու սումն ա սի
րութ յուն նե րով նա սկզբնա վո
րեց հայ ե րաժշ տա կան ֆոլկ լո
րա գի տութ յունն ու ե րաժշ տա
կան միջ նա դա րա գի տութ յու նը: 

1894 թ. սեպ տեմ բե րի 11ին, 
Խ րիմ յան  Հայ րի կի փա փա գով 
 Սո ղո մոն ավ.  սար կա վագ  Սո
ղո մոն յա նը ձեռ նադր վում է 
կու սակ րոն քա հա նա և ս տա
նում  Կո մի տաս ա նու նը: 1894 թ.  

սեպ տեմ բե րի 25ին նշվում է 
Գ ևորգ յան ճե մա րա նի հիմ
նադր ման 20ամ յա հո բելյ ա նը. 
 Կո մի տա սի ղե կա վա րած երգ
չա խում բը կա տա րում է «Օ՜հ, 
ինչ չքնաղ» եր գը:  Հե տա գա յում 
ևս  ճե մա րա նի երգ չա խում բը 
նրա ղե կա վա րութ յամբ հան
դես էր գա լու բազ մա թիվ հա
մերգ նե րով՝ ինչ պես Էջ միած
նում, այն պես էլ Եր ևա նում, 
 Թիֆ լի սում… Իսկ 1910ին Կ. 
Պոլ սում հիմն ե լու էր « Գու սան» 
երգ չա խում բը: 

1895ի փետր վա րի 26ին 
Խ րիմ յան  Հայ րի կի հրա մա
նով  Մես րոպ արք. Սմ բատ յա

...................................................................................  ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ
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նը Ս.Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցում 
 Կո մի տա սին և  ու րիշ չորս ա բե
ղա նե րի շնոր հում է վար դա
պե տա կան աս տի ճան և  գա
վա զան:

1895 թ. հոկ տեմ բե րի 
սկզբին, ու սու մը շա րու նա կե լու 
նպա տա կով  Կո մի տա սը մեկ
նում է  Թիֆ լիս, հան դի պում 
 Մա կար Եկ մալյ ա նի հետ, ո րը 
նրան խոր հուրդ է տա լիս ու
սու մը շա րու նա կել  Գեր մա նիա
յում: 1896ի ապ րի լին, ու սու մը 
շա րու նա կե լու նպա տա կով, 
Խ րիմ յան  Հայ րի կի տնօ րի նութ
յամբ և Ա լեք սանդր  Ման թաշ
յա նի բա րե րա րութ յամբ  Կո մի
տաս վար դա պե տը մեկ նում է 
 Գեր մա նիա,  Յո զեֆ Իոա խի մի 
խորհր դով ըն դուն վում պրո

ֆե սոր  Ռի խարդ Շ միդ տի մաս
նա վոր կոն սեր վա տո րիան: 
 Հոկ տեմ բե րի 22ին  Կո մի տա
սը միա ժա մա նակ ըն դուն վում 
է  Բեռ լի նի Ֆ րե դե րիկ  Վիլ հելմ 
Ար քու նի հա մալ սա րա նի  Փի լի
սո փա յութ յան բա ժի ն:

 Բա ցա ռիկ է  Կո մի տա սի 
տեղն ու դե րը հայ ե րաժշ
տութ յան պատ մութ յան մեջ: Իր 
բազ մա կող մա նի գոր ծու նեութ
յամբ նա կան խո րո շեց հայ 
ե րաժշ տա կան ար վես տի զար
գաց ման ու ղի նե րը: 

Մ յուս կող մից՝ հայ մշա կույ
թում բա ցա ռիկ տեղ ու դեր 
ու նի նաև  Կո մի տա սի կեր պա
րը:  Հայ ե րաժշ տութ յան մեջ 
ստեղծ վե ցին նրան նվիր ված 
ար ժե քա վոր ստեղ ծա գոր ծութ

յուն ներ:  Նա այն բա ցա ռիկ հայ 
կոմ պո զի տոր նե րից է (միակ 
բա ցա ռութ յու նը, եր ևի,  Սա
յաթ Նո վան էր), ում կեր պա րը 
մարմն ա վոր վեց ե րաժշ տա կան 
թատ րո նում: 1969 թ. Էդ գար 
 Հով հան նիս յա նը գրում է «Ան
տու նի» բա լե տը, ո րի լիբ րե տոն 
ըստ Ե ղի շե  Չա րեն ցի « Ռեք վիե
մի» ու  Պա րույր Ս ևա կի «Անլ ռե
լի զան գա կա տան», կազ մել էր 
 Մաք սիմ  Մար տի րոս յա նը:  Բա
լե տի պրե միե րան տե ղի ու նե
ցավ 1969 թ. նո յեմ բե րի 20ին, 
Եր ևա նի օ պե րա յին թատ րո
նում,  Մաք սիմ  Մար տի րոս յա նի 
բե մադ րութ յամբ,  Մի նաս Ա վե
տիս յա նի և  Ռո բերտ Է լի բեկյ ա
նի բե ման կար չութ յամբ:  Դի րի
ժորն էր  Հա կոբ Ոս կան յա նը: 
Գլ խա վոր դե րե րը կա տա րե ցին 
 Վի լեն  Գալստ յա նը (Ան տու նի) 
և Ան նա  Մա րիկյ ա նը ( Խու մար): 
 Տա սը տա րի անց՝ 1979 թ. հու
լի սի 5ին և 8ին «Ան տու նին» 
ներ կա յաց վեց  Լե նինգ րա դի 
Ս. Մ.  Կի րո վի ան վան օ պե րա
յի և  բա լե տի պե տա կան ա կա
դե միա կան թատ րո նում (այժմ՝ 
 Մա րիին յան թատ րոն)՝ Եր ևա նի 
օ պե րա յին թատ րո նի հյու րա
խա ղե րի ըն թաց քում:

Սփ յուռ քա հայ կոմ պո զի
տոր, խմբա վար, ման կա վարժ 
և  ե րաժշ տա կանհա սա րա
կա կան գոր ծիչ  Համ բար ձում 
 Պեր պեր յա նը 1972ին գրել է 
«Requiem Aeternam»ը ( Կո մի
տա սի հի շա տա կին)՝  Չա րեն ցի 
հա մա նուն ստեղ ծա գոր ծութ
յան հի ման վրա (տեքս տը՝ հա
յե րեն և  անգ լե րեն)15, ո րը 1975
ին կա տար վել է  Դետ րոյ տում, 
ա մե րիկյ ան պրո ֆե սիո նալ 
երգ չախմ բի կա տար մամբ և  

15 Անգլերեն թարգմանությունը կա
տարել են Դիանա ՏերՀովա նեսյանը 
և Մարզպետ Մարկոսյանը:

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ  ..................................................................................  
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ար ժա նա ցել ջերմ ըն դու նե լութ
յան: «Requiem»ը հնչել է նաև 
Եր ևա նում, հե ղի նա կի ղե կա
վա րութ յամբ: Ի դեպ, սա ա ռա
ջին ռեք վիեմն է աշ խար հիկ 
տեքս տով16: «Ն րա «Requiem 
Aeternam»ը 19801981 հա մեր
գաշր ջա նում ա մե րի կեան և 
անգ լիա կան երգ չախմ բե րով ու 
նո ւա գախմ բով կա տա րո ւել է 
ԱՄՆում ու Անգ լիա յում:  Վաս
տա կա շատ կոմ պո զի տո րին, 
խմբա վա րին ու ե րաժշ տա
կանհա սա րա կա կան գործ չին 
ա ռա ջի նը շնորհ ւեց  Հա յաս
տա նի կոմ պո զի տոր նե րի միու
թեան « Կո մի տաս» մրցա նա կը` 
1981 թո ւա կա նին: Այդ ա ռի թով 
նա Ե րև ա նում ղե կա վա րեց 
իր «Requiem Aeternam»ը»17: 

16 Տե՛ս Բրուտյան Ց., Սփյուռքահայ 
երաժշտական մշակույթը, Ե., 1982, էջ 
43:

17 Բրուտեան Ց., Հայ երաժշտական 

«Requiem Aeternam»ի նո տա
նե րը 1982ին կոմ պո զի տորն 
իր մա կագ րութ յամբ նվի րել է 
« Հա յաս տա նի գրա կա նու թեան 
և  ա րո ւես տի պե տա կան թան
գա րա նին»18: 

 Կո մի տա սի ստեղ ծա գոր
ծութ յուն ներն ու հայ ժո ղովր
դա կան եր գե րի մշա կումն ե րը 
խթա նե ցին հայ ե րաժշ տութ յան 
զար գա ցու մը: Ն կա տի ու նենք 
դրանց տրանսկ րիպ ցիա նե րը: 
1940ա կան նե րի սկզբնե րին 
հայ ե րաժշ տութ յան մեջ մեծ 
տա րա ծում գտան դաշ նա մու
րա յին տրանսկ րիպ ցիա նե րը19: 

«Տ րանսկ րիպ ցիա նե րի ստեղ

մշակոյթի աշխարհասփիւռ ընձիււղ
ները, Ե., 1996, էջ 130131:

18 Requiem Aeternam, ԳԱԹ, Հ.Պեր
պեր  յանի ֆոնդ, N 14:

19 Հայ դաշնամուրային երաժշտու թ
յան մեջ առաջին տրանսկրիպցիաների 
հեղինակը Տիգրան Չուխաճյանն էր:

ծու մը վկա յում է հայ կոմ պո
զի տոր նե րի ե րաժշ տա կան 
մտա հո րի զո նի ընդ լայն ման, 
կա տա րող նե րի եր գա ցան կը 
հայ ժո ղովր դա կան և պ րո ֆե
սիո նալ ստեղ ծա գոր ծութ յան 
լա վա գույն նմուշ նե րով հարս
տաց նե լու ձգտման մա սին»20: 

Որ պես տրանսկ րիպ ցիա
նե րի հե ղի նակ ներ են հան դես 
գա լիս պրո ֆե սիո նալ դաշ նա
կա հար նե րը`  Ռո բերտ Անդ
րեաս յա նը,  Գեոր գի  Սա րաջ ևը, 
Ա լեք սանդր  Դո լու խան յա նը, 
 Գա յա նե  Չե բո տար յա նը և  այլք: 
 Հա յաս տա նում դաշ նա մու րա
յին գրա կա նութ յան մեջ կոն
ցեր տա յին տրանսկ րիպ ցիա
նե րի անդ րա նիկ նմուշ նե րը 

20 Апоян Ш., Золотова Ирина. Фор
тепианная музыка, Музыкальная куль
тура Армянской ССР, М., 1985, стр. 
342.

...................................................................................  ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ
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դար ձան  Ռո բերտ Անդ րեաս յա
նի` դաշ նա մու րի հա մար վար
պետ մշա կումն ե րը: 1943ին նա 
գրում է  Կո մի տա սի վեց եր գե րի 
տրանսկ րիպ ցիա նե րը` « Գա րուն 
ա», « Կա քա վիկ», « Հոյ, նա զան», 
« Հաբր բան», « Ծի րա նի ծառ» 
և « Հով ա րեք»:  Հա յաս տա նում 
դաշ նա մու րա յին մշակ ման նոր 
տի պի` կոն ցեր տա յին տի պի 
ծա վա լուն տրանսկ րիպ ցիա յի 
ստեղ ծողն ի րա վամբ հա մար
վում է տա ղան դա վոր դաշ նա
կա հար Ռ. Անդ րեաս յա նը:  Ծա
նո թա նա լով նրա տրանսկրիպ
ցիա նե րին, Ա.  Խա չատր յա նը 
նկա տեց, որ դրանք գրված 
են «իս կա կան վար պե տի ձեռ
քով»21: 

 Նուրբ ճա շա կով և  դաշ նա
մու րա յին բարձր պրո ֆե սիո
նա լիզ մով են աչ քի ընկ նում 
 Գեոր գի  Սա րաջ ևի՝  Կո մի տա սի 
մե ներ գե րի մշա կումն եր: 

 Հայ կա կան կա մե րա յին 
21 Նույն տեղում, էջ 343:

ե րաժշ տութ յան մեջ կար ևոր 
տեղ են գրա վում կո մի տաս յան 
մե ներ գե րի և  դաշ նա մու րա յին 
պա րե րի՝  Սար գիս Աս լա մազ
յա նի փո խադ րումն ե րը լա րա
յին կվար տե տի հա մար, ո րոնք 
մի կող մից հարս տաց րե ցին 
կվար տե տա յին գրա կա նութ յու
նը՝ մշտա կան տեղ գրա վե լով 
կվար տետ նե րի նվա գա ցան կե
րում, իսկ մյուս կող մից նպաս
տե ցին հայ ե րաժշ տութ յան 
պրո պա գանդ մա նը:

 Կո մի տա սը նպաս տեց հայ 
կեր պար վես տի զար գաց մա նը: 
Ն րա կեր պա րին են անդ րա
դար ձել հայ գե ղան կա րիչ նե րից 
ու քան դա կա գործ նե րից շա տե
րը թե՛ իր կեն դա նութ յան օ րոք, 
թե՛ հե տա գա յում:  Հա տուկ ու
շադ րութ յան են ար ժա նի նրա 
ժա մա նա կա կից նե րի ու բա րե
կամն ե րի՝ Գ ևորգ  Բա շին ջաղ
յա նի,  Փա նոս  Թեր լե մեզ ա նի և 
Ե ղի շե  Թադ ևոս յա նի կտավն ե

րը:  Հե տա գա յում կո մի տա սա
կա նը հարս տաց րե ցին  Մար տի
րոս  Սար յա նի, Գ ևորգ Գ րի գոր
յա նի ( Ջոտ տո), Եր վանդ  Քո
չա րի, Դ միտ րի  Նալ բանդ յա նի, 
Հ րաչ յա  Ռուխկյ ա նի,  Հով հան
նես  Զար դար յա նի,  Հա կոբ  Հա
կոբ յա նի,  Սու րեն  Սա ֆար յա նի, 
Գ րի գոր  Խանջ յա նի,  Սար գիս 
 Մու րադ յա նի,  Հեն րի Է լի բեկյ ա
նի,  Ռու դոլֆ  Խա չատր յա նի և  
է լի շատշա տե րի գե ղան կար
չա կան ու գրա ֆի կա կան ստեղ
ծա գոր ծութ յուն նե րը, ինչ պես 
նաև քան դա կա գործ ներ Եր
վանդ  Քո չա րի, Ա րա  Սարգս
յա նի,  Նի կո ղոս  Նի կո ղոս յա
նի,  Սեր գեյ  Բաղ դա սար յա նի, 
 Խա չա տուր Իս կան դար յա նի, 
 Ղու կաս  Չու բար յա նի, Ա րա 
 Հա րութ յուն յա նի, Ար տա շես 
 Հով սեփ յա նի, Ար տո  Չաք մաքչ
յա նի, Լ ևոն  Թոք մաջ յա նի,  Դա
վիթ Եր ևան ցու և  այ լոց աշ խա
տանք նե րը, ո րոնք գտնվում են 
ինչ պես Եր ևա նում, այն պես էլ 
Էջ միած նում,  Փա րի զում,  Դետ
րոյտում, Ք վե բե կում և  Սանկտ 
 Պե տեր բուր գում22:

 Կո մի տա սը խթա նեց հայ 
գրա կա նութ յան ա ռա ջըն թա ցը 
ևս: Ն րան են նվիր վել բազ մա
թիվ չա փա ծո և  ար ձակ ստեղ
ծա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնց մեջ 
բա ցա ռիկ տեղ են գրա վում 
 Պա րույր Ս ևա կի «Անլ ռե լի զան
գա կա տուն» պոեմն ու Ե ղի շե 
 Չա րեն ցի “Requiem aeternam” ը: 
Ն շենք նաև  Գուր գեն  Մա հա
րու «Երգ  Կո մի տա սին»,  Նաի
րի  Զար յա նի « Կո մի տա սին», 
 Վահ րամ Ա լա զա նի « Գա զել 
 Կո մի տա սին»,  Հով հան նես  Շի
րա զի « Բեյթ՝  Կո մի տա սին», 

22 Տե՛ս Աղասյան Ա., Կոմիտասը հայ 
կերպարվեստում, «Բանբեր հա յա
գիտության» հայագիտական միջազ
գային հանդես, 2019, N 1 (19), էջ 132149:

ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ  ..................................................................................  
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 Հա մո  Սահ յա նի « Կո մի տա սին», 
Ա զատ Վշ տու նու « Կո մի տա
սին»,  Գե ղամ  Սար յա նի « Դե
պի կա ռափ նա րան»,  Վա հագն 
 Դավթ յա նի « Կո մի տաս» և  այլ 
չա փա ծո եր կե րը:

 Կո մի տա սի կեր պա րը ներ
շն չան քի աղբ յուր է դար ձել 
նաև ար տա սահ ման ցի բա
նաս տեղծ նե րի հա մար՝  Պաբ
լո  Տի չի նա,  Կայ սին  Կու լիև… 
Ու զում ենք այս շար քի մեր 
թվար կումն ա վար տել Ար սե նի 
 Տար կովս կու՝ 1959 թվա կա նին 
գրված «Комитас» բա նաս տեղ
ծութ յան՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից 
ան դամ, ար վես տա գի տութ յան 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ա րա րատ 
Ա ղաս յա նի հա յե րեն թարգ մա
նութ յամբ23:

23 Տե՛ս Ռուսական պոեզիայի գան
ձարանից (թարգմանությունը` Արա
րատ Աղասյանի), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գի
տություն» հրատ., 2013, էջ 158159:

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ 
(1907-1989)

К ОМИ Т А С

Ничего душа не хочет
И, не открывая глаз,
В небо смотрит и бормочет,
Как безумный Комитас.

Медленно идут светила
По спирали в вышине,
Будто их заговорила
Сила, спящая во мне.

Вся в крови моя рубаха,
Потому что и меня
Обдувает ветром страха
Стародавняя резня.

И опять Айя-Софии
Камень ходит подо мной
И земля ступни босые
Обжигает мне золой.

Лазарь вышел из гробницы,
А ему и дела нет,
Что летит в его глазницы
Белый яблоневый цвет.

До утра в гортани воздух
Шелушится, как слюда,
И стоит в багровых звездах
Кривда Страшного суда.

1959

ԱՐՍԵՆԻ ՏԱՐԿՈՎՍԿԻ
(1907-1989)

Կ ՈՄԻՏԱՍ

 Հո գիս ո չինչ չի պա հան ջում`
 Խուփ աչ քե րը եր կինք հա ռած
Մրմն ջում է ու բար բա ջում
 Կո մի տա սի պես ցնոր ված:

 Լու սա տու ներն են դան դաղ
Երկն քի մեջ գա լար վում, 
 Կար ծես հո գուս քնա շաղ
Ու ժե րին են են թարկ վում:

Ար յու նով է թա թախ ված
Իմ շա պի կը, քան զի ինձ
 Կո տո րած նե րը ան ցած
Ա հա հա րում են նո րից:

 Սուրբ  Սո ֆիա յի քա րերն են
Ե րե րում ոտ քե րիս տակ,
Եվ իմ մերկ ոտ նա թա թերն է
Հր կի զում ան թե ղը տաք:

 Ղա զա րո սը գե րեզ մա նից
Ե լավ` աչ քը չթար թեց,
Երբ քա րայ րի մութ խա վա րից
 Լույ սի ծո վում հայտն վեց:

Օ դը փխուր փայ լա րի պես
 Խեղ դում է ինձ ան դա դար, 
Ու շիկ նել են աստ ղե րը վես
Ա հեղ դա տից ա նար դար: 

1959

Գի տութ յան 27 ո լորտ նե րի մի 
քա նի մի լիոն հոդ ված նե րի հե
ղի նակ նե րի ու սումն ա սի րութ յու
նը ցույց է տվել, որ վեր ջին 20 
տա րի նե րի ըն թաց քում կին հե
ղի նակ նե րի թի վը 30 %ից ա ճել 
է մինչև 40 %: Գիտ նա կան նե րի 
հար ցում ի րա վա հա վա սա րութ
յանն ա մե նից մոտ են Բ րա զի
լիան և Պոր տու գա լիան, որ տեղ 

հե ղի նակ նե րի գրե թե կե սը կա
նայք են: Դ րա նից ա մե նա հե
ռուն Ճա պո նիան է, որ տեղ գի
տա կան աշ խա տութ յուն նե րի 
հե ղի նակ նե րի ըն դա մե նը 20 % 
են կա նայք: Կա նայք լավ են 
ներ կա յաց ված բժշկութ յու նում 
և հո գե բա նութ յու նում, ա վե լի 
թույլ՝ ֆի զի կա յի բնա գա վա ռում: 
Ճար տա րա գի տութ յա նը նվիր
ված աշ խա տութ յուն նե րի հե ղի
նակ նե րի թվում կա նայք են ըն
դա մե նը 1032 %: Կա նանց թի

վը գյու տա րար նե րի շրջա նում 
փոքր է՝ 8 % Ճա պո նիա յում, 26 % 
Պոր տու գա լիա յում:

...................................................................................  ԿՈ ՄԻ ՏԱ ՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄ ՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԸ
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Ի ր ազ գի հոգ ևոր անց
յա լին ծա նոթ յու րա

քանչ յուր հա յի հա մար հի
րա վի նվի րա կան ա նուն է 
Ար շակ  Չո պան յա նը. վառ ան
հա տա կա նութ յուն, որ հո գու, 
սրտի ու մտքի բո լոր թե լե րով 
ա մուր կապ ված էր իր ազ գին 
ու նրա մշա կույ թին և կ յան քի 
գե րա գույն ա ռա քե լութ յունն ու 
ի մաս տը դարձ րել էր վեր ջին
նե րիս անմնա ցորդ ծա ռա յե լը: 

Գ րող, քննա դատ, բա նա
սեր, լրագ րող և  հա սա րա կա
կան գոր ծիչ Ար շակ  Չո պան յա
նը ծնվել է 1872 թ. հու լի սի 15
ին Կ.  Պոլ սում:  Սո վո րել է տե ղի 
 Մաք րուհ յան դպրո ցում, ա պա 
 Կեդ րո նա կան վար ժա րա նում՝ 
ա շա կեր տե լով ժա մա նա կի 
մի շարք ա կա նա վոր գրա կան 
գոր ծիչ նե րի։ Ս տեղ ծա գոր
ծել սկսել է վաղ տա րի նե րից. 
ինք նու րույն և  թարգ մա նա կան 

Ի՞նչ է մեր պատ մութ յու նը, ե թե ոչ  եր կար հա-
ջոր դութ յուն մը ան կում նե րու և  վե րա կանգ նում նե րու: 
 Միայն թե մենք հան ցա վոր պի տի ըլ լա յինք մտա ծե-
լով, թե ա տի կա ճա կա տագ րա կան ան խու սա փե լի 
օ րենք մըն է մեր ազ գին ընդ հա նուր կյան քին... հա-
մար: Ոչ:  Մենք՝ ամ բողջ հա յերս,  պետք է ցան կանք 
և  աշ խա տինք, որ մեր ազգն հաս նի այն պես ինք-
զին քը վե րա նո րո գել, իր ցե ղա յին և  կուլ տու րա կան 
գո յութ յու նը դնել այն պի սի ա մուր հի մե րու վրա, որ 
այլևս որ ևէ  ան կում անհ նար դառ նա:

 Ար շակ  Չո պան յան

ՀՐԱՉՅԱ ԱՐՄԵՆՅԱՆ 
(ՀՐԱՉՅԱ ԲԱԼՈՅԱՆ)
 Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ԱՆՄՆԱՑՈՐԴ 
ԾԱՌԱՅԵՑ ԻՐ ԱԶԳԻՆ ՈՒ 
ՆՐԱ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻՆ
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գոր ծե րով աշ խա տակ ցել է 
« Բու րաս տան ման կանց», «Ար
ևելք», « Մա սիս», « Հայ րե նիք» 
պար բե րա կան նե րին։ 1895ին 
խմբագ րել է « Ծա ղիկ» կի սամ
սյա թեր թը։  Նույն տա րում, խու
սա փե լով թուր քա կան իշ խա
նութ յուն նե րի հե տապն դումն ե
րից, տե ղա փոխ վել է  Փա րիզ, 
որ տեղ հիմն ադ րել, խմբագ րել 
և հ րա տա րա կել է «Ա նա հիտ» 
գրա կանգե ղար վես տա կան, 
հա սա րա կա կան հան դե սը 
(1898–1949 ընդ հա տումն ե րով՝ 
1911–1928, 1941–1945), մաս նակ
ցել « Վե րած նունդ» (1917–1919) 
և «Ա պա գա» (1921–1924) թեր
թե րի խմբագր մա նը։

Ս տեղ ծա գոր ծել է գրա կան 
բո լոր սե ռե րով։ Ն րա բա նաս
տեղ ծութ յուն ներն ամ փոփ ված 
են «Ար շա լույ սի ձայ ներ» (1891), 
«Թրթ ռումն եր» (1892), « Քերթ
ված ներ» (1908) գրքե րում. բա
նաս տեղ ծութ յուն նե րից մի քա
նի սը թարգ ման վել են ֆրան
սե րեն, անգ լե րեն, գեր մա նե
րեն, ռու սե րեն, ի տա լե րեն, 
դա նիե րեն, հու նա րեն և  հուն
գա րե րեն: Նրա բա նաս տեղ ծա
կան գրվածք նե րի խոս քե րով 
ե րաժշ տութ յուն են գրել հայ 
և  օ տա րազ գի մի շարք եր գա
հան ներ:  Լույս են տե սել նաև 
« Թուղ թին փառ քը» (1892) հո
գե բա նա կան վի պա կը, «Տ ղու 
հո գի ներ» (1923) պատմ վածք
նե րի և  պատ կեր նե րի ժո ղո
վա ծուն, « Մութ խա վեր» (1893), 
«Հ րաշ քը» (1923) դրա մա նե րը և  
այլ եր կեր։

 Հայ գրա կա նութ յան հա մար 
հատ կա պես նշա նա կա լի է  Չո
պան յա նի գի տա կան գոր ծու
նեութ յու նը. հսկա յա կան է նրա 
գրա կա նա գի տա կան ժա ռան
գութ յու նը՝ գրա կա նութ յան տե
սութ յուն, գրաքն նա դա տութ

յուն, գրա կա նութ յան պատ
մութ յուն:  Չո պան յա նը նո րո վի է 
մեկ նա բա նել հայ գրա կա նութ
յան շատ եր ևույթ ներ։ Հ րա տա
րա կել է « Նա հա պետ  Քու չա կի 
դի վա նը» (1902), « Հայ րեն նե րու 
բու րաս տա նը» (1940), « Նա ղաշ 
 Հովն ա թան ա շու ղը և  Հովն ա
թան  Հովն ա թան յան նկա րի չը» 
(1910), « Հայ է ջեր» (1912) գրքե
րը և  այլն։  Կազ մել և հ րա
տա րա կել  է Պ. Դուրյանի  (1894) 
և  Մ. Պեշիկթաշլյանի  (1907) 
երկերը՝ դրանց նվիրելով ծա  
վալուն ու սումն ա սի րութ յուն 
 ներ։ Ա ռա ջինն է   Գրիգոր 
Նարեկացու   ժառանգությունը 
վերլուծել իբրև գե ղար վես
տա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն, 
կրո նա միս տի կա կան շղար շի 
ներ քո նկա տել դրա կեն սա
կան գծերն ու մար դա սի րա կան 
էութ յու նը և  Նա րե կա ցուն դրել 
է հա մաշ խար հա յին գրա կա
նութ յան հսկա  նե րի աստ ղա
բույ լում։

Էս սեդի ման կար ներ է 
գրել  Խ. Ա բովյ ա նի, Ղ. Ա լի շա նի, 

Հ.  Պա րոն յա նի, Գ.  Սուն դուկյ ա
նի,    Րաֆ ֆու, Պ. Պ ռոշ յա նի, Ա. 
 Շիր վան զա դեի,  Հա մաս տե ղի 
և  այ լոց մա սին: « Չո պան յա նի 
գե ղա գի տա կան հա յացք նե րի 
հիմ քը ռեա լիս տա կան ար վես
տի սկզբունք ներն են, ո րոնց 
մեջ նա տե սել է կյան քին ար
ձա գան քե լու և  ժո ղովր դին 
ծա ռա յե լու լա վա գույն ու ղին, 
թեև բարձր է գնա հա տել նաև 
ռո ման տի կա կան ուղ ղութ յան 
պատ մա կան նշա նա կութ յու
նը»,–նրա մա սին գրել է գրա
կա նա գետ է դո ւարդ Ջր բաշ յա
նը։  Չո պան յանն ար ձա գան քել 
է գրա կան նոր եր ևույթ նե
րին՝ հա ճախ ա ռա ջի նը տա
լով դրանց հե ղի նակ նե րի՝ Վ. 
 Թե քե յա նի,   Սիամանթոյի,  Դ. 
Վարուժանի, Մ. Զարիֆյանի և 
ուրիշների ստեղծագործական 
ինքնության բնութագրերը, իսկ 
Չարենցին անվանել է «Հայ 
մեծագոյն բանաստեղծներէն 
մին» և «Հայ հանճարի նոր 
հաստատումը»: Հոդված ներ է 
նվիրել նաև արևմտաեվրո պա

.....................................................................................  ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՆԲԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
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կան (Վ. Հյուգո, Օ. դը Բալզակ, 
Է. Զոլա, Հ. Իբսեն, Է. Վերհառն) 
և ռուս (Ա. Պուշկին, Ն. Գոգոլ, 
Ի. Տուրգենև, Լ. Տոլստոյ) գրող
ներին։

Չոպանյան գրականագետի 
հետազոտությունները ի մի  
հավաքելու դեպքում կկազ
մեն ավելի քան տա սը ստվար  
հատորներ, որոնց մեջ անթեղ

ված կլի նի հայ գրա կա նութ յան 
պատմութ յունը՝ Խորենացուց 
մինչև Շիրազ, արծարծված 
կլի նեն Հին աշխարհի, եվրո
պա կան, արևելյան, ռուսական 
գրա կանությանն առնչվող 
շատ հարցեր: 

Հայրենասեր մտավո րակա
նը իր առջև խնդիր էր դրել 
հայ նոր գրականությունը տա

րածել ժողովրդի մեջ, հա
յության արևելյան և արևմտյան 
հատվածներին ճանաչելի 
դարձ    նել նրանց ենթա մշա 
կույթնե րը, մերձեցնել ազգի 
երկու հատվածները: Չոպան
յանին խորապես հուզում էր 
հայ գրականության արևմտյան 
և արևելյան հատ ված ները 
միացնելու խնդիրը. նրան 
հավասարապես հոգե հա   րա
զատ էին թե՛ արևելահայ և թե՛ 
արևմտահայ գրողները: 

Հայ մշակույթի և, ի մաս
նավորի, մամուլի պատմության 
մեջ երևույթ էր «Անահիտ» 
հանդեսը: Հայրենասիրական և 
առաջադիմական ուղղվա ծու   
թ յուն ունեցող այս պարբե
րականում տպագրվում էին 
հայ ժողովրդի պատմությանը, 
Հայ կա կան հար ցին, գրա կա 
նու թյա նը, ար վես տին, մշա
կույ թին վե րա բե րող հե տա զո
տութ յուն ներ, միջ նա դա րյան 
տա ղեր, բա նա հյու սա կան եր
կեր, թարգ մա նու թյուն ներ հա
մաշ խար հա յին գրա կա նութ
յան հսկա նե րից (Էսքիլես, Վ. 
Շեքսպիր, Մ. Սերվանտես, Գ. 
Ֆլոբեր, Ա. Ֆրանս, Է. Վերհառն, 
Ի. Տուրգենև, Մ. Գորկի, Ա. 
Միցկևիչ, Օ. Խայամ, Ֆիրդուսի, 
Հաֆեզ, Սաադի և այլք): Չո
պա նյա նը, հա մաշ խար հա յին 
գրա կա նու թյուն լա վա գույն 
նմուշ նե րին ծա նո թաց նե լու մի
ջո ցով նպա տակ ու ներ ըն դար
ձա կե լու իր ժո ղովր դի գրա
կանգե ղար վես տա կան ճա նա
չո ղու թյան սահ ման նե րը: Պար
բե րա կա նի էջե րում հան դես 
էին գա լիս նաև Սի ա ման թոն, 
Դ. Վա րու ժա նը, Գր. Զոհ րա
պը, Ավ. Իսա հա կյա նը, Ա. Շիր
վան զա դեն, Հովհ. Թու մա նյա
նը, Կ. Զա րյա նը, Կո մի տա սը, 
Թ. Թո րա մա նյա նը և ու րիշ ներ: 

ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՆԲԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ  .....................................................................................  
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«Անահիտ»ում հայ մշա կույ թի 
մեծ գան ձա խույ զը հրա տա րա
կեց ան ցյա լի բա նաս տեղծ նե
րի մո ռաց ված գոր ծեր ու ար դի 
գրող նե րի ան տիպ էջեր: 

«Անահիտ» հան դե սում Չո
պա նյա նը առանձ նա հա տուկ 
հո գա տա րու թյամբ քա րո զում 
էր դա րասկզ բի հայ ար վես
տը, հատ կա պես գե ղան կար
չու թյունն ու երաժշ տու թյու
նը: «Անա հի տ»ի մի ջո ցով 
նա գեր մարդ կա յին ջան քեր 
էր գոր ծադ րում մեր ժո ղովր
դի պատ մու թյունն ու քա ղա
քակրթա կան կշի ռը աշ խար հին 
ներ կա յաց նե լու, հայ մշա կույ թի 
ան կորն չե լի ար ժեք նե րը տա
րա ծե լու ուղ ղու թյամբ: Մեծ հա
յը «Անահիտի»ի հետ կապված 
ևս մեկ նպատակ ուներ. դրա 
մա սին իմա նում ենք 1899 թ. 
հուն վա րին Խա չա տուր Հով
հան նի սյա նին հաս ցե ագ րած 
նա մա կի հե տև յալ տո ղից. 
«Ուրախ կ’ ըլլայի, որ, ինչպէս 
կը փափաքիք, ռուսահայոց մէջ 
տարածուէր Անահիտը, և կապ 
մը ըլլար հայութեան երկու 
մեծ հատուածներուն մէջ»: 
Իսկ նույն թվականի մայիսին 
Ավետիք Իսահակյանին գրած 
նամակում կարդում ենք. 
«….այժմ Անահիտը տարա
ծուած է ամենուր, ուր հայ կայ»:

