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կազմած «Վիկտոր Համրարձումյան» գրքի նյութերից։



2008 թվականը, հիրավի, հոբելյանական է; Մի 
պ ա տ ա հա կա ն կամ միգուցե ոչ պ ա տ ա հա կա ն 
զուգակցումով մենք նշում ենք մեր մի քա նի  
երախտավորների հոբելյանները՝ Համբարձումյան, 
Մերգելյան, Ալիխանյան... Այդ հոբելյանական ա ստ 
ղաբույլում, բնականաբար, առանձնակիորեն 
կարևորվում է Վիկտոր Համբարձումյանի 100- 
ամյակը;

Ես կարծում եմ, և, անշուշտ, ցանկալի է, որ 
հանրահռչակ գիտնականին նվիրված մեծարման 
օրերը դա ռնան նաև գիտության և գիտ ակա ն նվա 
ճումների տոնակատարությունների օրեր; Ցավոք 
սրտի, այսօր մեր գիտության առաջ ծառացել են 
դժվարություններ, որոնք պ ետ ք է հաղթահարենք, 
ինչպես Վիկտոր Համբարձումյանն էր վստահ 
համոզմունքով ասում. «Ցանկացած տիպի 
դժվարություն հաղթահարելի է, խնդիրների լուծման 
ուղիներ միշտ կգտնվեն»;

Եթե նա  հիմա ողջ լիներ, նորից նույնը 
կասեր; Ուրեմն՝ անսալով մեծ գիտնականի, 
գիտության կազմակերպչի, հայրենասեր մարդու, 
ա րժա նա պ ա տ իվ  քա ղա քա ցու իմաստուն 
խոսքերին՝ կարողանանք հատկապես երի
տասարդությանը ճիշտ ներկայացնել Վիկտոր 
Համբարձումյան մարդու, գիտնականի, պ ետ ա 
կանորեն մտածող անհատականության կերպարը; 
Վիկտոր Համբարձումյանի նման մարդկանց կյանքն 
ու գործունեությունը պ ետ ք է ուղենիշ դառնան 
մա տ ա ղ  սերնդի կրթության ու դաստիարակության, 
նրանց՝ որպես մարդ, որպես մասնագետ, որպես 
ա րժանավոր քա ղա քա ցի  կայանալու անչափ 
կարևոր գործում; 7
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Ինձ հաջորդող սերունդներին, 
թոռներիս, ծոռներիս կտակում 

եմ տիրապետել հայոց լեզվին; Ամեն 
մեկը պետք է իր պարտքը համարի 
ուսումնասիրել հայոց լեզուն, գրագետ 
լինի հայերենից՝ անկախ այն բանից, թե 
քանի տոկոս է նրա մեջ հայկական արյունը; 
Այդ տոկոսը ոչինչ չի նշանակում;

Մենք փոխանցում ենք սերունդներին 
ոչ թե արյուն, այլ գաղափարներ և 
գաղափարների մեջ ինձ համար ամե
նաթանկը հայոց լեզուն է;

Այդ կապակցությամբ յուրաքանչյուր 
սերունդ պարտավոր է սովորեցնել հա֊ 
ջորդին հայոց լեզու;

Գիտցեք, որ իմ կյանքի ամենամեծ 
երջանկությունը եղել է ու կմնա, քանի 
ապրում եմ, հայոց լեզվին տիրապետելը;

Ցանկանում եմ երջանկություն բոլորիդ;

29.08.1994 թ.
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Հ. Համբարձումյանը 
ծն վել է Թիֆլիսում 

1908 թ. սեպտեմբերի 18-ին՝ 
մասնագիտությամբ իրավաբան, 
իսկ կոչումով գրող  և թարգմանիչ 
Հա մա զա սպ  Համբարձումյանի 
ընտանիքում; Ամենավաղ տ ա 
րիքից մեծ սեր ուներ թվերի ու 
դրանց անսահման աշխարհի 
հանդեպ, ինչը գիմնազիայի մի
ջին դասարաններում վերաճեց 
աստղագիտության հանդեպ  
կրքոտ սիրո; Այդ տարիներին, 
ընթերցելով աստղագիտությանը 
նվիրված ձեռքն ընկնող բոլոր 
գրքերը, նա  նաև հրա պ ա րա կա 
յին դասախոսություններ էր կար– 
դում տարեկիցների և իրենից 
ա նհամեմատ  տ ա րիքով  ավելի 
մեծ անձանց համար; Մի այդ
պիսի դասախոսություն 1924 
թվականի վա ղ գարնանը 
նա  կարդաց նաև Երևանի 
պետա կան համալսարանի պրո
ֆեսորադասախոսական կազմի 
համար;

1924 թվականին ընդունվել է

Լենինգրադի մանկավարժական 
ինստիտուտի ֆիզիկամաթեմա- 
տիկական ֆակուլտետը, ապա, 
մեկ տարի անց, տեղափոխվել 
Լենինգրադի պ ետա կան համալ
սարան։ Ուսանողական տ ա րխ  
ներին ի հայտ է բերել հետա 
զոտական ակնառու շնորհք և, 
առաջին գիտ ակա ն հոդվածը 
տպագրելով ընդամենը 18 տ ա 
րեկանում, նա  ուսանողության 
տարիներին հրապարակել է իր 
գիտա կա ն լայն հետաքրքրու
թյունների մասին վկայող մի շարք 
հոդվածներ՝ տեսական ֆիզիկայի, 
աստղաֆիզիկայի և մա թեմա տ խ  
կական ֆիզիկայի հիմնահարցերի 
վերաբերյալ։

1928-1931 թվականներին սո
վորել է Պուլկովոյի ա ստ ղա 
դիտարանի ասպիրանտուրայում 
և ակադեմիկոս Ա. Ա. Բելոպոլսկու 
ղեկավարությամբ մա սնա գիտ ա 
ցել աստղաֆիզիկայի բնա գա 
վառում։ Այդ տարիներին տե
սական աստղաֆիզիկան դեռ 
նոր միայն ձևավորվում էր որպես

Ծնողները՝ Համազասպ և Հռիփսիմե 
Համբարձումյանները

գիտ ա կա ն հետազոտությունների 
առանձին ուղղություն, և Վիկտոր 
Համբարձումյանը դա րձա վ ԽՍՀՄ- 
ում առաջին տեսաբան ա ստ 
ղաֆիզիկոսը՝ «Խորհրդային տե
սական աստղաֆիզիկայի հայրը»։ 
Ասպիրանտուրան ավարտելուց 
անմիջապես հետո նա  սկսեց 
«Տեսական աստղաֆիզիկա» 
դասավանդել մայր համալսա
րանում;
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Համազասպ Համբարձումյանի 
զավակները, 1913թ.

1934 թվականին Վիկտոր 
Համբարձումյանը Լենինգրադի 
համալսարանում հիմնել և գլխա 
վորել է աստղաֆիզիկայի՝ երկ֊ 
րում առաջին ամբիոնը; Նույն 
տարում նրան շնորհվել է պ ր ^  
ֆեսորի կոչում, իսկ մեկ տարի 
անց՝ 1935 թվականին, առանց 
ատենախոսության պ ա շտ պ ա 
նության, ԽՍՀՄ-ում առաջինների 
թվում ստացել է ֆիզիկամա- 
թեմատիկական գիտություն
ների դոկտորի աստիճան; 1939 
թվականին ընտրվել է ԽՍՀՄ 
գիտությունների ակադեմիայի 
թղթակից անդամ։ Նույն տարի 
լույս է տեսել նրա  հեղինակած 
և իր տեսակի մեջ առաջին 
«Տեսական աստղաֆիզիկայի 
դասընթացը»; 1939-1941 թթ. 
Լենինգրադի համալսարանի 
ա ստղա դիտ ա րա նի տնօրենն էր, 
իսկ 1941 թվականին ստանձնեց 
նաև համալսարանի գիտ ական 
ա շխա տ ա նքների գծով պրոռեկ
տորի պաշտոնը;

1941-1945 թթ. Համբարձում
յանը գլխավորել է Լենինգրադի 
պետական համալսարանի հե
տ ա զոտ ա կան մասնաճյուղը 
Ելաբուգա քաղա քում  (Թաթարս
տան), որտեղ տարհանվել էին

Տեսական ֆիզիկայի միջազգային սեմինար Խարկովի ֆիզիկատեխնիկական 
ինստիտուտում, 1929թ.,
կենտրոնում Վ. Համբարձումյանն է, նրա դիմաց՝ Պ.3որդանը։
համալսարանի գիտ ակա ն լաբո
րատորիաները։ Նրա ղեկավա 
րությամբ մասնաճյուղում կա
տարվում էին պ ա շտ պ ա նա կա ն և 
տնտեսական բնույթի կարևոր 
հետազոտություններ։ Այդ տ ա 
րիներին Համբարձումյանը կա
րևորագույն նվաճումներ է 
արձանագրում հատկապես 
պղտոր միջավայրում լույսի բազ
մապատիկ ցրման խնդրի նորովի 
դիտարկման և լուծման նոր 
եղանակների մշակման ա սպ ա 
րեզում՝ առաջարկելով լույսի 
ցրման խնդիրների ձևակերպման 
ինքնատ իպ  մոտեցում, որի հիմ
քում ընկած է, այսպես կոչված, 
Համբարձումյանի ինվարիան- 
տության սկզբունքը։

1943 թվականին, երբ հիմնվեց 
Հա յաստանի գիտությունների 
ակադեմիան, Համբարձումյանը 
դա րձա վ  նորաստեղծ ա կա դե
միայի հիմնադիր անդամներից 
մեկն ու փոխպրեզիդենտը։ 1947 
թվականին Հա յաստանի ԳԱ 
առաջին պրեզիդենտ Հովսեփ 
Օրբելին որոշեց վերադառնալ 
Լենինգրադ՝ ամբողջապես նվիր
վելով էրմիտաժին, որը ղե
կավարում էր նաև ԳԱ նա խ ա գա հ  
եղած ժամանակ; Այդ ժամանակ

էլ Վիկտոր Համբարձումյանն 
ընտրվեց Հա յաստանի գիտու
թյունների ակադեմիայի պրեզի
դենտ և ղեկավարեց այն մինչև 
1993 թվականը, որից հետո ցմահ 
մնաց ակադեմիայի պատվավոր 
պրեզիդենտ;

Նրա գիտ ակա ն հետազոտու
թյունների արդյունքները հայտնի 
էին ամբողջ աշխարհում; 1953 
թվականին նրա՝ ԽՍՀՄ ԳԱ 
իսկական անդամ ընտրվելը 
պարզա պես արձանագրումն էր 
այն փաստի, որ իր մակարդակով 
և նվաճումներով նա  վաղուց 
արդեն գերազանցել էր այդ 
կոչմանը ներկա յացվող բոլոր 
պահանջները; Ւր կյանքի 
ընթացքում նրան ընտրել էին 
գրեթե երեք տասնյակ գիտու
թյունների ակադեմիաների ան
դամ, որոնց թվում՝ աշխարհի 
խոշորագույն բոլոր հինգ ա կա 
դեմիաների;

Աշխարհահռչակ գիտնականը 
1961-1964 թվականներին Մի
ջազգային ա ստղա գիտ ա կա ն 
միության նա խ ա գա հն  էր; Երկու 
ա նգամ ընտրվել է Գիտական 
միությունների միջազգային 
խորհրդի նա խա գա հ (1968,1972)։

1946 թ. Համբարձումյանը հիմ֊ 3
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4

Հ *  1**  + *
նեց Բյուրականի ա ստ ղա դիտ ա 
րանը, որի ա նփ ոփ ոխ  տնօրենն 
էր մինչև 1988 թ.; Նրա ղեկավա 
րությամբ Բյուրականի ա ստ ղա 
դիտարանը դա րձա վ  աշխարհում 
առավել հայտնի ա ստղաֆիզխ  
կական կենտրոններից մեկը; 
Հայաստանում նրա  հիմնադրած 
գիտ ա կա ն հաստատությունների 
թվում պ ետ ք է հիշատակել նաև 
ժամանակին համամիութենա
կան, իսկ ԽՍՀՄ-ի տրոհումից 
հետո միջազգայինի համարում 
ստ ացա ծ «Աստղաֆիզիկա» հան
դեսը;

Մեծանուն գիտնականը վա խ 
ճանվեց 1996 թ. օգոստոսի 12- 
ին; Նրա աճյունը հանգչում է իր 
անունը կրող Բյուրականի ա ստ 
ղադիտարանում՝ մեծ ա ստ ղա դխ  
տակի ա շտարակից ոչ հեռու;

Վիկտոր Համբարձումյանի 
գիտ ա կա ն հետազոտությունների 
սպեկտրը չափազանց լայն է; Այն 
տարածվում է քվա նտ ա յին ֆի
զիկայից ու ատոմային միջուկի 
տեսությունից մինչև մաթեմա 
տիկական ու աստղաֆիզիկական 
հակադարձ խնդիրներ, միգա 
մածությունների ֆիզիկա ու 
ճա ռա գա յթմա ն տ եղափ ոխման 
խնդիրներ, աստղային խմբերի 
դինամիկա  և տիեզերական 
տեսություններ; Ւնքը՝ Վիկտոր 
Համաբարձումյանը, խիստ պայ
մանական, իր հետազոտու
թյունների ամբողջ շարքը բա
ժանում էր երեք առավել սիրած 
բնագավառների; Դրանք են 
«Հակադարձ խնդիրները», «Ւն- 
վարիանտության սկզբունքը» և 
«Տիեզերական օբյեկտների էվո
լյուցիան»; Սակայն այդ երեք 
բնագավառների բաժանումը, 
իսկապես, պա յմանական է, որով
հետև մեծ թվով ա ռա ջնակա րգ 
ա շխա տ ա նքներ տ եղ չեն գտնում 
կամ դժվարությամբ են մտնում