Չոպանյանը՝ իբ րև բա նա
խոս կամ կազ մա կեր պիչ, մաս
նակ ցում էր Փա րի զում տե ղի 
ու նե ցող ազ գա յին հան դես
նե րի ու քա րոզ չա կան հան
դի սու թյուն նե րի մեծ մա սին: 
Հայ կա կան հանդիսութուն նե րի 
հայ տագ րե րի մեջ մեծ տեղ էր 
տա լիս հայ ար վես տին ու բա
նաս տեղ ծու թյա նը՝ դրանք իր 
ազ գա կից նե րին և օտար նե րին 
ներ կա յաց նե լու հա մար: Այս 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի նպա

տա կը նաև սե փա կան ժո ղովր
դի ինք նա ճա նա չումն էր՝ լու
սա վո րու թյան մի ջո ցով:

Չո պա նյա նը անձ նա կան և 
նա մա կագ րա կան կա պեր ու
ներ ժա մա նա կի եվ րո պա ցի 
գրող նե րի ու հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ նե րի հետ (Է. Վեր հառն, 
Է. Զո լա, Ա. Դո դե և այլք): Նա 
մեծ աշ խա տանք է կա տա
րել հայ գրա կա նու թյու նը Եվ
րո պա յին ճա նա չեց նել տա լու 
ուղ ղու թյամբ: Թարգ մա նել և 
ֆրան սե րեն հրա տա րա կել է 

հին ու նոր շրջա նի հայ բա
նաս տեղծ նե րի բազ մա թիվ 
եր կեր: Նրա գոր ծու նե ու թյան 
այս ոլոր տի թագն ու պսակն 
է «Վարդենիք Հայաստանի» 
ֆրան սե րեն ժո ղո վա ծուն (հ. 
13, 19181929): Հե ղի նա կը 
ծրագ րել էր այն կազ մել վեց 
հա տո րով. աշ խար հին պի տի 
ներ կա յաց վեր հայ հին ու նոր 
գրա կա նու թյան, ման րան կար
չու թյան և գե ղան կար չու թյան 
հրա շա լիք նե րի մի մեծ ծաղ
կա բույլ: Ցա վոք, նյու թա կան 

.....................................................................................  ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՆԲԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
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մի ջոց նե րի սղու թյան պատ ճա
ռով լույս ըն ծայ վեց մի այն երեք 
փա ռա հեղ ու ճոխ հա տոր: 
«Վարդենիք»ը գտավ ան նա
խա դեպ ըն դու նե լու թյուն, ժո
ղո վա ծո ւի հա տոր նե րին անդ
րա դար ձան ֆրան սի ա կան և 
եվ րո պա կան շատ պար բե րա
կան ներ: 

Չո պա նյա նը հայ ժո ղովրդա
կան բա նա հյու սու թյան և հայ 
միջ նա դա րյան պո ե զի այի գո
հար նե րը թարգ մա նե լով ֆրան
սե րեն և մեկ նա բա նե լով գի տա
կան լույ սի ներ քո՝ ներ կա յաց
րեց Եվ րո պա յին ու աշ խար հին: 
Նա առ հա սա րակ աշ խար հին 
ցույց տվեց հա յոց բազ մա դա
րյա մշա կույ թը, գա ղա փար 
տվեց նրան հա յոց պատ մու
թյան ու ժա մա նա կի հայ կյան
քի մա սին:

Չո պա նյա նի՝ հայ գրա կա
նու թյու նից արած թարգ մա նու
թյուն ներն ու նրան վե րա բե
րող ու սումն ա սի րու թյուն նե րը 
խթան և նյութ են հան դի սա
ցել արևմ տյան այլ լե զու նե
րով հրա տա րակ ված աշ խա
տու թյուն նե րի հա մար: Բրյու
սո վը իր նշա նա վոր «Հա յաս
տա նի պո ե զիա» ժողովածուն 
կազմելիս մե ծա պես օգտ վել է 
նրա ֆրան սե րեն թարգ մա նու
թյուն նե րից՝ իր գրած առա ջա
բա նում բարձր գնա հա տան քի 
ար ժա նաց նե լով Չո պա նյա նի 
բազ մար դյուն գոր ծու նե ու թյու
նը:

Եվ րո պա յում ֆրան սե րեն 
տա րա ծե լով ու քա րո զե լով հայ 
ժո ղովր դի պատ մու թյու նը և, 
հատ կա պես, մշա կույ թը՝ Չո
պա նյա նը ըն դա մե նը մի քա նի 
տա րում փո խում է եվ րո պա
ցի առա ջա վոր մտա վո րա կան
նե րի կար ծի քը հայ ժո ղովր դի 
վե րա բե րյալ. նրանք վեր ջի նիս 

հան դեպ ու նե ցած ար հա մար
հան քին խառն ված խղճա հա
րու թյան փո խա րեն սկսում են 
հար գանք ու հի աց մունք տա
ծել նրա արի ա սիրտ ոգու և 
հզոր մշա կույ թի նկատ մամբ:

Փա րի զում Չո պա նյա նը ծա
վա լում է նաև բուռն հրա պա
րա կա խո սա կան գոր ծու նե ու
թյուն՝ տպագ րե լով տաս նյակ 
հոդ ված ներ առա ջա տար պար
բե րա կան նե րում, հան րա մատ
չե լի գրքույկ ներ, կար դա լով 
բազ մա թիվ հրա պա րա կա յին 
դա սա խո սու թյուն ներ: Գրե թե 
անընդ մեջ հան դես է գա լիս 
նաև եվ րո պա կան այլ պար բե
րա կան նե րում:

Նա մեծ աշ խա տանք է կա
տա րել իր ժո ղովր դի դա տը 
պաշտ պա նե լու ուղ ղու թյամբ: 
Ֆրան սի ա կան մա մու լում հան
դես է եկել հայ կա կան ջար դե
րը դա տա պար տող հոդ ված
նե րով, հրա տա րա կել «Հա
յաս տա նի ջար դե րը» գիր քը: 
Հայ դա տի և հայ կա կան քա
ղա քակր թու թյան մա սին բազ
մա թիվ դա սա խո սու թյուն ներ 
է կար դա ցել ոչ մի այն Փա րի

զում, այ լև Ֆրան սի ա յի այլ քա
ղաք նե րում: 

Նա առա ջին նե րից էր, որ 
ման րա մասն վեր լու ծեց հա
յոց պատ մա կան ճա կա տագ
րին առնչ վող քա ղա քա կան 
խնդիր նե րը Հայ կա կան հար ցի 
սկզբնա վոր ման ու ձև ա վոր
ման շրջա նում՝ մատ նա ցույց 
անե լով մեր քա ղա քա կա նու
թյան և դի վա նա գի տու թյան 
սայ  թա քումն երն ու բաց թո
ղումն ե րը:

Առա ջին աշ խար հա մար տի 
տա րի նե րին, ինչ պես և հե տա
գա յում, Չո պա նյա նը լույս է ըն
ծա յում զգա լի թվով գրքեր ու 
գրքույկ ներ՝ նվիր ված մեր ազ
գա յին ազա տագ րա կան պայ
քա րի հար ցե րին:

Ֆրան սե րեն բա նա խո սու
թյուն նե րի շարքն ու այդ լեզ
վով հրա տա րա կած գրքե րը, 
մշտա կան աշ խա տակ ցու թյու
նը օտար զա նա զան պար
բե  րա կան նե րին՝ մե ծա պես 
նպաս տեցին են Եվ րո պա յում 
հայ ժո ղովր դի քա ղա քա կան 
դա տի օգ տին հա սա րա կա կան 
կար ծի քի ձև ա վոր մա նը: 

Մեծ հայ րե նա սե րը, սա
կայն, սոսկ գրչով չէր պայ քա
րում իր ազ գի հա մար, հարկ 
եղած դեպ քում նաև գործ նա
կան քայ լե րի էր դի մում: Այս
պես՝ «Օրո ր» թեր թում հրա
պա րակ ված մի հե ռագ րից տե
ղե կա նա լով, որ Էնիս փա շան 
որո ճում է Այն թա պի շրջա նում 
նոր ջար դեր իրա կա նաց նե
լու գա ղա փա րը՝ Չո պա նյա նը 
հրա պա րա կայ նո րեն դի մում 
է Ֆրան սի ա յի ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րար Դել կա սի ե
ին՝ խնդրե լով մի ջամ տել և 
կան խել սպան դը: Չո պա նյա
նի իսկ խնդրան քով կա ռա
վա րու թյա նը դի մում են նաև 

ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՆԲԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ  .....................................................................................  
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ֆրան կոհայ կա կան մի ու թյան 
ան դամն եր Բե ռա րը, Լա վիսն 
ու Շար մը թա նը: Կա ռա վա րու
թյու նը երեք ռազ մա նավ է ու
ղար կում Մի ջերկ րա կան ծո վի 
արև ե լյան ափեր՝ «սո վո րա կան 
պտույ տի». դրանք ժա մա նում 
են Մեր սին նա վա հան գիս տ. 
ծրագր վող սպան դը տե ղի չի 
ու նե նում:

1903 թ. տա րե վեր ջին Չո
պա նյանն իր «Անա հի տ» ամ
սա գրով եռան դուն գոր ծու նե
ու թյուն է  ծա վա լում Զեյ թու նի 
որ բե րի հա մար հան գա նա կու
թյուն կազ մա կեր պե լու ուղ
ղու թյամբ: Ամ սագ րի մի շարք 
հա մար նե րում էջեր են տրա
մադր վում այդ խնդրին, հրա
պա րակ վում կո չեր ու հաշ վետ
վու թյուն ներ: 

 Չո պան յա նի տե սա ծի րում 
էին նաև ե ղեռ նա պուրծ հա
յութ յան ֆի զի կա կան և  ազ գա
յին պահ պան ման, գաղ թօ ջախ
նե րի կազ մա վոր ման, նրան
ցում կրթա կան ու մշա կու թա
յին գոր ծի զար գաց ման, ինչ
պես և  նո րաս տեղծ  Խորհր դա
յին  Հա յաս տա նի հետ կա պե րի 
հաս տատ ման ու ամ րապնդ
ման, նրան նյու թա կան ու բա
րո յա կան ա ջակ ցութ յուն ցու
ցա բերե լու, նրա շուրջ սփյուռ
քա հա յութ յան հա մախմբ ման և 
բա զում այլ հա րա կից խնդիր
ներ: Ան խոնջ աշ խա տել է նաև 
 Հա յաս տա նի հա մար դրա մա
կան հան գա նա կութ յուն նե րի 
և  ներ գաղ թի կազ մա կերպ ման 
ուղ ղութ յուն նե րով:  Շատ ա վե լի 
արդ յու նա վոր էր նրա ա ջակ
ցութ յու նը հայ րե նա դար ձութ
յան կազ մա կերպ մա նը:

 Չո պան յա նը մշտատև կա պի 
մեջ էր թե՛ Սփ յուռ քի, թե՛ հայ րե
նի քի մշա կու թա յին, բա րե գոր
ծա կան, կրթա կան օ ջախ նե րի 

հետ և  մե ծա պես նպաս տում էր 
նրանց բար գա վաճ մա նը:  Նա՝ 
իբրև  Լիո նի պատ գա մա վոր, 
1932 թ. մաս նակ ցում է  Վա ղար
շա պա տում կա յա ցած կա թո ղի
կո սա կան ընտ րութ յուն նե րին:

 Չո պան յա նի գրա կանհա
սա րա կա կան գոր ծու նե ութ յու
նը բարձր են գնա հա տել Հովհ. 
Թու մա նյա նը,  Ա. Շիր վան զա
դեն, Ա. Իսա հա կյա նը, Ա. Ֆրան
սը, է. Վեր հառ նը, Ռ. Ռո լա նը, Վ. 
Բրյու սո վը  և այլք։ 

Ֆ րան սիա կան ա կա դե միան 
« Հայ ժո ղովր դա կան եր գեր» 
գրքի հա մար, ո րը պա րու նա
կում է հայ ժո ղովր դա կան եր
գե րի թարգ մա նութ յուններ,  Չո
պան յա նին շնոր հել է « Լանգ
լո ւա» մրցա նա կը. վեր ջինս 
տրվում է օ տար գրա կան գոր
ծե րի լա վա գույն թարգ մա նութ
յուն նե րի հա մար: Ի դեպ, նրա 
թարգ մա նած հայ ժո ղովր
դա կան եր գե րի հի ման վրա 
ե րաժշ տութ յուն են գրել մի քա

նի այ լազ գի եր գա հան ներ:
Ն վիր յալ գոր ծիչն ար ժա նա

ցել է ֆրան սիա կան « Պատ վո 
լե գիոն» և  ռու մի նա կան « Ռու
մի նիայի աստղ» շքան շան նե
րին:

 Չո պան յա նը իր լայ նա ծիր 

.....................................................................................  ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՆԲԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
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Ի ԴԵՊ

մշա կու թա յին գոր ծու նեութ
յան հա մար անհ րա ժեշտ զգա լի 
նյու թա կան մի ջոց նե րը ձեռք էր 
բե րում մե ծա գույն դժվա րութ
յամբ՝ հա ճախ զո հա բե րե լով իր 
անձ նա կան կա րիք նե րի հա մար 
նա խա տես ված դրա մը:

 Հայ մշա կույ թի երախտա
վորը վախ ճան վեց 1954 թ. հու
նի սի 8ին (ըստ այլ աղբ յուր նե
րի՝ 9ին)    Փա րի զում՝ դժբախտ 
պա տա հա րից. ընդ հատ վեց իր 
ազ գի ու նրա մշա կույ թի անմ
նա ցորդ ծա ռա յութ յա նը կոչ ված 
մի թան կա գին կյանք:  Չո պան
յա նի աճ յու նը փա րի զա հայ հոծ 
բազ մութ յան ու ղեկ ցութ յամբ 

հո ղին հանձն վեց Փա րի զի հայ 
մշա կույ թի գոր ծիչ նե րի պան
թեո նում:

 Մինչ կյան քի վեր ջը նա 
մնաց նան սեն յան անձ նագ րով, 
ին չը եր բեմն դժվա րութ յուն
ներ էր հա րու ցում իր հա մար, 
թե պետ ու ներ ֆրան սիա կան 
քա ղա քա ցիութ յուն ստա նա
լու բո լոր հնա րա վո րութ յուն
նե րը:  Չո պան յա նի մահ վա նից 
հե տո նրա՝ հոգ ևոր գան ձե րով 
հա րուստ ար խի վը փո խադր
վեց հայ րե նիք և  ի պահ տրվեց 
Ե ղի շե  Չա րեն ցի ան վան գրա
կա նութ յան և  ար վես տի թան
գա րա նին:

Տար բեր երկր նե րի պո լիկ
լի կա նե րի և հի վան դա նոց նե
րի այ ցե լու նե րի շրջա նում կա
տար ված հար ցումն ե րը ցույց 
են տվել, որ հի վանդ նե րի 
նկատ մամբ ա ռա վել կա րեկ
ցա կան վե րա բեր մունք ցու
ցա բե րում են Ավստ րա լիա յի, 
ԱՄՆի և Մեծ Բ րի տա նիա յի 
բժիշկ նե րը: 

Աշ խար հի 21 երկր նե րի 5522 
քա ղա քա ցի նե րի հար ցու մը 
ցույց է տվել, որ ա ռա վել լավ 
ինք նազ գա ցո ղութ յուն ու տրա
մադ րութ յուն մար դիկ ու նե նում 
են ե րե կո յան ժա մը 7ին:

Աշ խար հում քա ցա խի ա մե
նա մեծ սի րա հար նե րը ֆրան
սիա ցի ներն են: Մի ջին ըն տա

նի քը սպա ռում է տա րե կան 
շուրջ 5 լիտր քա ցախ: Վա ճառ
քի ընդ հա նուր ծա վա լը տա րե
կան շուրջ 118 մի լիոն լիտր է: 
Քա ցա խը հիմն ա կա նում օգ
տա գործ վում է մի ջին ֆրան
սիա ցու ճա շա ցան կի կար ևոր 
բա ղադ րիչ աղ ցան նե րի պատ
րաստ ման հա մար:

Ա մե րի կա ցի ծա գումն ա
բան նե րի տվյալ նե րով, մեզ նից 
յու րա քանչ յու րի դի մագ ծե րը 
ձևա վո րում են գե նո մի ա վե լի 
քան 4300 հատ ված նե րով: Ուս
տի իր նմա նա կը գտնե լու հա
վա նա կա նութ յու նը չա փա զանց 
փոքր է: 

Անգ լիա ցի ֆի զիո լոգ ներն 
ա պա ցու ցել են, որ հո րան ջի 
վա րա կիչ լի նե լը կապ ված է 
գլխու ղե ղի շար ժիչ կեղ ևի ակ
տի վութ յան հետ:

Գեր մա նա ցի օ դեր ևու թա
բան նե րի կար ծի քով, XVIIXVIII 
դա րե րում Եվ րո պա յի կլի մա յի 
ցրտե լը կա րե լի է բա ցատ րել 
XVI դա րի սկզբին հրաբ խա յին 
ակ տի վութ յան ու ժե ղաց մամբ, 
երբ հրա բուխ ներն այն քան մո
խիր էին ար տա նե տել, որ այն 
թու լաց րել էր ար ևի լույ սը:

Գեր մա նա ցի բժիշկ նե րի 
տվյալ նե րով, չխմող և ն կա
տե լի ճար պա կա լում չու նե ցող 
մար դը կա րող է կյան քի մի ջին 
տևո ղութ յու նից 7 տա րի ա վե լի 
ապ րել:

Հա մա ցան ցի 19ից մինչև 
32 տա րե կան օգ տա տե րե րի 
շրջա նում կա տար ված հար
ցու մը ցույց է տվել, որ սո
ցիա լա կան ցան ցեր մտնե լու 
հա ճա խութ յու նը կապ ված է 

ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԲԱՆԲԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ  .....................................................................................  

«Наука и жизнь», 2018, N 2.
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մե նութ յան զգաց ման հետ: 
Ն րանք, ով քեր շա բաթ վա ըն
թաց քում 58 ան գամ միա նում 
են այս կամ այն ցան ցին, ե րեք 
ան գամ ա վե լի մե կու սա ցած և  
ա նօ գուտ են զգում ի րենց, քան 
շա բա թա կան 9ից պա կաս ան
գամ ցան ցին միա ցող նե րը:

« Ֆորդ» ըն կե րութ յու նը 
մտա դիր է մինչև 2021 թ. ար
տադ րել ամ բող ջութ յամբ ավ
տո մա տաց ված մե քե նա ներ, 
ո րոնք չեն ու նե նա լու ղեկ, ար
գե լակ ման և կ ցոր դիչ ոտ նակ: 
Բայց դրանք կա րող են երթ
ևե կել միայն ո րո շա կի եր թու
ղի նե րով՝ ինչ պես եր թու ղա յին 
տաք սի նե րը:

Սին գա պու րի Ազ գա յին հա
մալ սա րա նի տվյալ նե րով, թե
յի կա նո նա վոր օգ տա գոր ծու մը 
կրկնա կի կրճա տում է տա րեց
նե րի ծե րու նա կան թու լամ
տութ յու նը:

Մինչև 2030 թ. Բ րա զի լիան 
մտա դիր է վե րա կանգ նել 12 
մի լիոն հեկ տար հատ ված ար
ևա դար ձա յին ան տառ ներ:

Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ
խար հա յին կազ մա կեր պութ յու
նը թո ղար կել է կեն սա կա նո րեն 
կար ևոր դե ղա մի ջոց նե րի ցան
կի հեր թա կան հրա տա րա կութ
յու նը: Այն կա նո նա վոր կեր պով 
լույս է տես նում ար դեն 40 տա
րի, այժմ դրա նում նշված է 433 
պատ րաս տուկ: 

ԽՆՁՈՐՆՈՒԼՈԼԻԿՆ
ՕԳՏԱԿԱՐԵՆ
ԹՈՔԵՐԻՀԱՄԱՐ1

Ու սումն ա սի րե լով նախ կին 
ծխող նե րի թո քե րի աշ խա տան
քը՝ ֆի զի ո լոգ նե րը եզ րա կաց
րել են, որ օրա կան եր կու լո լի
կից կամ երեք խնձո րից ավե
լի ու տող նե րի թո քերն ավե լի 
լավ վի ճա կում են, քան դրանք 
չու տող նե րի կամ հազ վա դեպ 
օգ տա գոր ծող նե րի թո քե րը: 
Ընդ որում՝ լո լի կի փո խա րի
նու մը կետ չու պով, իսկ խնձո
րի նը՝ հյու թով կամ դրան ցից 
պատ րաստ ված ու տես տով չի 
նպաս տում ծխե լուց հե տո թո
քե րի վե րա կանգն մա նը: Այս
պի սին են Գեր մա նի ա յի, Նոր
վե գի ա յի և Անգ լի ա յի այն չա
փա հաս բնա կիչ նե րի տաս
նա մյա հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը, որոնք թո ղել 
են ծխե լը: Ինչ պես պարզ վել է, 
բան ջա րե ղե նով և մրգով հա
րուստ սննդա կար գը դան դա
ղեց նում է թո քե րի ծե րա ցու մը, 
որն սկսվում է 30 տա րե կա նից 
հե տո, նաև նրանց մոտ, ով քեր 
եր բեք չեն ծխել:

* «Наука и жизнь», 2018, N 4.

ԱՊԱԳԱԴԵՂԵՐԻ
ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ

Գեր մա նի ա յի Դորտ մունդ 
քա ղա քի մո լե կու լա յին ֆի զի
ո լո գի ա յի ինս տի տու տին կից 
ստեղծ վել է դե ղա բա նա կան 
հե տա գա ու սումն ա սի րու թյուն
նե րի հա մար հե ռան կա րա յին 
250 հա զար քի մի ա կան մի ա
ցու թյուն նե րի հա վա քա ծու: Այդ 
նյու թե րը հիմն ա կա նում ստաց
վել են բնա կան աղ բյուր նե րից՝ 
միկ րո օր գա նիզմն ե րից, սնկե
րից, բույ սե րից և կեն դա նի
նե րից, շա տե րը «խմբագր վել 
են» մո լե կու լի մի մա սի ավե
լաց ման կամ հե ռաց ման ճա
նա պար հով: Մի ա ցու թյուն նե րը 
պահ վում են ապա կե փո ղիկ
նե րում,  20 0C ջեր մաս տի ճա
նում: Անհ րա ժեշտ նմու շը հա
վա քա ծո ւից լա բո րա տո րիա են 
տե ղա փո խում ռո բոտ նե րը:

* «Наука и жизнь», 2018, N 5.
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ԱԶԱՏ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ 

 Բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր, 
 Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րա նի հա յոց 
լեզ  վի և գ րա կա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ: 
 Հե տա զո տութ յուն նե րի հիմ նական ուղ-
ղութ յուն նե րը՝  Հով հան նես  Թու ման  յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, Ե ղի շե  Չա րեն ցի 
ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, §Սաս նա ծռեր¦ 
է պո սը, հա յոց միջ նա դա րյան գրա կա-
նութ յուն

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ՝ ԱՄԵՆԱՅՆ 
ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ

 Թ ու ման յա նը բա ցա ռիկ 
եր ևույթ է հայ գրա

կա նութ յան պատ մութ յան մեջ: 
Ն րան հա վա սա րա պես սի րում 
և  ըն թեր ցում են և՛ մե ծերն ու 
փոք րե րը, և՛ գյու ղա ցի ներն 
ու քա ղա քա ցի նե րը, և՛ մտա
վո րա կան ներն ու հա սա րակ 
մար դիկ, բո լո րը՝ փոք րից մեծ: 
Ի րա պես՝ ա մե նայն հա յոց բա
նաս տեղծ: 

Այն աշ խար հա տե սութ յու
նը, ո րը նրա ստեղ ծա գոր ծութ
յան հիմ քում է, ձևա վոր վել է 
ժո ղովր դա կան մի ջա վայ րում, 
նա հա պե տա կան հա րա բե
րութ յուն նե րի մթնո լոր տում: 
 Դա կեն սագ րա կան պարզ 
ի րո ղութ յուն չէ, այն պայ մա
նա վո րել է նրա ստեղ ծա գոր
ծութ յան ներ քին փի լի սո փա

յութ յու նը, նրա վե րա բեր մուն
քը աշ խար հի և  մարդ կանց 
հան դեպ: XIX դ. 90ա կան թթ., 
երբ ար դեն  Հա յաս տանն ու 
ամ բողջ  Հա րա վա յին  Կով կա
սը ոտք էին դրել կա պի տա լիս
տա կան զար գաց ման ու ղին, 
երբ քա ղա քը դառ նում էր գրա
կա նութ յան հիմն ա կան թե ման, 
 Թու ման յա նը սի րով գրում էր 
գյու ղի նա հա պե տա կան կյան
քի մա սին: Ի հար կե, նա այդ 
կյան քը չի ի դեա լա կա նաց րել, 
ա վե լին՝ մարդ կա յին ող բեր
գութ յուն ներ է տե սել հենց այդ 
կյան քում («Ա նուշ», « Մա րո», 
« Լո ռե ցի  Սա քոն» ևն), բայց եր
բեք չի թաքց րել իր սե րը այդ 
կյան քի հան դեպ:  Թու ման յա նը 
 Լոռ վա բնութ յան մեջ իր մե ծա
նա լը հա մա րել է աստ վա ծա

յին պարգև. «Իմ ման կութ յու նը 
անց է կա ցել մի աստ վա ծա յին 
շռայ լութ յան մեջ:  Լո ռու գե ղե
ցիկ բնութ յու նը, ան մա հա կան 
օ դը, զրնգան աղբ յուր նե րի 
ջու րը, լեռ նա կան գյու ղա կան 
կյան քի ա զա տութ յու նը, էն հա
վա սա րութ յու նը –  որ կար հին 
գյու ղա կան կյան քում, ա մենքն 
էլ մի տե սակ էին ապ րում, ու
տում, խմում ու ի րար հետ: Էս 
ա մե նի հետ մի տե սակ ան հո
գութ յուն ա սեմ, թե ծու լութ յուն 
ընդ հա նու րի վրա, գար նա նը 
սա րե րի լան ջե րին, ա մա ռը ան
տառ նե րի շվաք նե րում, ձմե ռը 
պա տե րի տակ արև կող ա րած, 
իսկ գի շե րը օ դա նե րում՝ զրույց 
ա նե լով հա մով, կա մով:  Դեռ 
լեռ նա յին մեր անկյ ու նը չէր 
հա սել կուլ տու րան, իր տեն դը:

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ  .........................................................................................................  
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 Մի էս տե սակ աշ խարհք եմ 
կորց րել – բ նութ յու նը զրկվել է 
իր նախ կին պատ կե րից –  երկ
րա գոր ծը, նա հա պե տը ու հո վի
վը. մար դիկ էլ դար ձել դու քան
չի ու աբ լա կատ և  այլն»,– գ րել է 
բա նաս տեղ ծը (ԵԼԺ, 8, 427–428): 

Այս մի ջա վայ րը ոչ թե գե
ղե ցիկ, հով վեր գա կան հու շե րի 
աղբ յուր է ե ղել  Թու ման յա նի 
հա մար, այլ այն հիմքն ու հո
ղը, ո րից ա ճեց նրա աշ խար
հա յացքն ու ծնվեց բա նաս տեղ
ծութ յու նը: 

Այս ի րո ղութ յու նը ճիշտ 
գնա հա տե լու հա մար պետք 
է մի հա յացք նե տել  Թու ման
յա նին նա խոր դող շրջա նի և 
ն րան ժա մա նա կա կից գրա
կա նութ յան վրա: XIX դ. եր կու 
տա ղան դա վոր վի պա սան ներ՝ 
 Պերճ Պ ռոշ յա նը և  Ղա զա
րոս Ա ղա յա նը, պատ կե րե ցին 
գյու ղը: Եվ պա տա հա կան չէր 
 Թու ման յա նի մտեր մութ յու նը 
նրանց հետ:  Բայց նրանց հա
յաց քը գյու ղի հան դեպ հե ռու 
էր թու ման յա նա կա նից: Ն րանք 

հայտ նա բե րե ցին գյու ղի սո
ցիա լա կան շեր տա վո րու մը, 
փո  ղի ներ թա փան ցու մը նա
հա պե տա կան գյու ղի կյան ք և 
 հենց նա հա պե տա կա նութ յան 
ա վե րու մը:  Մի կի տան  Սա քոն 
դար ձավ այդ շրջա նի ան գե
րա զան ցե լի խորհր դա նի շը: 
 Թու ման յանն այլ խորհր դա
նիշ ներ ստեղ ծեց՝ Ա նու շը,  Մա
րոն,  Սա րոն...

Մ յուս կող մից քա ղա քի թե
ման սկսել էր մտնել գրա կա
նութ յան մեջ:  Շիր վան զա դեի 
ստեղ ծա գոր ծութ յունն այս 
ի րո ղութ յան ա մե նա ցայ տուն 
վկա յութ յունն է: Ն րա վե պե րը, 
վի պակ նե րը, պատմ վածք նե րը, 
դրա մա նե րը դար ձան ժա մա
նա կի գրա կա նութ յան ա ռա
ջա տար գոր ծե րը:  Շիր վան զա
դեից մի քա նի տաս նամ յակ 
հե տո ի հայտ ե կավ նրան ցից 
շատ տար բեր  Վա հան  Տեր յա
նը, ո րը, ի տար բե րութ յուն  Շիր
վան զա դեի, ծնվել էր գյու ղում, 
« Հայ գրա կա նութ յան գա լիք 
օ րը» հոդ վա ծում նա գրել է. 
«Ոչ  Մա սի սի ձյու նա փայլ կա
տար նե րին պետք է հա ռել 
ակն կա լող հա յաց քով, ոչ էլ 
Էջ միած նի խար խուլ գմբե թին, 
այլ քա ղաք նե րի հա րա շարժ 
ամ բո խին, վե րամ բարձ ծխնե
լույզ նե րին ու բազ մա հարկ 
շեն քե րին, դաշ տե րի ծո վա ծա
վալ լայ նութ յա նը, որ ար դեն 
ճեղ քում է մե քե նան, և  լեռ նե րի 
փշրվող քա րա կույ տե րին դի
նա մի տի հզոր հար վա ծի տակ» 
(Վ. Տ., Ե., 1989, էջ 315–16): Չմտ
նե լով այս ի րո ղութ յուն նե րի 
ման րա մասն քննութ յան մեջ, 
չենք կա րող այս հա մա պատ
կե րին չտես նել  Թու ման յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յան սկզբուն
քա յին տար բե րութ յուն նե րը և՛ 
Պ ռոշ յա նից ու Ա ղա յա նից, և՛ 

..........................................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ
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 Շիր վան զա դեից ու  Տեր յա նից: 
 Տեր յա նի բնո րո շու մը՝ «ու նի-
կում», որ նա տվել է  Թու ման
յա նին, պետք է հաս կա նալ 
նաև ա՛յդ ի մաս տով: Ի հար կե, 
այդ տա րի նե րին, երբ  Թու
ման յանն սկսում էր իր ստեղ
ծա գոր ծա կան ու ղին, նա հա
պե տա կան գյուղն ար դեն քայ
քայ վել էր կամ քայ քայ վում էր: 
Պ ռոշ յա նի և Ա ղա յա նի վե պե րը 
ներ կա յաց նում էին քայ քայ ման 
հենց այդ գոր ծըն թա ցը: Ն րանց 
նկա րագ րած գյու ղում նա հա
պե տա կան հա րա բե րութ յուն
նե րը փո խա րին վում էին նոր, 
դրա մա կան հա րա բե րութ յուն
նե րով, հա րուստ նե րի և  աղ
քատ նե րի բա խումն ե րով, և 
գ յուղն առ հա սա րակ կորց նում 
էր իր նշա նա կութ յու նը գրա
կա նութ յան հա մար: Եվ ա հա 
այս պայ ման նե րում էր  Թու
ման յա նը վե րա դառ նում նա
հա պե տա կան գյու ղին, ա վե
լին՝ կա րո տում էր գյու ղին ու 
նրա մարդ կանց, ո րը հստա
կո րեն ար տա հայտ ված է վե րը 
բեր ված նրա գրառ ման մեջ: 

Ո՞րն էր այս վե րա դար ձի ու 
կա րո տի ի մաս տը:  Վեր լու ծե
լով նրա խոս քե րը` « Մար դիկ 
դար ձել են դու քան չի ու աբ լա
կատ», կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ վեր ջին նե րը հենց նա հա
պե տա կան կար գե րի քայ քայ
ման արդ յունքն էին. նրանք 
հրա ժար վել էին լո ռե ցի նե րի 
նա հա պե տա կան օ րենք նե րից 
ու սո վո րույթ նե րից և  փող աշ
խա տե լու հա մար պատ րաստ 
էին ա մեն ին չի: Իսկ մար դը 
 Թու ման յա նի աշ խար հում նա 
էր, ով ապ րում էր սրտով և 
 նա հա պե տա կան օ րենք նե րով: 
Ա՛յդ մարդն էր հե տաքրք րում 
 Թու ման յա նին, ո րին քա ղա
քում գտնել ար դեն հնա րա

վոր չէր: Ա հա թե ին չու  Թու
ման յա նը չէր սի րում քա ղա քը, 
ա նընդ հատ ձգտում էր գյուղ, 
կա րո տում գյու ղին՝ հին գյու
ղին:  Թու ման յանն ամ բողջ գի
տակ ցա կան կյանքն անց կաց
րել է քա ղա քում, բայց այն պես 
էլ չի ըն դու նել քա ղա քա յին 
մշա կույ թը: 1921ին գրել է մի 
քառ յակ, ո րը հե տո չի նե րառ
վել քառ յակ նե րի ժո ղո վա ծո ւի 
մեջ, եր ևի չի էլ մշա կել:  Թերևս 
հենց այն պատ ճա ռով, որ շատ 
խիստ է խո սում քա ղա քի մա
սին:  Բայց, ինչ քան էլ խիստ, 
դա շա րու նա կութ յունն է այն 
խո հե րի, ո րոնք նրան ու ղեկ ցել 
են ամ բողջ կյան քում. «Ա տում 
եմ քա ղա քը՝ դա տարկ ու շքեղ, 
/  Ծանր է գա լիս ինձ՝ եր կի րը 
ա վեր– / Տ խուր ու դժար՝ բնութ-
յու նը մեծ, / Էլ ո՞ւր մնամ ես 
սիր տըս էլ ա վեր /» (ԵԼԺ, 2, 84):

Այս վե րա բեր մուն քի մեջ, 
ի հար կե, չպետք է տես նել մա

կե րե սա յին տրա մադ րութ յուն՝ 
գյու ղը լավ է, քա ղա քը՝ վատ: 
Գ յու ղում էլ շատ վատ բա ներ է 
տե սել  Թու ման յա նը:  Նո րից ու 
նո րից՝ խոսքն այն մար դու մա
սին է, ո րը շատ ա վե լի հո գե
հա րա զատ է մար դու վե րա բեր
յալ թու ման յա նա կան ի դեա լին, 
քան «դու քան չին ու աբ լա կա
տը», ո րոնք քա ղա քա յին ի րա
կա նութ յան ծնունդ էին: 

Ին չո՞ւ է  Թու ման յա նը գրել 
Ա նու շի և  Սա րո յի սի րո պատ
մութ յու նը: Ոչ թե նա հա պե
տա կան հե տամն ա ցութ յու նը 
քննա դա տե լու հա մար, թեև 
այդ պի սի քննա դա տութ յուն 
պոե մում ան պայ ման կա:  Բա
նաս տեղ ծին ա ռա ջին հեր թին 
գրա վել է գյու ղի պա տա նի
նե րի խոր, ան սահ ման զգաց
մուն քը միմ յանց հան դեպ, ո րը 
կա պանք ներ չի ճա նա չում: 
Այդ պա տա նի նե րը նույն նա
հա պե տա կան ի րա կա նութ յան 
ծնունդն են, ի րա կա նութ յուն, 
ո րի նաև սնա հա վա տութ յունն 
է բնո րոշ նրանց:  Բայց միամ
տութ յու նը, սրտին, սի րուն հա
վա տա րիմ լի նե լու պաշ տա
մուն քը նրանց է փո խանց վել 
նույն նա հա պե տա կան գյու
ղից: Ինչ քան էլ դա ժան ի րենց 
կեն ցա ղում ա դաթ նե րը խախ
տող նե րի հան դեպ՝ նա հա պե
տա կան մարդ կանց էութ յան 
խոր քե րում կար այդ պաշ տա
մուն քը:  Պա տա հա կան չէ, որ 
Ա նու շի և  Սա րո յի սե րը ծա վալ
վում է գյու ղա կան ա ռօր յա յի 
հա մա պատ կե րին:  Հի շենք, թե 
պոե մում հա մագ յու ղա ցի աղ
ջիկ ներն ինչ քան են կա րեկ ցում 
Ա նու շին վի ճա կա հա նութ յան 
ժա մա նակ, երբ վի ճա կը Ա նու
շին գու շա կում է ող բեր գա կան 
սեր. « Ջիգ յա րին գյուլ լա դիպ-
չի, / Ով որ քեզ սի րի, աղ ջիկ»: 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ  .........................................................................................................  
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Ն րանց բո լո րի մեջ խո սում է 
սիր տը, ան կեղծ մարդ կա յին 
զգաց մուն քը:  Բայց այդ զգաց
մուն քը բախ վե լու էր նույն այդ 
գյու ղի ան խախտ օ րենք նե րին. 
ծնող նե րի կամ քը չկա տա րող 
աղ ջի կը պետք է պատժ վեր, 
ըն կե րո ջը հար սա նի քի ժա մա
նակ գետ նո վը տված  Սա րոն 
պետք է պատժ վեր: Երբ  Մո
սին սպա նում է  Սա րո յին, ոչ 
ոք նրան չի դա տա պար տում, 
թեև բո լորն էլ սար սա փած 
էին կա տար վա ծից: Ի րա կան 
ող բեր գութ յու նը այս տեղ է. 
նույն գյու ղում, նույն հա մայն
քում ապ րում էին ան կեղ ծութ
յունն ու խոր զգաց մունք նե
րը և  ա դա թի այս խստութ յու
նը, ո րոնք հա կա դիր էին մե կը 
մյու սին: Այս հա կադ րութ յան 

խտա ցած ար տա հայ տութ յունն 
էր « Մա րոն». նրա ծնող նե րը 
խորն ու ան կեղծ էին ապ րում 
ի րենց դստեր ող բեր գութ յու
նը, ո րին ինք նաս պա նութ յան 
էին մղել հենց ի րենք՝ են թարկ
վե լով հա մայն քի օ րենք նե րին, 
նույն ա դա թին…

Այս տեղ հար կա վոր է ու
շադ րութ յուն դարձ նել մի ի րո
ղութ յան վրա, որն աչ քի էր 
ընկ նում XIX դ. հայ գրա կա
նութ յան, մա նա վանդ ար ձա կի 
և դ րա մա տուր գիա յի հա մա
պատ կե րին:  Թու ման յա նի հե
րոս նե րի ող բեր գութ յան մեջ 
սո ցիա լա կան խնդիր նե րը, փո
ղը ոչ մի դեր չեն կա տա րում, 
ինչ պես, ա սենք, Գ.  Սուն դուկ
յա նի և  Շիր վան զա դեի դրա
մա նե րում: Ա նու շի և  Սա րո յի, 

 Մա րո յի, Թմկա տի րու հու և 
մ յուս բալ լադ նե րի հե րոս նե րի 
ող բեր գութ յան սկիզ բը մարդ
կա յին հա րա բե րութ յուն ներն 
են, մար դու ան կա տա րութ
յու նը:  Թու ման յա նը տես նում 
է չա ղարտ ված մար դուն, ո րի 
հա րա բե րութ յուն ներն աշ խար
հի հետ միջ նոր դա վոր ված չեն 
նյու թա կան խնդիր նե րով:  Բայց 
հենց այդ մա քուր մար դու մեջ 
և ն րա մի ջա վայ րում են հան
դես գա լիս մար դու մեծ թե
րութ յուն նե րը, նրա ան կա տա
րութ յու նը:  Սա րոն, որն այն
քան խոր ու մա քուր սի րով էր 
սի րում Ա նու շին, ըն դու նակ է 
հենց այդ սի րո ազ դե ցութ յամբ 
գետ նո վը տալ մտե րիմ ըն կե
րոջ մեջ քը, ո րը միան գա մայն 
հա կաաս պե տա կան ա րարք էր: 

..........................................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ
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Այս պոե մում ա մե նա մարդ կա
յի նը Ա նուշն է:  Բայց ո՞վ կա րող 
է բա ցատ րել, թե նա ին չու էր 
այդ պես քա րա ցած հետ ևում 
եղ բոր և  սի րած տղա յի մե նա
մար տին:  Վա խե նու՞մ էր, որ 
եր կու սից մե կը մի սխալ բան 
կա նի, թե՞ ու զում էր, որ  Սա
րոն հաղ թի... Ի դեա լա կան 
մար դիկ չկան  Թու ման յա նի 
գոր ծե րում, բայց կան իս կա
կան, չխա թար ված մար դիկ՝ 
մարդ կա յին մեծ և  փոքր զգաց
մունք նե րով, կրքե րով, կա 
մարդ կայ նութ յուն, կա սիրտ, 
զգաց մունք, ո րը  Թու ման յա նը 
մար դու մեջ շատ էր գնա հա
տում:  Հի շենք « Գի քո րը»՝ նրա 
ար ձա կի գլուխ գոր ծո ցը: Ին չո՞ւ 
է կոր ծան վում  Գի քո րը: Ո րով
հետև այն մի ջա վայ րը, որ տեղ 
ըն կել էր գյու ղա ցի ե րե խան, 
շատ էր տար բեր վում նրա հայ
րե նա կան գյու ղից: Գ յու ղում 
մար դիկ ան կեղծ էին, ի րա րից 
գաղտ նիք ներ չու նեին, մարդ
կա յին ջեր մութ յուն կար: Այդ 
ա մե նը քա ղա քում չկար, չկար 
այն մարդ կայ նութ յու նը, ո րին 
սո վոր էր  Գի քո րը:  Բա զազ Ար
տեմն ու իր կի նը բո լո րո վին այլ 
մի ջա վայր էին ներ կա յաց նում, 
մի ջա վայր, որ տեղ ան կեղ ծութ
յունն ու սրտի ջեր մութ յունն 
ա մեն ևին հար գի չէին:  Բա զա

զը չէր էլ կաս կա ծում, որ ին քը 
միան գա մայն տե ղին է պատ
ժել  Գի քո րին:  Չէր էլ մտա ծում, 
որ  Գի քորն իս կա պես ե րե խա 
է, ո րը շատ բան պար զա պես 
չի հաս կա նում: Ն րա էութ յան 
մեջ չկա ա նօգ նա կան ե րե խա
յին հաս կա նա լու, կա րեկ ցե լու 
մղում:  Գի քո րին սպա նում են 
ոչ թե հա րուս տի և ն րա կնոջ 
ա գա հութ յու նը, շա հա մո լութ
յու նը, այլ այդ ողջ մի ջա վայ րի 
ներ քին չո րութ յու նը, մարդ կա
յին զգաց մունք նե րի բա ցա կա
յութ յու նը: Այս պես է տես նում 
 Թու ման յա նը քա ղա քը, որն 
այն քան տար բեր էր իր կորց
րած աշ խար հից,  Գի քո րի աշ
խար հից:

 Թու ման յա նը կյան քում 
ապ րել է զգաց մունք նե րով, 
ինչ պես իր հե րոս նե րը: Ն րա 
մա սին գրված հու շե րի ա մե
նա հու զիչ հատ ված նե րը նրա 
և  իր մեր ձա վոր նե րի, պար
զա պես ծա նոթ նե րի հա րա բե
րութ յուն ներն են:  Բա նաս տեղ
ծի դուստ րը՝ Ն վար դը, հի շում 
է, թե ինչ պես էր հայ րը նվեր
նե րով այ ցե լում իր ըն կեր նե րի 
ե րե խա նե րին, ե թե ըն կեր նե րը 
 Թիֆ լի սում չէին: Ու րիշ նե րը 
հի շում են, թե նա, որ եր բեք 
հա րուստ չի ե ղել և  շատ հա
ճախ օգ նութ յան կա րոտ է ե ղել, 

ինչ պես է միշտ օգ նել կա րի
քի մեջ հայտն ված մարդ կանց: 
Եվ օգ նել է սրտով, ջեր մութ
յամբ, ան կեղ ծո րեն:  Պա տա
հա կան չէ, որ սիր տը հա ճախ 
է հիշ վում նրա բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րում և  ար ձա կում: 
Սր տով է ապ րել  Թու ման յանն 
իբրև մարդ և  սիրտ է փնտրել 
միշտ իր հե րոս նե րի մեջ:  Քառ
յակ նե րից մե կում գրել է. / «Ո՜վ 
ի մա նա՝ ո՛ւր ըն կանք, /  Քա-
նի օր վա հյուր ըն կանք, / Սերն 
ու սիրտն էլ երբ չը կա՝ /  Կը-
րա՜կ ըն կանք, զո՜ւր ըն կանք...» 
(ԵԼԺ, 2. 19): Իսկ մեկ այլ քառ
յա կում, ո րը  Թու ման յա նը վեր
նագ րել է « Սիրտ» (չի նե րառ
վել հիմն ա կան հա վա քա ծո ւի 
մեջ), ներ կա յաց րել է կյան քի 
ամ բող ջա կան ըն կա լու մը, ո րը 
բա նաս տեղ ծին ա ռաջ նոր դել 
է և՛ կյան քում, և՛ գրա կա նութ
յան մեջ. « Դու գի տես մե նակ 
ճամ փեն երկն քի, /  Դու գի տես 
գաղտ նիքն եր ջա նիկ կյան քի, 
/  Դու գի տես ա մենն ա մե նից 
ա ռաջ, /  Քո խոսքն է օ րենքն 
ա մեն օ րեն քի»:

 Սիր տը, զգաց մունք նե րը 
մար դու թու ման յա նա կան հա
յե ցա կար գի կար ևո րա գույն 
տար րե րից էին:  Բայց ա մե
նա հե տաքրք րա կան գծե րից 
մե կը  Թու ման յա նի ստեղ ծա

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ  .........................................................................................................  
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գոր ծութ յան մեջ այն է, որ նա 
զգաց մունք նե րի, սրտի հետ 
միա սին շատ մեծ նշա նա կութ
յուն էր տա լիս նաև բա նա կա
նութ յա նը:  Կա րե լի է պնդել, որ 
հայ գրա կա նութ յան մեջ ոչ ոք 
այն քան շատ և  այն քան լավ չի 
գրել մար դու բա նա կա նութ
յան մա սին, որ քան  Թու ման
յա նը, ո րին այս տե սա կե տից 
կա րե լի է դնել  Վե րած նութ
յան դա րաշր ջա նի հե ղի նակ
նե րի, մաս նա վո րա պես Է րազմ 
 Ռո տեր դամ ցու կող քին: Ընդ 
ո րում, որ ևէ տե սա կան դա տո
ղութ յուն չկա նրա գոր ծե րում. 
պար զա պես ներ կա յաց նում է 
մարդ կա յին տի պեր և  ի րա վի
ճակ ներ, երբ բա նա կա նութ
յու նը բա ցա կա յում է մար դու 
ա րարք նե րում և մտ քե րում: 
« Քաջ  Նա զա րը», ի վեր ջո, նրա 
(նաև հայ ար ձա կի) գլուխ գոր
ծոց նե րից է: Եվ ին չի՞ մա սին է 
այդ հե քիա թը, ե թե ոչ ա ռա ջին 
հեր թին մարդ կա յին ան բա նա
կա նութ յան մա սին, ո րի շնոր
հիվ  Քաջ  Նա զա րը դառ նում 
է թա գա վոր: Ի՞նչ է ամ բո խը, 
ո րը  Նա զա րին բարձ րաց նում 
է այդ քան, ե թե ոչ ան բա նա
կա նութ յան մարմն ա վո րում, 
որն ըն դու նակ է սար սա փե լի 
ա վեր ներ գոր ծել:  Բայց մինչև 

ամ բո խին հաս նե լը,  Թու ման
յա նը պատ մում է իր հայ րե նա
կից նե րի մա սին, ո րոնց այն
քան սի րում էր: « Մե րոնք» շար
քը հենց ան բա նա կա նութ յան 
կեն ցա ղա յին դրսևո րումն ե րի 
մա սին է:  Թու ման յա նը շատ 
լավ գի տեր իր հայ րե նա կից նե
րի հո գե բա նութ յու նը և  այն պես 
հյու թեղ է պատ մում, թե ինչ
պես  Նե սոն հա մագ յու ղա ցի
նե րի հա վա նութ յամբ ցան կա
նում էր քա րա բաղ նի սով բու
ժել մրսած  Կի րա կո սին, բայց 
փաս տո րեն սպա նում է նրան 
(դարձ յալ հա մագ յու ղա ցի նե րի 
հետ):  Զա վեշ տա լի ու տխուր 
պատ մութ յուն է սա, բայց երբ 
այդ պատ մութ յու նը դի տում 
ես նրա մյուս գոր ծե րի հա մա
տեքս տում, տես նում ես, որ 
խոս քը շատ ա վե լի մեծ խնդրի 
մա սին է, ին չին նվիր ված են և՛ 
« Քաջ  Նա զա րը», և՛ « Մի կա թիլ 
մեղ րը», և՛ « Ձա խորդ  Փա նո սը», 
և՛ « Բա րե կեն դա նը», և՛ « Կի կո
սի մա հը», և՛ « Մու կի կի մա հը»: 
 Բո լո րո վին տար բեր ժան րի 
գոր ծեր, բայց ա մե նուր հստակ 
գծագր վում է մար դու մտա ծե
լու, ի րա կա նութ յու նը տես նե լու, 
ամ բո խին չեն թարկ վե լու ան
կա րո ղութ յու նը, ո րը հա վեր
ժա կան է: Իս կա պես հա վեր

ժա կան, ինչ պես հաս տա տում է 
 Թու ման յա նը « Քաջ  Նա զա րի» 
վեր ջա բա նում՝ «Ի՜նչ խելք, ի՜նչ 
քա ջութ յուն, ի՜նչ բան:  Բախտ 
ու նես՝ քեֆ ա րա»: Այս պես է իր 
կյան քի դա սերն ընդ հան րաց
նում հա վեր ժա կան  Նա զա
րը: Այս պի սին է  Թու ման յա նի 
պատ կե րած ան բա նա կա նութ
յան պատ մա կան հե ռան կա րը: 

Այս ա մե նը հիմք է տա լիս 
ար ձա նագ րե լու, որ մար դու 
թու ման յա նա կան հա յե ցա կար
գը շատ ա վե լի խորն է, քան 
կա րող է թվալ: Այդ մար դը, 
որն ըն դու նակ է այդ քան խո րը 
սի րել, ըն դու նակ է նաև ի րեն 
և  ու րիշ նե րին կոր ծա նել չմտա
ծե լու (կամ գու ցե մտա ծել չկա
րո ղա նա լու) հետ ևան քով:

 Մար դու մա սին խորհր դա
ծութ յուն նե րը ա ռա վել խորն 
ար տա հայ տութ յուն են ստա
նում «Թմկ ա բեր դի ա ռու
մը» պոե մում: Այս գոր ծը նաև 
խորհր դա նիշն է այն սկզբունք
նե րի, ո րոնց վրա հեն վում է 
 Թու ման յա նը բա նահ յու սա կան 
նյու թե րը մշա կե լիս:  Ժո ղովր
դա կան տա րած ված ա վան
դութ յու նը պոե մում ձեռք է բե
րում այն պի սի փի լի սո փա յա
կան խո րութ յուն, որ դառ նում 
է մար դու մա սին գրված ա մե

..........................................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ
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նաու ժեղ գոր ծե րից մե կը հայ 
պոե զիա յում: Թմկ ա տի րու հին 
դա վա ճա նում է ի րեն սի րող 
ա մուս նուն և, ու րեմն, ար ժա նի 
է ա մե նա խիստ պատ ժի:  Սա, 
ի հար կե, ար տա քին շերտն է: 
 Բայց կա մյուս, ա վե լի կար ևոր 
շեր տը: Ըն թեր ցո ղը մտա ծում 
է, թե ին չու այդ գե ղեց կու հին 
պետք է դա վա ճա ներ  Թա թու
լին: Դ րան մղում է հենց  Թու
ման յա նը, ա վե լի ստույգ՝ ա շու
ղը, եր գե լով այն մա սին, թե ինչ 
ուժ ու նի նրա գե ղեց կութ յու նը, 
և  ինչ քան է սի րում նրան  Թա
թու լը: Այ սինքն, իշ խա նու հու 
դա վա ճա նութ յու նը կան խո րոշ
ված չէր, նա ու ժեղ և  խե լա ցի 
կին է. ինչոր երկ վութ յուն կա 
նրա մեջ, և  պա տա հա կան չէ 
նաև, որ ա շու ղը հա տուկ խո
սում է այս երկ վութ յան մա սին՝ 
իշ խա նու հուն տան ջում էին 
« Դա վա ճան գոր ծի ա մո թը խո-
րին / Եվ ար քա յա կան փառքն 
ու մե ծութ յուն»: Ըն թեր ցո ղին 
ոչ թե պա տաս խան է ա ռա
ջարկ վում, այլ հարց, մտա
ծե լու նյութ՝ ին չի՞ է ըն դու նակ 
մար դը, որ կա րող էր այն քան 
լավ բա ներ ա նել: Եվ կար ևոր 
է նաև, որ իշ խա նու հու դա
վա ճա նութ յամբ էլ հար ցը չի 
փակ վում: Ա նեծ քը չար գոր ծի 
հան դեպ այդ վե րա բեր մուն քի 
միակ եզ րը չէ: Ն րա կող քին ու
ժեղ հնչում է և  ափ սո սան քը, 
երբ ա շու ղը հի շում է դա րե րի 
խո րութ յու նից ե կող հա մե մա
տութ յու նը ծաղ կի հետ: Այն մի 
ան գամ է ծաղ կում: Թմկ ա տի
րու հին հա մե մատ վում է այդ 
ծաղ կի հետ: Եվ ի՞նչ է մնում 
այս ա մե նից հե տո. իշ խա նու
հին մարդ է, և  ինչ պես բո լոր 
մար դիկ՝ ան կա տար, ըն դու
նակ այդ պի սի ան կումն ե րի, 
ո րոնք ճա կա տագ րա կան են 

դառ նում:  Մար դու պարտքն է 
այս աշ խար հը լա վաց նել լավ 
գոր ծե րով, ինչ պես վար վում է 
«Աղբ յուր» բա նաս տեղ ծութ յան 
հո վի վը, և  ինչ պես ե րա զում է 
Թմկ ա բեր դի ա շու ղը: Իսկ ա հա 
իշ խա նու հին կա տա րում է իր 
«չար գոր ծը»...  Բայց խո սել այս 
պոե մի մա սին՝ ա ռանց ըմբռ
նե լու ա շու ղի խոս քի նրբե
րանգ նե րը, նշա նա կում է ճիշտ 
չհաս կա նալ պոե մը: Տ խուր է 
այդ խոս քը. ա շու ղը ե րա նի է 
տա լիս այն մար դուն, որն իր 
լավ գոր ծով կապ րի ան վերջ, 
ան դա դար:  Բայց նա պատ մում 
է նաև իշ խա նու հու չար գոր ծի 
մա սին, ո րով հետև չար գոր ծը 
չի պա կա սում աշ խար հից: Ող
բեր գա կա նը ե րա զի ու ի րա կա
նութ յան այս հա կադ րութ յունն 
է:  Պոե մի վեր ջում աս վա ծը՝ 
«Ախ, ե րա նի ով մարդ կգա ու 
մարդ կեր թա ա նա րատ», թեև 
տխուր, բայց ե րա զանք է իս
կա կան մար դու, ա նա րատ 
մար դու մա սին: Իսկ ե րա զան
քը միշտ կապ ված է հա վա տի, 
լա վա տե սութ յան հետ:

Առ հա սա րակ, ե րա զան քը 
 Թու ման յա նի աշ խար հըն կալ
ման մշտա կան գծե րից է: Իր 
վեր ջին շրջա նի բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րից մե կում նա գրել 
է. «Ե րա զե ցի շա րու նակ / Իմ 
կյան քի մեջ ես ման կուց, /Ու 
մնա ցի միշտ մե նակ /  Պատ-
րան քի մեջ ես ման կուց» (ԵԼԺ, 
1, 289):

 Մեկ այլ բա նաս տեղ ծութ յան 
մեջ. «Իմ մու րա զը շատ էր շը-
քեղ, /  Դը րախտ պի տեր քա ղաք 
ու գեղ. / Եր գը հո սեր հա ռաչ քի 
տեղ, /  Սերն ու բա րին՝ Ա րազ, 
Ա նուշ» (ն.տ., էջ 296):

Այս երկ րորդն ար դեն ե րա
զան քի բո վան դա կութ յան մա
սին է, ո րը ոչ թե ի րեն՝ ան հա

տին է վե րա բե րում, այլ մարդ
կանց, բո լո րին: Ի վեր ջո, մար
դու կա տա րե լութ յան մա սին է 
ե րա զը: Ա ռա ջին բա նաս տեղ
ծութ յան մեջ պատ րան քի մեջ 
մնա լու մա սին միտ քը լրաց
վում է հա ջորդ քա ռա տո ղով՝ 
«Ես չգը տա ոչ մե կին / Ե րազ նե-
րից իմ շքեղ, / Եվ ոչ մի մարդ, 
ոչ մի կին /   Հե րոս նե րից իմ 
շքեղ» (ն. տ., էջ 289): 

 Բայց այս տխուր ի րո ղութ
յան մեջ մի պայ ծառ կետ կա՝ 
ե րա զան քի իս կա պես շքեղ լի
նե լը: Ե թե այս պի սի ե րազ կա, 
թե կուզ մեկ ան հա տի, մար դու 
կա տա րե լութ յան հե ռան կա րը 
մնում է: Ան հա տի մեջ խո սում է 
մարդն ընդ հան րա պես, մարդ
կութ յու նը: Եվ նո րից պետք 
է զգալ այս տո ղե րի ներ
քին զգաց մուն քայ նութ յու նը: 
Այդ բո լո րը սրտից են բխում, 
դրանք տե սա կան մտա հան
գումն եր չեն, այլ ի րա կան մու
րազ, օ րի նակ՝ « Լի ներ հե ռու մի 
անկյ ուն, /  Լի ներ ման կան ար-
դար քուն, / Ե րա զի մեջ եր ջա-
նիկ՝ /  Հաշտ ու խա ղաղ մարդ-
կութ յուն» (ն.տ., 2, 28): 

 Սա  Թու ման յա նի՝ մար դու 
և  բա նաս տեղ ծի հո գու հա
րա զատ ար տա ցո լումն է, մե
ծա գույն ե րա զան քը՝ հաշտ ու 
խա ղաղ մարդ կութ յուն...

Ե րա զան քի թե ման պետք 
է լրաց նել «Ոս կի քա ղաք» հե
քիա թի հի շա տա կութ յամբ: Ըն
թեր ցողն այս հե քիա թը կար
դա լիս հա վա նա բար կհի շի 
եվ րո պա կան ու տո պիստ նե րի՝ 
 Թո մաս  Մո րի,  Թո մա զո  Կամ
պա նել լա յի և  ու րիշ նե րի գրքե
րը,  Վոլ տե րի « Կան դի դը», որ
տեղ նկա րագր վում են ի դեա
լա կան պե տութ յան՝ հե ղի
նակ նե րի պատ կե րա ցումն ե րը: 
Այդ մեծ մար դիկ ե րա զում էին 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ  .........................................................................................................  
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ստեղ ծել այն պի սի պե տա կան 
հա մա կարգ, որ տեղ կթա գա
վո րեր ար դա րութ յու նը:  Բայց 
նրանց պե տութ յուն նե րում 
բռնութ յու նը նույն պես առ կա 
էր: Ու տո պիստ նե րի քա ղաք
նե րում մարդ կանց բռնութ յամբ 
էին ստի պում ար դար լի նել: Այ
նինչ  Թու ման յա նի հե քիա թում 
թա գու հի  Գո հա րը ըն դա մե նը 
լավ ու սու ցիչ է և  սիրտ ու նե
ցող մարդ, որն իր պե տութ յան 
մեջ բա ցա ռել է բռնութ յու նը, և 
ն րա հպա տակ նե րը իս կա պես 
եր ջա նիկ են:  Գո հար թա գու հու 
նպա տա կը հենց մարդ կանց 
եր ջան կութ յունն է, որ նաև 
 Թու ման յա նի ու տո պիան է: 

 Թու ման յա նի սերն ու բա
րութ յու նը տա րած վում էր ոչ 
միայն մարդ կանց, այլև բնութ
յան վրա:  Հայ գրա կա նութ յան 
մեջ մինչև  Թու ման յա նը ոչ ոք 
այդ քան սի րով ու ըմբռ նու
մով չի գրել բնութ յան և  կեն
դա նի նե րի մա սին:  Նա մար դու 
կա տա րե լա գործ ման կար ևո
րա գույն ցու ցա նիշ նե րից էր 
հա մա րում վե րա բեր մուն քը 
կեն դա նի նե րի, բնութ յան ա րա
րած նե րի նկատ մամբ: Բ նութ
յու նը նրա ստեղ ծա գոր ծութ
յան մեջ ոչ թե գե ղա գի տա կան 
արժ ևոր ման ա ռար կա է, որ 
շատ տա րած ված էր նոր ժա
մա նակ նե րի գրա կա նութ յան 
մեջ, այլ մար դու մի ջա վայ րը, 
տու նը, որ տեղ նա ապ րում է 
կեն դա նի նե րի ու բույ սե րի հետ 
սերտ կա պե րով:  Կեն դա նի նե
րը նրա լիար յուն հե րոս ներն 
են, կեն սա բա նա կան դրա մա
յի ի րա կան հե րոս ներ: «Եղ ջե
րուն» պատմ ված քի հե րո սը՝ 
կյան քը սա րե րում անց կաց րած 
ծե րու նին, հան գել է այն հա
մոզ ման, որ մար դու և  կեն դա
նու միջև տար բե րութ յուն չկա, 

կեն դա նու սիրտն էլ սիրտ է, 
և  ձա գին կորց րած կեն դա նին 
տա ռա պում է այն պես, ինչ պես 
ե րե խա յին կորց րած մայ րը: 

 Թու ման յա նա գի տութ յու նը 
քիչ ու շադ րութ յուն է դարձ րել 
 Թու ման յա նի աշ խար հա յաց քի 
քննութ յա նը: Այ նինչ դա չա փա
զանց հե տաքրք րա կան խնդիր 
է նրա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը 
հաս կա նա լու հա մար:  Մենք 
վկա յութ յուն ներ չու նենք իր 
ժա մա նա կի եվ րո պա կան փի
լի սո փա յա կան ուղ ղութ յուն նե
րի նկատ մամբ նրա վե րա բեր
մուն քի մա սին: Եվ նրա աշ
խար հա յաց քը չպետք է փոր ձել 
կա պել դրան ցից որ ևէ մե կի 
հետ: Ա մե նից շատ  Թու ման
յա նին կա պել են պան թեիզ մի 
հետ, հաշ վի առ նե լով բնութ
յան հան դեպ նրա ու նե ցած 
սերն ու ու շադ րութ յու նը, ո րը 
սա կայն վի ճե լի է: Ի հար կե, չի 
բա ցառ վում, որ փի լի սո փա յա
կան տե սութ յուն նե րը կա րող 
էին ազ դե ցութ յուն ու նե նալ 
նրա ըն կա լումն ե րի վրա:  Բայց 
ա կունք նե րը կեն դա նի շփում
ներն են և  ժո ղովր դա կան այն 
աշ խարհզ գա ցո ղութ յու նը, ո րը 
նա այն քան լավ հաս կա նում 
էր: Ն ման աշ խարհզ գա ցո ղութ
յու նը բա նաս տեղ ծի էութ յունն 
էր, որն ուղ ղա կիո րեն կապ ված 
էր սրտի հետ, շատ ան մի ջա
կան էր, մի բան, ո րը փի լի սո
փա յա կան տե սութ յուն նե րում 
ա մեն ևին հար գի չէր: Այս ան
մի ջա կա նութ յու նը զու գակ
ցվում էր ըն կալ ման խո րութ
յան հետ, ո րը ոչ միշտ է տե
սա նե լի:  Սա  Թու ման յա նի աշ
խար հա տե սութ յան ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րից է: Ա ռանց 
նրա ստեղ ծա գոր ծութ յան այդ 
ներ քին, չընդգծ վող ջեր մութ
յան, նրա աշ խար հըն կա լու

մը դժվար է հաս կա նալ: Դ րա 
էութ յունն այն է, որ մար դը սեր
տո րեն կապ ված է ու րիշ մարդ
կանց, մի ջա վայ րի, աշ խար հի և 
 տիե զեր քի հետ, ի րեն զգում է 
այդ աշ խար հի և  այդ տիե զեր
քի մի մա սը:  Նա Ա րար չից էլ 
դժգո հութ յուն ու նի, մար դուց 
էլ, նրա ստեղ ծած կար գե րից 
էլ, բայց այդ բո լո րը՝ մեծ աշ
խար հի, տիե զեր քի հետ ու նե
ցած ան քակ տե լի, հո գե հա րա
զատ կա պե րի սահ ման նե րում: 
Այս ի րո ղութ յամբ է պայ մա նա
վոր ված նրա աշ խար հա յաց քը, 
որն, ի վեր ջո, ընդգր կում է ողջ 
տիե զեր քը: 

Այս պի սի ընդգր կում մեր 
նոր շրջա նի բա նաս տեղծ նե
րից որ ևէ մե կը չու նի: Սկսվում 
է մար դուց, կեն դա նի նե րից, 
ամ բողջ կեն դա նի բնութ յու
նից և  բարձ րա նում մինչև 
Ա րա րի չը, մինչև խորհր դա վոր 
 Նան, ո րը հայտն վում է քառ
յակ նե րում, խորհր դան շե լով 
այն ա նի մա նա լի և  մեծ ու ժը, 
ո րը կարգ ու կա նոն է ստեղ
ծում տիե զեր քում: Երբ նա ուշ 
շրջա նի բա նաս տեղ ծութ յուն
նե րից մե կում գրում է « Վա ղուց 
թեև իմ հա յաց քը / Ան հայ տին 
է ու հեռ վում», ար տա հայ տում 
է իր աշ խարհզ գա ցո ղութ յան 
գլխա վոր յու րա հատ կութ յուն
նե րից մե կը: Այդ գի ծը հստակ 
ու ընդգծ ված եր ևում է վեր
ջին տա րի նե րի բա նաս տեղ
ծութ յուն նե րում ու քառ յակ նե
րում, բայց որ նրա հա յաց քը 
ձգտում է դուրս գալ ան մի
ջա կան տպա վո րութ յուն նե րի 
սահ ման նե րից, տես նում ենք 
դեռևս նրա ա մե նա վաղ շրջա
նի գոր ծե րում: Ի վեր ջո, « Հին 
օրհ նութ յուն» բա նաս տեղ ծութ
յան գլխա վոր միտ քը՝ «Ապ րեք, 
ե րե խեք, բայց մեզ պես չապ
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րեք», կա րող էր աս վել ա ռանց 
բնութ յան ու տա րա ծութ յան 
այն տպա վո րիչ պատ կե րի, ո րը 
եր ևում է բա նաս տեղ ծութ յան 
մեջ. բայց  Թու ման յանբա նաս
տեղ ծը վաղ շրջա նում էլ զգում 
է ողջ մեծ աշ խար հը, տիե զեր
քը, թեև դեռ ոչ այն խո րութ
յամբ, ո րը եր ևում է ուշ շրջա նի 
գոր ծե րում:  Մարդն ա հա այդ 
աշ խար հի բնա կիչն է, նրա մի 
մա սը, և դ րա հա մար էլ նրա 
ան ձուկ հոգ սե րը, ապ րումն ե րը 
 Թու ման յա նին չեն հե տաքրք
րում, դրա հա մար էլ նրա կեր
պար ներն այդ քան մո նու մեն
տալ են, ամ բող ջա կան: 