Հովսեփ Օրբեին և Վիկտոր Համբարձումյանը, 1946թ.
այդ ուղղությունների մեջ;

Դեռևս 1929-30 թվականնե
րին նա  հրատարակել է մի քա նի  
աշխատանք,որոնք դարակազմիկ 
նշանակություն ունեն; Դրանց 
թվում է, օրինակ, սեփական 
արժեքների իմացությամբ դրանց 
հա մա պ ա տ ա սխ ա նող  դիֆերեն
ցիալ հավասարման տեսքի 
որոնմանը նվիրված Շտուր^ 
Լիուվիլի հակադարձ խնդիրը, 
որը 15 տարի անուշադրության 
մատնելուց հետո՝ 1945 թվակա 
նին, մաթեմատիկական հետա 
զոտությունների նոր ուղղության 
ծնունդ տվեց; 1930 թվականին 
նա  Դմիտրի Ւվանենկոյի հետ 
դիտարկեց ատոմային միջուկ
ների կառուցվածքի խնդիրը և 
ցույց տվեց, որ դրանց մեջ պ ետ ք 
է լինեն մոտավորապես պրոտոնի 
զա նգվա ծով  էլեկտրաչեզոք 
տարրական մասնիկներ; Դրանից 
միայն երկու տարի անց Ջեյմս 
Չեդվիկն Անգլիայում հայտ
նաբերեց նրանց կանխագու
շակած նեյտրոնը;

Հետազոտությունների բա վա 
կան լայն բնա գա վա ռ է գազային 
միգամածությունների ֆիզիկային 
նվիրված ա շխատ ա նքների շար
քը; Սկսած 1932 թվականից՝

Վիկտոր Համբարձումյանը մշա
կել է գազա յին մ ի գ ա մ ա ծ ո ^ ո ^  
ների լուսարձակման քա նա կա 
կան տեսությունը; Նա առաջինը 
տվեց աստղերի ուլտրամանու
շակագույն ճա ռագա յթմա ն վերա
մշակման հետևանքով միգա մա 
ծություններում տեղի ունեցող 
ֆիզիկական գործընթացների 
մաթեմատիկական մեկնաբանու
թյունը; Նրա մշակած մեթոդները 
կիրառվեցին ոչ ստացիոնար 
աստղերի գազային թաղանթների 
հետազոտություններում; Համ
բարձումյանն առաջինը մշակեց 
մոլորակաձև մ ի գ ա մ ա ծ ո ^ ո ^  
ների կենտրոնական աստղի 
ձգողական դաշտում լուսային 
ճնշման ազդեցությամբ միգա 
մածությունների ընդարձակման 
տեսությունը; Դրա միջոցով նրան 
հաջողվեց ապացուցել, որ այդ 
միգամածությունները չափից 
դուրս երիտասարդ գոյացու
թյուններ են, որոնք առաջացել են 
աստղից դուրս շպ րտված 
գազա յին նյութից և այսօր լայ
նանում են;

Նիկոլայ Կոզիրևի հետ հա
մատեղ՝ Համբարձումյանը ստեղ
ծեց աստղերի գազա յին թա 
ղանթների զանգվածների
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Ձախից աջ՝ Վ.Համբարձումյան , Մ.Սարյան,Դ.Դեմիրճյան, Ա.Ւսահակյան
որոշման մեթոդները; Դրանք 
հնարավորություն տվեցին գնա 
հատել Նոր և Գերնոր աստղերի 
պայթյունների հետևանքով ար
տ ա նետ վող նյութի քանակները; 
Մինչև օրս էլ այդ գնա հա 
տականները տ եղ են գտնում 
ա ստ ղա գիտ ա կա ն բոլոր դա սա 
գրքերում և տեղեկատուներում; 
Նրանց գնահատմամբ՝ Նոր 
աստղը, օրինակ, ամեն մի 
բռնկման ժա մանակ ա րտա նե
տում է Արեգակի զանգվածի 
հարյուր հազարերորդական 
մասի չափ նյութ, իսկ Գերնոր 
աստղը՝ Արեգակի զանգվածին 
հավասար զանգված; Այդ 
զանգվածների գնա հա տ ա կա նը 
անչափ կարևոր նշանակություն 
ունեցավ աստղային էվոլյուցիայի 
հիմնահարցերի ուսումնասիրու
թյան համար;

Աստղային դինամիկայի հար
ցերին նվիրված Վիկտոր Համ
բարձումյանի հետազոտություն
ներն ուղենշային նշանակություն 
ունեցան Գալակտիկայում ա ս տ ^  
առաջացման բնույթի բացա 
հայտման համար;

1935 թ. Համբարձումյանը 
լուծեց անգլիացի գիտնական 
Արթուր էդինգտոնի ա ռա ջա դրա ծ 
մաթեմատիկական խնդիրը՝ որո
շել աստղերի տա րածական 
արագությունների բաշխումը՝ 
օգտ ագործելով դրանց տեսա 
գծային արագությունների բաշ
խումը և հա մա պ ա տ ա սխա ն 
կոորդինատները; Խնդրի լուծումը 
նա  հրապարակեց “ 1̂ օոէհ17 ^օ֊ 
էւօ6տ” հանդեսում իր՝ էդինգտոնի 
հանձնարարականով; Տասնամ
յակներ անց նույն մա թեմա տ խ  
կական ա պ ա րա տ ի կիրառմամբ 
լուծվեց մի այլ խնդիր ժա մա 
նակակից գիտության մի բոլո
րովին այլ՝ բժշկական 
համակարգչային ախտորոշման 
բնագավառում; Այս մաթեմատի
կական խնդրի լուծումը (1972թ.) 
հիմք դա րձա վ համակարգչային 
տոմոգրաֆների ստեղծման հա
մար, որը դրանց հեղինակներին 
բժշկագիտության բնագավառի 
Նոբելյան մրցանակ պարգևեց;

Վիկտոր Համբարձումյանը 
մշակեց աստղային համակար
գերի առանձնահատկությունները

հաշվի ա ռնող ֆիզիկական 
վիճակագրություն՝ այսպես կոչ
ված աստղային համակարգերի 
վիճակագրական մեխանիկայի 
հիմունքները; Դրանից բխող 
մեթոդները Համբարձումյանին 
հնարավորություն ընձեռեցին 
գնահատելու աստղային համա 
կարգերի տարիքը; 1937 թ. նա  
բանավեճի մեջ մտ ա վ  անգլիացի 
նշանավոր գիտնական Ջեյմս 
Ջինսի հետ Գալակտիկայի 
տարիքի շուրջ և ապացուցեց, որ 
այդ տարիքը 1000 անգամ փոքր 
է Ջինսի որոշած և համընդհանուր 
ճանաչում գտ ա ծ  տարիքից; 
Նշված բանավեճը ծավալվել էր 
անգլիական “^8էսՐ6” և 
խորհրդային “^Շ7թօսօւա46Շ<ա 
^ԲԱՁո” հրատարակությունների 
էջերում; Աստղային համակար
գերի վիճակագրության և դինա 
միկայի բնագավառում Համբար
ձումյանի հետազոտությունները 
ընկած են աստղային համա 
կարգերի ժամանակա կից վիճա
կագրական մեխանիկայի հիմ
քում։ Այս հետազոտությունների 
համար Համբարձումյանը 1995թ.՝ 5
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իր մահվանից մեկ տարի առաջ, 
ա րժա նա ցա վ  Ռուսաստանի 
Դաշնության պ ետական
մրցանակի։

Համբարձումյանի հետազո
տությունների մի ամբողջ շարք 
վերաբերում է Գալակտիկայում 
միջաստղային նյութի բաշխման 
բացահայտմանը։ Այստեղ նա  
նա խ  ցույց տվեց, որ աստղերի 
ա րձակած լույսի կլանման
պ ա տ ճա ռը ոչ թե միջաստղային 
գազի, այլ փոշու առկայությունն 
է։ Ավելին՝ նա  իր ասպիրանտ  
Շալվա Գորդելաձեի հետ 
ապացուցեց, որ միջաստղային 
փոշին բա շխվա ծ է ոչ թե 
համասեռ, այլ առանձին ամպերի 
ձևով։ Միջաստղային ամպերի 
ամբողջական հետազոտության 
կարևոր միջոց դա րձա վ
Համբարձումյանի մշակած 
ֆլուկտուացիաների տեսությունը։ 
Այդ տեսությունը հնարա 
վորություն տվեց որոշելու մի
ջաստղային կլանող ամպերի մի 
շա րք կարևոր հայտանիշեր 
(միջին կլանման չափը, միջին 
գծային չափերը և այլն)։
Գալակտիկայում կլանող նյութի 
պ ա տ ա ռա ձև  կառուցվածքի վե
րաբերյալ նոր պատկերացումը, 
կլանող ամպերի բնույթի և
հատկությունների մասին եզրա 
կացությունները նոր ուղիներ էին 
հարթում աստղագիտության հե
տ ա գա  զարգացման համար։

Երկրորդ համաշխարհա յին 
պատերազմի տարիներին Համ- 
բարձումյանը ստեղծեց պղտոր 
միջավայրում լույսի ցրման տե
սության խնդիրների լուծման նոր 
եղանակ, որը հիմնված էր իր իսկ 
ա ռաջարկա ծ ինվարիանտո^ 
թյան սկզբունքի կիրառության 
վրա։ Այդ սկզբունքը կարևոր նշա 
նակություն ունեցավ մոլորակ
ների, աստղերի ու Արեգակի

6  մթնոլորտների վիճակի և դրանց

ֆիզիկական հատկությունների 
որոշման հետ կապվա ծ բազմա 
թիվ խնդիրների լուծման համար։ 
Ւնվարիանտության սկզբունքը 
գործնական լայն կիրառություն
ներ գտ ա վ  ֆիզիկայում և երկրա- 
ֆիզիկայում, ռադիոֆիզիկայում 
և մաթեմատիկական ֆիզիկայում։ 
Հետագայում այդ սկզբունքը և 
դրա  հիման վրա լույսի տ եղա 
փոխման տարբեր խնդիրներ դի
տարկվեցին մեծ թվով հայտնի 
գիտնականների կողմից։ Ւնվա
րիանտության սկզբունքի ստեղծ

ման համար Համբարձումյանն 
ա րժա նա ցա վ  իր առաջին ԽՍՀՄ 
պետական մրցանակին։

Գալակտիկայի աստղային հա
մակարգերի դինամիկայի տե
սական վերլուծությունը, որ հեն
վում է դիտողական նյութի վրա, 
Համբարձյումյանին հանգեցրեց 
նոր տեսակի աստղային համա 
կարգերի հայտնագործությանը։ 
Առհասարակ իր գիտ ական գոր
ծունեության բոլոր փուլերում Համ
բարձումյանը մշտական ուշադ
րության է արժանացրել աստղերի

Վ.Համբարձումյանը իր որդի Ռուբենի հետ
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ու աստղային համակարգերի 
ա ռաջացման ու զա րգացման 
խնդիրներին։ 1947 թվականին 
նրա  հետազոտությունները 
պսակվեցին նոր տիպի 
աստղային համակարգերի՝ 
աստղասփյուռների հայտ-
նագործմամբ։ Դրանք որոշակի 
դասի աստղերից կազմված 
խմբեր են, որոնք օժտ վա ծ  են 
դրական ընդհանուր էներգիայով 
և, հետևաբար, ընդարձակվող 
համակարգեր են, որոնց էլ հենց 
նա  անվանեց ա ստ ղա սփ յո ւռ 
ներ։ Ելնելով նրանց դինա 
միկական անկայունությունից՝ 
նա  ապացուցեց, որ դրանք, մեր 
Գալակտիկայի աստղերի հիմ
նական մասի համեմատությամբ, 
շատ  երիտասարդ են՝ ընդամենը 
մի քա նի  տասնյակ միլիոն 
տարեկան։ Աստղասփյուռների 
հայտնագործումը նաև ցույց էր 
տալիս, որ մի քա նի  միլիարդ 
տարի առաջ Գալակտիկայում 
սկսված ա ստղա ռաջացման 
գործընթացները շարունակվում 
են նաև նրա  զարգացմա ն ներկա 
փուլում, և որ աստղերը ծնվում են 
խմբերով։ Դրանով հիմնովին

հերքվեց մինչ այդ գիտության 
մեջ իշխող այն կարծիքը, թե 
Գալակտիկայում բոլոր աստղերն 
առաջացել են միաժամանակ։