 Մահ վան թու ման յա նական 
ըմբռ նու մը կար ևո րա գույն 
ե րանգ ներ ու նի, ո րոնք նրան 
տար բե րում են և՛ հայ (Ա վե
տիք Ի սա հակյ ան), և՛ արևելյ ան 
հե ղի նակ նե րից:  Մար դը տիե
զեր քում չի կոր չում, չի ան հե
տա նում, այլ ձուլ վում է նրան: 
 Թու ման յանն էլ, ինչ պես մահ
վան մա սին գրած այլ բա նաս
տեղծ ներ, խո րութ յամբ զգում 
է մահ վան ան խու սա փե լիութ
յան ցա վը:  Մար դը չի կա րող 
չմտա ծել, չտա ռա պել դրա նից: 
 Բայց միաս նութ յու նը տիե զեր
քի հետ ու րիշ բնույթ է տա
լիս մահ վան զգա ցո ղութ յա նը: 

Ն րա տխրութ յու նը չի վե րած
վում հու սա հա տութ յան, չի 
ստի պում նրան մտա ծել այն 
մա սին, որ աշ խար հում ա մեն 
ինչ ա նի մաստ է, ե թե մա հը կա, 
նա չի մտա ծում այն մա սին, որ 
այս աշ խար հում ա մեն ինչ ան
ցա վոր է, նույ նիսկ աշ խար հը, 
նույ նիսկ ար ևը, ինչ պես մյուս 
մեծ բա նաս տեղ ծի՝ Ի սա հակ
յա նի հե րո սը:  Թու ման յա նի 
նույ նիսկ ա մե նաող բեր գա
կան գոր ծե րը կար դա լիս ան
հու սութ յան զգա ցո ղութ յուն չի 
ա ռա ջա նում. ա վե լին, ըն թե ցո
ղի գի տակ ցութ յան խոր քե րում 
միշտ մնում է լա վա տե սութ
յան մի շող, որն այն քան սի րե
լի է դարձ նում  Թու ման յա նին: 
Որ տե ղի՞ց է այս զար մա նա լի 
հատ կութ յու նը: Ա հա այդ տիե
զե րա կան ամ բող ջի գո յութ յու
նից, ո րի մի մասն ենք մենք, և  
ո րի զգա ցո ղութ յու նը այն քան 
բնո րոշ է  Թու ման յա նին:  Մարդ
կա յին բո լոր ող բեր գութ յուն նե
րը, բո լոր ցա վե րը մտնում են 
այդ տիե զե րա կան մեծ զգա
ցո ղութ յան մեջ, դառ նում դրա 
մի մա սը: Իսկ տիե զերքն ու նի 
իր ներ քին կար գու կա նո նը, ո րի 
կրո ղը (կամ գու ցե ե րաշ խա վո
րը) այն ուժն է, զո րութ յու նը, 
որն այն քան բա րի է մար դու, 
բո լոր ա րա րած նե րի հան դեպ, 
այդ խորհր դա վոր, բայց և  ըն
կա լե լի  Նան, ո րը քառ յակ նե
րում միշտ գրվում է մե ծա տա
ռով: 

Եր բեմն հարց նում են՝ հա
վա տաց յա՞լ էր  Թու ման յա
նը: Ի հար կե:  Նա հա վա տում 
էր այդ մեծ զո րութ յա նը:  Բայց 
նրա հա վատն ա մեն ևին նման 
չէր այն հա վա տին, ո րը մար դու 
մեջ վախ է ա ռա ջաց նում Աստ

ծու հան դեպ, ստի պում ա ղո թել 
մեղ քե րի թո ղութ յան հա մար: 
 Թու ման յա նը ե կե ղե ցու հան
դեպ ակ նա ծանք չու ներ: Ն րա 
հա վա տի հա մար ե կե ղե ցին 
շատ փոքր էր (թեև ին քը մտե
րիմ էր ե կե ղե ցու շատ սպա
սա վոր նե րի հետ՝ քա հա նա յից 
մինչև կա թո ղի կոս): Ն րա ե կե
ղե ցին ամ բողջ տիե զերքն էր:

 Թու ման յա նի քառ յակ նե
րից մե կում խոր դժգո հութ յուն 
կա ապ րած կյան քի հան դեպ. 
«Կ յանքս ա րի հրա պա րակ, ոտ-
քի կո խան ա մեն քի, /  Խա փան, 
խո պան ու անպ տուղ, ան ցավ 
ա ռանց արդ յուն քի…» (ԵԼԺ, 
2, 57):  Սա բա նաս տեղ ծի վե
րա բեր մունքն է, բայց ոչ մեր՝ 
ըն թեր ցո ղի վե րա բեր մուն քը: 
Ան շուշտ, նա կա րող էր ա վե
լին ստեղ ծել: Ին քը  Ղա զա րոս 
Ա ղա յա նի մա սին ա սել է, որ 
ինչ քան շնոր հա լի էր նա իբրև 
ստեղ ծա գոր ծող, ան հա մե մատ 
ա վե լի բարձր էր իբրև ստեղ
ծա գոր ծութ յուն, իբրև մարդ: 
 Թու ման յա նը հա վա սա րա պես 
բարձր էր իբրև բա նաս տեղծ 
և  իբրև մարդ: Ի րա պես նրա 
կյան քը նման է երկ նա քա րի, 
ո րը փայ լա տա կեց հա յոց երկն
քում ու ան ցավ: Ն րա մա սին 
ժա մա նա կա կից նե րի հու շե րը 
կար դա լիս չենք կա րող չնկա
տել հե ղի նակ նե րի, հա մե նայն 
դեպս նրանց ճնշող մե ծա մաս
նութ յան ան կեղծ սերն ու հիա
ցու մը բա նաս տեղ ծի ան ձով: 
Ն րա այդ վար քի լա վա գույն 
վկա յութ յուն է հետև յալ քառ յա
կը. « Հուր եմ դա ռել, լույս տվել, 
/  Լույս տա լով եմ սպառ վել» (ն. 
տ., էջ 20):  Միայն 1905–1906ի 
հայթա թա րա կան ընդ հա րում
նե րը բա վա կան են նրա մարդ
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կա յին կեր պա րի բուն էութ
յու նը հաս կա նա լու հա մար. 
գրո ղը թող նում է իր գրիչն ու 
գրա սե ղա նը, ձի նստում և  իր 
հայ րե նա կից նե րի խմբի գլուխն 
ան ցած՝ սկսում է շրջել  Լո ռու 
գյու ղե րով ու խա ղա ղեց նել, 
հաշ տեց նել ի րար դեմ ե լած 
հար ևան նե րին:  Մարդ կա րող 
է շատ մեծ ստեղ ծա գոր ծող լի
նել, բայց այդ պի սի ա րարքն 
ինչոր ի մաս տով բարձր է բո
լոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից, 
ո րով հետև դրա նով նա բազ
մա թիվ մարդ կա յին կյան քեր 
է փրկել, մարդ կայ նութ յուն ու 
բա րութ յուն է փրկել, ո րով
հետև ա մեն մի զոհ այդ տա րի
նե րին (և  հե տա գա յում) մարդ
կանց մեջ ծնե լու էր մութ ու 
մռայլ բնազդ ներ:  Բա նաս տեղ
ծը, ո րի մեջ ան սահ ման բա
րութ յուն կար, ու րիշ նե րի մեջ 
ե ղած բա րութ յունն էր փրկում 
կամ վե րար ծար ծում:  Հայտ նի 
է, որ նա հա սա րա կա կան բա
զում պաշ տոն ներ ու ներ, ո րոնք 
բո լո րը, ի հար կե, վա րում էր 
միան գա մայն ան շահ, և  այդ 
բո լոր պաշ տոն նե րը, ո րոնք 
խան գա րում էին նրան ստեղ
ծա գոր ծել, ա նում էր իբրև բա
րի գործ:  Կար ևոր է հի շել նրա 
գոր ծու նեութ յու նը Էջ միած նում: 
Այդ օ րե րին ինքն էլ, դուստ
րը՝ Ն վարդն էլ, կա րող էին 
հա մա ճա րա կի զոհ դառ նալ: 
 Բայց չէին լքում թշվառ հայ րե
նա կից նե րին:  Վեր ջա պես, նրա 
ա ռա քե լութ յու նը Եր ևան՝ 1921ի 
 Փետր վար յան ապս տամ բութ
յան օ րե րին, երբ ա ռանց այն 
էլ ա վեր ված երկ րում հայ րե
նա կից ներն ի րար ար յուն էին 
թա փում:  Խա չաձև կրա կի տակ 
ճա կա տի գիծն է անց նում, 

փոր ձում հա մո զել 
կռվող կող մե րին դա
դա րեց նե լու ա նի մաստ 
ար յու նա հե ղութ յու նը: 
 Շա տերն են դեմ չա րի
քին, մարդ կանց լավն 
են ցան կա նում, բայց 
միայն ի րենց մեջ կամ 
միայն տե սա կա նո րեն: 
 Բայց այս պես ինք
նան վի րու մով օգ նել 
մարդ կանց՝ ան տա րա
կույս, քչերն են պատ
րաստ: 

 Թու ման յա նը չան
դա մակ ցեց ոչ մի կու
սակ ցութ յան: Մ նաց 
կու սակ ցա կան կրքե
րից ու հա կա մար
տութ յուն նե րից վեր, 
հենց դրա նով դառ նա
լով հայ կա կան կյան
քը միա վո րող գոր ծոն: 
 Բո լո րը նրան վստա
հում էին:  Թու ման յան
գործ չի մեջ, ինչ պես 
նրա գոր ծե րում, ժո ղո
վուրդն էր խո սում: 

Ու շադ րութ յան ար ժա նի է 
նաև  Թու ման յա նի հրա պա
րա կա խո սութ յու նը, որ տեղ 
բա նաս տեղ ծը ոչ միայն գի տի 
օգ նել, շատ բան հար ցա կա նի 
տակ դնել հա նուն ժո ղովր դի, 
այլև սթա փո րեն տես նել և  դա
տա պար տել, եր բեմն շատ սուր 
խոս քե րով, մար դու և  ժո ղովր
դի ա րատ նե րը: Այդ ի մաս տով 
նա հի շեց նում է  Մով սես  Խո րե
նա ցուն, որն իր « Հա յոց պատ
մութ յան» մեջ ոչ միայն պատ
մում է իր ժո ղովր դի ա ռա
քի նութ յուն նե րի մա սին, այլև 
խստա գույնս դա տա պար տում 
նրա ա րատ նե րը: 

  Թու ման յա նի կյան քի վեր
ջին տա րի նե րը շատ դժվա րին 
ե ղան:  Նա վկա ե ղավ ազ գա

յին մեծ ող բեր գութ յա նը և  իր 
հա րա զատ նե րի, մա նա վանդ 
Ար տա վազդ որ դու կորս տին: 
 Բայց մար դու մեջ այն պի
սի գծեր կան, ո րոնք նույ նիսկ 
այդ պի սի մեծ ող բեր գութ յուն
նե րից հե տո էլ տե ղի չեն տա
լիս:  Նա մա հից ոչ շատ ա ռաջ 
մի քառ յակ է գրել, ո րը, մի 
կող մից, կյան քի գե ղեց կա գույն 
բա նաձև է, մյուս կող մից՝ ե րա
զան քի ան մա հութ յան հաս տա
տում. «Աղբ յուր նե րը հնչում են 
ու անց կե նում, /  Ծա րավ ե րը 
տեն չում են ու անց կե նում, / Ու 
եր ջա նիկ ա կունք նե րին ե րա-
զուն՝ /  Պոետ նե րը կան չում են 
ու անց կե նում» (ն. տ., էջ 60): 
Այդ պես ապ րեց, եր գեց ու ան
ցավ նաև  Թու ման յա նը:

..........................................................................................................  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ ՀՈԲԵԼՅԱՆ
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Ի ԴԵՊ

ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ 
ՏԵՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ * 

Ստեղծ վել է «ար հես տա
կան աչ ք»՝ մե տա ոսպ նյակ, 
որը լույ սը կի զա կե տում է ար
հես տա կան մկան նե րի օգ նու
թյամբ: Հար վար դի ճար տա
րա գի տա կան և կի րա ռա կան 
գի տու թյուն նե րի դպրո ցի գիտ
նա կան նե րի ստեղ ծած ինք նա
հար մար վող մե տա ոսպ նյա կը 
և ար հես տա կան մկան նե րը ոչ 
մի այն խոս տա նում են թույլ 
տե սո ղու թյան շտկում, այ լև 
կա րող են հե ղաշր ջել նկա րա
հան ման սար քա վո րումն ե րի, 
մաս նա վո րա պես բջջա յին հե
ռա խոս նե րի ֆո տոխ ցիկ նե րի 
կա տա րե լա գոր ծու մը: Ար հես
տա կան աչքն աշ խա տում է 
մար դու աչ քի սկզբուն քով. կի
զա կե տում ստաց վում է ոսպ
նյա կի ձգման և սեղմ ման ար
դյուն քում: Նախ քան ար հես
տա կան աչ քի մաս դառ նա լը 
մե տա ոսպ նյա կը ըն դա մե նը մի 
փոք րիկ ցոլք էր: Այն կա րող 
էր մի այն կի զա կե տել լույ սը և 
հե ռաց նել գնդա ձև աղա վա
ղումն ե րը այն նա նո կա ռուց
վածք նե րի շեր տում, որոն ցից 
ստեղծ վել է այդ ցոլ քը: Ընդ 
որում, նա նո կա ռուց վածք նե րի 
դարս ման խտու թյունն այն պի
սին էր, որ դրանց մի ջև հե ռա
վո րու թյու նը չէր գե րա զան ցում 
օպ տի կա կան տի րույ թի ալի քի 
եր կա րու թյու նը: Չնա յած նա
նո կա ռուց ված քա յին չա փե րին՝ 
յու րա քան չյուր ոսպ նյա կից 
ստաց վող տե ղե կատ վու թյան 
խտու թյու նը չա փա զանց բարձր 
էր, նշել է "The Engineer" հրա
տա րակ ման հե ղի նակ Ալան 
Շեն՝ մեկ նա բա նե լով աշ խա
տու թյու նը: Մե տա ոսպ նյա կով 
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օժտ ված ար հես տա կան աչ քի 
մա սին հոդ վա ծը տպագր վել 
է "Science Advances" հան դե
սում: Ըստ Շե նի պար զա բան
ման՝ «եթե ան ցում կա տա րենք 
մե տա ոսպ նյա կի միկ րո նա յին 
չա փե րից, որը բնու թագր վում 
է հա ղորդ վող տե ղե կատ վու
թյան բարձր խտու թյամբ, սան
տի մետ րա յին չա փե րի, ապա 
տվյալ նե րի ծա վա լը կա ճի 10 
հա զար ան գամ: Իսկ եթե փոր
ձենք կա տա րել մասշ տա բա յին 
ան ցում, ապա ոսպ նյա կի մո դե
լի մի այն մի նշո ցը (ֆայլ) կուռ
ճա նա մին չև մի քա նի գի գա
բայթ և ան գամ տե րա բայ թե: 
Այս խնդի րը լու ծե լու հա մար 
գիտ նա կան նե րը մշա կել են 
նոր հաշ վե կարգ (ալ գո րիթմ), 
որը կրճա տում է նշո ցի չա փե
րը՝ դարձ նե լով այն հա մա տե
ղե լի ժա մա նա կա կից ին տեգ
րա լա յին սխե մա նե րի հետ, եթե 
մե տա ոսպ նյա կի տրա մա գի ծը 
մեկ սան տի մետր է և ավե լի:

Ար հես տա կան աչ քի ստաց
ման հա ջորդ փու լը մկա նան
ման հա տուկ նյու թի ստեղ
ծումն է, որը պետք է շրջա պա
տի մե տա ոսպ նյա կը՝ չխախ
տե լով լույ սը կի զա կե տե լու 
հատ կու թյու նը: Մար դու աչ քի 
ոսպ նյա կը շրջա պատ ված է 

թարթ չամկ ան նե րով, որոնք 
եր կա րաց նում կամ կար ճաց
նում են այն: Որ պես ար հես տա
կան փո խա րի նող ընտր վել են 
դի է լեկտ րի կա կան թա փան ցիկ 
էլա տո մեր ներ (էլաս տիկ բարձ
րա մո լե կու լա յին մի ա ցու թյուն), 
որոնք կա րե լի է ղե կա վա րել՝ 
փո խե լով լար վա ծու թյու նը: Ար
հես տա կան մկան նե րի կծկու մը 
մե տա ոսպ նյա կում առա ջաց
նում է նա նո խո ղո վակ նե րի 
տե ղա շարժ, որի ար դյուն քում 
շտկվում է ստաց վող պատ կե
րը: Մկան նե րով շրջա պատ ված 
մե տա ոսպ նյա կի հաս տու թյու
նը չի գե րա զան ցում 30 միկ
րո նը: «Այս հե տա զո տու թյու նը 
զու գակ ցում է ար հես տա կան 
մկան նե րի հե ղա փո խա կան 
տեխ նո լո գի ան և մե տա ոսպ
նյակ նե րի տեխ նո լո գի ան, 
որոնք փո փո խում են կի զա
կետն իրա կան ժա մա նա կի ռե
ժի մով, ինչ պես մար դու աչ քի 
դեպ քում: Մենք կա տա րե ցինք 
ևս մի քայլ և գտանք այն պի
սի թե րու թյուն նե րի շտկման 
հնա րա վո րու թյուն, ինչ պի սիք 
են տա րա բե կու թյու նը (աս
տիգ մա տիզմ) կամ պատ կե րի 
շե ղու մը, որին ըն դու նակ չէ 
մար դու աչ քը», եզ րա փա կում 
է Ալեն Շե նը:
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ՄՏԱԲԵՐԻ՛Ր, 
ՄԿՆԻ՛Կ1

Գրի պի հա րուց
չի որոշ շտա մեր մո
ռաց կոտ են դարձ
նում  մկնե րին. 
գլխու ղե ղի աշ խա
տան քի փո փո խու
թյուն ներն ար տա
հայտ վում են վա րա
կի ներ թա փան ցու
մից ամիս ներ անց: 
Այս մա սին հա ղոր
դում է "Science News"ը։

2009 թ. խո զի գրի պի 
բռնկումն առա ջաց րած A 
գրի պի H1N1  հա րուց չի երեք 
տե սակ նե րի, մարդ կանց 
հազ վա դեպ վնա սող H7N7 
վտանգավոր շտամի և 2017
2018 թթ. տարածված N3N2 
շտա մի հե տա զո տու թյուն նե
րի ըն թաց քում հա րու ցիչ նե րը 
ներ մու ծում էին մկնե րի քթի 
խո ռոչ և հե տև ում էին կրծող
նե րի հի շե լու կա րո ղու թյան 
փո փո խու թյուն նե րին 30, 60 և 
120 օր անց: Հե տա զո տու թյու
նը ղե կա վա րել է Գեր մա նի ա յի 
Բրա ունշ վայ գի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի նյար դա կեն
սա բան Մար տին Կոր տեն, ար
դյունք նե րը հրա պա րակ վել են 
"Journal of Neuroscience" հան
դե սում: Վա րակ վե լուց 1 ամիս 
անց մկնե րը թվում էին առող
ջա ցած և սկսել էին քաշ հա
վա քել: Բայց այն կրծող նե րը, 
որոնց նե րար կել էին N3N2 և 
H7N7 շտամերը, դժվա րա նում 
էին մտա բե րել ստորջ րյա հար
թա կի տե ղը: Կեն դա նի նե րի 
ստու գիչ՝ չվա րակ ված խում

* «Поиск» շաբաթաթերթ,  2018, N 10.

բը, ինչ պես նաև H1N1 հա րու
ցի չով վա րակ ված նե րը հա ջո
ղու թյամբ կա տա րում էին այս 
խնդի րը: Հե ղի նակ նե րը պար
զել են, որ H3N2  և H7N7 շտա մե
րով վա րակ ված մկներն ու նեն 
ավե լի փոքր թվով դենդ րի տա
յին փշեր՝ պա լար ներ գլխու ղե
ղի նյար դա յին բջջի մա կե րև
ույ թին, որոնք կա րող են կազ
մել ու ղե ղի գոր ծու նե ու թյան 
հա մար անհ րա ժեշտ մի ա ցու
թյուն ներ նույ նան ման ու րիշ 
բջիջ նե րի հետ: Հի շո ղու թյան 
ձև ա վոր ման նպաս տող հի
պո կամ պի նեյ րոն նե րի դենդ
րի տա յին փշե րի խտու թյու նը 
վկա յում է կեն դա նի նե րի նոր 
ու նա կու թյուն ներ զար գաց
նե լու փոր ձե րի հա ջո ղու թյան 
մա սին: Չվա րակ ված կամ H1N1 
շտա մով վա րակ ված մկնե րի 
փշե րի թիվն ան փո փոխ էր:

Այս փո փո խու թյուն նե րից 
բա ցի՝ ման րա դի տա կի օգ նու
թյամբ հայտ նա բեր վել են նաև 
գլխու ղե ղի հյուս ված քի բոր
բոք ման նշան ներ՝ H3N2 և H7N7 
շտամն ե րով վա րակ ված մկնե
րի մոտ հա րու ցիչ նե րի ներ մու
ծու մից ան գամ 2 ամիս անց 

նկատ վել է իմու նա
յին բջիջ նե րի՝ միկ
րոգ լի ա նե րի մեծ քա
նակ: Կենտ րո նա կան 
նյար դա յին հա մա

կար գի մակ րո ֆա գե րի նման 
ակ տի վու թյուն ոչ ոք չէր ակն
կա լում, քա նի որ «բուն վա
րա կից ազատ վե լուց հե տո օր
գա նիզ մում առ կա իմու նա յին 
բջիջ նե րի քա նա կը սո վո րա
բար նվա զում է», մեկ նա բա
նել է Կոր տեն "Science News"
ում հրա պա րակ ված նյու թը: 
Նա նաև նշել է, որ մկնե րի 
հի շո ղու թյան հետ կապ ված 
խնդիր նե րը և գլխու ղե ղի գոր
ծու նե ու թյան այլ նշան ներ վե
րա նում են 120 օր անց, բայց 
«մարդ կա յին կյան քի չա փա
նիշ նե րով սա հա մար ժեք է 10 
տա րու ն»: «Սա չի նշա նա կում, 
որ գրի պով հի վան դա ցած յու
րա քան չյուր մար դու մտա ծա
կան ապա րա տը թու լա ցած է 
լի նե լու 10 տար վա ըն թաց քում, 
մար դու ու ղե ղը շատ ավե լի 
բարդ է, քան մկան ու ղե ղը: 
Խոսքն այն մա սին է, որ գրի
պից հո տո իմաստ ու նի ստու
գել ոչ մի այն թո քե րի վի ճա կը, 
այլ նաև մտա ծո ղա կան կա
րո ղու թյուն նե րը. ընդ որում՝ 
բուժ վե լուց շա բաթ ներ և ամ
սի ներ ան ցե, եզ րա փա կում է 
գիտ նա կա նը:
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ԿՈՐԻՆԱ ԼԵՅԹԱՆ 
ԷՆԴՐՅԱ ՄԵՅՆԱՐԴ

1. ԼՐԱՑՎԱԾ 
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ 

ԱՄԵՆՈՒՐ Է
ԱՇԽԱՐՀԸ ԿԼՐԱՑՎԻ  

ԹՎԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ

Վիր տո ւալ իրա կա նու թյու
նը մեզ ընկղ մում է հո րին
ված մե կու սի տի ե զեր քի մեջ: 
Լրաց ված իրա կա նու թյու նը, 
ընդ հա կա ռա կը, իրա կան ժա
մա նա կում հա մա կարգ չի մի ջո
ցով ստաց ված տե ղե կատ վու
թյան վե րադ րումն է իրա կան 
օբյեկտ նե րի հետ: Երբ դուք 
օգտ վում եք լրաց ված իրա կա
նու թյան ծրագ րա յին ապա հո
վու թյամբ և խցի կով սար քե
րից՝ ական ջա կալ նե րից, «խե
լա ցի» ակ նոց նե րից, սմարթ ֆո
նից կամ պլան շե տից, ծրա գի րը 
վեր լու ծում է տե սատ վյալ նե րի 
ստաց վող հոս քը, ներ բեռ նում 
ման րա մասն տե ղե կատ վու
թյուն գոր ծո ղու թյան վայ րի 

վե րա բե րյալ և լրաց նում այդ 
պատ կե րը թարմ տվյալ նե րով, 
պատ կեր նե րով կամ շար ժա
պատ կեր մամբ (անի մա ցիա)՝ 
հա ճախ 3D ձև ա չա փով:

Որ պես օրի նակ կա րե լի 
է նշել մե քե նա յի հե տըն թա
ցին օգ նող ցու ցա սար քե րը և 
Pokemon GO տա րած ված խա
ղը: Օգ տա գործ վող բազ մա թիվ 
հա վել ված նե րը, այդ թվում 
նրանք, որոնք ար տա սահ ման
ցի նե րի հա մար ճա նա պար հա
յին նշան ներ են թարգ մա նում, 
ու սա նող նե րին գոր տե րի վիր
տո ւալ հերձ ման հնա րա վո
րու թյուն են ըն ձե ռում, գնորդ
նե րին հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս մին չև կա հույ քը տուն 
բե րե լը տես նելու, թե ինչ տեսք 
կու նե նա բազ կա թո ռը հյու րա
սե նյա կում, նույն պես օգ տա
գոր ծում են լրաց ված իրա կա
նու թյան տեխ նո լո գիա: Ապա
գա յում այդ տեխ նո լո գի ա նե
րը հնա րա վո րու թյուն  կտան 
թան գա րան նե րի այ ցե լու նե րին 
հրա վի րե լու հո լոգ րամն եր հի
շեց նող ու ղե վար նե րի, վի րա
բույժ նե րին՝ 3D ձև ա չա փով 

մաշ կի տակ տե սա նե լի դարձ
նե լու հի վան դի հյուս վածք նե
րը, ճար տա րա պետ նե րին և 
դի զայ ներ նե րին՝ նո րո վի հա
մա գոր ծակ ցե լու նա խագ ծի 
վրա աշ խա տե լիս, անօ դա չու 
թռչող սար քե րի թռիչ քը կար
գա վո րող մաս նա գետ նե րին՝ 
վե րահս կե լու հեռ վում թռչող 
ռո բոտ նե րին՝ օգ տա գոր ծե լով 
ընդ լայն ված տե սո ղա կան տե
ղե կատ վու թյուն, նո րեկ նե րին՝ 
տար բեր բնա գա վառ նե րում 
արագ յու րաց նե լու նոր խնդիր
նե րի իրա գոր ծու մը՝ բժշկու
թյու նից մին չև ար տադ րու թյան 
սպա սար կում:

Քա նի որ հա վել ված նե րի 
մշակ ման հա մար նա խա տես

2018 Թ. ՏԱՍԸ ՆՈՐ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ *

* В мире науки, 2019, N 12.

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԿՕԳՆԻ 
ՊԱՐԶԵԼ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ 
ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼ ԴՐԱՆՑԻՑ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ  ...........................................................................................................  
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վող ծրագ րա յին ապա հո վու մը 
պարզ է կի րա ռու թյան հա մար, 
մո տա կա տա րի նե րին օգ տա
տե րե րի հա վել ված նե րի տե
սա կա նին կընդ լայն վի: Ներ
կա յում լրաց ված իրա կա նու
թյան կի րա ռու մից ստաց վող 
առա վե լա գույն ար դյու նա վե
տու թյու նը դրսև որ վում է ար
դյու նա բե րու թյան ոլոր տում: 
Այս տեխ նո լո գի ան դառ նում է 
«Ար դյու նա բե րա կան չոր րորդ 
հե ղա փո խու թյան» կամ «4.0 
ար դյու նա բե րու թյան» ֆի զի
կա կան և թվա յին հա մա կար
գե րի ամ բող ջաց ման մի ջո ցով 
որա կի բարձ րաց ման, ինք
նար ժե քի նվա զեց ման և ար
դյու նա վե տու թյան աճի հա

մար նա խա տես ված ար դյու
նա բե րու թյան հա մա կար գա յին 
վե րա փոխ ման ան բա ժա նե լի 
բա ղադ րի չը: Օրի նակ՝ շատ ըն
կե րու թյուն ներ լրաց ված տեխ
նո լո գի ա ներ փոր ձար կում են 
մա սե րի հա վաք ման հոս քագ
ծե րում: Լրաց ված իրա կա նու
թյան ծրա գի րը տրա մադ րում 
է ստույգ տե ղե կատ վու թյուն 
այն պա հին, երբ անհ րա ժեշտ 
է, երբ բան վո րը պետք է ընտ
րի եր կու դե տալ նե րից մե կը: 
Այս պի սով՝ նվա զում է սխալ
նե րի քա նա կը, բարձ րա նում է 
ար դյու նա վե տու թյու նը և մե
ծա նում է ար տադ րո ղա կա նու
թյու նը: Ծրա գի րը կա րող է նաև 
ներ կա յաց նել սար քա վոր ման 
բեռն վա ծու թյու նը և իրա կան 
ժա մա նա կում ստեղ ծել այն 
հատ ված նե րի պատ կե րները, 
որ տեղ խնդիր ներ են առա ջա
նում:

Շու կա յի այն պի սի վեր լու
ծա բան նե րի կար ծի քով, ինչ պի
սիք են ABI Researchը, IDCն և 
DigiCapitalը, լրաց ված իրա
կա նու թյան տեխ նո լո գի ան շու
տով դառ նա լու է հիմն ա կան 

ուղ ղու թյուն: Նրանք ակն կա
լում են, որ լրաց ված իրա կա
նու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի շու
կան, որն այժմ գնա հատ վում է 
1,5 մլրդ դո լար, մին չև 2020 թ. 
աճե լու է՝ հաս նե լով 100 մլրդ 
դո լա րի: Տեխ նո լո գի ա կան խո
շո րա գույն ըն կե րու թյուն նե րը, 
այդ թվում Appleը, Googleը և 
Microsoftը, հսկա յա կան ֆի
նան սա կան և մարդ կա յին մի
ջոց ներ են ծախ սում վիր տո ւալ 
և լրաց ված իրա կա նու թյան ար
տադ րան քի և հա վել ված նե րի 
մշակ ման հա մար: Վեն չու րա
յին կա պի տալը1 ևս ունի մեծ 
ծավալներ՝ 2017 թ. վիրտուալ և 
լրացված իրականության տեխ 
նոլոգիաների համար ներդրվել  
է 3 մլրդ դոլար, ընդ որում՝ այդ 
գումարի կեսը փոխանցվել 
է տարվա միայն չորրորդ 
եռամսյակում: Harvard Business  
Reviewն վերջերս լրացված 
իրականությունն անվանել է 
վերափոխող տեխնոլոգիա, որն 
ազդելու է գործարարության 

1 Վենչուրային կապիտալ՝ ներդրողի 
կապիտալ՝ նախատեսված շուկայում 
տեղի համար պայքարող սկսնակ 
ընկերությունների համար:

............................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ 
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բոլոր ոլորտների վրա: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ, դժվա

րու թյուն նե րը մնում են: Ներ
կա յում սար քե րի ապա հով ման 
և կա պի աշ խա տան քա յին հա
ճա խու թյուն նե րի տի րույթ նե
րի հետ կապ ված սահ մա նա
փա կումն ե րը խո չըն դո տում 
են սպա ռող նե րի կող մից այդ 
տեխ նո լո գի ա նե րի ամե նօ րյա 
օգ տա գոր ծու մը: Օրի նակ՝ գո
յու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ 
թան գա րա նա յին հա վել ված նե
րը և ճա նա պար հոր դու թյուն
նե րի հա վել ված նե րը, որոն
ցում կի րառ ված է լրաց ված 
իրա կա նու թյան տեխ նո լո գիա, 
հար կա վոր է նա խա պես ներ
բեռ նել, և ան գամ այս դեպ քում 
գծան կար նե րի որա կը կա րող է 
չհա մա պա տաս խա նել օգ տա
տե րե րի սպա սումն ե րին: Բայց 
այս տեխ նո լո գի ա յի կի րառ ման 
տի րույ թը զգա լի ո րեն կընդ
լայն վի, երբ մատ չե լի դառ նան 
լրաց ված իրա կա նու թյան հետ 
աշ խա տան քի հա մար նա խա
տես ված շար ժա կան սար քա
վո րումն ե րի էժան և արագ 
միկ րոս խե մա նե րը, շու կա յում 
հայտն վեն ավե լի հա մա պար
փակ «խե լա ցի» ակ նոց ներ, և 
ընդ լայն վի աշ խա տան քա յին 
հա ճա խու թյուն նե րի տի րույ թը: 

Այդ ժա մա նակ լրաց ված իրա
կա նու թյու նը, ինչ պես հա մա
ցան ցը և իրա կան ժա մա նա կի 
ռե ժի մով նա խա պատ րաստ
ված տե սա նյու թե րը, կդառ նա 
մեր առօ րյա կյան քի ան բա ժա
նե լի մա սը:

ՋԵՖ ՐԻ ԼԻՆ
ԿՈ ՐԻ ՆԱ ԼԵՅ ԹԱՆ

2. ԷԼԵԿՏ ՐԱԽ ԹԱ ՆԻՉ ՆԵՐ
ԲԱԶ ՄԱ ԹԻՎ ՔՐՈ ՆԻԿ ՀԻ ՎԱՆ ̧ ՈՒ
ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ¸ԵՊ ՔՈՒՄ ՆՅԱՐ ̧ Ե
ՐԻ ԷԼԵԿՏ ՐԱԽ ԹԱ ՆՈՒ ՄԸ ԿԱ ՐՈՂ 
Է ՓՈ ԽԱ ՐԻ ՆԵԼ ¸Ե ՂՈ ՐԱՅ ՔԱ ՅԻՆ 

ԲՈՒԺ ՄԱ ՆԸ 

Էլեկտ րախ թա նիչ նե րը՝ էլեկտ 
րա  կան հո սան քի մի ջո  ցով հի
վան դու թյուն ներ բու ժե լու հա 
մար նա խա տես ված սար քե րը, 
վա ղուց ի վեր օգ տա գործ վում են 
բժշկու թյան մեջ: Նշենք էլեկտ   
րասր տա խթա նիչ նե րը, կոխլե 
ար իմպ  լան տանտ ները2, ու ղե
ղի խոր  քա յին կա ռուց վածք
նե րի էլեկտ րախ թա նու մը, որը 
կի րառ  վում է Պար կին սո նի հի
վան դու թյան ժա մա նակ: Այդ 

2 Կոխլեար իմպլանտանտ՝ բժշկա
կան սարք, որը փոխհատուցում է 
լսողության կորուստը:

եղա նակ նե րից մե կը կա րող է 
դառ նալ բազ մաբ նույթ մի ջոց 
մի ամ բողջ շարք հի վան դու
թյուն նե րի բուժ ման ժա մա նակ: 
Այդ եղա նա կի հիմ քում ըն կած է 
ազ դան շան նե րի փո խան ցու մը 
շար ժուն նյար դին, որով ու ղե
ղաբ նի ազ դակ նե րը փո խանց
վում են օր գան նե րի մեծ մա սին 
և հետ են վե րա դառ նում:

Շար ժուն նյար դի խթան
ման (ՇՆԽ) նոր կի րա ռու մը 
հնա րա վոր է դար ձել մա սամբ 
Ֆայնշ տեյ նի բժշկա կան հե տա
զո տու թյուն նե րի ինս տի տու տի 
գիտ նա կան  Քե վին Թրեյ սիի 
և ու րիշ նե րի ու սումն ա սի րու
թյուն նե րի շնոր հիվ, որոնք 
ցույց են տվել, որ շար ժուն 
նյար դը ար տադ րում է իմու
նա յին հա մա կար գի գոր ծու նե
ու թյան կար գա վոր մա նը մաս
նակ ցող քի մի ա կան նյու թեր: 
Օրի նակ՝ փայ ծա ղում յու րա
տե սակ նյար դա մե դի ա տո րի3 
արտադրությունը զսպում է 
այն իմու նա յին բջի ջե րը, որոնք 
մաս նակ ցում են օր գա նիզ մում 
բոր բո քումն ե րի զար գաց մա
նը: Կա տար ված հե տա զո տու
թյու նե րը ցույց են տվել, որ 
ՇՆԽբու ժու մը կա րող է օգ
տա կար լի նել ոչ մի այն ազ
դակ նե րի ան ցա նե լի ու թյան 
խախ տումն ե րով բնու թագր
վող խան գար վա ծու թյուն նե րի 
ժա մա նակ, այլ նաև ինք նա
ի մու նա յին և բոր բո քա յին հի
վան դու թյուն նե րի դեպ քում: 
Այն կա րող է օգ նել նման հի
վանդ նե րին, քա նի որ գո յու
թյուն ու նե ցող դե ղա մի ջոց նե

3 Նյարդամեդիատոր՝ կենսաբա նա
կան ակտիվ քիմիական նյութ, որի 
միջոցով իրականացվում է նյար դա
յին բջիջի էլեկտրաքիմիական ազ   
դա կի փոխանցումը մկանային հյուս
վածքներին կամ գեղձի բջիջնե րին:

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ  ...........................................................................................................  
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րը հա ճախ անար դյու նա վետ 
են կամ առա ջաց նում են լուրջ 
կողմն ա կի երև ույթ ներ: Հնա
րա վոր է, որ ՇՆԽբու ժումն 
ավե լի թե թև տար վի, քա նի որ 
ազ դե ցու թյան է են թարկ վում 
որո շա կի նյարդ, իսկ դե ղո րայ
քը, բա ցի թի րա խա յին հյուս
ված քից, կա րող է ազ դել նաև 
ու րիշ հյուս վածք նե րի վրա:

Մին չև այժմ կա տար ված 
հե տա զո տու թյուն նե րը, որոնք 
վե րա բե րում են բոր բո քումն ե
րի բուժ ման հա մար կի րառ վող 
էլեկտ րախ թան ման հնա րա
վո րու թյուն նե րին, ոգև որիչ են: 
Կլի նի կա կան առա ջին փոր
ձար կումն երն ապա ցու ցել են 
SetPoint Medical ըն կե րու թյան 
(որի հա մա հիմն ա դիր նե րից է 
Թրեյ սին) մշա կած ՇՆԽ սար
քե րի անվ տան գու թյունն այն
պի սի հի վան դու թյուն նե րի 
բուժ ման հա մար, ինչ պի սիք 
են ռև մա տիկ արտ րի տը՝ հո դե
րի հի վան դա գին բոր բո քու մը 
և Կրո նի հի վան դու թյու նը, որի 
հա մար բնո րոշ է աղես տա մոք
սա յին ու ղու բոր բո քու մը: Այժմ 
կա տար վում են լրա ցու ցիչ 

փոր ձար կումն եր: Դի տարկ վում 
է նաև էլեկտ րախ թան ման կի
րա ռու թյան հնա րա վո րու թյու նը 
բոր բո քա յին բա ղադ րիչ պա
րու նա կող հի վան դու թյուն նե րի 
բուժ ման հա մար, ինչ պի սիք են 
սիրտանո թա յին հա մա կար գի, 
մե տա բո լիզ մի կար գա վոր ման 
խան գա րումն ե րի ու տկա րա
մտու թյան, ինչ պես նաև ինք նա
ի մու նա յին հի վան դու թյուն նե
րը, օրի նակ՝ կար միր գայ լախ
տը, որի ժա մա նակ թու լա նում 
է բուն շար ժուն նյար դի ակ տի
վու թյու նը: Կի րառ ման հնա րա
վոր տար բե րակ է նաև իմու նա
յին հա մա կար գի կող մից փոխ
պատ վաստ ված հյուս վածք նե
րի անհամատեղելության հե
տևանքների կան խու մը:

Շար ժուն նյար դի խթա նիչ
նե րի մեծ մա սը, այդ թվում 
SetPointի մշա կած, ինչ պես 
նաև ընկ նա վո րու թյան և ընկ
ճախ տի դեմ ար դեն օգ տա
գործ վող սար քե րը ներ պատ
վաս տուկ ներ (իմպ լանտ) են: 
Սո վո րա բար վի րա բույժ նե րը 
տե ղադ րում են սար քը մաշ կի 
տակ կրծքա վան դա կի շրջա

նում՝ ան րա կից ներ քև: Ներ
պատ վաս տու կի էլեկտ րա լա
րե րը պա րու րում են շար ժուն 
նյար դի մի ճյու ղը և փո խան
ցում են էլեկտ րա կան ազ դակ
ներ որո շա կի ին տեր վա լով. 
հա ճա խու թյու նը և կար գա
վոր ման ու րիշ չա փա նիշ նե րը 
ծրագ րա վոր վում են ար տա քին 
սար քի մի ջո ցով: Ժա մա նա կա
կից ներ պատ վաս տուկ նե րի 
տրա մա գի ծը մո տա վո րա պես 
3,8 սմ է, բայց ակն կալ վում 
է, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
կհայտն վեն փոքր չա փե րի և 
ավե լի նրբո րեն կար գա վոր վող 
խթա նիչ ներ:

Վեր ջերս ԱՄՆի սննդամ
թեր քի և դե ղո րայ քի որա կի 
սա նի տա րա կան վե րահս կո
ղու թյան վար չու թյու նը (ՍԴՎ) 
թույ լատ րել է շար ժուն նյար դի 
ոչ ին վա զիվ4, փոքր չա փե րի 
խթա նիչ նե րի կի րա ռու մը՝ նա
խա տես ված սուր գլխա ցա վը 
և միգ րե նը մեղ մե լու հա մար, 
թեև նման ազ դե ցու թյան մե
խա նիզմն ե րը պարզ ված չեն: 
Փոքր չա փե րի սար քերն իրա

4 Ինվազիվ՝ օրգանիզմ ներդրվող:

............................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ 
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կա նաց նում են թույլ էլեկտ
րախ թա նում պա րա նո ցի մաշ
կի կամ ական ջի մի ջով:

Էլեկտ րախ թան ման նոր 
եղա նակ նե րը կա րող են կի
րառ վել ոչ մի այն շար ժուն 
նյար դի դեպ քում: 2017 թ. վեր
ջին ՍԴՎն հա վա նու թյուն է 
տվել ներ պատ վաս տուկ չհան
դի սա ցող մի սար քի, որը թե
թև աց նում է թմրա դե ղե րի օգ
տա գործ ման հետ կապ ված 
աբս տի նենտ վի ճակը5 ական ջի 
հե տևի մաշ կի մի ջո ցով գան
գա յին կամ տե սո ղա կան նյար
դե րի ճյու ղե րի խթան ման հաշ
վին: Սարքն ստա ցել է ՍԴՎի 
հա վա նու թյունն այն բա նից հե
տո, երբ թմրա դե ղե րի օգ տա
գործ ման հետ կապ ված ժուժ
կա լու թյու նից (աբս տի նեն ցիա) 
տա ռա պող 73 հի վանդ նե րի 
դեպ քում ար ձա նագր վել է ախ
տան շան նե րի սրու թյան նվա
զում 31 և ավե լի տո կո սով:

Ներ պատ վաս տուկ նե րի և 
դրանց տե ղադր ման գոր ծո
ղու թյան ար ժե քը կա րող է խո
չըն դո տել ՇՆԽբուժ ման լայն 

5 Աբստինենտ վիճակ՝ թմրանյութերի 
ընդունման դադարեցման հետևան
քով առաջացող հոգեկան և ֆիզի
կական խանգարումների ամբող ջու
թյուն:

կի րա ռու մը, բայց խնդի րը կա
րող է լուծ վել, երբ տեխ նո լո գի
ան դառ նա ոչ ին վա զիվ: Սա
կայն ար ժե քը մի ակ խնդի րը 
չէ: Հե տա զո տող նե րը պետք է 
յու րա քան չյուր հի վան դու թյան 
դեպ քում ավե լի լավ ու սումն ա
սի րեն ՇՆԽի գոր ծո ղու թյան 
մե խա նիզմն ե րը, ինչ պես նաև 
պար զեն խթան ման ամե նա
բա րեն պաստ չա փա նիշ նե րը 
յու րա քան չյուր հի վան դի հա
մար: Հնա րա վոր է նաև, որ 
շար ժուն նյար դը որ պես թի
րախ ըն տ ր ած ազ դակ ներն ան
ցան կա լի ազ դե ցու թյուն գոր
ծեն հա րև ան նյար դե րի վրա:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ավե լի 
ու ավե լի մեծ թվով հե տա զո
տու թյուն ներ և կլի նի կա կան 
փոր ձար կումն եր են նվիր վում 
ՇՆԽ, ինչ պես նաև այլ էլեկտ
րախ թա նիչ նե րի գոր ծո ղու թյան 
մե խա նիզմն ե րի և ազ դե ցու
թյու ննե րի ու սումն ա սիր մա
նը: Ուս տի հնա րա վոր է, որ, ի 
վեր ջո, նման սար քերն ավե լի 
լավ հաղ թա հա րեն քրո նիկ հի
վան դու թյու նե րի ավե լի շատ 
տա րա տե սակ ներ՝ մի լի ո նա վոր 
հի վանդ նե րի ազա տե լով դե
ղո րայք ըն դու նե լու անհ րա ժեշ
տու թյու նից: 

ՕՈՒԵՆ ՇԵՖԵՐ

3. ՄԻՍ՝ ԱՃԵՑՎԱԾ 
ՑՈՂՈՒՆԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻՑ

ՏԱՎԱՐԻ ՄԻՍ ԸՆԹՐԻՔԻ 
ՀԱՄԱՐ՝ ԱՌԱՆՑ ԿԵՆ¸ԱՆԻՆԵՐԻ 

ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ

Պատ կե րաց րեք, որ բրդուճ 
եք ու տում տա վա րի հյու թա լի 
մսով, որն ստա ցել են առանց 
կեն դա նուն մոր թե լու: Բջիջ
նե րի կուլ տու րա յից մսի աճե
ցու մը լա բո րա տո րի ա յում այդ 
տես լա կանն իրա կա նու թյուն է 
դարձ նում: Որոշ երի տա սարդ 
ըն կե րու թյուն ներ, այդ թվում 
Mosa Meatը, Memphis Meatsը, 
SuperMeatը և Finless Foodsը, 
զբաղ վում են լա բո րա տո րի ա
յում տա վա րի, խո զի, թռչնամ սի 
և ծո վամ թեր քի ստաց ման եղա
նակ նե րի մշակ մամբ և հե տա
զո տու թյուն նե րի այդ ոլոր տը 
զար գաց նե լու հա մար կա տա
րում են մի լի ո նա վոր դո լար
նե րի ներդ րումն եր: Այս պես՝ 
2017 թ. Memphis Meatsն ստա
ցել է 17 մլն դո լար ներդ րող նե
րից, որոնց թվում եղել են Բիլ 
Գեյթսն ու Cargill գյու ղատն տե
սա կան ըն կե րու թյու նը:

Միկրոկարգավորիչ

Լիցքավորիչ

Պատիճ

Տվ յալների բարձիկ

Վիրաբուժական ներպատրաստուկ

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ  ...........................................................................................................  
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Եթե լա բո րա տոր պայ ման
նե րում «մա քուր» կոչ վող մսի 
ար տադ րու թյու նը ստա նա լայն 
տա րա ծում, ապա կբա ցառ վի 
ան բա րո յա կան, դա ժան վե րա
բեր մուն քը սննդամ թերք ստա
նա լու նպա տա կով բուծ վող 
կե դա նի նե րի նկատ մամբ, ինչ
պես նաև կնվա զի մսամ թեր քի 
ար տադ րու թյան հետ կապ ված 
շրջա կա մի ջա վայ րի շա հա գոր
ծու մը: Նոր եղա նա կը մի ջոց ներ 
է պա հան ջում մի այն բջիջ նե րի 
կուլ տու րա յի, այլ ոչ թե ամ բողջ 
օր գա նիզ մի ստաց ման և պահ
պան ման հա մար:

Նախ՝ կեն դա նուց վերց
նում են մկա նա յին հյուս ված քի 
նմուշ, ապա՝ դրա նից առանձ
նաց նում ցո ղու նա յին բջիջ ներ, 
բազ մաց նում դրանք և հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս մաս
նատ վե լու պարզ մկա նա թե լե
րի, որոնք այ նու հե տև խո շո րա
նում են և ձև ա վո րում մկա նա
յին հյուս վածք: Mosa Meatում 
պնդում են, որ կո վի մկա նա յին 
հյուս ված քի մեկ նմու շից կա րե
լի է ստա նալ այն քան միս, որը 
բա վա րար է 110 գրամ քա շով 
80 հա զար բրդուճ պատ րաս
տե լու հա մար:

Մի շարք ըն կե րու թյուն ներ 
հայտ նում են, որ մո տա կա տա
րի նե րին ակն կա լում են ար
տադ րանք ստա նալ վա ճառ քի 
հա մար: Բայց շու կա յում տեղ 

գրա վե լու և այն պահ պա նե լու 
հա մար «մա քուր» մի սը պետք է 
հաղ թա հա րի մի շարք ար գելք
ներ:

Այդ ար գելք նե րից են գի նը և 
հա մը: 2013 թ., երբ լա բո րա տո
րի ա յում ար տադր ված բրդու ճը 
ներ կա յաց րել են լրագ րող նե
րին, կոտ լե տի պատ րաստ ման 
հա մար ծախս վել էր 300 հա
զար դո լար: Այն նաև շատ չոր 
էր, քա նի որ ճարպ գրե թե չէր 
պա րու նա կում: Դրա նից հե
տո ար տադ րու թյան ծախ սե րը 
նվա զել են: 2018 թ. Memphis 
Meats ըն կե րու թյու նը հայտ
նել է, որ իրենց ար տադ րած 
մսի լցո նո վ համ բուր գերն ար
ժե մո տա վո րա պես 600 դո լար: 
Հաշ վի առ նե լով առ կա մի տու
մը՝ մի քա նի տա րի անց «մա
քուր» մի սը կմրցակ ցի ավան
դա կան եղա նա կով ստաց վող 
ար տադ րան քի հետ: Նյու թա
կազ մու թյան ընտ րու թյու նը և 
հա վե լումն ե րի խե լա միտ օգ
տա գոր ծու մը կա րող է լու
ծել մսի հա մի հետ կապ ված 
խնդիր նե րը:

Ար տադ րան քը շու կա հա
նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է 
ապա ցու ցել, որ օգ տա գործ

ման հա մար «մա քուր» միսն 
անվ տանգ է: Թեև չկան հիմ
քեր՝ են թադ րե լու, որ լա բո րա
տոր պայ ման նե րում աճեց ված 
մի սը կա րող է վնա սել առող
ջու թյա նը, ՍԴԳն նոր է սկսում 
ու սումն ա սի րել այդ պի սի ար
տադ րան քի կար գա վոր ման 
հար ցե րը: Մինչ այդ սո վո րա
կան միս ար տադ րող նե րը բո
ղո քում են, թե լա բո րա տո րի ա
յում ար տադր ված մթեր քը միս 
չէ, ուս տի այն չի կա րե լի ներ
կա յաց նել որ պես այդ պի սին: 
Հար ցումն ե րը ցույց են տա լիս, 
որ լա բո րա տո րի ա յում ար
տադր ված մսի հան դեպ հա սա
րա կու թյան հե տաքրք րու թյու նը 
փոքր է: Չնա յած առ կա մար
տահ րա վեր նե րին, «մա քուր» 
մսի ար տադ րու թյամբ զբաղ
վող ըն կե րու թյուն նե րը վստա
հո րեն շարժ վում են առաջ: Եթե 
դրանց հա ջող վի ստա նալ իս
կա կան համ ու նե ցող մթերք 
մատ չե լի գնով, «մա քուր» մսի 
նե րա ռու մը մեր օրա բաժ նում 
կօգ նի լու ծել բա րո յա կան մի 
շարք խնդիր ներ և պահ պա նել 
շրջա կա մի ջա վայ րը: 

(Շարունակելի)
Թարգմանեց Մ. Սարգսյանը

............................................................................................................  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ 
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Ա մերիկայի օպ տի կա
կան ըն կե րու թյու

նը (OSA) հա մաշ խար հա յին 
ճա նա չում ու նե ցող կազ մա
կեր պու թյուն է, հիմնադր վել 
է 1916թ.: OSAի առա քե լու
թյունն օպ տի կա յի և ֆո տո նի
կա յի ոլոր տում գի տե լիք նե րի 
ստաց մա նը, տա րած մա նը և 
կի րառ մա նը նպաս տելն է:

Արամ Պա պո յանն այս 
մրցա նա կին ար ժա նա ցել է ՀՀ 
ԳԱԱ ֆի զի կա կան հե տա զո
տու թյուն նե րի ինս տի տու տի՝ 
Եվ րո պա կան հե տա զո տա կան 
տա րածք (ERA) ին տեգր մանն 
ուղղ ված աշ խա տան քի հա
մար:

«Այս մրցա նա կը ճա նա չումն 
է Արամ Պա պո յա նի ղե կա վար 
դե րի և ար տա ռոց ջան քե րի՝ 
ուղղ ված ՖՀԻի ին տեգր մա
նը Եվ րո պա կան հե տա զո տա
կան տա րածք (ERA)»,նշված է 
OSAի պաշ տո նա կան հա ղոր
դագ րու թյան մեջ:

ERAն գի տա կան հե տա զո

տու թյուն նե
րի ծրագ րե րի 
հա մա կարգ է, 
որը կա պում 
է Եվ րա մի ու
թյան գի տա
կան պաշար
նե րը՝ կենտ
րո նա նա լով 
բժշկա կան , 
բնա պահ պա
նա կան, ար դյու նա բե րա կան 
և սո ցի ալտնտե սա կան հե
տա զո տու թյուն նե րում մի ջազ
գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան 
վրա: 

ERA/ՖՀԻ ին տեգ րու մը 
քվան տա յին տե ղե կատ վա կան 
գի տու թյան, ատո մա յին և նյու
թա կան ալիք նե րի ֆի զի կա յի, 
առկայծումային (սցին տի լյա
ցի ոն) նյու թե րի ուղ ղու թյուն
նե րով հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մե խա նիզմն եր է ըն ձե ռում: 
Հայ հե տա զո տող նե րը և երի
տա սարդ մաս նա գետ ներն 
այժմ հնա րա վո րու թյուն ու նեն 

օգտ վելու ERAի ֆի նան սա վո
րու մից` աջակ ցե լու և խթա նե
լու հե տա զո տու թյուն ներն այդ 
ոլորտ նե րում:

«Ֆի զի կա կան հե տա զո տու
թյուն նե րի ինս տի տու տի՝ Եվ
րո պա կան հե տա զո տա կան 
տա րածք ին տեգր վե լուն Արամ 
Պա պո յա նի ջան քերն առանձ
նա նում են որ պես լույ սի մա
սին գի տու թյան առա ջըն թա
ցի շա րու նա կա կան ձգտում, 
որը ճա նաչ վել է «Օպ տի կա
յի պաշտ պա նի» մրցա նա կով: 
Արամ Պա պո յա նի աշ խա տան
քի շնոր հիվ հնա րա վոր կդառ

 ՄԱՄ ԼՈ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ  ........................................................................................................  

ՀՀ ԳԱԱ ֆիզիկական հետազոտությունների 
ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 
Արամ Պապոյանին Ամերիկայի օպտիկական 
ընկերության տնօրենների խորհուրդը ճանաչել է 
2019 թ. §Օպտիկայի պաշտպան¦
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նա օպ տի կա յի և ֆո տո նի կա յի 
հե տա զո տա կան բնա գա վառ
նե րում կա րև որ հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը Եվ րո պա կան Մի ու
թյան և Եվ րո պա կան հանձ նա
ժո ղո վի ստեղ ծած ծրագ րե րի 
մի ջո ցով»,  ասել է OSAի նա
խա գահ Ուր սու լա Գիբ սո նը: 

OSAի «Օպ տի կա յի պաշտ
պա նի» կո չումն ամեն տա րի 
շնորհ վում է հան րա յին այն 
պաշ տո նյա յին, ով դրսև ո
րում է առա ջա տա րի հատ կու
թյուն ներ՝ ուղղ ված լույ սի մա
սին գի տու թյան առա ջըն թա ցի 
աջակ ցու թյա նը: Մրցա նա կն 
Արամ Պա պո յա նին կշնորհ վի 
2019 թ. հու նի սի 2427ը Մյուն
խե նում (Գեր մա նիա) կա յա նա
լիք «Laser World of Photonics» 
հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում՝ 

մրցա նա կա բաշ խու թյան հան
դի սա վոր արա րո ղու թյան ժա
մա նակ: 

Արամ Պա պո յա նը ղե կա վա
րում է ՖՀԻն 2006 թվա կա նից: 
ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻի գոր ծու նե ու
թյան հիմն ա կան ոլորտ ներն են 
լա զե րա յին ֆի զի կան և նյու
թա գի տու թյու նը:

Արամ Պա պո յա նը 20112014 
թթ. հա մա կար գել է Եվ րո պա
կան FP7 ծրագ րի «Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան գի տու
թյուն նե րի ազ գա յին ակա դե
մի ա յի ֆի զի կա կան հե տա զո
տու թյուն նե րի ինս տի տու տի 
ին տեգ րու մը ERAին» նա խա
գի ծը: Մինչ այդ եղել է  հայ
ֆրան սի ա կան առա ջին մի ջազ
գա յին ասո ցաց ված լա բո րա
տո րի ա յի հա մա հիմն ա դի րը և 

հա յաս տա նյան հա մա կար գո
ղը, որի շրջա նակ նե րում հե
տա զոտ վել են ճա ռա գայթ ման 
և նյու թի փո խազ դե ցու թյան 
խնդիր նե րը: 

Արամ Պա պո յանն Օպ տի
կա յի մի ջազ գա յին հանձ նա ժո
ղո վում (ICO) Օպ տի կա յի հայ
կա կան տա րած քա յին կո մի տեի 
նա խա գահն է: 2015 թ. ար ժա
նա ցել է «ICO Galileo Galilei 
Award» պատ վա վոր մրցա նա
կի՝ ալ կա լիական մետաղների 
ատոմն ե րի բարձր լու ծու նա
կու թյան սպեկտ րադիտման 
ոլոր տում  կա րև որ նվա ճումն ե
րի և Հա յաս տա նում փոր ձա րա
րա կան ատո մա յին ֆի զի կա յի 
առաջ մղ ման գոր ծում  ար ժե
քա վոր ներդր ման հա մար:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-
վերլուծական ծառայություն

06.06.2019թ.

.........................................................................................................   ՄԱՄ ԼՈ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

2
. 

2
0
1
9

42

ԱՐՄԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
  Կեն սա բա նա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
ՀՀ ԳԱԱ Հ.  Բու նիաթ յա նի ան վան  
կեն սա  քի միա յի ինս տի տուտի ա ռա  - 
ջա տար գի տաշ խա տող  

Գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ո լոր-
տը՝ է ներ գիա կան փո խա նա կութ յան 
հե  տա զո տու մը բջիջ նե րում

ՄԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
   Գա վա ռի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
դա սա խոս

ՄԵՂՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՅՐԻ 
ՓՈՇՈՏԻՉՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄԸ 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԹՈՒՆԱՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՑ

Մ  շա կա բույ սե րի կա
յուն և  բարձր բերք 

ստա նա լու հա մար կի րառ վող 
տար բեր մի ջո ցա ռումնե րի հետ 
մեկ տեղ, կար ևոր է նաև գյու
ղատն տե սութ յան ռա ցիո նալ և 
 բազ մա կող մա նի քի միա ցու մը` 
հան քա յին պա րար տան յու թե
րով և  քի միա կան ու կեն սա
բա նա կան մի ջոց նե րով մո լա
խո տե րի, հի վան դութ յուն նե րի 
և  բույ սե րի ու կեն դա նի նե րի 
վնա սա տու նե րի դեմ պայ քա
րե լը։  Մաս նա գետ նե րի հաշ

վարկ նե րով, ե թե ճշտո րեն 
չկազ մա կերպ վի պայ քա րը 
բույ սե րի վնա սա տու նե րի դեմ, 
ա պա հնա րա վոր կլի նի հա վա
քել կար տո ֆի լի բեր քի 37%ը, 
կա ղամ բի՝ 22%ը և խն ձո րի՝ 
10%ը։ Ն ման տվյալ ներ կան 
նաև այլ բույ սե րի վե րա բեր յալ։

 Քի միա կան նյու թե րի օգ
տա գոր ծումն առնչ վում է գյու
ղատն տե սութ յան մեջ բու սա
բու ծութ յան հետ սեր տո րեն 
կապ ված այլ բնա գա վառ նե րի 
հետ և, եր բեմն բե րում է ան

ցան կա լի արդ յունք ների։  Թու
նա քի մի կատ նե րի ոչ ճիշտ օգ
տա գոր ծու մը կա րող է վնա
սել նաև մեղ վա բու ծութ յու նը 
և  ոչն չաց նել վայ րի օգ տա կար 
ֆաու նան։ Այդ տե սանկյ ու նից 
կար ևոր վում են թու նա քի մի
կատ նե րի ճիշտ օգ տա գոր ծու
մը վնա սա տու նե րի դեմ և  միա
ժա մա նակ օգ տա կար մի ջատ
նե րի ու կեն դա նի նե րի պաշտ
պա նու մը։

 Կան տվյալ ներ, որ, օ րի նակ, 
ՌԴ  Գոր կու մար զում թու նա

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹ ՅՈՒՆ  ................................................................................................................  
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քի մի կատ նե րի օգ տա գործ ման 
հետ ևան քով, ի շա մե ղու նե րի 17 
տե սակ նե րից այժմ պահ պան
վել է ըն դա մե նը 67ը։ Գ րե
թե ամ բող ջութ յամբ ոչն չա ցել 
են առ վույ տը փո շո տող վայ րի 
մե ղու նե րը։ Դ րա հետ միա սին 
խիստ կրճատ վել է նաև տե
ղա կան մի ջա տա կեր նե րի (էն
տո մո ֆա գե րի) քա նա կը։

 Քի միա կան նյու թե րի ազ
դե ցութ յամբ մե ղու նե րի թու
նա վոր ման դեպ քեր Արևմտ յան 
Եվ րո պա յում և Ա մե րի կա յում 
դիտ վել են XIX դա րի վեր
ջե րին,  Ռու սաս տա նում՝ XX 
դա րասկզ բին։  Հե տա գա յում, 
գյու ղատն տե սութ յան քի միաց
մա նը զու գըն թաց, մե ղու նե րի 
թու նա վոր ման դեպ քերն ա վե լի 
հա ճա խա կի են դար ձել։ Այժմ 
տար բեր երկր նե րում այդ ուղ
ղութ յամբ լայ նա մասշ տաբ հե
տա զո տութ յուն ներ են կա տար
վում։  Լա բո րա տո րիա նե րում և 
 դաշ տա յին պայ ման նե րում ու
սումն ա սիր վում է տար բեր թու
նա քի մի կատ նե րի ազ դե ցութ
յու նը մե ղու նե րի և  օգ տա կար 
այլ մի ջատ նե րի վրա, մշակ
վում են հա մա պա տաս խան 
մի ջո ցա ռումն եր՝ հնա րա վոր 
թու նա վո րումն ե րը կան խե լու 

հա մար։  Հա յաս տա նում մե ղու
նե րը թույ նե րի վնա սա կար ազ
դե ցութ յու նից պաշտ պա նե լու 
վե րա բեր յալ աշ խա տանք ներն 
սկսվել են դեռևս 1954 թվա կա
նից:

 Մի ջատ նե րի վրա թու նա քի
մի կատ նե րը տար բեր կերպ են 
ազ դում։  Հե տա զո տութ յուն ներ 
կան այն մա սին, որ թու նա վոր
ման են թարկ ված մեղ վաըն
տա նիք նե րի 51,8%ը տու ժել 
է հեք սաք լո րից, 19%ը՝ երկք
լո րերկ ֆե նի լեռք լո րէ թա նից, 
7,8%ը՝ մե տա ֆո սից, 7,8%ը՝ 
ֆոս ֆատ նե րից, 6,7%ը՝ հեր
բի ցիտ նե րից, 6,4%ը ար սե նի 
և 0,8%ը՝ ֆտո րի պատ րաս
տուկ նե րից։  Բույ սերն ար սե նի 

պատ րաս տուկ նե րով մշա կե
լիս ա վե լի շատ ոչն չա ցել են 
աշ խա տա վորդաշ տա յին մե
ղու նե րը։  Հե տա զոտ ված 100 
փե թա կում թույ նե րի ազ դե
ցութ յամբ աշ խա տա վորդաշ
տա յին մե ղու նե րը տու ժել են 
83, թրթուր նե րը և  ձա գե րը՝ 55, 
մայ րե րը՝ 5 ըն տա նիք նե րում։ 
 Դաշ տա յին մե ղու նե րի թու նա
վոր ման մեծ տո կո սը հետ ևանք 
է քի մի կատ նե րով մշակ ված 
բույ սե րի հետ մե ղու նե րի ան
մի ջա կան շփման, իսկ մեղ
վաըն տա նի քի մյուս ան դամն ե
րի թու նա վո րումն ա ռա ջա նում 
է բեր ված թու նա վոր ված նեկ
տա րից կամ ծաղ կա փո շուց։ 
Այդ դեպ քում թու նա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը կա րող է ձգձգվել 
և տ ևել մինչև մեկ ա միս։ 

Գ յու ղատն տե սա կան թու
նա քի մի կատ նե րից մե ղու նե րը 
պաշտ պա նե լու հա մար մշակ
վել է մի ջո ցա ռումն ե րի հա
մա լիր, ո րի ճիշտ կի րառ ման 
շնոր հիվ հնա րա վոր է դրանց 
պաշտ պա նել թու նա վո րու մից, 
միա ժա մա նակ ա պա հո վե լով 
մի ջատ նե րով փո շոտ վող (էն
տո մո ֆիլ) մշա կա բույ սե րի հա
ջող խա չաձև փո շո տու մը։ 
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 Բույ սե րի վնա սա տու նե րի 
դեմ պայ քա րի քի միա կան մե
թո դի նպա տակն է` հա տուկ 
նյու թե րի՝ թույ նե րի օգ տա գործ
ման ճա նա պար հով ոչն չաց նել 
վնա սա կար օր գա նիզմն ե րը։ 
Դ րա հա մար գո յութ յուն ու նեն 
թույ նե րի օգ տա գործ ման տար
բեր ե ղա նակ ներ։  Հա ճախ թույ
նը շաղ են տա լիս ան մի ջա պես 
վնա սա տո ւի կամ նրա սննդի 
վրա։  Տե ղի է ու նե նում նյու թի 
և վն ա սա տո ւի սերտ փոխ հա
րա բե րութ յուն, ո րի հետ ևա նա
քով վեր ջի նիս օր գա նիզ մում 
ա ռաջ են գա լիս կազ մա բա նա
կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնք, 
ի րենց հեր թին, հան գեց նում են 
ֆի զիո լո գիա կան գոր ծըն թաց
նե րի խախտ ման և վն ա սա տո ւի 
ոչն չաց ման։

 Պայ քա րի քի միա կան մե թո
դի կի րառ ման դեպ քում հան
դես են գա լիս ե րեք հիմն ա
կան գոր ծոն ներ. թույ նը՝ որ
պես զենք, օր գա նիզ մը՝ որ պես 
օբ յեկտ և  մի ջա վայ րը, որ տեղ 
ըն թա նում է քի միա կան պայ
քա րը։  Վեր ջին գոր ծո նի՝ մի ջա
վայ րի ոչ բազ մա կող մա նի ու
սումն ա սի րութ յան հետ ևան քով 
եր բեմն թու նա քի մի կատ նե րի 