Պակաս հետաքրքիր չեն 
Համբարձումյանի հետազոտու
թյունները՝ աստղային էվոլյու
ցիայի ընդհանուր շղթայում I  
Ցուլի դասի և բռնկվող ա ստ 
ղերի տեղի վերաբերյալ։ Այդ 
հետազոտությունները հան
գեցրին աստղային էներգիայի 
աղբյուրների բնույթի վերաբերյալ 
կարևոր եզրակացությունների։ 
Համբարձումյանն առաջարկեց 
նա խաստղա յին նյութի վերա
բերյալ նոր հայեցակարգ։ Եթե 
դասական վարկածը ենթադրում 
էր, որ աստղերը գոյանում 
են նոսր նյութի խտացման 
հետևանքով, ա պ ա  նոր տ եսա 
կետը, ընդհակառակը, կա նխա 
տեսում է անհայտ բնույթի և 
մեծ խտության զա նգվածեղ 
մարմինների՝ նախաստղերի 
գոյությունը։ Համբարձումյանի 
վարկածի համաձայն՝ աստղերի 
և աստղային համակարգերի 
առաջացումն ու զարգացումն 
ընթանում են նյութի խիտ

★ * * ՞
վիճակներից դեպի նոսր վիճակ
ները կա տա րվող ինքնաբերա
կան անցման միջոցով։ Տրոհման 
գործընթացը նախաստղերի 
բռնկումները հասցնում է նոր 
աստղերի և աստղային հա
մակարգերի առաջացմանը։

Համբարձումյանի հետազո
տությունների մի շատ  մեծ բնա
գա վա ռ  նվիրված է գա լակտի
կաների՝ աստղային վիթխարի 
համակարգերի էվոլյուցիայի 
հարցերին։ Մասնավորապես 
պ ետ ք է առանձնացնել գա 
լակտիկաների և դրանց հա
մակարգերի ա ռաջացման մեջ 
վճռական նշանակություն ունե
ցող միջուկների (կենտրոնական 
խտացումների) ակտիվության 
վերաբերյալ նոր հայեցակարգը։ 
Այս հետազոտությունների շնոր
հիվ գալակտիկաներում դիտվող 
հսկայական չափերի ոչ ստ ա 
ցիոնար երևույթների ուսումնա
սիրության խնդիրը դա րձա վ 
արտա գա լակտիկակա ն ա ստ 
ղագիտության առանցքը։ Այս 
հետազոտություններին են
առնչվում Համբարձումյանի և 
նրա  աշակերտների կարևոր 
բացահայտումները՝ գերհսկա 
գալակտիկաների միջուկներից 
դուրս նետ վա ծ նոր դուստր 
օբյեկտների, ինչպես նաև 
կապույտ արտանետումների ու 
ուղղորդված շիթերի ուսում
նասիրության բնագավառում։

Կարելի է այլ օրինակներ ևս 
բերել, որոնք ցույց են տալիս 
Վիկտոր Համբարձումյանի գի
տակա ն ժառանգության վիթ
խարի չափը և քսա ներորդ դարի 
աստղաֆիզիկայի զա րգացման 
գործում նրա  թողած անուրանալի 
ազդեցությունը։ Նրա ստեղծած 
գիտա կա ն ուղղությունները շա 
րունակում են զա րգանա լ ամբողջ 
աշխարհում ...

«Գիտության աշխարհում»
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8

ԶՐՈՒՅՑ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ

ԱՍՏՂԱԳԵՏՆԵՐԻ
ՀԵՏ1

Այսօր ես կուզենայի մի 
ինչ-որ լավ բանով ուրա

խացնել ձեզ, պատմել վերջերս 
կա տա րա ծ որևէ հետաքրքիր 
ա շխա տա նք; Դրանով ես հայտ
նա ծ կլինեի ձեզ իմ շնորհակա
լությունն այն պատվի համար, 
որին արժանացրել եք ինձ՝ իմ 
70-ամյակին նվիրելով այս հե
տա քրքիր գիտաժողովը; Սակայն 
իմ վերջին ա շխատանքը, որում, 
իմ կարծիքով, հետաքրքիր ա րդ
յունքներ են ստացվել, արդեն 
տպ ագրվել է «Աստղաֆիզիկա» 
հանդեսում, իսկ ես ա յնքան էլ չեմ 
սիրում ինքս ինձ կրկնել;

Համենայն դեպս, թույլ տվեք 
այժմ շնորհակալություն հայտ
նել գիտաժողովի բոլոր մաս
նակիցներին, բոլորին, ովքեր 
զեկուցումներ կարդացին և ով
քեր  ուշադրությամբ լսեցին; Իսկ 
ես այսպես կվարվեմ; Դուք հա 
վանաբար մտածում եք, որ իր 
յոթանասունամյակին հասած 
մարդն ըստ երևույթին հասցրել է 
որոշակի փորձ ձեռք բերել; Ահա 
իմ այդ փորձի մասին էլ ուզում եմ 
պատմել ձեզ, պատմել այն ուղ
ղությունների մասին, որոնց հետ 
կապ վա ծ է եղել իմ գիտական 
ա շխատանքը;

Ինչի՞ համար է դա  պետք; 
Բանն այն է, որ մենք մեր դիտում
ների արդյունքները, տեսական 
աշխատանքները, դրանցից բխող 
եզրակացությունները տպագրում 
ենք որպես առանձին հոդված
ներ; Իսկ հետազոտողի գիտա-
1 Երիտասարդ ա ստղագետների գիտաժողով, Բյուրական, 1978 թ.–

կան գործունեության հիմնական 
ուղղվածությունը, յուրաքանչյուր 
առանձին ա շխա տ ա նքի  առնչութ
յունը գիտության զարգացման 
ընդհանուր ուղղությանը միշտ էլ 
մնում են չլուսաբանված;

Երբ մի ա նգամ ես ողջունում 
էի պրոֆեսոր Օորտին նրա  70- 
ամյակի ա ռթիվ և մի քա նի  ջերմ 
խոսքեր ասացի, նա  պ ա տ ա ս
խանեց. «Այո, պրոֆեսոր Համ
բարձումյան, բայց գիտե՞ք՝ ես իմ 
կյանքում ավելի շատ  սխալներ 
եմ կատարել, քա ն  լավ ա շխ ա 
տանքներ»; Ես կարծում եմ, որ 
եթե ասվածը կիրառելի է Օորտի 
նման շատ  կարկառուն մարդու 
հանդեպ, ա պ ա  առավել ևս վե
րաբերում է ինձ; Մենք, իհարկե, 
շատ  սխալներ ենք թույլ տա  լիս, 
հատկապես այն ժամանակ, երբ 
ձգտում ենք նոր ուղիներով գնալ; 
Ես շատ  լավ եմ զգում դա;

Բայց որոնք են դրանք, այդ 
նոր ուղիները, և արդյո՞ք գիտութ
յան մեջ միշտ կարելի է գտնել 
դրանք; Ահա հենց դրա  մասին էլ 
ես կուզենայի պատմել ձեզ;

Ես չեմ ուզում այդ բանն անել՝ 
թվարկելով իմ բոլոր ա շխ ա 
տանքները կամ էլ նույնիսկ այդ 
ա շխա տա նքների արդյունքնե
րը; Դա այնքան էլ հետաքրքիր

չէ, այդ ամենը կարելի է գտնել 
գրականության մեջ; Առավել ևս, 
չէի ցանկանա  թվարկել սեփա 
կան սխալներս, չնայած երբեմն 
հետաքրքիր է լինում վերլուծել, 
թե բանն ինչն է, ինչու են դրանք 
առաջանում; Դա շատ  հ ետ ա քը ր  
քիր և օգտ ա կա ր  է հատկապես 
երիտասարդների համար; Սա
կայն այն ընդհանուր տեսքով, 
ինչպես ես եմ ցանկանում նկա 
րագրել ուղղությունները, որոն-
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ցում ա շխատել եմ, հնարավոր 
է, որ այդ սխալներն ավելի լավ 
երևան;

Պետք է հենց սկզբից ընդգծել, 
որ այն ասպարեզներում, որոնց 
հետ կապվա ծ են իմ կյանքն ու իմ 
գիտա կա ն ողջ գործունեությունը, 
ա շխատել եմ նաև նախկինում; 
Ոմանք միայն սկսել են, մյուսները 
բավական շատ  բանի են հասել; 
Ինձ, կարող է պատահել, երբեն 
հաջողվել է փոքր-ինչ ավելին;

Ես համարում եմ նաև, որ երբեմն 
բավականին հաջող եմ ա շխ ա 
տանքներ սկսել նոր ուղղություն
ներով; Բայց չեմ կարող ասել, թե 
նույն հաջողությամբ դրանք նաև 
զարգացրել և ավարտել եմ; Իսկ 
իրականում, եթե ուշադիր ենք ու
սումնասիրում գիտության պ ա տ 
մությունը, գրեթե միշտ նա խ որ
դողներ կարելի է գտնել բոլոր 
նրանց համար, ովքեր, թվում է՝ 
առաջարկում են կատարելապես

թարմ գաղափարներ;
Եվ նա խ քա ն  այն երեք բնա գա 

վառների, երեք գաղափարների 
թվարկումն սկսելը, որոնք իմ 
ամբողջ կյանքում իշխել են ինձ 
վրա, ես ցանկանում եմ ևս մի 
քա նի  բացատրություն տալ, որ
պեսզի հասկանալի դառնա, թե 
ինչու հենց այդպես դասավորվեց 
ամեն ինչ...

Պետք է սկսել նրանից, որ ես 
ավարտել եմ Լենինգրադի հա- 9
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» * * ★*  + *
մալսարանի մաթեմատիկայի 
ֆակուլտետը, քա նի  որ այդ հա
մալսարանում աստղագետներ 
են պատրաստում այդ ֆակուլ
տետում; Այդ իսկ պ ա տ ճա ռով  
իմ կրթությունն ավելի մաթեմա 
տիկական բնույթ ունի; Մյուս կող
մից, շատ  աստղաֆիզիկոսներ 
ավարտել և ավարտում են ֆիզի՜ 
կայի ֆակուլտետներ, և նրանց 
կրթությունը ֆիզիկոսի կրթություն 
է; Ֆիզիկոսներն աչքի են ընկնում 
այն առավելությամբ, որ նրանց 
ֆիզիկական ինտուիցիան ավելի 
ուժեղ է; Աստղագիտության բնա
գավառում ևս նրա նք կարող են 
հարցերին մոտենալ այնպիսի 
հզոր զենքով, ինչպիսին գիտ ա 
կան ինտուիցիան կամ բնազդն 
է; Բնազդը թույլ է տալիս հենց 
առաջին հալ ացքից տեսնել խո
րը, հուշում է, թե տվյալ բնա գա 
վառում ինչպես պ ետ ք է գործել; 
Բայց մաթեմատիկական կրթութ
յունն էլ իր առավելությունն ունի. 
լավ է զարգացնում ձևական- 
տ րամա բա նական մտածողութ
յունը; Այդ իսկ պ ա տ ճա ռով  մինչև 
այժմ դեռևս պ ա րզ  չէ, թե կրթութ֊ 
յան այդ երկու տեսակներից որ 
մեկն է ավելի լավ աստղաֆիզի
կոսի համար; Երևի լավ է, որ մեզ 
մոտ գոլ ություն ունեն և մեկը, և 
մյուսը;

Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, 
ես ոչ միայն աստղագիտություն 
էի սովորում, այլ քննություններ 
հանձնեցի նաև մա թեմա տ խ  
կական բոլոր առարկաներից; 
Հետևաբար ես ունեմ մաթե
մատիկական կրթություն ստ ա 
ցած աստղաֆիզիկոսի ինչպես 
առավելությունները, այնպես էլ 
թերությունները; Գուցե իմ այս 
խոստովանությունը ձեզ կօգնի 
հասկանալ, թե ես ինչու գնացի 
այն ճանապարհներով, որոնց 
մասին կխոսեմ այժմ...

Իմ տարիքի մարդիկ գիտութ
յուն են մտել քսա նա կա ն թվա 
կանների վերջերին; Այդ ժա մա 
նակ տեղի էր ունենում տեսական 
աստղաֆիզիկայի նա խնա կա ն 
զարգացումը, և շատ  հետա- 
զոտողներ աշխատում էին 
տեսական խնդիրների վրա; 
Բազմաքանակ տարբեր ա շխ ա 
տանքների թվում առանձնանում 
էին աստղերի մթնոլորտներում 
ճա ռա գա յթմա ն տ եղա փ ոխ 
ման խնդիրները, լույսի ցրման 
խնդիրները և այլն; Լույսի ցրման 
և տեսագծային հա վա սա րա 
կշռության խնդիրները իշխում 
էին տեսաբանների մտքերի վրա; 
Դրանցով առաջինը եռանդուն 
սկսեց զբաղվել Շվարցշիլդը, 
այնուհետև շատ  բան արեցին 
էդինգտոնը և Միլնը;

Այն ժա մանակ ես նույնպես 
զբաղվեցի այդ խնդիրներով և 
մի քա նի  ա շխ ա տ ա նք հրա տ ա 
րակեցի, որոնք վերաբերում էին 
մոլորակաձև միգամածություննե
րում տեսագծային հա վա սա րա 
կշռության խնդրին, դրանցում, 
մոլորակների մթնո լորտներում և 
նույնիսկ ծովում ու օվկիանոսում 
լույսի ցրման խնդիրներին;

1941 թվականին պ ա տ երա զ
մի պ ա տ ճա ռով  ես Լենինգրա- 
դից տեղափոխվեցի Ելաբուգա 
քա ղա ք, որտեղ և սկսեց գործել 
Լենինգրադի համալսարանի 
մասնաճյուղը; Այն ժամանակ ինձ 
շատ  էր հետաքրքրում պղտոր 
միջավայրում տեսագծային 
էներգիայի տ եղափ ոխման և լույ
սի ցրման խնդիրը, որը գործնա 
կան մեծ նշանակություն ուներ; 
Ես կպատմեմ այդպիսի խնդիր
ներից մեկի մասին, որն ինձ հա
ջողվեց լուծել հետագայում ինվա- 
րիանտության սկզբունք կոչված 
նոր եղանակով;

Ենթադրենք՝ ունենք կիսան֊

Վ.Համբարձումյաևիև շնորհվում է 
Կանրերայի համալսարանի պատվավոր 

դոկտորի աստիճան
վերջ միջավայր, որը մի կողմից 
սահմա նափ ակվա ծ է հարթութ
յամբ; Այդ հարթության վրա զուգա
հեռ փնջի տ եսքով  ճառագայթում 
է ընկնում; Միջավայրի յուրաքանչ
յուր տարրական ծավալ որոշակի 
հավանականությամբ կարող է 
կլանել և ցրել ընկնող քվա նտ նե
րը; Դիտարկվող միջավայրի սահ
մանի վրա ընկնող յուրաքանչյուր 
քվա նտ  ներթափանցում է միջա
վայրի մեջ մինչև որոշակի խո
րություն և կլանվում որևէ ատոմի 
կողմից; Դրանից հետո գրգռվա ծ 
ատոմը կարող է նորից արձակել 
կլանված քվա նտը՝ այն վերա
դարձնելով տեսագծային դաշտ, 
կամ կարող է քվա նտ ի  էներգիան 
փոխանցել միջավայրին; Երկ֊ 
րորդ դեպքում տեղի է ունենում, 
այսպես կոչված, իրական կլա
նում, և դիտարկվող քվա նտ ը 
կորչում է տեսագծային դաշտից՝ 
իր էներգիան տալով միջավայ
րի տաքացմանը; Իսկ ցրված 
քվա նտ ը  կարող է նորից կլանվել 
արդեն այլ ատոմի կողմից;

Այսպիսով՝ միևնույն քվա նտ ը  
կարող է կլանվել որևէ ատոմի



կողմից, ա պ ա  ինչ-որ ճ հա վա 
նականությամբ նորից առաքվել, 
սակայն արդեն այլ ուղղությամբ, 
այնուհետև՝ նորից, և այդպես 
երրորդ, չորրորդ անգամ... Այս
տ եղ մենք դիտում ենք մի երևույթ, 
որը հայտնի է որպես միջավայ
րում ճա ռա գա յթման բա զմա պ ա 
տիկ ցրում; Մեծ հետաքրքրութ
յուն է ներկայացնում հաշվարկել, 
թե միջավայրի վրա ընկած և 
նրա  մեջ բա զմապա տիկ ցրված 
ճա ռա գա յթման որ մասը կանդ
րա դա ռնա  կիսանվերջ միջավայ
րից;

Այդ հարցադրումը, որն 
առաջանում է աստղաֆիզիկա- 
կան տարբեր խնդիրներ դիտար- 
կելիս, վաղուց էր ձևակերպվել; 
Եվ մաթեմատիկորեն այն նկա 
րագրվում է ինտեգրալ հա վա 
սարման միջոցով, որը կախված 
է X օպ տ իկա կա ն խորությունից; 
Այդ հավասարումն ունի այն հրա
շալի հատկությունը, որ նրա  մեջ 
x-ն փոխարինելով ^+օ)֊ով, այն, 
ըստ էության, որևէ փոփոխութ
յուն չի կրում;

Ֆիզիկայի լեզվով դա  ն շա նա 
կում է հետևյալ ակնհայտ պնդու
մը; Եթե մենք ունենք միջավայր, 
որը մի ուղղությամբ տարածվում 
է մինչև անվերջություն, նրան 
նույն ֆիզիկական հատկություն
ներով օժտ վա ծ  վերջավոր օ 
հաստությամբ շերտ ավելացնելը 
միջավայրի ոչ մի փոփոխություն 
չի առաջացնում; Իսկապես, չէ՞ 
որ այդ դեպքում ևս միջավայրն 
անվերջ է, և նրա  ամբողջական 
հատկությունները մնում են ա նփո
փոխ; Այդ դեպքում զրոլ ի հա վա 
սարեցնելով ա նդրադարձած 
ճա ռա գա յթման ինտենսիվութ
յան այն բո լոր փոփոխություննե
րը, որոնք առաջանում են ռ հաս
տությամբ շերտի ավելացման 
հետևանքով, այդ թվում նաև այդ 
շերտում ճա ռա գա յթման թ ո ւա

ՎԻԿՏՈՐ
I յ  ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ
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ցումը, մենք հանգում ենք որոշա
կի ֆունկցիոնալ հավասարման; 
Այդ հավասարումը հեշտությամբ 
լուծվում է թվային եղանակով, 
իսկ դրա  լուծումը մի հիմնարար 
ֆունկցիա է, որի միջոցով ա րտ ա 
հայտվում է ա նդրա դա րձած 
ճա ռա գա յթման ինտենսիվությու
նը; Այդպես կիրառվում է ինվա- 
րիանտության սկզբունքը;

Հետագայում տարբեր խնդիր
ների լուծման նպ ա տ ա կով  ին- 
վարիանտության սկզբունքի
զարգա ցմա ն բնագավառում 
ա շխատեցին բա զմաթիվ հե- 
տազոտողներ; Հետաքրքիր
շատ  ա շխա տ ա նքներ կա տ ա 
րեցին Սոբոլևը, Չանդրասեկա- 
րը, Բելմանը; Նրանց հետևեցին 
իրենց աշակերտները; Մեր ա ստ 
ղադիտարա նի տեսական խում
բը նույնպես շատ  է զբաղվում 
ճա ռա գա յթման տեղափոխման 
խնդիրներով և հաջողությամբ կխ  
րառում է այդ սկզբունքը;

Փոքր-ինչ այլ ձևակերպումով, 
որն ըստ էության կար արդեն մեր

աշխատանքներում, հետագայում 
ավելի հստակ արտահայտվեց 
Բելմանի և նրա  աշակերտների 
աշխատություններում, այդ 
սկզբունքը կոչվել է ինվարիանտ 
ներդրման սկզբունք; Եվ պ ա րզ
վեց, որ այն կիրառելի է ոչ միայն 
աստղաֆիզիկական խնդիրնե֊ 
րում, այլ նաև մաթեմատիկական 
ֆիզիկայի շատ  այլ բ ն ա գ ա վ ա ռ  
ներում;

Ցանկանում եմ ուշադրություն 
դարձնել, որ որոշ հետազոտող֊ |  
ներ, հետագայում շարադրելով -3
իմ ա շխատանքները, խոսում էին 2- 
ինվարիանտության սկզբունքնե
րի մասին; Սակայն գոյություն ու֊ |  
նի միայն մեկ սկզբունք, որը տ ա ^  |  
բեր ձևերով է կիրառվում տարբեր ^ 
դեպքերում; Որպես հետ ա զոտ ա 
կան մեթոդ՝ ինվարիանտության =| 
սկզբունքի մշակումն ու դրա  հե- |  
տ ա գա  կիրառումը այն բաներից |  
մեկն է, որին ես սիրահարված եմ 
եղել ամբողջ կյանքիս ընթացքում 
և սիրահարված եմ մինչև օրս;

Ինչպես արդեն ասացի, պ ա ^  ,
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վեց, որ այդ սկզբունքը կարելի է 
կիրառել և հաջողությամբ կիրառ
վում է ոչ միայն ճառագա յթման 
տ եղա փ ոխմա ն տեսության մեջ, 
այլ նաև շատ  ուրիշ բ նա գ ա վ ա ռ  
ներում; Այդպիսի մի կիրառութ
յուն առաջինն ինձ հաջողվեց 
գտնել; Այն կա պվա ծ է Ծիրկաթնի 
մակերևութային պայծառության 
ֆլուկտուացիաների վերլուծութ
յան հետ; Ենթադրենք, թե այդ 
ֆլուկտուացիաներն առաջանում 
են միայն Գալակտիկայում կ ա  
նող  ամպերի պ ա տ ա հա կա ն 
բաշխման հետևանքով; Կ ա  
նող  նյութի այդպիսի բաշխման 
դեպքում մենք տարբեր ուղղութ
յուններով տարբեր ինտենսիվութ
յուններ կդիտենք նույնիսկ այն 
դեպքում, եթե աստղերի թիվը 
շատ  մեծ է; Իսկ խնդիրն այն է, որ 
գտնենք Ծիրկաթնի մակերևու
թային պայծառության ինտենսի
վության բաշխումը;

Այդ դեպքում, ենթադրելով, 
որ աստղերի ու ամպերի շեր
տը համասեռ է (մակրոսկոպիկ 
իմաստով), ինվարիանտության 
սկզբունքը կարելի է կիրառել 
հետևյալ կերպ. ինտենսիվութ

յան բաշխումը չի փոխվի, եթե 
դիտողը տեսագծի ուղղությամբ 
վերջավոր չափով տեղաշարժվի 
այս կամ այն ուղղությամբ; Այդ 
սկզբունքը կիրառելի է միայն 
այն պատճառով, որ տեսագծի 
ամբողջ անվերջ ուղին անցնում 
է համասեռ միջավայրով; Եթե 
խիստ մոտենանք հարցին, ա պ ա  
վերջավոր հեռավորության վրա 
Գալակտիկայի սահմանի գոլ ո ^  
յունը խախտում է համասեռութ
յան պայմանը; Բայց դիտողից 
մեծ հեռավորությունների վրա 
համասեռությունից նույնիսկ 
զգալի շեղումներն ա րտա հա յտ 
վում են համեմատաբար փոքր 
չափով;

Մեր կողմից դիտարկված 
երկու դեպքերն էլ վերաբերում 
են կիսանվերջ շերտերի, որոն
ցով միշտ չէ, որ հնարավոր է մո
տարկել աստղաֆիզիկական տե
սակետից իրական միջավայրը; 
Սակայն ինվարիանտության կամ 
ինվարիանտ ներդրման սկզբուն
քի  կիրառությունները չեն սահմա 
նափակվում նման խնդիրներով; 
Նույնպիսի մոտեցում կարելի է 
ցուցաբերել նաև xօ վերջավոր

օպտ իկակա ն հաստությամբ շեր
տի դեպքում; Այդ դեպքում հար
կավոր է վարվել հետևյալ կերպ. 
հարթ-զուգահեռ շերտի մի կող
մից ավելացնելով ո հ ա ս տ ո ^  
յամբ շերտ՝ մյուս կողմից պ ետ ք 
է հանել նույնպիսի շերտ; Ակն
հայտ է, որ նման ձևափոխության 
հետևանքով ոչինչ չի փոխվում, 
և նոր շերտը կունենա այն նույն 
հատկությունները, ինչպիսիք ու
ներ նախկինը; Միակ տարբերութ
յունն արտահայտվում է խնդրի 
մաթեմատիկական ա րտա հա յտ 
ման մեջ; Եթե կիսանվերջ շ ե ր  
տի դեպքում մենք ունենք միայն 
ա նդրադա րձած ճառագայթում, 
ա պ ա  այս դեպքում շերտի վեր
ջավոր հաստության պ ա տ ճա 
ռով գոյություն ունի նաև շերտով 
անցած ճառագայթում, որը պ ա 
կասում է շերտի հաստության 
աճին զուգընթաց; Բնական է, որ 
այս դեպքում ֆունկցիոնալ հավա 
սարումներ են ստացվում երկու 
ֆունկցիաների համար, որոնցից 
մեկը նկարագրում է ցրումների 
հետևանքով անդրադարձած, 
իսկ մյուսը՝ ցրումների հետևան
ք ո վ  անցած ճառագայթումները; 
Եթե X ա պ ա  մնում է միայն 
մեկ հավասարում, որը նկա րա գ
րում է կիսանվերջ միջավայրը;

Այժմ կատարելապես պ ա րզ 
է, որ ինվարիանտության կամ ին
վարիանտ ներդրման մեթոդը մի 
սկզբունք է, որը կարող է կիրառ
վել շատ  լայնորեն; Այդ բանը հաս
կանալու համար կարելի է դիտ ա ր
կել ավելի ընդհանուր խնդիր, 
որտեղ մասնակցում են որոշ պ ա 
րամետրեր; Եթե մեր դիտարկած 
դեպքերում փոխվում էր միայն X 
օպտ իկակա ն խորությունը, ա պ ա  
մի այլ խնդրում կարող է փոխվել 
նաև, ասենք, քվա նտ ի  վերա պ ըր  
ման ճ հավանականությունը, 
ա նմշտա հա ստ ա տ  խնդրում կա
րող է փոխվել ժամանակը; Բացի
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փոփոխականներից՝ յուրաքանչ
յուր խնդիր, իհարկե, կարող է 
կա խված լինել նաև տվյալ խնդրի 
համար հաստատուն պ ա րա մետ 
րերից;