կի րա ռութ յու նը կա րող է ոչ թե 
օ գուտ, այլ վնաս բե րել։

 Քի միա կան նյու թե րի ոչ 
ճիշտ օգ տա գործ ման հետ ևան
քով վնաս վում են ոչ միայն օգ
տա կար մի ջատ նե րը, այլև բույ
սե րը, ո րոնց վրա բնակ վում են 
վնա սա տու նե րը։  Տերև նե րին 
շաղ տված ո րոշ թույ ներ վեր
նա մաշ կից (է պի դեր միս) ներս 
են թա փան ցում և  ա ռա ջաց
նում այր վածք ներ, ո րի հետ
ևան քով տերև նե րը դեղ նում 
ու ժա մա նա կից շուտ թափ վում 
են։  Խախտ վում է բույ սի նոր
մալ կեն սա գոր ծու նեութ յու նը, 
դա դա րում են աճն ու զար գա
ցու մը։  Թու նա քի մի կատ նե րի 
այդ հատ կութ յու նը կոչ վում է 
բու սաս պա նիչ (ֆի տոն ցի դա
յին) ազ դե ցութ յուն։  Բու սաս պա
նիչ ազ դե ցութ յու նը կապ ված է 
թույ նի քի միա կան ակ տի վութ
յան, լու ծե լիութ յան և խ տութ
յան հետ։ Ն շա նա կութ յուն ու նի 
նաև բույ սի տե սա կը, տերև
նե րի և  կեղ ևի կա ռուց ված քը, 
վեր նա մաշ կի հաս տութ յունն ու 
խտութ յու նը։ 

Գ յու ղատն տե սա կան վնա
սա տու նե րի դեմ պայ քա րում 
օգ տա գործ վող քի միա կան նյու

թերն ըստ ի րենց ազ դե ցութ յան 
բա ժան վում են մի քա նի խմբի։ 
 Մի ջատ նե րին ոչն չաց նող բո լոր 
թույ նե րը մտնում են մի ջա տաս
պան նե րի (ին սեկ տի ցիդ ներ), 
իսկ սնկա յին հի վան դութ յուն
նե րի դեմ օգ տա գործ վող նյու
թե րը՝ սնկաս պան նե րի (ֆուն
գի ցիդ ներ) մեջ։  Վեր ջին տա րի
նե րին մո լա խո տե րի ոչն չաց ման 
հա մար սին թեզ վել են մի շարք 
քի միա կան նյու թեր` մո լա խո
տաս պան ներ (հեր բի ցիդ ներ)։ 
 Մի ջա տաս պան նե րը, սնկաս
պան նե րը և  մո լա խո տաս պան
նե րը կազ մում են թու նա քի
մի կատ նե րի (պես տի ցիդ ներ) 
խում բը։  Գո յութ յուն ու նեն նաև 
տզե րի, փափ կա մար մին նե րի, 
կլոր որ դե րի, կրծող նե րի դեմ 
կի րառ վող թու նա վոր նյու թեր։ 
Նշ ված թու նա քի մի կատ նե րից 
մե ղու նե րի հա մար ա մե նավ
տան գա վո րը մի ջա տաս պան
ներն են։

 Կեն դա նի օր գա նիզմն ե րի 
վրա ազ դե ցութ յան տե սանկ
յու նից մի ջա տաս պան նե րը 
բա  ժան վում են ե րեք խմբի՝ 
ա ղի քա յին (ազ դում են ա ղես
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տա մոք սա յին ու ղու վրա), շփու
մա յին կամ ար տա քին (ներ գոր
ծում են մաշ կի վրա) և, այս պես 
կոչ ված, ֆու մի գան տա յին (ազ
դում են շնչա ռա կան հա մա
կար գի վրա)։  Ֆու մի գան տա յին 
մի ջա տաս պան նե րը մե ղու նե րի 
հա մար գործ նա կա նում վտան
գա վոր չեն, քա նի որ բաց դաշ
տա յին պայ ման նե րում այդ 
նյու թե րի օգ տա գոր ծու մից չի 
կա րող ստեղծ վել օր գա նիզ մի 
վրա ազ դե լու հա մար թույ նե րի 
անհ րա ժեշտ խտութ յուն։

 Մե ղու նե րի թու նա վո րու մը 
քի միա կան նյու թե րով կեն սա
բա նա կան բարդ գոր ծըն թաց է 
և  սեր տո րեն կապ ված է մի շարք 
բնա կան պայ ման նե րի հետ, 
ո րոնք կա րող են ա րա գաց նել 
կամ դան դա ղեց նել թույ նի ներ
գոր ծութ յու նը, իսկ ո րոշ դեպ
քե րում` նույ նիսկ բարձ րաց նել 
դրա ակ տի վութ յու նը։  Ժա մա
նա կին և ճշ տո րեն օգ տա գոր
ծե լով այդ գոր ծոն նե րը՝ կա րե լի 
է հա մա պա տաս խան պաշտ
պա նա կան մի ջոց նե րի կի րառ
ման ճա նա պար հով մե ղու նե րին 
զերծ պա հել թու նա վո րու մից։

 Մե ղու նե րի թու նա վոր վե լը 
սեր տո րեն կապ ված է տվյալ 
նյու թի քի միա կան և  ֆի զի կա
կան հատ կութ յուն նե րի հետ։ 
 Մի շարք թույ ներ տե ղումն ե րի 
հետ ևան քով կար ճատև ժա
մա նա կա մի ջո ցում լվաց վում 
են կամ հե ռաց վում են քա մի
նե րի մի ջո ցով, և դ րանց ազ
դե ցութ յու նը վե րա նում է։ Իսկ 
ո րոշ թու նա քի մի կատ նե րի ազ
դե ցութ յու նը եր կար է պահ
պան վում։ Օ րի նակ` ար սե նա
յին պատ րաս տու կի թու նա վոր 
ազ դե ցութ յու նը կա րող է պահ
պան վել մինչև մեկ ա միս։ 

Օր գա նա կան ծագ ման թույ
ներն ա վե լի զգա յուն են ար
տա քին մի ջա վայ րի գոր ծոն նե
րի նկատ մամբ, քա նի որ կար
ճատև ժա մա նա կա մի ջո ցում 
քայ քայ վում են կամ լվաց վում, 
կորց նե լով ի րենց թու նա վոր 
ազ դե ցութ յու նը։ Այս պես, օ րի
նակ, պա րա թիո նի թու նա վոր 
ներ գոր ծութ յու նը մե ղու նե րի 
հա մար ար ևոտ և  շոգ ե ղա
նա կին ան հե տա նում է մշա
կու մից հե տո ա ռա ջին օ րե րի 
ըն թաց քում։ Այդ պի սի հատ
կութ յամբ օժտ ված են նաև նի

կո տի նը, ա նա բա զի նը և  այլ 
նյու թեր։  Բույ սե րի վրա եր կա
րատև պահ պան վում են այն 
թույ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ
վում են յու ղա յին կա խույթ
նե րի ձևով։ Ն ման ե ղա նա կով 
օգ տա գործ վող նյու թե րը ջրում 
դժվա րութ յամբ են լուծ վում, 
ո րը նպաս տում է բույ սի վրա 
դրանց եր կա րատև պահ պան
մա նը։ 

 Մե ղու նե րի վրա թու նա քի
մի կատ նե րի ներ գոր ծութ յու նը 
կապ ված է նաև օգ տա գործ
ման ե ղա նա կի հետ։  Վեր ջին 
տա րի նե րին, թույ նե րը շաղ 
տա լու, սրսկե լու և  այլ ձևե րի 
հետ միա սին, կի րա ռութ յուն է 
գտել նաև ա վիա փո շո տու մը։ 
Ան տառ նե րում, գյու ղատն տե
սա կան մշա կա բույ սե րի ըն
դար ձակ ցան քա տա րա ծութ
յուն նե րում ինք նա թի ռով թու
նա վոր նյու թե րի շաղ տա լը, 
ի հար կե, արդ յու նա վետ է։  Սա
կայն փոքր դաշ տե րը կամ այ
գի ներն այդ ե ղա նա կով մշա
կե լիս փո շին մա սամբ նստում 
է հո ղի մա կեր ևույ թին կամ 
քա մու մի ջո ցով հե ռաց վում, 
վտանգ ստեղ ծե լով մեղ վա նոց
նե րի հա մար։

 Հա տուկ մե քե նա նե րով շաղ 
տա լիս քա մին թույ նի ո րոշ քա
նա կութ յուն տա նում է, բայց 
ան հա մե մատ քիչ, քան ա վիա
փո շոտ ման դեպ քում։ Ա վե
լի հար մար է լու ծույթ նե րով 
սրսկումն եր կա տա րե լը, քա նի 
որ բույ սե րը մշա կե լիս նյու թե
րի քիչ ծախս է պա հանջ վում 
և, միա ժա մա նակ, թույ նի մաս
նիկ նե րը տվյալ վայ րից հե ռու 
չեն թափ վում։

Այժմ գյու ղատն տե սութ
յան մեջ լայն կի րա ռութ յուն է 

.................................................................................................................   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹ ՅՈՒՆ
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գտել բույ սե րի պաշտ պա նութ
յան աե րո զո լա յին ե ղա նա կը, 
ո րի դեպ քում հա տուկ աե րո
զո լա յին մե քե նա նե րի մի ջո ցով 
ստեղծ վում է թույ նի մաս նիկ
նե րի ամպ, որն ազ դե լով վնա
սա տու նե րի վրա` ոչն չաց նում 
է դրանց և  կար ճատև ժա մա
նա կա մի ջո ցում կորց նում իր 
թու նա վոր ազ դե ցութ յու նը։ Այդ 
մե թո դով վնա սա տու նե րի դեմ 
պայ քա րում են ինչ պես բաց 
հո ղա տա րա ծութ յուն նե րում, 
այն պես էլ ջեր մատ նե րում ու 
ջեր մոց նե րում։ Այս ե ղա նա կի 
ա ռա վե լութ յուն ներն են նյու թե
րի քիչ ծախ սը և  բարձր արդ
յու նա վե տութ յու նը։ Աե րո զո լա
յին մշա կում կա տա րում են գի
շե րը՝ մե ղու նե րի թռիչ քի բա
ցա կա յութ յան պայ ման նե րում։ 
Այդ դեպ քում այն մե ղու նե րը, 
ո րոնք ե ղել են մշակ ման վայ
րից 4050մ  հե ռու, չեն թու նա
վոր վել, իսկ մո տիկ գտնվող
նե րը թու նա վոր վել են։ Այս 
տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, 
որ ո րոշ թու նա քի մի կատ նե րի 
աե րո զո լա յին կի րա ռութ յու նը 
մե ղու նե րի հա մար գործ նա կա

նո րեն անվն աս է։  Հետ ևա բար՝ 
այդ պի սի դեպ քե րում կա րե լի է 
մե ղու նե րը դաշ տից դուրս չբե
րել։ 

Ըստ ո րոշ տվյալ նե րի` աե
րո զո լա յին ե ղա նա կով տոկ սա
ֆե նի և  հեք սաք լո րի խառ նուր
դով բա լե նու ծաղ կած այ գի նե
րի գի շե րա յին մշա կումն ե րից 
հե տո մե ղու նե րը հիմն ա կա
նում չեն թու նա վոր վել։

 Թույ նի ազ դե ցութ յան ուժգ
նութ յու նը կախ ված է նաև դրա 
խտութ յու նից և շր ջա պա տի 
ջեր մաս տի ճա նից։  Յու րա քանչ
յուր 10 օCով մի ջա վայ րի ջեր
մաս տի ճա նը բարձ րա նա լիս 
մեղ վի վրա թու նա վոր նյու
թե րի ազ դե ցութ յու նը փոք րա
նում է չորս ան գամ։ Օ րի նակ, 
ե թե մեկ մեղ վի հաշ վով 315 
մկգ (1 մկգ ը գրա մի մի լիո նե
րոր դա կան մասն է) քա նա կով 
թույ նի ազ դե ցութ յամբ 15 օC
ում ոչն չա ցած մե ղու նե րի քա
նա կը կազ մել է 100%, ա պա 25 
օC և 34 օCում թու նա վոր ազ դե
ցութ յունն իս պառ վե րա ցել է։ 
 Բարձր խտութ յամբ թույ նի ազ
դե ցութ յունն ուշ է վե րա նում։ 

Օ րի նակ` միև նույն ջեր մաս տի
ճա նում միա վոր մա կե րե սին 
սրսկված 3 մկգ  թույ նի ներ գոր
ծութ յու նը պահ պան վում չորս 
օր, մինչ դեռ 15 մկգ ի դեպ քում՝ 
10 օր։  Բարձր ջեր մաս տի ճա նի 
պայ ման նե րում, հատ կա պես 
օր գա նա կան թույ նե րը հեշ
տութ յամբ քայ քայ վում են։

 Մե ղու նե րի թու նա վոր ման 
եր ևույթ նե րի հետ սեր տո րեն 
կապ ված են նաև տե ղան քի 
բու սա կան ծած կույ թի կազ մը 
և  բույ սե րի զար գաց ման փու լը։

 Մե ղու նե րի հա մար թույ
նե րի օգ տա գոր ծումն ա ռա
վել վտան գա վոր է բույ սե րի 
ծաղկ ման շրջա նում, քա նի որ 
չծաղ կած բույ սե րին մե ղու նե
րը գրե թե չեն այ ցե լում, բա ցա
ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ 
տերև նե րից մա նա նա կամ ցող 
են հա վա քում։  Թու նա վոր ման 
ժա մա նա կը և  ուժգ նութ յու նը 
կապ ված են ա ռան ձին ծա ղիկ
նե րի կյան քի և  նեկ տա րա զատ
ման տևո ղութ յան հետ։  Մե ղու
նե րը քիչ են թու նա վոր վում այն 
բույ սե րի քի միա կան մշակ ման 
դեպ քում, ո րոնց ծա ղիկ նե
րի նեկ տա րա զա տու մը 12 օր 
է տևում։  Բարդ ծաղ կա բույ
լե րում ու զամբ յու ղիկ նե րում 
թույ նը եր կար է դի մա նում։ Այդ 
տե սա կե տից մե ղու նե րի հա
մար վտան գա վոր են ծաղկ ման 
շրջա նում բար դա ծաղ կա վոր 
կամ խա չա ծաղ կա վոր բույ սե
րի սրսկումն ե րը։

 Մե ղու նե րի թու նա վո րու մը 
կան խե լու հա մար գո յութ յուն 
ու նեն նա խազ գու շա կան մի 
շարք մի ջո ցա ռումն եր, ո րոնք 
ա պա հո վում են քի միա կան 
պատ րաս տուկ նե րի օգ տա գոր
ծու մը սահ ման ված կա նոն նե
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րով և  ժա մա նա կին, հաշ վի 
առ նե լով շրջա պա տի բույ սե րի, 
ինչ պես նաև մեղ վաըն տա նի քի 
կեն սա բա նա կան ու ֆի զիո լո
գիա կան ա ռանձ նա հատ կութ
յուն նե րը։ Վ նա սա տու նե րի դեմ 
ժա մա նա կին և  սահ ման ված 
ձևով ի րա կա նաց վող քի միա
կան մշա կու մը մեծ մա սամբ 
կան խում է մե ղու նե րի թու նա
վո րու մը։  Բույ սե րի քի միա կան 
մշա կու մից 35 օր ա ռաջ տվյալ 
վայ րից 10կմ  շա ռա վի ղով տա
րած քի բո լոր մեղ վա պահ նե րին 
պետք է տեղ ակ պա հել այդ 
մի ջո ցառ ման մա սին։

Այ գի նե րի և  ցան քա տա րա
ծութ յուն նե րի ճիշտ խնամ քը 
նույն պես կա րող է կան խել 
մե ղու նե րի թու նա վո րու մը։ Այ
գի նե րը թու նա քի մի կատ նե րով 
մշա կե լիս ծա ռե րի վրա նստում 
է շաղ տված թույ նի միայն 25
30%ը մնա ցած մա սը թափ վում 
է հո ղի կամ մո լա խո տե րի վրա։ 
 Վեր ջին նե րից մե ղու նե րը նեկ
տար ու ծաղ կա փո շի են հա
վա քում, հետ ևա բար, ե թե այդ 
մո լա խո տե րը ժա մա նա կին 
չվե րաց վեն, կա րող են մե ղու
նե րի թու նա վոր ման աղբ յուր 

դառ նալ։
 Մե ղու նե րի հի վան դութ

յուն նե րի և  թու նա վոր ման վե
րա բեր յալ ներ կա յում գոր ծող 
հրա հան գում նշվում է, որ մի
ջա տաս պան նե րով մե ղու նե
րի թու նա վո րու մը կան խե լու 
հա մար ծաղկ ման շրջա նում, 
ինչ պես նաև մո լա խո տա յին 
մեղ րա տու նե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում, ար գել վում է պտղա
տու ու խա ղո ղի այ գի նե րի, առ
վույ տի ու ե րեք նու կի դաշ տե րի 
քի միա կան մշա կու մը։ 

 Մե ղու նե րի թու նա վոր ման 
լուրջ վտանգ են խա ղո ղի և 
 խա ռը պտղա տու այ գի նե րը։ 
 Հա յաս տա նում խա ղո ղի և պտ
ղա տու այ գի նե րի մեծ մա սը 
զբա ղեց ված է տար բեր ժամ
կետ նե րում ծաղ կող սոր տե րով 
ու տե սակ նե րով, և  մի տե սա
կի բույ սի քի միա կան մշակ ման 
ժամկ ե տը չի հա մընկ նում մյու
սի հետ, ո րի հետ ևա նով ա ռաջ 
են գա լիս մե ղու նե րի զանգ վա
ծա յին թու նա վոր ման դեպ քեր։

 Մե ղու նե րին թու նա վո րում
նե րից պաշտ պա նե լու հա մար 
սրսկումն եր կա տա րե լիս եր
բեմն թույ նի հետ խառ նում են 

հո տա վետ նյու թեր (կար բո լաթ
թու /ֆե նոլ/, քա փուր /կամ
ֆա րա/, պի րի դին, նաֆ թա լին, 
սկի պի դար և  այլն), ո րոնց հո
տից մե ղու նե րը ծա ղիկ նե րին 
չեն մո տե նում մինչև թույ նի 
ազ դե ցութ յան վե րա նա լը։

Ե թե օգ տա գործ վող քի միա
կան նյու թի թու նա վոր ազ դե
ցութ յու նը կա յուն և  եր կար է 
պահ պան վում, ա պա մեղ վա
նո ցը տվյալ վայ րից պետք է 
հե ռաց նել կամ փե թակ նե րը 
տե ղադ րել մութ սեն յա կում 
կամ էլ փա կել փե թա կը` մե ղու
նե րին զրկե լով ա զատ թռիչ քի 
հնա րա վո րութ յու նից։ 

Ո րոշ տնտե սութ յուն նե րում 
մեղ վա նո ցի տե ղա փո խութ
յու նը կա տար վում է բույ սե րի 
քի միա կան մշա կու մից հե տո։ 
Ու շա ցած տե ղա փո խութ յունն 
արդ յու նա վետ չէ, քա նի որ 
թույ նի սկզբնա կան ազ դե
ցութ յամբ մեծ թվով դաշ տա
յին մե ղու ներ են ոչն չա նում։ 
 Բա ցի այդ, դրանք փե թակ են 
տե ղա փո խում թու նա վոր ված 
ծաղ կա փո շի` թու նա վո րու մը 
տա րա ծե լով նաև փե թա կում 
ե ղած մե ղու նե րի մեջ։  Մե ղու
նե րին փե թա կում փա կե լիս 
ար կա նոց նե րը ցան ցա պա տում 
են և խ նամ քով ծած կում անց
քե րը, քա նի որ փե թակ լույս 
թա փան ցե լու դեպ քում մե ղու
ներն ան հանգս տա նում են, և 
ն րանց մարմն ի ջեր մաս տի ճա
նը բարձ րա նում է։  Դա անդ րա
դառ նում է ըն տա նի քի նոր մալ 
կեն սա գոր ծու նեութ յան վրա։ 
 Փակ ված փե թա կում ջեր մաս
տի ճա նը կա րող է բարձ րա նալ 
նաև այն դեպ քում, երբ մե ղու
նե րը հան գիստ են, ուս տի փե
թակ նե րը դրվում են ծա ռե րի 

.................................................................................................................   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹ ՅՈՒՆ
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շվա քում կամ ծած կում կա նա
չով։

 Փակ փե թա կում մե ղու նե
րին ա պա հո վում են կե րի և ջ րի 
(23 լիտր օր վա հա մար) անհ
րա ժեշտ պա շա րով և  թարմ 
օ դի հոս քով։  Փակ ված վի ճա
կում մե ղու նե րը 10 ան գամ 
ա վե լի շատ ջուր են ծախ սում, 
քան ա զա տութ յան մեջ։ Դ րանք 
խիստ զգա յուն են նաև թթված
նի նկատ մամբ։  Շարժ ման, 
թռիչ քի կամ ան հան գիստ վի
ճա կում մե ղու նե րի թթված նի 
պա հան ջը ա վե լա նում է եր կու 
ան գամ։ Այս պես, օ րի նակ, 20 
օ րա կան մե ղու նե րի մի խումբ 
35 0Cում մեկ րո պեի ըն թաց
քում ծախ սում է 56 խոր. մմ 
թթ վա ծին, իսկ 21 0Cում ծախ
սը կի սով չափ կրճատ վում է։ 
Շն չա ռութ յան ուժգ նութ յու նը 
կախ ված է նաև մե ղու նե րի 
հա սա կից։ Օ րի նակ` 11 օ րա կան 
մե ղու նե րը 35 0Cում կլա նում 
են 30, իսկ 21 0Cում ՝ 11,3 խոր. 
մմ թթ վա ծին։

 Մի ջա վայ րի ջեր մաս տի ճա
նի տա տա նումն երն անդ րա
դառ նում են մեղ վի բջիջ նե րում 
է ներ գիա կան գոր ծըն թաց նե րի 

և շն չա ռութ յան վրա։  Բարձր 
ջեր մաս տի ճան նե րում դե պի 
հյուս վածք թթված նի հոս քի մե
ծա ցու մը սեր տո րեն կապ ված 
է բջջի շնչա ռութ յան ու մի տո
քոնդ րիումն ե րում է ներ գիա
կան փո խա նա կութ յան հետ և  
օր գա նիզ մի ջեր մաս տի ճա նը 
պահ պա նե լու պաշտ պա նա կան 
մի ջոց է։

 Մեղ վաըն տա նիք ներն օգ
տա գործ վում են նաև ջեր
մատ նա յին բույ սե րի խա չաձև 
փո շոտ ման հա մար, ուս տի 
ջեր մատ նե րում մե ղու նե րը 
թու նա վո րումն ե րից պաշտ
պա նե լու հա մար կի րա ռում են 
վե րը նշված մի ջո ցա ռումն ե րը: 
 Մաս նա վո րա պես, ջեր մատ
ներն ու ջեր մոց ներն աե րո
զո լա յին ե ղա նա կով մշա կե
լուց ա ռաջ մե ղու նե րին շեն
քից հա նում են, իսկ սրսկման 
դեպ քում սահ մա նա փակ վում 
են միայն ար կա նոց նե րը փա
կե լով։ Ո րոշ դեպ քե րում, երբ 
օգ տա գործ վող թույ նի ազ դե
ցութ յու նը միայն մի քա նի ժամ 
է տևում, ար կա նոց նե րը չեն 
փա կում։ Այդ դեպ քում թույ նը 
շաղ են տա լիս ե րե կո յան ժա

մե րին՝ մե ղու նե րի թռիչ քից հե
տո։  Գի շեր վա ըն թաց քում թույ
նի վտան գա վոր ազ դե ցութ
յու նը մեծ մա սամբ անց նում է։ 
Դ րան նպաս տում է ջեր մա տան 
բարձր ջեր մաս տի ճա նը։

 Մի ջա տաս պան նե րը մի
ջատ նե րի օր գա նիզ մում նյու
թա փո խա նա կութ յան բնա կան 
բա ղադ րա մա սեր չեն։  Սա կայն 
այժմ վնա սա տու նե րի դեմ քի
միա կան պայ քա րի ուժգ նա
ցումն ստեղ ծել է այն պի սի պայ
ման ներ, ո րոն ցում մի ջա տաս
պան նե րի ազ դե ցութ յու նը ո րոշ 
մի ջատ նե րի հա մար դար ձել է 
ար տա քին մի ջա վայ րի կար ևոր 
գոր ծոն։ Վ նա սա տու մի ջատ նե
րի մի մասն այդ սպա նիչ գոր
ծո նի նկատ մամբ ձեռք է բե րել 
հար մար վե լու հատ կութ յուն։ 
Ա րագ բազ մաց ման և բ նա կան 
ընտ րութ յան ճա նա պար հով 
ա ռա ջա ցել են մի ջատ նե րի նոր 
ձևեր ու տե սակ ներ, ո րոնք օժտ
ված են թույ նե րի նկատ մամբ 
ընտ րո ղա կան դի մաց կու նութ
յամբ։ Ել նե լով դրա նից, պայ քա
րի մի ջոց նե րը արդ յու նա վետ 
դարձ նե լու հա մար կար ևոր է 
ու սումն ա սի րել մի ջատ նե րի 
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օր գա նիզ մում թույ նե րի ազ դե
ցութ յան կեն սա քի միա կան մե
խա նիզմն ե րը, ֆի զիո լո գիա
կան խախ տումն ե րի պատ ճառ
նե րը, ո րոնք հան գեց նում են 
նոր մալ կեն սա գոր ծու նեութ յան 
փո փոխ ման և  ոչն չաց ման։ Այդ 
հան գա ման քը վեր ջին տաս
նամ յակ նե րում նպաս տել է 
աշ խար հի տար բեր կեն սա քի
միա կան լա բո րա տո րիա նե րում 
մի ջատ նե րի հյուս վածք նե րում 
նյու թա փո խա նա կութ յան մեջ 
մի ջա տաս պան նե րի ազ դե ցութ
յան հե տա զո տութ յուն նե րի ծա
վալ մա նը ։

 Կեն դա նի նե րի զար գաց
ման է վոլյ ու ցիա յի ըն թաց քում 
հյուս վածք նե րում և բ ջիջ նե
րում մշակ վել են օր գա նիզմ 
ներ մուծ ված օ տար մո լե կուլ
նե րի վնա սա զերծ ման բարդ 
մե խա նիզմն եր։  Մի ջատ նե րի 
օր գա նիզ մում թու նա զերծ ման 
ո րոշ մե խա նիզմն եր նման են 
ող նա շա րա վոր կեն դա նի նե րի 
օր գա նիզ մում գոր ծով մե խա
նիզմն ե րին։ Օ րի նակ` բեն զո
յա կան թթուն և՛ մի ջատ նե րի, և՛ 
ող նա շա րա վոր նե րի մոտ գլի
ցի նի հետ է կապ վում հի պու
րաթթ վի տես քով, ֆե նոլ նե րը 
միա նում են գլյու կու րո նաթթ վի 
հետ և  այլն։  Ֆե նոլ նե րի թու նա
զերծ ման մի ե ղա նակ է դրանց 
միա ցումն ա ցե տի լաց ված ցիս
տեի նին։  Սեն յա կա յին ճան ճի 
օր գա նիզ մում միկ րո սոմն ե րի 
ֆեր մեն տա յին հա մա կար գի 
մաս նակ ցութ յամբ նավ թա լի
նը վե րած վում է նավ թո լի, որն 
այ նու հետև վնա սա զերծ վում է՝ 
կապ վե լով վե րը նշված նյու թե
րի հետ։

Ք լո րաց ված ած խաջ րա ծին
նե րի խմբին պատ կա նող մի
ջա տաս պան նե րի ազ դե ցութ
յան մե խա նիզ մը դեռևս ամ

բող ջութ յամբ չի ու սումն ա սիր
վել, սա կայն, դա տե լով թու
նա վոր ման ախ տան շան նե րից, 
ախ տա հար վում է մի ջատ նե րի 
նյար դա յին հա մա կար գը։ Օժտ
ված լի նե լով ջրա մերժ (հիդ
րո ֆոբ) հատ կութ յամբ՝ այդ 
միա ցութ յուն նե րը միա նում են 
լի պիդ նե րի հետ և մտ նում լի
պոպ րո տեի դա յին թա ղանթ նե
րի կա ռուց ված քի մեջ՝ ազ դե
լով դրանց բնա կա նոն գոր ծըն
թաց նե րի վրա։ 

 Ֆոս ֆո րօր գա նա կան մի ջա
տաս պան նե րի ազ դե ցութ յու նը 
կապ ված է ա ցե տիլ խո լի նէս թե
րա զա ֆեր մեն տի ակ տի վութ
յան ճնշման հետ, ո րը կար ևոր 
դեր է խա ղում նյար դա յին հա
մա կար գի ֆունկ ցիա յի մեջ և  
ո րի հետ սեր տո րեն կապ ված 
է ա ցե տիլ խո լի նի ան ջա տու
մը, ո րը կա տար վում է նյար
դա թե լով (սի նապս) նյար դա
յին իմ պուլ սի հա ղորդ ման ըն
թաց քում։  Ֆոս ֆո րօր գա նա կան 
մի ջա տաս պան նե րը տար բեր 
բա ղադ րութ յուն ու նեն, դրանք 
հատ կա պես ֆոս ֆո րա կան 
կամ պի րո ֆոս ֆո րա կան թթվի 
բարդ ե թեր ներ են։ Այդ նյու թե
րը, փո խազ դե լով ա ցե տիլ խո
լի նէս թե րա զա յի ակ տիվ խմբի 
հետ, ա ռա ջաց նում են հա մե
մա տա բար կա յուն ֆոս ֆո րի
լաց ված հա մա լիր ներ։ Ո րոշ 
նյու թե րի ներ կա յութ յամբ դե
ֆոս ֆո րաց ման ճա նա պար հով 
ֆեր մեն տի սկզբնա կան ակ
տի վութ յու նը վե րա կանգն վում 
է։  Ֆոս ֆո րօր գա նա կան միա
ցութ յուն նե րով թու նա վոր վե լու 
դեպ քում այդ նյու թերն օգ տա
գործ վում են որ պես հա կա
թույն։

 Պարզ վել է, որ ֆոս ֆա տազ
նե րը նույն պես մաս նակ ցում 
են ֆոս ֆո րօր գա նա կան մի ջա
տաս պան նե րի վնա սա զերծ մա

նը։  Մի ջատ նե րի հյուս վածք նե
րում ֆեր մենտ նե րը կա տա լի
զում են նաև ֆոս ֆո թիո լա յին 
մի ջա տաս պան նե րի օք սի դա
ցու մը` ա ռա ջաց նե լով դրանց 
ֆոս ֆո րա յին, իսկ ֆոս ֆոա
միդ նե րից՝ օք սի մե թի լա յին հա
ման ման ներ, ո րոնք օժտ ված 
են ա վե լի մեծ հա կա խո լի նէս
թե րա զա յին ակ տի վութ յամբ, 
քան ե լա կե տա յին միա ցութ
յուն նե րը։  Ֆոս ֆո թիո նատ ներն 
օք սի դաց վում են հատ կա պես 
մի ջատ նե րի ճար պա յին մարմ
նի կում, որ տեղ ըն թա նում է 
նաև ֆոս ֆա տիդ նե րի հիդ րոք
սի լա ցու մը։

 Ժա մա նա կա կից մի ջա տաս
պան նե րի մեջ կար ևոր խումբ 
են կազ մում կար բա մատ նե րը, 
ո րոնք կար բա մաթթ վի փո խա
կերպ ված էս թեր ներն են և ճն
շում են խո լի նէս թե րա զա յի ակ
տի վութ յու նը` չազ դե լով ա րի
լէս թե րազ նե րի վրա։  Պարզ վել 
է, որ ո րոշ մի ջատ նե րի հյուս
վածք նե րում կար բա մատ նե րը 
շատ ա րագ են փո խա նակ վում։ 
Ո րոշ դեպ քե րում կար բա մատ
նե րի քայ քա յու մը կա տար վում 
է նաև հիդ րո լի զի և  օք սի դաց
ման մի ջո ցով։

Ընդ հան րաց նե լով վե րը 
բեր վա ծը` կա րե լի է նշել, որ 
գյու ղատն տե սութ յան մեջ թու
նա քի մի կատ նե րի ժա մա նա կին 
և  ագ րո կա նոն նե րին հա մա
պա տաս խան օգ տա գոր ծու մը 
կբարձ րաց նի մշա կո վի բույ սե
րի վնա սա տու նե րի դեմ պայ
քա րի արդ յու նա վե տութ յու նը, 
կա պա հո վի մեղ րա տու մե ղու
նե րի և  բույ սե րի վայ րի փո շո
տիչ նե րի անվ տան գութ յու նը` 
նպաս տե լով բույ սե րի բեր
քատ վութ յան բարձ րաց մա նը 
և  մեղ վա բու ծութ յան զար գաց
մա նը։

.................................................................................................................   ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹ ՅՈՒՆ



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

2
. 