Սակայն, մյուս կողմից, ցան
կացած տրված խնդիր կարելի է 
դիտարկել իբրև խնդիրների մի 
որևէ ընդհանուր դասի մասնա 
վոր դեպք, որտեղ հանդես են 
գալիս նոր պարամետրեր; Մեր 
դիտարկած խնդիրներում որպես 
այդպիսի պարամետր՝ ինքնա 
բերաբար հանդես է գա  լիս օպ 
տիկական հաստությունը; Բայց 
չէ՞ որ կարելի է մտցնել նաև այլ 
պարամետրեր; Ես ուզում եմ, որ 
դուք լավ հասկանաք այդ բանը; 
Կարելի է, օրինակ, փոփոխել Ճ- 
ն, ամեն ինչ դիտարկել որպես 

ֆունկցիա, կարելի է փ ոփո
խել շերտերի կառուցվածքն ու 
կազմությունը, համասեռ խնդրից 
անցնել ա նհամասեռ խնդրի;

Խնդիրն այդպիսի ընդհանուր 
դրվա ծքով դիտարկելու դեպքում 
մեր հետազոտությունների ա րդ
յունքներն արդեն մեզ ներկա յա 
նում են իբրև մասնավոր դեպք; 
Սակայն այդպիսի ընդհանուր 
իմաստով ինվարիանտ ն ե ր դ ր  
ման սկզբունքն առայժմ, ըստ 
էության, գործնականում չի կի
րառվել; Այսպիսով՝ կարող եմ 
ասել, որ ես բաց եմ թողել մաթե
մատիկական ֆիզիկայի շատ  հե
տ ա քրքիր և ընդհանուր մեթոդի 
զարգա ցմա ն մեծ հնարավորութ
յուն; Ես բաց եմ թողել այդ հնա
րավորությունը, և իմ բոլոր ա շխ ա 
տանքները նվիրել միայն մի նեղ 
բնագավառի, որն էլ, ըստ էութ
յան, հանդիսանում է իմ ծա ռա 
յությունը; Իմ խորին համոզմամբ, 
դեռևս առջևում է այդ սկզբունքի 
ընդհանրացումը մաթեմատի
կական ֆիզիկայի բազմաթիվ 
խնդիրների համար;

Ինչ կարելի է ասել առաջին

բնագավա ռի ա ռա նձնա հա տ 
կությունների մասին, որով հրա
պուրվել եմ; Ինվարիանտության 
սկզբունքը պ ա րզ  ա րտ ա հա յտ 
ված մաթեմատիկական բնույթ ո^ 
նի և հանդիսանում է մի ամբողջ 
դասի խնդիրների ձևական մոդել; 
Այդ մոդելը հորինվել է ոչ առանց 
հիմքի, այլ բազմակի ցրումների 
հետևանքով ա ռա ջա ցող որոշ 
օրինաչափությունների հա յտնա
բերման նպատակով; Հիմնակա
նում մաթեմատիկական բնույթի, 
բայց ֆիզիկական խնդիրների 
վրա հիմնված այդպիսի մոդելնե
րը պ ետ ք են գիտությանը; Եվ լավ 
է, որ երիտասարդությունը կարո
ղանում է զբաղվել դրանցով;

Հաջորդ բնագավառը, որով 
ես հրապուրվել եմ, ինչ-որ իմաս
տ ով հանդիսանում է առաջինի 
տրամագծորեն հակառակը; ժա 
մանակակից աստղաֆիզիկայում 
թագավորում է ա րտ ա կա րգ հրա
պուրանքը մոդելների հանդեպ; 
էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենա
ներն ամբողջ թա փ ով  աշխատում 
են, որպեսզի մեր ա ստ ղա գետ նե
րի համար աստղերի տարբեր 
մոդելներ հաշվարկեն; Սակայն 
աստղերի ներքին կառուցվածքով 
զբաղվող տեսաբանների համար 
անակնկալ են լինում գրեթե բ ո  
լոր երևույթները, որ մենք դիտում 
ենք; Ինչ-որ նոր երևույթներ կան
խագուշակելու փոխարեն նրանք 
զարմանում են յուրաքանչյուր 
նոր հաղորդման առիթով;

Սակայն չի կարելի տեսաբան
ներին չափից դուրս մեղադրել 
դրա  համար; Այստեղ խնդիրը 
բարդ է, քա նի  որ այդ բնա գա վա 
ռում մենք դեռ շատ  բան չենք 
հասկանում, պարզորոշ չենք 
պատկերացնում աստղերի ըն
դերքում տեղի ունեցող ֆիզիկա-
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կան գործընթացները; Այդ իսկ 
պատճառով, չնայած այն բանին, 
որ աստղերի ներքին կառուցված
քի  տեսության մեջ գոլ ություն ու
նեն շատ  լավ և մանրամասնորեն 
մշակված բա զմա թիվ մոդելներ, 
միայն այսպիսի մոտեցումն այս
տեղ, ըստ երևույթին, բավարար 
չէ; Օրինակ՝ այդ մոդելներից ոչ 
մեկը չկարողացավ կա նխա տ ե
սել, որ աստղերն իրենց զա րգա ց
ման ճանապարհին պ ետ ք է անց
նեն բռնկումային ակտիվության 
փուլով;

Այն եզրակացությունը, որ 
ցածր լուսատվության և փոքր 
զա նգվա ծով  աստղերն իրենց 
էվոլյուցիայի վա ղ  փուլերում լի
նում են բռնկվող, ես համարում եմ 
աստղերի ֆիզիկայի բնա գա վա 
ռի կարևորագույն նվաճումներից 
մեկը; Բռնկումային ակտիվությո^ 
նը հանդիսանում է երիտասարդ 
աստղերի հիմնարար հատկութ
յունը; Սակայն պարզվեց, որ այդ 
բանն անհնար էր կանխատեսել 
աստղերի ներքին կառուցվածքի 
տեսության հիման վրա;

Կրկնում եմ, եթե նախկինում 
մենք ասում էինք, որ աստղի 
առանձնահատկությունն այն է, 
որ այն էլեկտրամագնիսական 
ճառագայթում է ծնում ու սփռում 
շրջակա տարածության մեջ, 
ա պ ա  հիմա ասում ենք, որ ալ ո, 
դա  ճիշտ է, սակայն իր զա րգա ց
ման ուղու սկզբում աստղն 
օժտ վա ծ  է նաև բռնկումային 
ակտիվությամբ; Եթե որևէ մեկը 
որոշում է բացատրել աստղի 
ֆիզիկական էությունը, ա պ ա  
բացի էլեկտրամագնիսական 
ճառագայթումից, որով օ ժտ 
ված է հանգիստ  աստղը, նա  
պ ետ ք բացատրություն տա  նաև 
բռնկումների համար; Դժբախ
տաբար, ներկայումս գոյություն 
ունեցող մոդելներն ի զորու չեն 
անելու դա; 13
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Բավականին երկար ժա մա 

նակ զբաղվելով մի ա շխ ա տ ա ն
քով, որն ըստ էության հա նդխ  
սանում էր մոդելի մշակում, ես 
ինքս երբեմն հիասթափվում էի 
մոդելային մոտեցումից և դրա  
պ ա տ ճա ռով  շարունակ ձգտում 
ինչ-որ այլ բանի; Այդ ձգտումն 
արդեն իմ գիտ ա կան ա շխ ա տ ա ն
քի  ամենասկզբում հանգեցրել 
էր հա կա դա րձ խ նդիրների  ձևա
կերպմանը; Հա կադարձ խնդիր
ներն իմ երկրորդ սերն են, որն 
ինձ շարունակում է հրապուրել 
ա րտ ա կա րգ ուժգնությամբ և նույ
նիսկ էլ ավելի է բոցավառվում;

Սակայն եթե ինվարիանտութ
յան սկզբունքում ես զգալի հաջո
ղություն ունեցա այն իմաստով, 
որ ինձ հաջողվեց որոշ խնդիր
ների լուծման եղանակներ մշա
կել, ա պ ա  այս բնագավառում 
իմ հաջողությունն աննշան էր; 
Եվ, այնուամենայնիվ, ես շատ 
կարևոր եմ համարում այդ բնա
գա վա ռի վրա կանգ առնելը; Չէ՞ 
որ կյանքում լինում է նաև այն
պես, որ հաջողության ես հաս
նում մի բնագավառում, մինչդեռ 
մյուս բնագա վա ռը ավելի շատ 
ես սիրում...

Երբ ես երիտասարդ էի, ստեղծ
վեց քվա նտա յին մեխանիկան, ի 
հայտ եկան Շրյոդինգերի ա շխ ա 
տանքները, որոնք նվիրված էին 
ալիքային մեխանիկային; Նա 
ցույց տվեց, որ համակարգի 
էներգիայի մակարդակների հար
ցը հանգում է որոշ դիֆերենցիալ 
հավասարումների սեփական 
արժեքների որոշման խնդրի 
լուծմանը; Իսկ դա  իր հերթին 
նշանակում է, որ էներգետիկ մա
կարդակների սպեկտրը կարելի է 
ստանալ այդ հավասարումների 
սեփական արժեքների սպեկտրը 
հաշվելու միջոցով;

Սպեկտրալ գծերի ա ռկա 
յությունը բոլորին զարմացնում

էր քվա նտա յին մեխանիկայի ի 
հայտ գալուց դեռևս շատ  առաջ; 
Յուրաքանչյուր տարր ունի իր 
հաճախությունները, որոնք, ըստ 
Բորի տեսության, հետևանք 
են այն բանի, որ սպեկտրալ 
գծերն առաջանում են դիսկրետ 
էներգետիկ մակարդակների 
միջև անցումներ կատարելու 
շնորհիվ; Մյուս կողմից, այն ժա 
մանակ արդեն մաթեմատիկայից 
հայտնի էր, որ շատ  դեպքերում 
դիֆերենցիալ հավասարումների 
սեփական արժեքների սպեկտր
ները դիսկրետ են; Այն, որ սե
փական արժեքների մաթեմատի
կական սպեկտրը և ատոմների 
ճա ռա գա յթմա ն դիտողական 
սպեկտրը շատ  նման են իրար, 
բոլորն էին նկատում; Իսկ Շրյո 
դինգերը ցույց տվեց, որ դրանք 
նույն բանն են, և կարելի է գտնել 
հավասարումներ, որոնց սեփա
կան արժեքները տալիս են տվյալ 
ատոմի գծերի սպեկտրը;

Այդ ժամանակ ֆիզիկոսնե
րից մեկն ինձ այսպիսի հարց 
տվեց. իսկ չի՞ կարելի արդյոք

Վ. Համբարձումյան և Լ. Միրզոյան
ճա ռա գա յթմա ն կամ կլանման 
հաճախությունների դիտված 
սպեկտրի օգնությամբ գրել այն 
հավասարումը, որի սեփական 
արժեքները որոշում են այդ 
հաճախությունները, այսինքն՝ 
դիտվող հաճախությունների հա
մախմբի միջոցով միարժեքորեն 
ստանալ ատոմի մոդելը; Դեռևս 
ոչ մեկին չի հաջողվել այդպիսի 
ընդհանուր դրվա ծքով լուծել այդ 
ա րտ ա կա րգ բարդ խնդիրը; Բայց 
որպեսզի մի բան արած լինեմ, 
ես դիտարկեցի այդ դասի ավելի 
պ ա րզ  մի խնդիր;

Ենթադրենք՝ ունենք համա 
սեռ լարի տատանումների հա ճա 
խությունների համախումբը; Ի՞նչ 
կարելի է ասել տվյալ հա մա խ ըմ  
բի հիման վրա այդ լարի մասին; 
Ինձ հաջողվեց ապացուցել, որ 
այդպիսի սպեկտր կարող է ունե
նալ միայն տվյալ համասեռ լա
րը; Իսկ այլ լարերը կունենան բո
լորովին այլ հաճախություններ; 
Այդ ա շխա տ ա նքը  1929 թվակա 
նին տպ ա գրվեց “26ւէտօհոքէ քսր 
Բհ7 տւ̂ ” հանդեսում; Ստացվեց
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այնպես, որ ա ստ ղա գետ ը մաթե
մատիկական թեմայով հոդված 
էր տպագրել ֆիզիկայի հ ա ն ^  
սում, ուստի զարմանալի չէ, որ ոչ 
ոք ուշադրություն չդարձրեց դրա  
վրա;

Այդպես իմ ա շխա տ ա նքը  գրա 
դարանների փոշու մեջ ընկած էր
15 տարի; Միայն պատերազմի 
ավարտին մաթեմատիկոսներն, 
այնուամենայնիվ, քրքրեցին, 
գտ ա ն այն և ա շխատանքների 
շարք նվիրեցին այդ դասի հա
կադարձ խնդիրներին; Ինչպես 
տեսնում եք, ա յստեղ ևս ես ը ն դ  
հանուր խնդիր էի ձևակերպել, 
սակայն այն լուծեցի միայն մաս
նավոր դեպքում, սկսեցի բա վա 
կանին հետաքրքիր գործ, բայց 
այնուհետև, բացի այդ փոքր 
արդյունքից, ուրիշ ոչինչ չունեցա; 
Բարեբախտաբար, հետագայում 
շատերն սկսեցին զբաղվել այդ 
խնդրով, և այն հանգեցրեց հա
կադարձ խնդիրների վերաբերյալ 
բավականին ծավալուն մաթեմա 
տիկական հետազոտություննե
րի;

Երկրորդ ա նգա մ ես հակա 
դարձ խնդրի հանդիպեցի, երբ 
վերընթերցում էի էդինգտոնի 
հին ա շխատանքներից մեկը; 
Դրա ռուսերեն թարգմանութ
յունը դեռևս հեղափոխությու
նից առաջ տպ ագրվել էր «Նոր 
գաղա փ ա րներ ա ստղագիտութ
յան մեջ» ժողովածուի մեջ; Հոդ
վածը նվիրված էր աստղերի 
տարածական արագությունների 
բաշխման ֆունկցիայի կառուց
ման խնդիրներին; Ես ճշգրիտ չեմ 
հիշում էդինգտոնի ձևակերպո^ 
մը, բայց մտքի տրամաբա նական 
շղթան այսպիսին էր; Տվյալ ա ստ 
ղի տարա ծական արագությունը 
որոշվում է նրա  երկու բա ղա դ
րիչների՝ տեսագծային և տան֊ 
գենցիալ արագությունների 
հիման վրա; Տեսագծային

արագությունները կարելի է ստ ա 
նալ անմիջականորեն սպեկտրալ 
դիտումներից, իսկ տանգենցիալ 
արագությունների ստացման հա
մար պ ետ ք են աստղի սեփական 
շարժումն ու նրա  հեռավորությու
նը; Քանի որ այդ բոլոր մեծութ
յունները որոշվում են տարբեր 
եղանակներով, ա պ ա  ենթակա  են 
տարբեր տեսակի սիստեմատիկ 
սխալների; Մանրակրկիտ վերլու
ծությունը ցույց է տալիս, որ տա ր
բեր ուղղություններով դիտված 
տ ա րա ծական արագությունների 
ցուցակներում սխալներն ինչ-որ 
շիլաշփոթ են առաջացնում; Ուս
տի, չափազանց դժվար է տ ա 
րածական արագությունների 
ցուցակներում ընդգրկված սխալ
ների բնույթի վերլուծությունը; 
«Իսկ չի՞ կարելի արդյ ոք տ ա րա 
ծական արագությունների բա շխ 
ման օրենքն արտածել միայն 
տեսագծային արագությունների 
հիման վ ր ա ^  հարցնում էր 
էդինգտոնը;

Ըստ էության, ի՞նչ ունենք 
մենք այդ դեպքում և ի՞նչ պ ետ ք 
է հաշվենք; Ունենք տարբեր 
ուղղություններով դիտված մեծ 
թվով աստղերի տեսագծային 
արագությունների բաշխումը; 
Դրա հիման վրա հեշտությամբ 
կարելի է կառուցել տեսագծային 
արագություններից աստղերի 
քա նա կի  կախման ֆունկցիան 
տվյալ ուղղության համար; Այդ
պես կառուցված ֆունկցիան 
կա խվա ծ կլինի երեք փ ոփ ոխ ա 
կաններից, որոնք են ուղղությու
նը ցույց տ վող գալակտիկ երկայ
նությունն ու լայնությունը, ինչպես 
նաև տեսագծային արագության 
մեծությունը; Անհայտ ֆունկցիան 
ևս կախված է երեք փ ոփ ոխ ա 
կաններից, այսինքն՝ տ ա րա ծա 
կան արագության երեք բ ա ղ ա դ
րիչներից ;

Ինչպես տեսնում եք, այսպիսի

դրվա ծքով խնդիրն ավելի իրա
կան է թվում. երեք փ ոփ ոխա կա ն
ներից կախված մի ֆունկցիայի 
միջոցով պ ետ ք է գտնել երեք 
փոփոխականներից կախված 
մեկ այլ ֆունկցիա; Ես լուծեցի այդ 
խնդիրը և 1935-ին, էդինգտոնի 
խ նդրա նքով  ա շխա տ ա նքն  ու
ղարկեցի նրան; Հենց այդ տարի 
նա  այդ ա շխա տ ա նքը  տպագրեց 
“ 1̂ օոէհ17 ^օէւօ6տ” հանդեսում;

Ես չեմ ցանկանում երկար 
կանգ առնել այս հարցի վրա, 
բայց կուզենայի մի հետաքրքիր 
փաստի վրա ուշադրություն դարձ
նել; Բանն այն է, որ նման տիպի 
խնդիրներ առաջանում են նաև 
ռենտգենյան ախտորոշման բնա
գավառում; Թվում է, թե ինչ ընդհա 
նուր բան կարող է լինել, ասենք, 
գլխուղեղի հիվանդության ռենտ 
գենյան ախտորոշման և տ ա րա 
ծական արագությունների բա շխ 
ման կառուցման միջև; Բայց չէ՞ որ 
աստղագիտությունն ընդհանրա 
պես շատ  նման է ախտորոշման. 
դիտում ես մի ինչ-որ որոշակի 
բան, սակայն պ ետ ք է ա րտ ա 
ծես, հասկանաս մեկ այլ բան;
Քիչ առաջ շա րա դրվա ծ խնդրում 
մենք նույնպես գործ ունեինք ա յդ
պիսի ախտորոշման հետ. տե
սագծային արագություններից 
հարկավոր էր գտնել տ ա րա ծա 
կան արագությունների բաշխո^ 
մը; Այդ խնդիրը մա թեմատիկա 
կան ձևափոխությունների ու 
պարզեցումների միջոցով հան
գեցվում է Աբելի հավասարման, 
որը հեշտությամբ լուծվում է;

Եվս մեկ օրինակ; Դուք բոլորդ 
գիտեք, որ գնդաձև  ա ստ ղա կո^  
տերի ուսումնասիրության ժա 
մանակ անհրաժեշտություն է 
առաջանում դիտված մակերևու
թային բաշխման միջոցով գտնել 
աստղերի տ ա րա ծական բաշխու
մը; Այստեղ ևս վերջին հաշվով
հանգում ենք Աբելի առաջին սե- 15
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ռի ինտեգրալ հավասարման;
Մարդու գա նգի ռենտգեն

յան ճառագա յթա հա րմա ն
դեպքում հնարավորություն է 
առաջանում որոշել ռենտգեն
յան ճառագա յթների կլանման 
գործակիցների ինտեգրալների 
արժեքները տարբեր ուղղութ
յուններով; Աբելի հավասարման 
լուծման միջոցով այդ ինտեգ
րալներից կարելի է անցնել 
հենց կլանման գործակիցնե
րի արժեքներին; Ներկայումս 
արդեն գոյ ություն ունեն սա րքա 
վորումներ, որոնք ռենտգենյան 
ճառագա յթների ինտենսիվութ
յան վերաբերյալ տվյալները 
միանգամից մուտքագրում են 
էհմ-ի մեջ, իսկ ծրագրավորված 
մեքենան տալիս է գխուղեղում 
կամ մարմնի որևէ այլ մասում 
գտ նվող  ցանկացած գ ո յա ց ո ^  
յան իրական պատկերը;

Ինձ վիճակվել է հակադարձ 
խնդիրների հետ գործ ունե
նալ նաև այն ժամանակ, երբ 
մենք սկսեցինք ուսումնասիրել 
բռնկվող աստղերը; Երկու խոս
ք ո վ  ես կպատմեմ այդպիսի 
խնդիրներից մեկի մասին; Ենթադ
րենք, թե աստղակույտի դիտում
ների ժա մանակ հայտնաբերվել է 
բռնկվող աստղերի որոշ քանակ; 
Թող որ այդ աստղերի որոշակի 
մասը է ժամանակի ընթացքում 
ցույց է տվել մեկ բռնկում, ինչ-որ 
մասը՝ երկու բռնկում; Պարզվում 
է, որ օգտագործելով միայն այդ 
տվյալները և կատարելով մեկ, 
ճիշտ է, շատ  կոպիտ ենթադրութ
յուն, որ բոլոր աստղերի բռնկման 
միջին հաճախությունը նույնն է, 
կարելի է գնահատել բռնկվող 
աստղերի ընդհանուր թիվն այդ 
ագրեգատում;

Նշանակենք ո^ով  այն ա ստ 
ղերի թիվը, որոնք բռնկվել են
մեկական անգամ, իսկ ո շ՜ով այն

16 աստղերի թիվը, որոնք նույն այդ

ՎԻԿՏՈՐ •“ •••V–;
ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ ,**

★ * *
ժամանակահատվածում բռնկվել 
են երկու անգամ; Այդ դեպքում, 
ենթադրելով, որ բռնկումների ժա 
մանակային բաշխումը պուասոն- 
յան բնույթ ունի, կարելի է ցույց 
տալ, որ տվյալ ժամանակամիջո
ցում բռնկում ցույց չտված ա ստ 
ղերի թիվը որոշվում է հետևյալ 
պ ա րզ  բանաձևով՝ ոօ=ո12/2 ոշ; 
Եթե բո յոր աստղերի հաճախութ
յունների նույնականության մա
սին ենթադրությունը, որը, ըստ 
էության, միակ կոպիտ տարրն 
է, չի համապ ատասխանում իրա
կանությանը, ա պ ա  մեր ստացած 
բանաձևը թույլ է տ ա  լիս հաշվել 
նշված քա նա կի ներքին սահմա 
նը;

Այս թեմայով հաջորդ ա շխ ա 
տանքում, որը հրատարակվել 
է այս տարի, արդեն հաշվի է 
առնվել, որ տարբեր աստղերի 
բռնկումների հաճախությունները 
նույնը չեն; Պարզվեց, որ խնդիրն 
այս դեպքում ևս կարող է լուծվել; 
Այստեղ մենք հանգում ենք ին
տեգրալ հավասարման, որտեղ 
մեր կողմից փ նտրվող բռնկում 
ների միջին հաճախությունների 
բաշխման ֆունկցիան գտնվում է 
ինտեգրալի նշանի տակ; Իսկ ին
տեգրալի նշանից դուրս գտնվում 
է առաջին բռնկումների ժա մա 
նակային բաշխման ֆունկցիան; 
Իսկ ի՞նչ բան է առաջին բռնկու
մը; Փաստորեն, այն նշանակում 
է աստղի հայտնաբերումը՝ որ
պես բռնկվողի; Բռնկվող աստղի 
հայտնաբերման այլ եղանակ, 
քա ն  նրա  առաջին բռնկման 
դիտումն է, գոյություն չունի;

Այսպիսի վիճակագրության 
համար, ակնհայտ է, պ ետ ք է 
մտցնել նաև սեփական ժա մա 
նակ, որը կազմվում է մինչև տվյալ 
պահը կա տա րվա ծ դիտումների 
պահաժամերի գումարից;

Երբ ես ստա ցա  այն հա վա 
սարումը, որի մասին ասացի

վերևում, ապշել էի, որ բռնկվող 
աստղերի հայտնաբերման վիճա
կագրությունը կարող է հիմք ծա
ռայել կարևոր վիճակագրական 
եզրահանգումների համար, որ 
դրա  հիման վրա կարելի է ա րտ ա 
ծել հաճախությունների բա շխ 
ման ֆունկցիան, այսինքն՝ այդ 
օբյեկտների համախմբի կարևո
րագույն բնութագրիչը;

ճիշտ է, այդ հավասարման 
լուծման ժա մանակ մենք բախվում 
ենք դժվարությունների, որոնք 
կապ վա ծ են Լապլասի թվային 
ձևափոխություններում մեծ սխալ
ների անխուսափելիության հետ; 
Դա իսկապես այդպես է, և ես ըն
դունում եմ այդ բանը; Սակայն այլ 
միջոց չկա. գոյ ություն չունի այն
պիսի տեսական մոդել, որը կան
խագուշակեր բռնկվող աստղերի 
թիվը տվյալ աստղակույտում; Չէ՞ 
որ գոյ ություն ունեցող մոդելների 
համաձայն՝ աստղերն ընդհան
րապես չպետք է բռնկվեին;

Ցանկանում եմ ընդգծել, որ 
այսպիսի մոտեցումն, ըստ էութ
յան, ամենևին էլ նոր չէ; Աստղա
գիտության մեջ միշտ էլ գոյութ
յուն է ունեցել ինչպես տեսական 
մոդելների ուղղությունը, այն
պես էլ հակադարձ խնդիրների 
եղանակը; Ի՞նչ արեց Կեպլերը, 
երբ արտածեց մոլորակների 
շարժման օրենքները; Նրա ձեռ
քի  տակ էին Տիխո Բրահեի բազ
մամյա դիտումների արդյ ունքնե- 
րը, և նա  երկար ժա մանակ այդ 
տվյալների հիման վրա Մարսի 
համար ուղեծիր էր ընտրում; Այդ 
հետազոտությունների արդյունքը 
դարձան մո յորակների շա րժում  
ների օրենքները;

Բնությունը՝ որպես հակա 
դարձ խնդիրների համախումբ 
դիտարկելու ձգտումը վաղուցվա- 
նից է գալիս; Այդպիսի մոտեցման 
փայլուն օրինակ կարող է ծա ռա 
յել Նյուտոնի կողմից տիեզերա-