2
0
1
9

50

ԳԵՎՈՐԳ ԴԱՆԱԳՈՒԼՅԱՆ

Հայ-Ռուսական համալսարանի 
պրո  ֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և 
դեղագործական քիմիայի 
ԳՏ կենտրոնի օրգանական քիմիայի 
ինստիտուտի լաբորատորիայի վարիչ,
քիմիական գիտությունների դոկտոր, 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 
Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլոր տը` հետերոցիկլային միացություն-
ներ, կենսաակտիվ նյութերի սինթեզ

ՀԱՄԸ, ՀՈՏԸ ԵՎ 
ԱՐՈՄԱՏԻԿ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՆՅՈՒԹԵՐԸ

Մ արդու ամե նա հա ճե լի զգա ցո
ղու թյուն նե րից մե կը քաղցր հա

մի զգա ցումն է: Ինչ պես հայտ նի է օր գա
նա կան քի մի ա յի դպրո ցա կան ծրագ րից, 
ամե նա տա րած ված քաղց րա համ նյու թե
րը ած խաջ րերն են` սա խա րո զը (շա քար), 
գլյու կո զը և ու րիշ ներ: Ած խաջ րերն արո
մա տիկ մի ա ցու թյուն ներ չեն, սա կայն վեր
ջին նե րիս ածան ցյալ նե րի շար քում հայտ
նա բեր վել են բազ մա թիվ քաղց րա համ 
նյու թեր, որոնք քաղց րու թյամբ գե րա զան
ցում են շա քա րին: Այդ նյու թե րի կի րա ռու
մը հա ճախ պայ մա նա վոր ված է նրա նով, 
որ ած խաջ րե րի օգ տա գոր ծու մը պատ
ճառ է դառ նում այն պի սի վտան գա վոր և 
տա րած ված հի վան դու թյուն նե րի առա
ջաց ման, ինչ պի սիք են շա քա րախ տը (շա
քա րա յին դի ա բետ) և ճար պա կա լու մը (գի
րու թյուն): 

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ................................................................................................................  
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Առա ջին ար հես տա կան 
քաղ րա համ նյու թե րից մե կը 
սա խա րինն է, որը սին թեզ վել 
է դե ռևս 1879 թ.: Այն 400  500 
ան գամ քաղցր է շա քա րից, 
սա կայն, ի տար բե րու թյուն 
շա քա րի, կա լո րա կա նու թյու
նից զուրկ է, քա նի որ հե ռա
նում է օր գա նիզ մից առանց 
փո փո խու թյուն նե րի, այ սինքն` 
օր գա նիզ մում չի յու րաց վում:  
Այն սո վո րա բար օգ տա գործ

վում է նատ րի ու մա կան աղի 
հիդ րա տի տես քով բազ մա թիվ 
մթերք նե րի ար տադ րու թյան 
մեջ՝ ըմ պե լիք նե րի, մաս տա կի, 
քաց րա վե նի քի, դոն դող նե րի, 
տոր թե րի և այլն (սննդա յին 
հա վե լում E 954):

Սա խա րի նի հա մը զգաց
վում է նույ նիսկ ավե լի քան 1 
մի լի ոն ան գամ նոս րաց նե լուց 
հե տո: 

Ցա վոք, մինչ օրս չկա որևէ 

տե սու թյուն այն գոր ծոն նե րի 
մա սին, որոնք ազ դում են հա
մի առա ջաց ման վրա: Հայտ նի 
է, որ նյու թե րը փո խազ դում են 
լեզ վին տե ղա կայ ված հա մա
յին ռե ցեպ տոր նե րի հետ: Փո
խազ դե ցու թյան ու ժը և հա մա
յին որա կը (քաղցր, դա ռը, կծու 
և այլն) կախ ված է ինչ պես 
նյու թի կա ռուց ված քից, այն
պես էլ առան ձին ֆունկ ցի ո
նալ խմբե րից: 

Այս պես, հայտ նի է, որ մե թիլ 
խմբի նե րա ռու մը սա խա րի նի 
մո լե կու լի մեջ հան գեց նում է 
դրա հա մի ան հե տաց ման: Հե
տաքր քիր է նաև այն, որ իզո
մեր նե րը կա րող են ու նե նալ 
տար բեր հա մա յին որակ ներ: 
Այս պես, մե թիլ խմբի նե րա ռու
մը 3նիտ րո ա նի լի նի մո լե կու լի 
տար բեր դիր քե րում փո խում է 
նյու թի հա մը: 

Լեզ վի հա մա յին ըն կա լիչ նե րը

քաղցր է 
Սա խա րին

քաղցր է
Սա խա րի նի 

նատ րի ու մա կան աղ

ան համ է
N-մ» թիլ ëա խա րին

անհամ                             անհամ

քաղցր

.................................................................................................................   ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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Նատրիումի գլ յուտամատ (E 621)               Նատրիումի գուանիլատ (E 627)

Նշված առա ջին իզո մե րում 
մե թիլ խմբի փո խա րի նու նը 
պրո պի լօք սի խմբով (C3H7O), 
հան գեց նում է զգա լի ո րեն 
ավե լի քաղցր նյու թի առա ջաց
ման` ավե լի քաղցր, քան սա
խա րինն է: Այդ նյու թը՝ 2պրո
պօք սի5նիտ րո ա նի լի նը, 5000 
ան գամ քաղցր է շա քա րից 
(սա խա րոզ):

Սննդի ար դյու նա բե րու թյան 
մեջ, սա խա րի նից բա ցի, լայ
նո րեն կի րառ վում է նաև աս
պար տա մը` եր կու ամի նաթ
թու նե րից (աս պա րա գի նաթ թու 
և ֆե նի լա լա նին) կազմ ված դի
պեպ տի դի մե թի լա յին էս թե րը: 
Այն հա մար վում է սննդա յին 
քաղց րա ցու ցիչ և օգ տա գործ
վում է որ պես սննդա յին հա
վե լում E 951: Առա ջին ան գամ 
սին թեզ վել է 1965 թ., 160  200 
ան գամ քաղցր է շա քա րից և 
օգ տա գործ վում է որ պես շա
քա րին փո խա րի նող նյութ, 
ինչ պես նաև ոչ ալ կո հո լա յին 
խմիչք նե րի, մաս տա կի, յո
գուրտ նե րի, կոն ֆետ նե րի և 
այլ մթերք նե րի քաղց րաց ման 
հա մար: Այն օգ տա գոր ծում են 
նաև շա քա րախ տով հի վանդ
նե րը:

Աս պար տա մ

Հա ճախ նույն հա մը տար բեր 
մար դիկ ըն կա լում են տար բեր 

կերպ: Այս պես, մարդ կանց 25 
%ը ֆե նիլ թի ո մի զա նյու թը հա
մա րում է ան համ նյութ, մինչ
դեռ, 75 %ը կար ծում է, որ այն 
դառն է: 

Աշ խար հում ամե նա քաղց րը 
հա մար վում է <<Դի ա նի սի մո» 
ան վա նու մը կրող նյու թը, որն 
ստեղծ վել և ար տո նագր վել է 
Ճա պո նի ա յում: Այն 40000 ան
գամ քաղցր է շա քա րից: Են
թադր վում է, որ բո լոր փոր
ձար կումն ե րի ավար տից հե տո 
այն կա րող է օգ տա գործ վել 
շո կո լա դի ար տադ րու թյու նում: 
Հաշ վարկ նե րը ցույց են տվել, 
որ այս նյու թի ըն դա մե նը 3 կա
թի լը բա վա րար է ջրի կամ թե
յի 60 տոն նան քաղց րաց նե լու 
հա մար: 

Դի ա նի սի մո

Հա մի ձև ա փո խիչ ներ 
(մո դի ֆի կա տոր ներ)

Խո սե լով հա մի մա սին, չի 
կա րե լի չնշել այն նյու թե րը, 
որոնք ստա ցել են հա մի ձև ա
փո խիչ ներ (մո դի ֆի կա տոր ներ) 

ան վա նու մը: Սրանց յու րա
հատ կու թյունն այն է, որ դրանք 
ըն դու նակ են փո խել սննդի 
հա մը: Այդ նյու թե րից շա տերն 
ան ջատ վել են տար բեր բույ
սե րից և շատ վա ղուց ար դեն 
օգ տա գործ վում են ու տեստ նե
րի հա մը փո փո խե լու հա մար: 
Ներ կա յում սննդար դյու նա
բե րու թյան մեջ լայ նո րեն օգ
տա գործ վում են նմա նա տիպ 
նյու թեր, որոնք ու տեստ նե րը 
դարձ նում են ավե լի գրա վիչ 
և ախոր ժե լի` բարձ րաց նե լով 
դրանց հա մա յին ար ժա նիք նե
րը: Ձև ա փո խիչ նե րից ամե նա
պար զը հա մար վում է նատ րի
ու մի գլյու տա մա տը (գլյու տա
մի նաթթ վի նատ րի ու մա կան 
աղը): Նատ րի ու մի գո ւա նի լա
տը 198 ան գամ ավե լի ակ տիվ 
է և հա մար վում է ավե լի ու ժեղ 
գոր ծող նյութ, այն պա րու նա
կում է գո ւա նի նի հա մա կարգ: 
Վեր ջինս պու րի նի ածան ցյալ 
է, իսկ պու րի նը մտնում է նուկ
լե ի նաթ թու նե րի (ԴՆԹ, ՌՆԹ) 
կազ մու թյան մեջ:

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ................................................................................................................  
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Ար տադ րող ներն ավե լաց
նում են հա մի տար բեր ձև ա փո
խիչ ներ գա զա վոր ված ըմ պե
լիք նե րի, չիպ սե րի, պա հա ծո
յաց ված սննդամ թեր քի, արագ 
սննդի տար բեր ու տեստ նե րի 
բա ղադ րու թյան մեջ, դրանք 
դարձ նե լով ավե լի ախոր ժե լի, 
ստի պում են ավե լի շատ ու
տել, քա նի որ սնունդ ըն դու նե
լիս քաղ ցի զգա ցու մը չի վե րա
նում, և հա գեց ման զգա ցո ղու
թյու նը զգա լի ո րեն ավե լի ուշ է 
ի հայտ գա լիս:

Հե տաքր քիր հատ կու
թյուն ու նի քլո րա գե նա յին կամ 
3կո ֆե իլ քի նա յին թթուն: Այն 
ստաց վում է ար տի ճոկ կամ 
կան կար կոչ վող բույ սից և 
առա ջաց նում է քաղց րի զգա
ցո ղու թյուն ցան կա ցած տի պի 
սնունդ ըն դու նե լիս: Այս պես, 
եթե բե րա նը մի քա նի րո պե 
ողո ղենք այս թթվի լու ծույ
թով, ապա ան կախ նա խոր դող 
սննդի հա մից, նույ նիսկ եթե 
այն եղել է դա ռը կամ թթու, 
կու նե նանք քաղցր հա մի զգա
ցում: Ինչ պես երև ում է բա նա
ձև ից, նշված նյու թե րը բեն զո լի 
ածան ցյալ ներ են:

Արո մա տիկ բույ րեր 
կամ բու րա վետ արո-

մա տիկ նյու թեր 

Օր գա նա կան նյու թե րի շար
քում հա տուկ տեղ են զբա ղեց
նում արո մա տիկ մի ա ցու թյուն
նե րը: Ինչ պես և օր գա նա կան 
նյու թե րի մե ծա մաս նու թյու նը՝ 
դրանք հո տա վետ նյու թեր են, 
հա ճախ սուր, իսկ հիմն ա կա
նում` տհաճ հո տով: Սա կայն 
դրանք ստա ցել են «արո մա
տիկ» ան վա նու մը, այ սինքն` 
բու րա վետ, հո տա վետ: Բանն 
այն է, որ այդ շար քի առա ջին 
հայտ նա բեր ված մի քա նի մի ա
ցու թյուն, որոնք ան ջատ վել են 
բույ սե րից (նուշ, վա նիլ, դար

չին, մե խակ) ու նեն հա ճե լի 
հոտ, նման են իրենց կա ռուց
ված քով և քի մի ա կան հատ կու
թյուն նե րով, այդ պատ ճա ռով 
մի ա վոր վել են նույն խմբում և 
ստա ցել «արո մա տիկ» ան վա
նու մը: Այս պես, օրի նակ, նիտ
րո բեն զո լը (C6H5NO2) ու նի դա
ռը նշի, դարչ նա յին ալ դե հի դը՝ 
դարչ նի հոտ, իսկ բեն զո լա յին 
օղակ պա րու նա կող մեկ այլ ալ
դե հիդ` վա նի լի նը (4հիդ րօք
սի3մե թօք սի բեն զալ դե հիդ)՝ 
վա նի լի հոտ: Ավե լի ուշ պարզ
վել է, որ կա ռուց ված քով և քի
մի ա կան հատ կու թյուն նե րով 
արո մա տիկ մի ա ցու թյուն նե րի 
խմբին պատ կա նող նյու թե րի 
մե ծա մաս նու թյու նը բու րա վետ 
չէ, նույ նիսկ հա կա ռա կը` ու նի 
տհաճ, վա նող հոտ, սա կայն 
այդ մի ա ցու թյուն նե րին տրված 
ընդ հա նուր ան վա նու մը պահ
պան վել է մինչ այ սօր: 

3, 4-երկ հիդ րօք սի դարչ նաթ թու

 քլո րա գե նա յին  թթուն 

A               B

C

D

E

A. Բենզալդեհիդ 
 (նշի հոտ) 
B. Նիտրոբենզոլ 
 (նշի հոտ)
C. 4-հիդրոքսի-3-մեթօք-
 սի բենզալդեհիդ
 (վանիլի հոտ)
D. Դարչնային ալդեհիդ
 (դարչնի հոտ) 
E. Էվգենոլ 
 (մեխակի հոտ) 

.................................................................................................................   ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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թե րի թվին է պատ կա նում վա
նի լի նը, որն ու նի յու րա հա տուկ 
բույր, և այն շատ են օգ տա
գոր ծում աշ խար հի բո լոր հրու
շա կա գործ նե րը: 

Բու րա վետ նյու թե րից շա
տե րը պա րու նա կում են որո շա
կի ֆունկ ցի ո նալ խմբեր: Օրի
նակ` հայտ նի է, որ կար բո նաթ
թու նե րի էս թեր նե րից շա տերն 
ու նեն ծաղ կա յին կամ մրգա յին 
բույր: Հո տա վետ շատ նյու թեր 
պատ կա նում են սպիրտ նե րի, 
ալ դե հիդ նե րի կամ կե տոն նե րի 
թվին: Ստո րև ներ կա յաց ված 
են մի քա նի կար բո նաթ թու
նե րի էս թեր նե րի բա նա ձև եր 
(բեն զո լի ածան ցյալ ներ), որոնք 
ու նեն բնո րոշ հա ճե լի հոտ: 

Էթիլ ֆե նօք սի ա ցե տատ (ֆե
նօք սի քա ցա խաթթ վի էթիլ էս
թեր, (1)), ու նի մեղ րի հոտ:

Էթիլ ֆե նի լա ցե տատ (ֆե
նիլ քա ցա խաթթ վի էթիլ էս թեր, 
(2)), ու նի ծաղ կամր գա յին հոտ, 
նրա իզո մե րը՝ ֆե նի լէ թի լա ցե
տա տը (3), ու նի մրգի և կա նա
չե ղե նի հոտ:

Իզո ա միլ ցի նա մատ (դարչ
նաթթ վի իզո ա միլ էս թեր, (4)) 
ու նի կա կա ո յի յու ղի հոտ, քա
ցա խաթթ վի պա րամե թօք սի
բեն զի լա յին էս թե րը (անի սի
լա ցե տատ, (5))` ազն վա մո րու 
հո տով հե ղուկ է:

Ֆե նի լէ թա նո լի (6) հո տը 
վարդ է հի շեց նում, ֆրե նա լի նը 
(7)` ձմե րուկ, մե թիլ նավ թիլ կե
տո նը (8) ու նի նարն ջի ծա ղիկ
նե րի բույր: 

6

7 8

Մե խա կի սուր հոտ ու նի էվ
գե նո լը (2մե թօք սի4ալիլ ֆե
նոլ), որն ստաց վում է ռե հա նի 
և մե խա կի յու ղից: Նրա իզո
մե րը՝ իզո էվ գե նո լը (2մե թօք
սի4պրո պե նիլ ֆե նոլ), օժտ
ված է մե խա կի ավե լի հա ճե
լի և մեղմ հո տով: Եր կուսն էլ 
օգ տա գործ վում են օծա նե լի քի, 
գե ղա րա րու թյան և օճա ռի ար
տադ րու թյուն նե րում: 

Թվարկ ված բո լոր նյու թերն 
օգ տա գործ վում են սննդի ար
դյու նա բե րու թյու նում, քա նի որ 
թու նա վոր չեն: Դրան ցից շա
տերն օգ տա գործ վում են նաև 
օծա նե լի քի և օճա ռի ար տադ
րու թյան մեջ:

Հե տաքր քիրն այն է, որ նյու
թե րի հո տը մե ծա պես կախ ված 
է դրանց կոն ցենտ րա ցի ա յից, 
այ սինքն` լուծ ման, նոս րաց ման 
աս տի ճա նից: Որոշ դեպ քե
րում դա կա րող է հան գեց նել 
զար մա նա լի ար դյուն քի: Այս
պես, սկա տո լը (3մե թի լին դոլ), 
որն արո մա տիկ հե տե րո ցիկ

1 2 3 4 5

Արո մա տիկ շատ նյու թեր ու
նեն հա ճե լի հոտ` բույր: Դրանք 
մտնում են ոչ մի այն բնա կան 
հա մե մուն քե րի բա ղադ րու թյան 
մեջ, այ լև օգ տա գործ վում են 
գե ղա րար և բու րա վետ կոմ
պո զի ցի ա նե րի ստեղծ ման հա
մար: Այս պես, դարչ նալ դե հի դը՝ 

3ֆե նիլպ րո պե նա լը հե
ղուկ է, որը պայ մա նա վո րում 
է դարչ նի բույ րը: Այդ նյութն 
օգ տա գործ վում է օծա նե լիք
նե րի հա մադ րու թյուն նե րում 
(կոմ պո զի ցիա), սննդի ար դյու
նա բե րու թյան մեջ՝ սննդա յին 
էսեն ցի ա նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար: 

Բեն զալ դե հի դը, որն օգ
տա գործ վում է դարչ նալ դե հի
դի ստաց ման ռե ակ ցի ա յում, 
ու նի դա ռը նշին բնո րոշ հոտ 
և նույն պես լայ նո րեն օգ տա
գործ վում է օծա նե լիք նե րի 
հա մադ րու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև սննդար դյու նա բե րու թյան 
մեջ՝ սննդա յին էսեն ցի ա նե րի 
պատ րաստ ման հա մար: 

Ամե նա տա րած ված և օգ
տա գործ վող բու րա վետ նյու

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ................................................................................................................  
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լիկ մի ա ցու թյուն է, ու նի բնո
րոշ գար շա հոտ: Այն մար դու և 
կեն դա նի նե րի օր գա նիզ մում 
առա ջա նում է հաստ աղի
քում՝ բակ տե րի ա նե րի ազ դե
ցու թյամբ ըն թա ցող տրիպ տո
ֆա նի (սպի տա կուց նե րի մեջ 
մտնող ամի նաթ թու) քայ քայ
ման ար դյուն քում: «Սկա տոլ» 
բա ռը հու նա րե նից թարգ մա նա
բար նշա նա կում է «ար տա զա
տում»: Չնա յած այս ոչ հա ճե լի 
բնու թագր մա նը, հայտ նի է, որ 
սկա տո լը խիստ նոսր լու ծույթ
նե րում ձեռք է բե րում մա նու
շա կի հոտ: Այն օգ տա գործ վում 
է օծա նե լի քի ար տադ րու թյան 
և նույ նիսկ սննդար դյու նա
բե րու թյան մեջ, ինչ պես նաև 
ծխա խո տի ար տադ րու թյու նում 
որ պես արո մա տիկ նյութ: Չտե
ղա կալ ված ին դո լը մա քուր վի
ճա կում նույն պես ու նի ան դուր 
հոտ, սա կայն նոսր լու ծույթ նե
րում ձեռք է բե րում հաս մի կի 
բույր: Այ նո ւա մե նայ նիվ, օծա
նե լի քի ար տադ րու թյու նում այն 
ամե նից առաջ օգ տա գործ վում 
է որ պես հո տի սև ե ռիչ, քա նի որ 
օժտ ված է կպչուն, դժվար հե
ռա ցող հո տով, որի օգ նու թյամբ 
սև ե ռում, կապ վում են տար բեր 
հո տեր (բույ րեր, արո մատ ներ): 
Արո մատ բառն այս դեպ քում 
օգ տա գոր ծե լիս նկա տի ու
նենք հա ճե լի, հո տա վետ բույ
րով նյու թե րը, որոնք և մտնում 
են օծա նե լի քի բա ղադ րու թյան 
մեջ: Այն օծա նե լի քը դարձ նում 
է ավե լի բարձ րա կարգ:

 Առա վել թան կար ժեք օծա
նե լի քը գնա հատ վում է նրա
նում բնա կան, կեն դա նա կան 
ծագ ման նյու թե րի առ կա յու
թյամբ: Դրանք ամե նից առաջ 
օգ տա գործ վում են որ պես հո
տի սև ե ռիչ ներ (հո տը կա պող 
նյու թեր): Նման ար ժե քա վոր 
նյու թե րի շար քին են դաս վում 

ամբ ռան և մուշ կին: Ամբ ռա կա 
կե տե րի մար սո ղա կան հա մա
կար գում: Այն ար տա թո րան քի 
ձև ով ար տա նետ վում է Խա
ղաղ և Հնդկա կան օվ կի ա նոս
ներ: Կոշտ, շատ տհաճ հո տով 
նյութ է: Սա կայն նոս րաց ված 
ձև ով օգ տա գործ վում է թան
կար ժեք ֆրան սի ա կան և արա
բա կան օծա նե լիք նե րում որ
պես հո տի սև ե ռիչ: 

Մուշկ (լա տի նե րեն` muscus, 
սանսկ րիտ՝ մուշ կաս՝ ամոր ձա
պարկ) ու ժեղ հո տով նյութ է, 
ար տադր վում է որոշ կեն դա
նի նե րի արու նե րի մշկա գեղ
ձե րից (եղ նիկ, ոչ խա րա ցուլ, 
մշկայ ծյամ, մշկա մուկ և այլն): 
Այն նույն պես սև ե ռում է օծա
նե լի քի հո տը: Բնու թյան մեջ 
դրա մի ջո ցով կեն դա նի նե րը 
նշում են սե փա կան տա րած քը, 
օգ տա գոր ծում են նաև էգե րին 
գրա վե լու հա մար: Մուշկն օգ
տա գործ վում է օծա նե լի քի ար
տադ րու թյան մեջ։

Ամբռայի և մուշկի շնորհիվ 
օծանելիքի բույրը երկար է 
պահպանվում: Ավելին, քանի որ 

ամբռայով և մուշկով սևեռ  ված՝ 
օծա նե լի քի բա ղադ րու թյան մեջ 
մտնող տար բեր (մի չև 30ից 50) 
նյու թեր գո լոր շի ա նում են տար
բեր արա գու թյուն նե րով, նման 
թան կար ժեք օծա նե լիք նե րի 
բույ րը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
աս տի ճա նա բար փոխ վում է՝ 
մնա լով հա ճե լի և անկրկ նե լի 
շատ եր կար ժա մա նակ (նույ
նիսկ մի քա նի ամիս, ան գամ` 
տա րի): Հենց այդ բա ղադ րիչ
ներն են օծա նե լի քը դարձ նում 
թան կար ժեք և բարձ րա կարգ: 

Ամբ ռա յի և մուշ կի սին
թեզ ված նմա նակ նե րը, որոնք 
իրենց հո տով հի շեց նում են այս 
նյու թե րը, իհար կե, ամ բող ջու
թյամբ չեն կա րող փո խա րի նել 
դրանց: 

Նշենք, որ ամե նա հայտ նի 
օծա նե լիք նե րից մե կը` «Շա նել 
N5»ը, պա րու նա կում է մի քա նի 
տաս նյակ բա ղադ րիչ ներ, այդ 
թվում` նաև ամբ ռա և մուշկ:

Մա քուր ամբ ռա յի և մուշ կի 
մեկ գրա մը կա րող է ար ժե նալ 
մին չև մի քա նի հա րյուր եվ րո: 

սկատոլ                                տրիպտոֆան                                       ինդոլ

Ամբռա

.................................................................................................................   ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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Ի ԴԵՊ

Աշ խար հում կա 88 դո լա րա
յին կին– մի լիար դա տեր: Ն րան
ցից 56ն  ապ րում է Չի նաս
տա նում, 15ը՝ ԱՄՆում, 8ը՝ 
Անգ լիա յում և մե կա կան՝ մյուս 
9 երկր նե րում:

2017 թ. ԱՄՆում ա ճուր դով 
վա ճառ վել են գի տութ յան և 
տեխ նի կա յի պատ մութ յան հետ 
կապ ված ո րոշ ցու ցան մուշ ներ: 
432 հա զար դո լա րով վա ճառ
վել է Այնշ տայ նին պատ կա նող 
փոք րիկ հե ռա դի տա կը: Ս տիվ 
Ջոբ սի ավ տոտ նա կում պատ
րաստ ված ա ռա ջին 50 «Էյփլ» 
հա մա կար գիչ նե րից մե կի հա
մար գնոր դը վճա րել է 375 հա
զար դո լար:

Անգ լիա ցի ֆի զիո լոգ նե րը 
ծխե լը թող նել ցան կա ցող նե րին 
խոր հուրդ են տա լիս զբաղ վել 
վազ քով: Օ րա կան առն վազն 
կես ժամ յա վազ քի շնոր հիվ 
ծխե լը թող նե լու հա վա նա կա
նութ յունն ա ճում է 55 %ով, իսկ 
ծխե լը վերսկ սե լու հա վա նա կա
նութ յու նը՝ նվա զում 43 %ով:

Ած խաթ թու գա զի 1 տոն նա
յի ար տա նետ ման հետ ևան քով 
Արկ տի կա յում հալ վում է 3 մ3: 1 
տոն նա CO2 ա ռա ջա նում է մի
ջին ավ տո մե քե նա յի 5000 կմ 
վազ քի արդ յուն քում:

C վի տա մի նի օգ նութ յամբ 
մրսա ծութ յուն բու ժե լու գա
ղա փա րը, ո րը տա րած ված էր 
1960ա կան նե րին, չի ար դա
րաց րել ի րեն. ըստ Անգ լիա յում 
11 հա զար մար դու մաս նակ
ցութ յամբ կա տար ված 25 կլի նի
կա կան հե տա զո տութ յուն նե րի՝ 
մրսա ծութ յու նը կա րե լի է կան
խել D վի տա մի նի օգ նութ յամբ:

Վեր լու ծե լով տար բեր ախ
տո րո շումն ե րով 1404 հի վանդ
նե րի շնչա ռութ յու նը՝ իս րա յել
ցի բժիշկ նե րը և ճար տա րա
գետ ներն ստեղ ծել են սարք, 
որն ար տաշնչ վող օ դի հո տով 
ախ տո րո շում է 17 հի վան դութ
յուն: Ախ տո րոշ ման ճշգրտութ
յու նը շուրջ 86 % է, սա կայն ո րոշ 
հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում 
այդ ցու ցա նի շը 100 % է:

Մաս նա գետ նե րի գնա հատ
մամբ, աշ խար հում կա նո նա
վոր կեր պով հա մա ցան ցին 
են միա նում շուրջ 3 մի լիարդ 
մարդ և մի քա նի մի լիարդ 
տար բեր ծրագ րեր և սար քա
վո րումն եր՝ սկսած վեբխ ցիկ
նե րից մինչև սառ նա րան ներ 
և  ար դուկ ներ: Դ րանք բո լո րը 
միա ժա մա նակ ար տադ րում են 
վայրկյ ա նում 50000 գի գա բայթ 
տե ղե կատ վութ յուն:

ԱՌԱՋԻՆ 
ՔՎԱՆՏԱՅԻՆԸ1* 

Ստեղծվել է եզակի  
հատ կութ յուններով օժտված 
մետա նյութ

Աշ խար հում առա ջին քվան
տա յին մե տա նյու թը, որը կա
րե լի է օգ տա գոր ծել որ պես 
կա ռա վար ման տարր էլեկտ
րա կան գեր հա ղոր դիչ սխե
մա նե րում, ստեղ ծել է ռու սաս
տան ցի և գեր մա նա ցի գիտ նա
կան նե րի մի խումբ: Այս պի սով՝ 
կա տար վել է հե ղա փո խա կան 
քայլ բնու թյան մեջ գո յու թյուն 
չու նե ցող նյու թե րի ստեղծ ման 
հար ցում:

Մե տա նյու թե րի հատ կու
թյուն նե րը ձև ա վո րում են ոչ 
այն  քան դրանց ատոմն ե րը, որ
քան այդ ատոմն ե րից ստաց  ված 
կա ռուց վածք նե րը: Դրան ցից 
յու րա քան չյու րի չա փե րը տաս
նյակ կամ հա րյու րա վոր նա նո
մետր են, և այն ու նի որակ նե րի 
սե փա կան փա թեթ, որոնք ան
հե տա նում են, երբ փորձ է ար
վում բա ժա նել տվյալ կա ռուց
ված քը բա ղադ րիչ նե րի: Ուս տի 
այդ պի սի կա ռուց ված քը ստա
ցել է մե տա ա տոմ ան վա նու մը 
(Մեն դե լե ևի քի մի ա կան տար
րե րի պար բե րա կան աղու սա կի 
սո վո րա կան ատոմն ե րից տար
բե րե լու հա մար), իսկ մե տա ա
տոմն ե րից կազմ ված նյու թը՝ 
մե տա նյութ:

Մին չև վեր ջերս մե տա ա
տոմն ե րի տար բե րու թյուն
նե րից էր նաև այն, որ սո վո
րա կան ատոմն ե րի հատ կու
թյուն նե րը նկա րագր վում էին 
քվան տա յին մե խա նի կա յի, իսկ 
մե տա ա տոմն ե րի նը՝ դա սա կան 

1 «Поиск» շաբաթաթերթ,  2018, N 10.«Наука и жизнь», 2018, N 3.
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ֆի զի կա յի հա վա սա րումն ե րի 
օգ նու թյամբ: Բայց կու բիտ նե
րի (քվան տա յին կարգ, քվան
տա յին հա մա կար գում տե
ղե կատ վու թյան պահ պա ման 
նվա զա գույն տարր) ստեղ ծու
մից հե տո հնա րա վո րու թյուն 
է ստեղծ վել ստա նալ նյութ՝ 
բաղ կա ցած մե տա ա տոմն ե րից, 
որոնց վի ճա կը նկա րագր վում 
է մի այն քվան տա յին մե խա նի
կա յի սկզբունք նե րով: Ճիշտ է, 
այս աշ խա տան քը պա հան ջում 
է ար տա սո վոր կու բիտ նե րի 
ստեղ ծում:

 «ՄԻՍԻՍ»2 Ազ գա յին հե
տա զո տա կան տեխ նո լո գի ա
կան հա մալ սա րա նի («ՄԻ ՍԻՍ» 
ԱՀՏՀ), Գեր մա նի ա յի Կառլս
րո ւեի հա մալ սա րա նի և Յե նի 
ֆո տո նա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
ինս տի տու տի մի խումբ գիտ
նա կան ներ՝ «ՄԻ ՍԻՍ» ԱՀՏՀի 
գեր հա ղոր դիչ մե տա նյու թե րի 
լա բո րա տո րի ա յի ղե կա վար, 
պրո ֆե սոր Ալեք սեյ Ուս տի նո
վի գլխա վո րու թյամբ ստեղ ծել 
են «հա յե լան ման» կու բիտ և 
դրա հի ման վրա՝ մե տա նյութ, 
հայտ նել է «ՄԻ ՍԻՍ» ԱՀՏՀի 
ռեկ տոր Ալև տի նա Չեր նի կո
վան. բա ցա ռիկ հատ կու թյուն
նե րի շնոր հիվ նոր նյու թը կա
րե լի է օգ տա գոր ծել էլեկտ րո
նա յին գեր հա ղոր դիչ սար քե րի 
հան գու ցա յին տար րե րից մե կի 
ստեղծ ման հա մար:

Ինչ պես ճշտել է «ՄԻ ՍԻՍ» 
ԱՀՏՀի գեր հա ղոր դիչ մե տա
նյու թե րի լա բո րա տո րի ա յի գի
տաշ խա տող Կի րիլ Շուլ գան, 
սո վո րա կան կու բի տը պա րու
նա կում է երեք ջո զեֆ սո նյան 
ան ցում (այս պես կոչ ված, թույլ 
կա պով մի ա ցած եր կու գեր հա
ղոր դիչ էլեկտ րոն նե րից կազմ

2 ՄԻՍԻՍ՝ մինչև 2008 թ. Մոսկվայի 
պողպատի և ձուլվածքների ինստի
տուտ, այժմ հապավումը չի վեր
ծանվում:

ված պինդ մարմն ա յին գեր հա
ղոր դիչ նա նո տար րեր), մինչ
դեռ «հա յե լան ման» կու բի տը՝ 
հինգ այդ պի սի ան ցում, որոնք 
հա մա չափ են կենտ րո նա կան 
առանց քի նկատ մամբ:

 Տրա մա բա նու թյու նը բա
վա կան պարզ է. մեծ թվով 
ազա տու թյան աս տի ճան ներ 
ու նե ցող հա մա կար գում առ
կա են մեծ թվով գոր ծոն ներ, 
որոնք կա րող են ազ դել դրա 
հատ կու թյուն նե րի վրա: Փո խե
լով մեր մե տա նյու թը շրջա պա
տող մի ջա վայ րի որոշ ար տա
քին չա փա նիշ ներ՝ կա րե լի է 
ներգ րա վել կամ հե ռաց նել այդ 
հատ կու թյուն նե րը՝ փո խադ րե
լով հա յե լան ման կու բի տը որո
շա կի հատ կու թյուն ներ ու նե
ցող հիմն ա կան վի ճա կից մեկ 
ու րիշ վի ճակ, որն ու նի ու րիշ 
հատ կու թյուն ներ, բա ցա հայ
տում է գիտ նա կա նը:

 Աշ խա տան քա յին ռե ժիկ նե
րից մե կում այդ պի սի կու բիտ
նե րից բաղ կա ցած շղթան շատ 
լավ բաց է թող նում միկ րո ա
լի քա յին տի րույ թի էլեկտ րա
մագ նի սա կան ճա ռա գայ թու մը, 
ընդ որում՝ դրսև որ վե լով որ
պես քվան տա յին տարր, իսկ 
մյու սում այն 180 աս տի ճա նով 

պտտում է գեր հա ղոր դիչ ֆա
զը և ար գե լա կում էլեկտ րա
մագ նի սա կան ալիք նե րի ան
ցու մը՝ դար ձյալ մնա լով որ պես 
քվան տա յին հա մա կարգ: Այն
պես որ մագ նի սա կան դաշ տի 
օգ նու թյամբ այս նյու թը կա րե
լի է օգ տա գոր ծել որ պես կա
ռա վար վող տարր քվան տա
յին ազ դան շան նե րի (առան
ձին ֆո տոն նե րի) փո խանց ման 
հա մա կար գե րի շղթա նե րում, 
որոն ցից բաղ կա ցած են ներ
կա յում զար գա ցող քվան տա
յին հա մա կար գիչ նե րը, ավե
լաց նում է «ՄԻ ՍԻՍ» ԱՀՏՀի 
գեր հա ղոր դիչ մե տա նյու թե րի 
լա բո րա տո րի ա յի ճար տա րա
գետ Իլյա Բե սե դի նը:

Հե տա զո տու թյան մաս նա
կից նե րի խոս քե րով՝ իրենք 
ստիպ ված էին  ու սումն ա սի րել 
բազ մա թիվ տե սու թյուն ներ՝ 
քվան տա յին մե տա նյու թում 
կա տար վող գոր ծըն թաց նե
րը ճիշտ նկա րագ րե լու հա
մար: Գիտ նա կան նե րի մտո
րումն ե րի ար դյուն քը "Nature 
Communications" հան դե սում 
հրա պա րակ ված "Magnetically 
induced transparency of a 
quantum metamaterial composed 
of twin flux qubits" հոդ վածն էր:
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ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հայաստանի գիտությունների ազ-
գա յին ակադեմիայի ինֆորմա տի կա-
յի և ավտոմատացման պրոբ լեմ ների 
ինստիտուտի գիտական տեղեկատ-
վության վերլուծության և մոնիթորինգի 
կենտրոնի ղեկավար, կենսաբանական 
գիտությունների թեկնածու
Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 
բժշկական համալսարանի բժշկական 
ֆիզիկայի ամբիոնի դասախոս

Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլոր տը՝ գիտաբանություն, գիտաչա-
փություն, կենսաֆիզիկա

ԳԻՏԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Ն եր կա յումս բա վա կան լայն տա
րա ծում և կի րա ռու թյուն ստա

ցած գի տա չա փու թյունն իր զար գաց ման 
սկզբնա կան փու լում դի տարկ վում էր որ
պես գի տա բա նու թյան մաս: Գի տա բա նու
թյունն (Science of science, Science Study, 
Науковедение) ու սումնա սի րում է գի տու թյու
նը, վեր ջի նիս կա ռուց ված քը և դի նա մի կան, 
տար բեր սո ցի ա լա կան ինս տի տուտ նե րի 
հետ փո խազ դե ցու թյու նը և կա պե րը, հո գև որ 
ու նյու թա կան տե սան կյուն նե րը: Փաս տո րեն, 
գի տա բա նու թյու նը գի տու թյու նը դի տար կում 
է սո ցի ա լա կան, տնտե սա կան, քա ղա քա կան, 
հո գե բա նա կան, պատ մա կան և այլ հա մա
տեքս տե րում: Այսինքն՝ գիտաբանությունը 
գիտություն է գիտության մասին:

Գի տա բա նու թյան զար գաց ման գոր ծում 
ազ դակ դար ձան անգ լի ա ցի փի լի սո փա Ջոն 

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ................................................................................................................  