ՎԻԿՏՈՐ *՛
ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ

Երեք պրեզիդենտներ՝ Ն. Մուսխեւիջվիլի, Մ. Կելդիշ և Վ. Համբարձումյան

կան ձգողության օրենքի հայտ
նադործումը։ Որպես ելակետային 
տվյալներ օգտ ագործելով Կեպլե– 
րի օրենքները՝ նա  փորձեց պ ա ր
զել, թե ինչպիսի ուժը կարող է 
հանգեցնել դրանց։ Դրա արդյուն
քը  դա րձա վ  ձգողության օրենքը։ 
Այս դեպքում մենք արդեն գործ 
ունենք հակադարձ խնդիրների 
եղանակի կրկնակի կիրառման 
հետ, այսինքն՝ երբ մի հակա 
դարձ խնդրի լուծումը ե լակետ է 
ծառայում մյուսի համար։

Սակայն աստղագիտության 
համեմատությամբ՝ աստղաֆիզի
կայում հակադարձ խնդիրների 
հաջող լուծման օրինակների թի
վը շատ  փոքր է։ Ես ևս չեմ կա
րող պարծենալ, թե այդ բնա գա 
վառում շատ  բան եմ արել։ Բայց 
այնուամենայնիվ, դա  պ ետ քա 
կան գործ է, ցանկալի է, որ ա շխ ա 
տանքներն այդ ուղղությամբ շա 
րունակվեն, որովհետև քա նի  դեռ 
երևույթները լավ չեն ըմբռնվել, 
մոդելներ կառուցելը սովորաբար 
այնքան էլ հուսալի բան չէ։ Կա
րելի է պատկերացնել նաև փոխ- 
լրացման այնպիսի տարբերակ, 
երբ երկու մոտեցումները՝ հակա 
դարձ խնդիրների և մոդելների 
եղանակները կիրառվում են հա

մատեղ՝ օգնելով ավելի լավ հ ա ^  
կանալ Բնությունը։

0ի խոսքով, ես կցանկանա 
յի, որ այս մոտեցումը մշակվեր 
և ավելի խորը, և ավելի շատ։ 
ճիշտ է, դա  ա րտ ա կա րգ դժվար 
է, ավելին՝ այդպիսի խնդիրների 
լուծումները հա ճա խ  լինում են 
ոչ միարժեք և ոչ շատ  ճշգրիտ։ 
Բայց այս բնագավառում տ քնա 
ջան աշխատելն անհրաժեշտ  է, 
և ես կարծում եմ, որ այդպիսի 
մոտեցումը հատկապես կզար
գա նա  մեր ժամանակներում՝ 
հզոր հաշվիչ մեքենաների 
դարաշրջանում։ Հզոր մեքենա 
ների օգնությամբ հակադարձ 
խնդիրների եղանակով կարելի է 
մշակել ա ստ ղա գիտ ա կա ն դիտո
ղական տվյալների վիթխարի 
համախումբը, որպեսզի ի հայտ 
բերվեն աստղաֆիզիկական 
տվյալ իրավիճակներում մեծ դեր 
խա ղա ցող  ներքին կապերն ու 
մեխանիզմների բնույթը։ Կ ա ^  
լի է այն նեղ  խնդիրների փ ոխ ա 
րեն, որոնց մասին ես պատմեցի, 
դիտարկել անհամեմատ ավելի 
մեծ ինֆորմացիա պարունակող 
շատ  ավելի ընդհանուր խ ն դ ի ր  
ներ։

Այդ մոտեցումը կարելի է կի-

»* * ★★ ★ *
րառել, օրինակ, կոսմոլոգիայում։ 
Կոսմոլոգները, ընդհանրապես, 
շատ  հետաքրքիր մարդիկ են։ 
Նրանք ցանկանում են երկու-երեք 
ենթադրությունների հիման վրա 
բացատրել ամբողջ Տիեզերքը։ 
Սակայն Տիեզերքը, ի զարմանս 
նրանց, պարզվում է, որ շատ 
ավելի բարդ է, քա ն  իրենց կա
ռուցած տեսական մոդելները։ 
Եվ սա այն տեղն է, որտեղ ես 
պ ետ ք է հակադարձ խնդիրների 
եղանակը հակադրեմ մոդելների 
եղանակին։ Եթե այդ խնդիրների 
լուծման նպ ա տ ա կով  կիրառվի 
առաջին եղանակը, ա պ ա  այն, 
ամենայն հավանականությամբ, 
ավելի ա րգասաբեր կլինի, քա ն  
երկրորդը, որը հա զիվ թե երբևէ 
որևէ կարգին արդյունք տա։

Ինչևիցե, եթե ես ա յստեղ 
շարունակեի է՜լ ավելի զա րգա ց
նել այս միտքը, ա պ ա  փոքր-ինչ 
կկշտամբեի կոսմոլոգներին այն 
բանի համար, որ նրա նք օ գտ 
վում են դրված խնդրին անհարիր 
եղանակներից։ Բայց, բարեբախ
տաբար, արդեն ժա մանակ չկա, 
և ես ուզում եմ անցնել իմ երրորդ 
հրապուրանքին։

Երկնային մարմինների
էվոլյուցիայի խնդիրը նույնքան 
հին է, որքան մարդկությունը։ ժա 
մանակին այն, ինչպես գիտեք, 
հանդիսանում էր զանազան 
կոսմոգոնիական վարկածների 
փորձարկման ասպարեզ։ Սա
կայն այդ վարկածները չտվեցին 
սպ ասվող արդյունքները, չնայած 
որոշ հետաքրքիր ա շխ ա տ ա նք
ներ, այնուամենայնիվ, կա տ ա ր
վեցին, և ստացվեցին ձևական 
բնույթի հետաքրքիր արդյունք
ներ։ Իսկ երկնային մարմիննե
րի առաջացման և էվոլյուցիայի 
խնդիրները, ըստ էութլ ան, սկսե
ցին լուծվել, երբ մարդիկ արդեն 17
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դադարել էին զբաղվել այդ վար
կածներով։

Աստղագետները, որոնք 
աշխատում էին աստղերի 
էվոլյուցիայի բնագավառում, 
իրենց առջև խնդիր չէին դրել 
որևէ կոսմոգոնիական վարկած 
կառուցել։ Նրանք պարզա պես 
զբաղվում էին աստղերին վե
րաբերող փաստերի հետազո
տությամբ և աստիճանաբար 
եզրակացություններ էին անում 
էվոլյուցիայի հնարավոր ուղինե
րի մասին։ Այդ ա շխատանքների 
շնորհիվ ներկայումս մենք արդեն 
ունենք աստղերի զարգացումը 
բնութագրող երևույթների հսկա 
շղթայի առանձին օղակները։

Ցավոք սրտի, մերթ այստեղ, 
մերթ ա յնտեղ դեռևս հայտնվում 
են մարդիկ, որոնք, այնուամենայ
նիվ, ցանկանում են վերա դա ռ
նալ հին եղանակին։ Մեզ մոտ՝ 
Խորհրդային Միությունում, օրի
նակ, հանկարծ սկսվել է քա րոզ 
վել արեգակնային համակարգի 
առաջացման Շմիդտի վարկածն 
ու այլ վարկածներ։ Ես կարծում 
եմ, որ իմաստ չունի այլևս հրա
պուրվել այդ մեթոդներով, սա 
կայն եթե կան խ իզա խ  մարդիկ, 
որոնք այլ կերպ են մտածում, թող 
վարվեն իրենց ուզածով։

Արդեն մեր դարի 20-ական 
թվականներին մարդկությանը 
հայտնի էր աստղերին, միգա մա 
ծություններին ու գա լա կտ իկա 
ներին վերաբերող հսկա յածա
վալ դիտողական նյութ։ Այժմ՝ 
մեր ժամանակներում, այդ նյութն 
ավելացել է մի քա նի  տասնյակ 
անգամ։ Եվ փաստերի այդպիսի 
կուտակման ուղղակի հետևանք է 
այն, որ ժամանակա կից ա ստ ղա 
ֆիզիկայում ակամա  ի հայտ են 
գալիս այնպիսի հարցերի լուծում
ներ, որոնք, ըստ էութլ ան, վերա
բերում են երկնային մարմինների 

18 էվոլյուցիային։ Այդ նյութի հիման
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վրա մենք պ ետ ք է հասկանանք, 
որոշենք, թե ուր, ինչ ուղղությամբ 
է ընթանում Տիեզերքի զարգացո^ 
մը։

Ընդհանուր գծերով այդ ամենը 
կարելի է բացատրել առավել 
պ ա րզ  երևույթների օրինակով։ 
Եթե մենք գիտ ենք տվյալ աստղա- 
ֆիզիկական համակարգի ներկա 
վիճակը, ա պ ա  պ ա րզ  ն կա տ ա 
ռումների հիման վրա, որոնցում 
սխալվելու հավանականությունը 
շատ  փոքր է դրանց ծայրահեղ 
պարզության պատճառով, կա
րելի է գտնել, թե էվոլյուցիայի 
հետևանքով որ ուղղությամբ է 
այն զարգանալու։

Որպես օրինակ դիտարկենք 
այն հարցը, թե ինչպիսին կլինի 
ինքն իրեն թողնված աստղակույ
տի վարքը։ Ակնհայտ է, որ ա ստ 
ղակույտի ներսում աստղերի 
շարժումների ժա մանակ տեղի 
կունենան նրանց փոխադարձ 
մերձեցումներ և, հետևապես, 
նաև կինետիկ էներգիայի փ ոխ ա 
նակում։ Դրա շնորհիվ յուրա
քանչյուր տարրական ծավալում 
արագությունների բաշխումը մո
տենում է Մաքսվելի բաշխմանը։ 
Բայց արագությունների մ ա ք ս  
վելյան բաշխման դեպքում ա ստ 
ղերի մի մասը օժտ վա ծ  կլինի 
այնպիսի արագություններով, 
որոնք նրանց թույլ կտան հեռա 
նալ կույտից։ Դրանց փոխարեն 
մերձեցումների հետևանքով նո
րից պ ետ ք է հայտնվեն կրիտիկա
կանից ավելի մեծ արագությամբ 
այլ աստղեր։ Այդպիսով՝ ա ստ 
ղակույտը պ ետ ք է դանդաղորեն 
կորցնի աստղերը, և կախված 
աստղերի թվաքանակից ու զա նգ
վածներից՝ մի քա նի  մի լիոն կամ 
միլիարդ տ ա րվա  ընթացքում կույ
տը պ ետ ք է ցրվի։

Ինչպես տեսնում եք, այս արդ
յունքն ստանալու համար հարկա
վոր չէր որևէ կոսմոգոնիական

վարկած։ ճիշտ է, եթե ավելի 
ճշգրիտ խոսենք, ա պ ա  պ ետ ք է 
հաշվի ա ռնենք նաև այլ գործըն
թացներ, որոնք ևս իրենց հերթին 
հանգեցնում են կույտի ցրմանը, 
ինչպես, օրինակ, մակընթացա 
յին ուժերը։ Սակայն, թերևս, հիմ
նական գործոնը, այնուամենայ
նիվ, մերձեցումների երևույթը 
և աստիճանա կա ն «գոլորշիա- 
ցումն» է։ Այն, որ այդ գործըն
թացը կոչվում է գոլորշիացում, 
չպետք է զարմանալի թվա, քա նի 
որ կույտի ցրումն այդ մեխանիզ
մով ոչ մի բանով չի տարբերվում, 
ասենք, բաց անոթի մեջ թողած 
ջրի գոլորշիացումից։

Որպես ա յդպիսի երկրորդ օ րխ  
նակ կարելի է բերել կրկնակի 
աստղերը։ Կրկնակի աստղի մեր
ձեցումը երրորդին որոշ դեպ քե
րում կարող է հանգեցնել զույգի 
տրոհման։ Սակայն տ եսականո
րեն հնարավոր են նաև հակա 
ռակ գործընթացները, երբ երեք 
աստղերի պ ա տ ա հա կա ն մերձեց
ման ժա մանակ աստղազույգ է 
առաջանում։ Իսկ այդ երկուսից 
ո՞ր մի գործընթացն է ավելի հա
վանական։ Պարզվում է, որ այն 
պայմաների առկայությամբ, 
որոնք ներկայումս գոլ ություն ու
նեն Գա լակտիկայում, լայն ա ստ 
ղազույգերի (որոնք կազմում են 
կրկնակի աստղերի զգալի մասը) 
քայքայումը մի լիոնավոր անգամ 
ավելի հավանական է, քա ն  երկու 
աստղերի միացումը երրորդի 
հետ հանդիպելու շնորհիվ։ Նշա
նակում է, զույգերի առաջացումը 
տեղի է ունենում միլիոնավոր 
անգամ ավելի հազվադեպ , քա ն 
նրանց քայքայումը, և, հետևա
բար, գործընթացը տեղի է ունե
նում աստղազույգերի քա յքա յ
ման ուղղությամբ։

Այստեղ ևս, միայն դիտ ողա 
կան նյութի օգնությամբ և առանց 
որևէ կոսմոգոնիական վարկա-
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ծի, ստացվել էին Տիեզերքում նյու
թի էվոլյուցիայի խնդիրների տե
սակետից բավականին կարևոր 
արդյունքներ։