¶
Æ
î
à
ôÂ

Ú
²
Ü
 
²
Þ
Ê
²
ð
Ð
à
ôØ

 |
 ¹

2
. 

2
0
1
9

59

Բեռ նա լի աշ խա տանք նե րը, 
գլխա վո րա պես 1939 թ. հրա
տա րակ ված «Գի տու թյան սո
ցի ա լա կան ֆունկ ցի ան. ի՞նչ 
է անում և ի՞նչ կա րող է անել 
գի տու թյու նը» գիր քը: Այս մե
նագ րու թյան մեջ հե ղի նա կը 
հա սա րա կու թյան կյան քում 
և դրա զար գաց ման մեջ գի
տու թյան դե րի վե րա բե րյալ 
լրիվ նոր մո տե ցում է առա
ջար կում: Ինչ պես նշում է 
Բեռ նա լի կեն սա գիր Էնդ րյու 
Բրա ու նը, «Գի տու թյան սո ցի
ա լա կան ֆունկ ցի ան» գիր քը 
հե ղի նա կի փորձն է հա սա
րա կու թյան ու շադ րու թյու նը 
դարձ նե լու այն փաս տի վրա, 
որ «...գիտությունը չպետք 
է լինի ինտելեկտուալների 
պահպանվող տարածք, այլ 
պետք է լինի մարդկության 
կյանքի բարելավման պար
տադիր բաղադրիչ»։ Գրքում 
Բեռնալն առաջին ան գամ 
առաջարկում է գիտական 
հետազոտության օբյեկտ 
դարձնել հենց գիտությունը: 

Գի տա կան տե ղե կատ վու
թյան ինս տի տու տի (Institute 
for Scientific Information ISI) 
հիմն ա դիր Յու ջին Գար ֆիլ դը, 
ով հե տա գա յում դար ձավ գի
տա չա փու թյան «հայ րը», Բեռ

նա լին հա մա րում էր գի տա բա
նու թյան «նա խա հայ րը»:

Գի տա բա նու թյան և գի տա
չա փու թյան զար գաց ման մեջ 
իր մեծ ներդ րումն ու նի նաև 
անգ լի ա ցի ֆի զի կոս, Յե լի հա
մալ սա րա նի (Yale University) 

պրո ֆե սոր Դե րեկ դե Սո լա 
Պրայ սը, ով նաև ԱՄՆ նա խա
գահ ներ Ջ. Քե նե դիի և Լ. Ջոն
սո նի՝ գի տու թյան գծով խորհր
դա կանն էր: Նրա գրքե րը՝ «Գի
տու թյու նը Բա բե լո նից հե տո» 
(առա ջին տպագ րու թյուն` 1961 թ., 
երկ րոր դը` 1975 թ.) և «Փոքր գի
տու թյու նից մեծ գի տու թյուն» 
(1963 թ.) դար ձան հա մաշ խար
հա յին բեսթ սե լեր ներ, թարգ
ման վե ցին տար բեր լե զու նե րով 
և հրա տա րակ վե ցին տար բեր 
երկր նե րում, այդ թվում նաև 
ԽՍՀՄում: Պրայսն առա ջինն 
էր, ով առա ջար կեց օգ տա գոր
ծել գի տու թյան հե տա զո տու
թյան քա նա կա կան մե թոդ նե րը՝ 
հիմք դնե լով ժա մա նա կա կից 
գի տա չա փու թյա նը: 

Ջոն Բեռնալ

Դերեկ դե Սոլա 

.................................................................................................................   ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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Նշենք, որ գի տա չա փու թյու
նը գի տու թյան պատ մու թյան, 
գի տու թյան փի լի սո փա յու
թյան, գի տու թյան մե թո դա բա
նու թյան, գի տու թյան սո ցի ո
լո գի ա յի, գի տա կան գի տե լի
քի սո ցի ո լո գի ա յի, գի տու թյան 
էկո նո մի կա յի և գի տու թյան 
հո գե բա նու թյան հետ մի ա սին 
ձև ա վոր վել է որ պես ժա մա
նա կա կից գի տա բա նու թյան 
առան ձին ճյուղ: 

Նշված ուղ ղու թյուն նե րից 
գի տա չա փու թյունն այն են թո
լորտն է, որն արագ տեմ պե րով 
զար գա նում է ամ բողջ աշ խար
հում, դար ձել է ար դի ա կան և, 
չնա յած իր «երի տա սարդ տա
րի քին», ար դեն իր ու րույն տեղն 
ու նի «գի տու թյան ծա ռի» վրա:

«Մա տե  նա չա փու  թ յո ւն» 
(Biblio metrics) և «Գի տա չա

փու թյուն» (Scientometrics) եզ
րույթ նե րը ներ մու ծել են 1969 
թ. գրե թե մի ա ժա մա նակ Ալեն 
Պրիտ չար դը և Վա սի լի Նա լի
մովն ու Զի նա ի դա Մուլ չեն կոն: 
Սա կայն, դեռ 1966 թ. հու նի
սին գի տու թյան զար գաց մա նը 
նվիր ված խորհր դալե հա կան 
հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ ակա
նա վոր գիտ նա կան, Մոսկ վա
յի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր, վեր լու ծա բան և 
փի լի սո փա Նա լի մովն առա
ջին ան գամ կի րա ռեց «նա ու
կո մետ րիա» եզ րույ թը՝ որ պես 
գի տու թյան զար գաց ման գոր
ծըն թա ցը քա նա կա կան մե թոդ
նե րով ու սումն ա սի րող առան
ձին ուղ ղու թյուն: 1969 թ. Վ. 
Նա լի մո վի ու Զ. Մուլ չեն կո յի 

հա մա հե ղի նա կու թյամբ հրա
պա րակ վեց հե տա գա յում դա
սա կան դար ձած «Նա ու կո մետ
րիա» գիր քը: Գի տա չա փու
թյուն (Scientometrics) եզ րույթն 
օգ տա գոր ծել են նաև Յու ջին 
Գար ֆիլ դը և հուն գա րա ցի 
պրո ֆե սոր Թի բոր Բրա ու նը՝ 
որ պես նոր հիմն ադր վող ամ
սագ րի ան վա նում (այժմ հայտ
նի Scientometrics ամ սա գիրն 
է): Անգ լե րեն գի տա չա փու
թյու նը՝ scientometricsն, ավե լի 
բա րե հունչ էր և ավե լի ստույգ 
էր ար տա ցո լում առար կա յի 
բնույ թը՝ գի տու թյան չա փու մը 
քա նա կա կան մե թոդ նե րով, և 
բա վա կան արագ լայն տա րա
ծում և կի րա ռում ստա ցավ: 

Ըստ Պրիտ չարդի՝ մա տե  
նա չա փու թյու նը «մաթեմա-
տիկական և վիճակագրա-
կան մեթոդ ների կիրառութ- 
յունն է գրքերի և հաղորդակ-
ցման այլ միջոցների վրա»։  
Նա լի մովն ու Մուլ չեն կոն գի-
տա չափությունը դիտար կում 
էին «գի տու թյան` որ պես տե-
ղե կատ վա կան գոր ծըն թա ցի 
վեր լու ծու թյան քա նա կա կան 
մե թոդ նե րի կի րա ռու թյուն»: 

Փաստորեն, ըստ վերոնշյալ 
մեկնաբանությունների՝ գիտա - 
չա փությունը սահմանափակ-
վում է գիտական հրապարա-
կումների չափմամբ, մինչ
դեռ մատենաչափությունն 
առնչվում է ավելի ընդհա-
նուր տեղեկատվական գործ-
ընթա  ցի հետ։ Հատ կան շա կան 
է, որ այդ եր կու եզ րույթ նե րի 
այս անո րոշ տա րան ջա տու մը 
գրե թե վե րա ցավ վեր ջին երեք 
տաս նա մյակ նե րում, և այժմ 
եր կու եզ րույթ ներն էլ օգ տա
գործ վում են գրե թե որ պես հո
մա նիշ ներ: 

Վասիլի Նալիմով

Ալեն Պրիտչարդ

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ................................................................................................................  
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Շու տով գի տա կան հրա պա
րա կումն ե րի և տե ղե կատ վու
թյան քա նա կա կան վեր լու ծու
թյան վրա հիմն ված գի տա չա
փա կան և մա տե նա չա փա կան 
գոր ծիք նե րը սկսե ցին օգ տա
գործ վել գի տու թյան հա մա կար
գե րի կատարողականության, 
արդյու նավետության և մրցու-
նակության գնա հատ ման հա
մար՝ մակ րո (տա րա ծաշր ջանա
յին, ազ գա յին), մե զո (ինս տի
տու ցի ո նալ) և միկ րո (ան հա
տա կան) մա կարդակ նե րում:

Այս ուղ ղու թյամբ առա ջինն 
ԱՄՆ է, որ տեղ գի տա կան ցու
ցիչ նե րի կի րա ռու մը սկսվել է 
1960ական նե րի վեր ջից՝ պայ
մա նա վոր ված աճող տնտե սա
կան դժվա րու թյուն նե րի ար
դյուն քում գի տա կան ֆի նան
սա վոր ման կտրուկ կրճատ
մամբ: Այն հա մոզ մուն քը, որ 
գի տու թյու նը և տեխ նո լո գի ան 
տնտե սա կան և սո ցի ա լա կան 
խնդիր նե րի առաջ նա յին աղ
բյուր ներ են, ի վեր ջո, ԱՄՆի 
կա ռա վա րու թյա նը մղե ցին հա
վա քագ րել և հրա պա րա կել 
Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի գի
տա կան հա մա կար գի վի ճա կի 
և մրցու նա կու թյան վե րա բե
րյալ «օբյեկ տիվ» զե կույց ներ: 
Ար դյուն քում, սկսած 1973ից՝ 
տա րին եր կու ան գամ հրա պա
րակ վում են «Գի տու թյան ցու
ցիչ ներ» հա տո րյակ նե րը:

Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում 
գի տա չա փու թյու նը դար ձել է 
գի տու թյան քա ղա քա կա նու
թյան և հե տա զո տու թյուն նե
րի կա ռա վար ման ստան դարտ 
գոր ծիք: Գի տա կան ցու ցիչ նե
րով զբաղ վող մի ա վո րումն ե րը 
մե ծա պես հիմն վում են հրա
պա րա կումն ե րի և հղումն ե րի 
վի ճա կագ րու թյուն նե րի և այլ՝ 

առա վել բարդ մա տե նա չա փա
կան մե թոդ նե րի վրա: Ներ կա
յում գի տա չա փու թյու նը մի ջա
ռար կայա կան հե տա զո տու
թյան բնա գա վառ նե րից է, որը 
կի րառ վում է բո լոր գի տա կան 
բնա գա վառ նե րում: Գի տա չա
փու թյան մե թո դա բա նու թյու նը 
պա րու նա կում է բա ղադ րիչ
ներ մա թե մա տի կա յից, հա սա
րա կա կան գի տու թյուն նե րից, 
բնա գի տությու նից, ճար տա
րա գի տու թյու նից և, նույ նիսկ, 
կյան քի մա սին գի տու թյու նից: 

Ընդ հան րաց նե լով վե րոն
շյա լը՝ գի տա չա փու թյու նը կա
րե լի է սահ մա նել որ պես գի-
տու թյան գնա հատ ման քա-
նա կա կան մե թոդ: Գի տա չա-
փու թյու նը վե րա բեր վում է 
գի տու թյան և տեխ նո լո գի ա-
նե րի տե ղե կատ վու թյան վեր-
լու ծու թյա նը, գնա հատ մա նը, 
գրա ֆի կա կան ներ կա յաց մա-
նը և պա տաս խա նում է «Ո՞վ, 
որ տե՞ղ, ին չով՞ է զբաղ վում» 
հար ցե րին:

ԵՐԱԶԱՆՔԻՑ ԴԵՊԻ 
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ.. .

«Տե ղե կատ վա կան գիտ-
նա կան», «Հղումն ե րի վեր լու-
ծու թյան հայր» կամ «Հղման 
ցուց չի գյու տա րար» և այս-
պես ան վերջ կա րե լի նկա-
րագ րել Յու ջին Գար ֆիլ դին: 

«Կար ծում եմ դուք պատ մու
թյուն եք կեր տում», այս պես է 
ասել Նո բե լյան մրցա նա կա կիր 
մո լե կու լա յին կեն սա բան Ջո շո
ւա Լե դեր բերգն իր ըն կե րո ջը՝ 
Յու ջին Գար ֆիլ դին: Եվ իս կա
պես, անգ նա հա տե լի է Գար
ֆիլ դի դե րը գի տա չա փու թյան 
զար գաց ման մեջ: Նա Գի տա
կան հղման ցուց չի1 (Science 

1 Հղման ցու ցիչ նե րը մաս նա գի տաց

Citation Index  SCI), այժմ՝ 
Clarivate Analytics կազ մա կեր
պու թյան Web of Scienceի շտե
մա րա նի հիմն ա դիրն է: Ըստ Ջ. 
Լե դեր բեր գի՝ SCIի ստեղ ծու մը 
Գար ֆիլ դի լա վա գույն մտահ
ղա ցումն է գի տա կան հրա պա
րա կումն ե րի ու սումն ա սիր ման 
հար ցում: Այն ոչ թե օժան դակ 
մի գոր ծիք է, այլ բուն գի տու
թյան կա րև ո րա գույն մաս, որը 
են թադ րում է հե տա զո տա կան 
լուրջ աշ խա տանք: 

Գի տա կան տե ղե կատ վու
թյան ինս տի տու տի (ISI Institute 
for Scientific Information  հիմ
նադ րել է Գար ֆիլ դը 1954 թ., 
Ֆի լա դել ֆիա, ԱՄՆ) հետ հա
մա տեղ աշ խա տան քի շնոր
հիվ նա հիմք է դրել հղումն ե րի 
վեր լու ծու թյա նը՝ 1963 թ. մշա

ված մա տե նա գի տա կան տվյալ նե րի 
շտե մա րան ներ են, որոնք պա րու
նա կում են գի տա կան հոդ ված նե րի, 
մե նագ րու թյուն նե րի, ատե նա խո սու
թյուն նե րի, ար տո նագ րե րի և գի տա
կան գրա կա նու թյան այլ տե սակ
նե րի նկա րագ րու թյուն ներ: Ամ բողջ 
աշ խար հում կի րառ վում են գիտ նա
կան նե րի, գի տա կան կազ մա կեր պու
թյուն նե րի և երկր նե րի հրա տա րակ
չա կան ակ տի վու թյան և հղումն ե րի 
քա նա կա ո րա կա կան վեր լու ծու թյան 
հա մար՝ գի տա կան հե տա զո տու թյուն
նե րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ
ման նպա տա կով։

Յուջին Գարֆիլդ

.................................................................................................................   ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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կե լով գի տա կան պար բե րա
կա նի ազ դե ցու թյան գոր ծո նը 
(Impact Factor): Այս ցու ցի չը հա
սա նե լի է «Ամ սագ րե րի հղում
նե րի զե կույց» հար թա կում (JCR 
 Journal Citation Report), որը 
հիմն ված է Web of Science Core 
Collection գի տա տե ղե կատ վա
կան շտե մա րա նի վրա:

Ներ կա յում, հնա րա վոր չէ 
պատ կե րաց նել գի տա չա փա
կան հե տա զո տություն ներն 
առանց ցու ցիչ նե րի: Հարկ է 
նշել, որ ցու ցիչ նե րը փոր ձաքն
նու թյուն նե րի այ լընտ րանք չեն, 
սա կայն հա մար վում են օժան
դակ հզոր տե ղե կատ վա կան 
գոր ծիք: Գի տա չա փա կան ցու
ցիչ նե րը կի րառ վում են որո
շե լու և մշտա դի տարկ ման են
թար կե լու՝

1. առան ձին երկր նե րի կամ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
մա կար դա կով գի տու թյան 
այս կամ այն ուղ ղու թյան 
զար գաց ման մի տումն ե
րը՝ հա մե մա տե լով նաև այլ 
երկր նե րի հետ,

2. մի ջազ գա յին հա մա գոր
ծակ ցու թյան ծա վալ նե րը և 
դրանց բնու թագ րե րը,

3. զար գա ցող երկր նե րի ազ դե
ցու թյու նը,

4. գի տե լի քա հեն տեխ նո լո գի
ա նե րի զար գաց ման վրա 
հիմն ա րար և կի րա ռա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ազ դե
ցու թյու նը,

5. գի տա կան ուղ ղու թյուն նե
րի կա ռուց ված քը և գի տե
լիք նե րի այլ ոլորտ նե րի հետ 
դրանց փոխ 

Գար ֆիլ դը հիմն ել է նաև 
"The Scientist" ամ սա գի րը կեն
սա բան նե րի (Life Science) հա
մար, ինչ պես նաև «Սո ցի ո
լո գիա» և հու մա նի տար գի
տու թյուն նե րի ցու ցիչ ներ: Գի
տա կան տե ղե կատ վու թյան 
ինս տի տու տի առա ջա տար ար
տադ րան քը Current Contentsն 
էր, որը կազմ ված էր գի տա
կան ամ սագ րե րի բո վան դա
կու թյուն նե րից: Յու ջին Գար
ֆիլ դը ստեղ ծել է հոդ ված նե րի 
ամ փոփ ման, զտման, ցուց չա
վոր ման (ին դեք սա վո րում) և 
դա սա կարգ ման բազ մա թիվ 
ծա ռա յու թյուն ներ: Գար ֆիլ
դի գոր ծիք նե րը գիտ նա կան
նե րին հնա րա վո րու թյուն են 
տվել իմա նա լու, թե ինչ պես են 
իրենց հրա պա րա կումն երն օգ

տա գործ վել հե տա գա այլ հե
տա զո տու թյուն նե րում և գտնե
լու նմա նա տիպ աշ խա տանք
ներ:

1970ական նե րի սկզբից 
Հղման ցու ցի չի ազ դե ցու թյունն 
ընդ լայն վեց: Ար դյունք նե րի և 
հղումն ե րի քա նա կա կան վեր
լու ծու թյուն ներն օգ տա գործ
վում էին ֆի նան սա վոր ման 
ծրագ րե րի, հե տա զո տա կան 
խմբե րի, ան հատ նե րի և ազ
գա յին գի տու թյան գնա հատ
ման հա մար: 

Գի տա չա փու թյան զար գաց
ման մեջ մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նե ցան նաև Հուն գա րի ա յի 
գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա
յում իրա կա նաց ված հե տա զո
տու թյուն նե րը: Հուն գա րի ա յի 
գի տու թյուն նե րի ակա դե մի ա յի 
գրա դա րա նում Բու դա պեշ տի 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից, 
պրո ֆե սոր Թի բոր Բրա ու նի 
ղե կա վա րու թյամբ ան ցած դա
րի 70ական թվա կան նե րից 
իրա կաց վել են եռան դուն գի
տա չա փա կան հե տա զո տու
թյուն ներ: Դրանք շա րու նակ
վում են նաև այժմ: Պրո ֆե սոր 
Բրա ու նի խում բը իրա կա նաց
րել և հրա պա րա կել է մի շարք 

Թիբոր Բրաուն

ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ  ................................................................................................................  
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ու շագ րավ հե տա զո տու թյուն
ներ տար բեր երկր նե րի գի տա
կան ար դյու նա վե տու թյան և 
ազ դե ցու թյան մա սին: Հենց այդ 
խմբի ան դամն եր են այժմ գի
տա չա փու թյան ոլոր տի հա մաշ
խար հա յին առա ջա տար ներ հա
մար վող Վոլֆ գանգ Գլան զե լը 
և Անդ րե աս Շու բեր տը: Պրո ֆե
սոր Թ. Բրա ունն առա ջին նե րից 
մեկն է, ում 1986 թ. շնորհ վել է 
Դե րեկ դե Սո լա Պրայ սի մե դա
լը: Հե տա գա յում նմա նա տիպ 
պատ վի են ար ժա նա ցել նաև 
պրո ֆե սոր ներ Վ. Գլան զե լը 
և Ա. Շու բեր տը: Թ. Բրա ու նից 
հե տո Scientometrics ամ սագ րի 
այժ մյան գլխա վոր խմբա գիրն 
է նրա աշա կերտ Վ. Գլան զե լը:

Այժմ տար բեր երկր նե րում 
գոր ծում են գի տա չա փա կան 
հզոր խմբեր: Դրանց շար քում 
կա րե լի է հի շա տա կել Բել գի
ա յի (ղե կա վար ներ՝ պրո ֆե սոր 
Վ. Գլան զել, Ռո նալդ Ռուս սո), 
Ֆրան սի ա յի (Գի տու թյան և 
տեխ նի կա յի զար գաց ման հե
տա զո տա կան կենտ րոն, ղե
կա վար՝ Մ. Զիտ) և Ավստ րա
լի ա յի (Ավստ րա լի ա յի ազ գա
յին հա մալ սա րան, ղե կա վար՝ 
դոկ տոր Լ. Բաթ լեր) խմբե րը: 

Բա ցի այդ, ներ կա յում բա զում 
այլ գի տա չա փա կան խմբեր են 
գոր ծում Հնդկաս տա նում, Չի
նաս տա նում, Բրա զի լի ա յում և 
Իս պա նի ա յում:

Ռու սաս տա նում ևս ձև
ա վոր վել է գի տա չա փա կան 
բա վա կան մեծ հա մայնք, որի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հե տա զո
տու թյուն ներ են իրա կա նաց
նում գի տակր թա կան տար բեր 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում (Վ. 
Պիս լյա կով, Մ. Ակոև, Օ. Մաս
կա լյո վա, Ռու սաս տա նի գի
տա կան հղման ցուց չի հիմն ա
դիր ներ Գ. Երե մեն կո, Վ. Գլու
խով և այլք): 

Փոքր երկր նե րում գի տա
չա փու թյու նը՝ որ պես նոր գի
տա կան ուղ ղու թյուն ավե լի ուշ 
տա րա ծում ստա ցավ: 2004 թ. 
Պո ղո սյան եղ բայր նե րի հիմ
նադ րա մի աջակ ցու թյամբ 
իրա կա նաց վել է Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան նա խա գա
հի մրցա նա կը՝ ըստ բնա կան 
և հու մա նի տար գի տու թյուն
նե րի: Բնա գի տա կան թևի գի
տա կան քար տու ղար պրո ֆե
սոր Սամ վել Հա րու թյու նյա նը 
(ներ կա յում՝ Գի տու թյան կո
մի տեի (ԳԿ) նա խա գահ) առա

ջին ան գամ Հա յաս տա նում 
առա ջար կեց օգ տա գոր ծել գի
տա չա փա կան ցու ցա նիշ նե րը՝ 
Նա խա գա հի մրցա նա կի ներ
կա յաց ված ծրագ րե րը գնա հա
տե լու հա մար: Հե տա գա յում՝ 
2007 թ., ԳԿի ստեղ ծու մից հե
տո գի տա չա փա կան ցու ցիչ նե
րի օգ տա գոր ծու մը գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման 
ժա մա նակ դար ձավ գոր ծո ղու
թյուն նե րի հիմն ա կան գոր ծի
քը: Հա յաս տա նում գի տա չա
փու թյան ներդր ման մեջ իրենց 
մեծ դե րա կա տա րու թյունն ու
նեն Սամ վել Հա րու թյու նյա
նը, Վար դան Սա հա կյա նը և 
Ալեք սան Շահ խա թու նին: 2010 
թ. ԳԿ նա խա գա հի մտահ ղաց
մամբ և մի շարք ճա նաչ ված 
հայ գիտ նա կան նե րի աջակ
ցու թյամբ բաց վեց Գի տա կան 
տե ղե կատ վու թյան վեր լու ծու
թյան և մո նի թո րին գի կենտ րո
նը, որի հիմն ա կան հե տա զո
տա կան ուղ ղու թյու նը գի տա
չա փու թյունն է: 

Այժմ կենտ րոնն աշ խա տում 
է Գի տա կան Հղման Հայ կա
կան Ցուց չի ստեղծ ման ուղ ղու
թյամբ: 

Վոլֆգանգ Գլանզել Անդրեաս Շուբերտ

.................................................................................................................   ԿԵՆՍՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ
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ՄԱՄՈՒՌԸ 
ՄԱՔՐՈՒՄ Է ՕԴԸ * 

Ինչ պես հայտ նի է, ավ տո մե
քե նա նե րի ար տա նե տումն ե րի 
մրի ման րա գույն մաս նիկ նե
րը, թո քե րի մի ջո ցով թա փան
ցե լով արյան և ապա ու ղե ղի 
մեջ, նպաս տում են Ալց հայ մե
րի և այլ հի վան դու թյուն նե րի 
զար գաց մա նը: Գեր մա նա կան 
Շտուտ գարտ քա ղա քում ար
դեն եղել են դեպ քեր, երբ օդում 
ծխի մանր մաս նիկ նե րի մեծ 
խտու թյան պատ ճա ռով որոշ 
ճա նա պարհ նե րով շար ժումն 
ար գել վել է: Օդի աղ տոտ ման 
դեմ պայ քա րե լու հա մար ամե
նա բեռն ված ավ տո մայ րու ղի
նե րի եր կայն քով սկսել են տե
ղադ րել մա մու ռի պա տեր: 2,5 
մ բարձ րու թյամբ և մին չև 100 մ 
եր կա րու թյամբ այդ պի սի պա
տը պետք է զտի օդը՝ պատ նե
շե լով աղ տո տումն ե րը: Մա մու
ռը կլա նում է ծխի մանր մաս
նիկ նե րը՝ ամ փո փե լով դրանք 
իր բջիջ նե րում: Մի ա ժա մա նակ 
կա նաչ պա տը շեն քե րը պաշտ
պա նում է աղ մու կից: Եթե այս
պի սի զտիչ նե րի շա հա գոր
ծու մը հա ջո ղու թյուն ու նե նա, 
դրանք կտե ղադր վեն գեր մա
նա կան բո լոր ավ տո մայ րու ղի
նե րի եր կայն քով:

ԹԵՎԱՎՈՐ 
ՀՐՁԻԳՆԵՐԸ

Ավստ րա լի ա յի չո րա յին 
արև ա դար ձա յին տա փաս տան
նե րում (սա վան նա) հրդեհ նե րը 
հա ճա խա կի երև ույթ են: Մաս
նակ ցե լով նման մի աղե տի 
վե րաց մա նը՝ հրշեջ Դիկ Յու
սե նը հա ջո ղու թյամբ մա րել 
էր լայն խճու ղու մի կող մում 
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բռնկված հրդե հը և հա մոզ ված 
էր, որ կրա կը չի կա րող անց
նել ճա նա պար հի մյուս կող մը: 
Սա կայն կրա կը բռնկվեց նաև 
մյուս կող մում: Վա զե լով այն
տեղ՝ Յու սե նը նկա տել էր, որ 
ճա նա պար հի վրա յով թռչում 
է ու րուր՝ այս վայ րե րում տա
րած ված գի շա տիչ թռչուն՝ 
այր վող չոր ճյու ղը ճի րան նե
րում պա հած: Ավստ րա լի ա
յում թռչնա բան նե րը հա ճախ 
են տե սել նման դեպ քեր, իսկ 
տե ղա ցի ցե ղե րը հա զա րա վոր 
տա րի ներ է, ինչ գի տեն գի
շա տիչ թռչուն նե րի այս պի սի 
վար քի մա սին: Գի շա տիչ ներն 
այ րում են չոր խո տը և թփե
րը, որ պես զի բաց տա րա ծու
թյուն դուրս քշեն կրծող նե րին 
ու մանր կեն դա նի նե րին, որոն
ցով սնվում են:

Ար դյոք սա նշա նա կո՞ւմ է, որ 
մար դը մի ա կը չէ, որ սո վո րել 
է օգ տա գոր ծել կրա կը: Որոշ 
չա փով կա րե լի է հա մա րել, որ 
այս թռչուն ներն էլ տի րել են 
կրա կին: Բայց կրա կին տի րե լու 
գոր ծըն թա ցում թռչնա բան ներն 
առանձ նաց նում են երեք փուլ՝ 
կրա կի վար քի ըն կա լու մը, դյու
րա վառ նյու թով այն սնու ցե լու 
հմտու թյու նը և կրակ հայ թայ
թե լու կա րո ղու թյու նը: Ավստ
րա լի ա յի գի շա տիչ թռչուն նե
րը հաղ թա հա րել են առա ջին 
եր կու փու լե րը, մինչ դեռ մեր 
մեր ձա վոր բա րե կամն ե րը՝ շիմ
պան զե նե րը, յու րաց րել են մի
այն առա ջին փու լը:

ՍԵՐՄԵՐԻ 
ԱՐԿՏԻԿԱԿԱՆ 
ՊԱՀԵՍՏԱՐԱՆ. 
ԱՌԿԱ ԵՆ 
ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Մշա կա բույ սե րի գե նո ֆոն
դի հա մաշ խար հա յին պա հես
տա րա նը, որը 2012 թվա կա
նից գոր ծում է Շպից բեր գեն 
ար շի պե լա գում (Նոր վե գիա), 
հայտն վել է սպառ նա լի քի տակ: 
Երբ այն կա ռուց վում էր, ոչ ոք 
չէր սպա սում, որ շրջա պա տող 
հա վեր ժա կան սա ռա ծու թյու նը 
կսկսի հալ չել, և պա հես տա
րան կներծծ վեն ձյու նա հալ քի 
ջրեր: 20072016 թթ. տա րե կան 
մի ջին ջեր մաս տի ճա նը կղզում 
եղել է մո տա վո րա պես  3 0C, 
իսկ նա խորդ տաս նա մյա կում՝ 
գրե թե հինգ աս տի ճա նով 
ավե լի ցուրտ: Դե ռևս 1900ից 
Շպից բեր գե նի ջեր մաս տի ճանն 
ավե լի արագ է բարձ րա նում, 
քան հա րև ան Նոր վե գի ա յում: 
Հա ճա խա կի են դար ձել անձ
րև նե րը: Ձյու նա հալ քի և անձ
րևի ջրե րը թա փան ցում են այն 
պող պա տե սա լիկ նե րի կցա կա
րե րի արանք նե րով, որոն ցով 
պատ ված է դե պի պա հես տա
րան տա նող հա րյուր մետր եր
կա րու թյամբ մուտ քի թու նե լը: 
Երբ սկսեց հալ չել շրջա պա տող 
հա վեր ժա կան սա ռա ծու թյու նը, 
թու նե լը իջ վածք տվեց, և սա
լիկ նե րի մի ջև զո դա կա րե րը 
մի փոքր հե ռա ցան մի մյան ցից: 
Ճար տա րա գետ նե րը մտա դիր 
են բե տո նել պա տե րը և շրջա
պա տել դրանք մե լու կես մետր 
հաս տու թյամբ անջ րա փա թանց 
կա վե շեր տով: Մինչ այդ պա
հես տա րա նում հաս տատ վել է 
շուր ջօ րյա հեր թա փո խու թյուն, 
թեև նա խագ ծով հեր թա պա
հու թյու նը պետք է ըն թա նա 
առանց մար դու մշտա կան ներ
կա յու թյան:
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