Այս երկու օրինակներից հետո 
արդեն դժվար չէ գլխի ընկնել, թե

այդ բնագավառում հատկապես 
ինչն էր ինձ հետաքրքրում, որն 
էր իմ ելակետը։ Դա դիտվող հա
մակարգերի ժամանակա կից վի
ճակն է, որի հիման վրա պետ ք 
է որոշել, թե ինչ ուղղությամբ էր

ընթանում գործընթացը մեր ժա 
մանակաշրջանից անմիջապես 
առաջ կամ ինչ ուղղությամբ 
կընթանա դրանից անմիջապես 
հետո։ Մեր դիտարկած երկու 
դեպքերում էլ, ինչպես տեսանք, 19
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տեղի ունի նյութի ցրում, դիտվող 
համակարգերի քայքայում։

Այդպիսի օրինակներից հե
տո ի հայտ եկավ գաղափ արը՝ 
աստղասփյուռների վերաբերյալ, 
որոնցում ծնվում են աստղերը, 
և որոնք չափազանց անկայուն 
համակարգեր են։ Ես ա յստեղ 
այդ մասին մանրամասն չեմ խո
սի, այդ ամենը ձեզ քա ջ  հայտնի 
է։ Գիտեք նաև այն, որ ա ստ ղա 
սփյուռների քա յքա յման հարցն 
առաջ բերեց մեծ վեճեր ու բազ
մաթիվ աստղաֆիզիկոսների 
առարկությունները։ Վերջին ժա 
մանակներս նորից է այդպիսի 
վեճ բացվել։

Բանն ի՞նչն է։ Հանրահայտ  
փաստ  է, որ աստղասփ յուռնե
րի ներսում տեղի ունեցող շար
ժումների դիտումը չափազանց 
դժվար գործ է։ Այդ իսկ պ ա տ 
ճառով, եթե նրանք իսկապես 
լայնանում են, ա պ ա  դրա բա ցա 
հայտման համար անհրաժեշտ  է 
դիտումների շատ  բարձր ճշտութ
յուն։ Եվ չնայած դրան՝ հայտնի 
է արդեն դասական դարձած 
Պերսևս 11-ի դեպքը, որը, ըստ 
Բլաուի դիտումների, լայնանում է։ 
Բայց դրանից հետո էլ հակառակ 
տեսակետի կողմնակիցները շա 
րունակում են պնդել, որ դա  ըն
դամենը բացառություն է, միայն 
մեկ եզակի դեպք։

Վերջերս պարզվեց, որ այդ 
նույն Բլաուն հայտնաբերել է 
նաև երկրորդ նման դեպքը, որ
տ եղ աստղախումբը միա նգա 
մայն որոշակիորեն ցրվում է մեկ 
կենտրոնից։ Չափա զա նց դժվար 
է կենտրոնի տեղի որոշումը, սա
կայն այն, որ տեղի է ունենում 
աստղերի ցրում ու այդ խմբի լայ
նացում, ոչ մի կասկած չի հարո^ 
ցում։

Ւսկ կենտրոնի որոշման դժվա 
րությունը հետևյալն է։ Բանն այն 
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շարժումներն ու ուղղությունները 
հայտնի լինեին նույնիսկ շատ 
ճշգրիտ, այնուամենայնիվ, բաց 
կմնար տրոհման բնույթի հար
ցը։ Չէ՞ որ միանգամայն հնարա 
վոր է, որ նա խնա կա ն ինչ-որ 
մարմին սկզբից բա ժանվա ծ լխ 
նի երկու մասի, որոնք փոքր-ինչ 
միմյանցից հեռանալուց հետո 
կրկին բաժա նված լինեն մասե
րի, և այդպես մի քա նի  անգամ։ 
Քանի որ կարող են լինել ա յդ  
պիսի հաջորդական տրոհման 
ամենատարբեր մեխանիզմներ, 
հետևաբար դիտվող պատկերը 
շատ  բարդ է ստացվում։ Իսկ իրա
կանում ինչպիսին է այդ պ ա տ կե
րը, մենք չգիտենք։

Ես, օրինակ, սկզբնական 
նախաստղա յին մարմնի հաջոր
դական բեկորացման և աստղե
րի՝ միմյանցից հեռանալու տե
սակետին եմ։ Ընդհակառակը, 
կան աստղաֆիզիկոսներ, որոնք 
ասում են, թե տեղի է ունենում 
նա խնա կա ն միգամածության բե- 
կորացում, չնայ ած այդ դեպքում 
դժվար է հասկանալ, թե միգամա 
ծության առանձին մասերը որտե
ղից այդպիսի արագություններ 
ունեն։

Իրականում, կարող է պ ա տ ա 
հել, որ ամեն ինչ շատ  ավելի 
բարդ է։ Չէ՞ որ վաղուց ի վեր հայտ
նի է, որ Բնությ ունը կարողանում 
է հրաշալի պահպանել իր գա ղտ 
նիքները և, հաճախ  մեզ գցե յով 
մոլորության մեջ, դժվարությամբ 
է հրաժարվում դրանցից։

Ինչևիցե, վերա դա ռնա նք Տիե
զերքում նյութի ցրման գործըն
թացներին։ Դրանց ես առաջին 
ա նգա մ հանդիպել եմ, երբ սկսե
ցի զբաղվել մոլորակաձև մի
գամածություններով, և, հա վա 
նաբար, հիմա հենց դրանից էլ 
պ ետ ք է սկսեի։ Բանն այն է, որ մո
լորակաձև միգամածությունների 
մշտահաստատության դեպքում

նրանց մեջ այնպիսի վիթխարի 
ճնշում կառաջանա, որի հետևան
ք ո վ  նրա նք պ ետ ք է ա նհա պ ա ղ 
պայթեն։ Բայց չէ՞ որ մոլորակաձև 
միգամածությունները գոյութ
յուն ունեն և չեն պայթում։ Պարզ
վում է, որ դրա  համար նրանք 
պա րտ ա կան են լայնացմանը, 
այսինքն՝ նրա նք լայնանում են։ 
Լայնացումն ու արագությունների 
գրադիենտը խիստ նվազեցնում 
են լուսային ճնշումը։ Օրինակ, 
եթե միգամածության ատոմների 
ջերմային արագությունները 
նշա նակենք V1, իսկ լայնաց
ման արագությունը՝ Vշ, ըստ 
որում Vշ>>V1, ա պ ա  լայնացման 
հետևանքով լուսային ճնշումը 
կփոքրա նա  անգամ։
Ասենք, եթե արագությունների 
հարաբերությունը 0.1 է, ապ ա  
այդպիսի միգամածության մեջ լու
սային ճնշումը 100 անգա մ ավելի 
փոքր է, քա ն  մշտ ա հա ստ ա տ  մի
գամածության մեջ։

Հետաքրքիր է, որ ա ստ ղա գի
տության դասականների՝ Կան- 
տի, Լապլասի ժամանակներում 
մոլորակաձև միգամածություն
ները համարվում էին նյութի 
խտ ա ցմա ն վարկածի ծանրակ
շիռ ապացույցներ։ Իսկ այդ 
հարցի մանրակրկիտ հետ ազոտ 
ման շնորհիվ պարզվեց, որ այդ 
«ամենալավ ապացույցներն» 
իրականում հանդիսանում են 
հակառակ գործընթացի՝ նյութի 
ա ստիճանակա ն ցրման լավա
գույն ապացույցները։

Աստղային աշխարհի մասին 
այսքանը։ Սակայն հենց այդպիսի 
մոտեցում, այսինքն՝ մոտեցում, 
որը հիմնված է դիտվող համա 
կարգերի ժամանակա կից վիճա
կի վեր յուծության վրա, կարելի է 
կիրառել նաև գալակտիկաների 
աշխարհում։ Հենց այդպիսի 
մոտեցման հիման վրա էին կա
տ ա րվա ծ 50-ականների կեսերին
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լույս տեսած մեր առաջին ա շխ ա 
տանքները, որոնք ցույց էին տ ա 
լիս գալակտիկաների միջուկների 
ակտիվությունը։

1958 թվականին տեղի ունե
ցա վ  Սոլվեյան հայտնի գ ի տ ա ժ ո  
ղովներից մեկը։ Ֆիզիկոսներն 
ու աստղաֆիզիկոսները հա վա ք
վել էին Բրյուսելում, որպեսզի 
քննարկեն գալակտիկաների 
ֆիզիկայի և էվոլյուցիայի հ ա ր  
ցերը։ Այնտեղ ես հանդես եկա 
զեկուցումով և առաջին անգամ 
հայտարարեցի, որ գոյություն 
ունի միջուկների ակտիվության 
երևույթը, որ մինչ այդ միշտ «մե
ռած» համարվող միջուկները 
իրականում գալակտիկաների 
ամենագործուն մասն են։ Ինչպես 
դուք արդեն գիտեք, ա յնտեղ տ ա 
ռացիորեն բոլորը ելույթ ունեցան 
այդ գա ղա փ ա րի դեմ։ Իմ շատ 
լավ գործընկերը՝ մի մարդ, որն 
ինձ վրա մեծ ազդեցություն էր

ունեցել, պրոֆեսոր Օորտը, նույն
պես ասաց, որ նման բան լինել չի 
կարող։

Իսկ ահա  Բաադեն շատ  բարի 
գտնվեց։ Նիստի ժամանակ նա  
ընդհանրապես ելույթ չունեցավ, 
բայց դրանից հետո խ ոստ ովա 
նեց, որ շատ  զա րմացած էր, որ 
ես խոսում էի այնպիսի բաների 
մասին, որոնք հա ստ ա տ ապ ես 
գոյություն չունեն։ Նրա բառերը 
մոտավորապես այսպիսին էին. 
«Ահա, ես եկել եմ Միացյ ալ Նա
հանգներից, իսկ դուք՝ Խորհրդա 
յին Ռուսաստանից։ Նշանակում 
է, դուք պ ետ ք է լինեք մատերիա 
լիստ, իսկ ես՝ իդեալիստ։ Բայց 
այդ դեպքում դուք ինչո՞ւ եք 
իդեալիստական գաղափ արներ 
արտահայտում։ Այդպես ես պ ետ ք 
է խոսեի, իսկ դուք՝ որպես մատե
րիալիստ, նման բաներ չպետք է 
ասեք»։

Բայց այդ գաղափարները,

այնուամենայնիվ, ճանապարհ 
հարթեցին իրենց համար, և 
այժմ արտագա լակտիկ ա ստ 
ղագիտության բնագավառում 
շատերն են զբաղվում ակտիվ 
գալակտիկաներով։ Եվ ես շատ 
ուրախ էի քվա զա րների հայտ
նադործման համար, ա յնպխ  
սի օբյեկտների, որոնք խիստ 
ա րտա հա յտ ված ակտիվությամբ 
են օժտված, որոնց միջուկներն 
առաքում են անհամեմատ ավելի 
շատ  էներգիա, քա ն  սովորական 
գալակտիկաները։ Ներկայումս 
հայտնի են քվազարներ, որոնց 
բացարձակ աստղային մեծութ
յունը մոտավորապես –30 է, իսկ 
դրանցից որոշներն ունեն մինչև 
–31 մեծություն։ ճիշտ է, այդ վեր
ջինները փ ոփ ոխակա ն օբյեկտ
ներ են, որոնց պայծառությու
նը որոշ ժա մա նա կով  աճում է, 
ա պ ա  կրկին նվազում։ Սակայն 
այլ քվազարներ, անկասկած, մխ 21
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լիոնավոր, տասնյ ակ, հարյ ուրա- 
վոր մի լիոն տարիներ շարունակ 
գտնվում են բարձր ակտիվութ
յան փույում և առաքում վիթխա 
րի, ոչ մի բանի հետ չհամեմատ
վող քա նա կի  էներգիա։

Գալակտիկաներում տեղի 
ունեցող երևույթների հետա 
զոտությանն այս ուղղությամբ 
պ ետ ք է էլ ավելի մեծ թափ հաղոր
դել։ Այստեղ ես այն ծա յրահեղ տե
սակետին եմ, որն ինձ հետ ա ստ 
ղագետներից քչերն են կիսում, 
որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր 
գա լակտիկա  նրա  միջուկում տեղի 
ունեցող երևույթների արգասիքն 
է։ Իհարկե, շատերը կարող են 
առարկել, թե միջուկներն ի զորու 
չեն ապահովել այն պտտման 
մոմենտները, որոնք դիտվում 
են գալակտիկաներում։ Սակայն 
Գուբնայում ա շխ ա տ ող  ֆիզիկոս 
Մուրադյանի, ինչպես նաև նրա 
նից ա նկախ  ա շխ ա տ ող  արգեն- 
տինացի երիտասարդ ա ստ ղա 

ֆիզիկոս Սիստերոյի վերջին 
ա շխա տա նքներն ապացուցում 
են, որ այդ դժվարությունը կա
րելի է հաղթահարել՝ ենթադրե
լով, որ գա  յակտիկաներն իրենց 
զարգացմա ն ուղու սկզբին եղել 
են պտ տմա ն որոշակի մոմենտով՝ 
սպինով, օժտ վա ծ  գերզանգվա - 
ծեղ ադրոններ։

Չնայած այդ պ ա տ կերա ցում  
ները դեռևս նա խնա կա ն են ու 
բավականին կոպիտ, դրանք 
անկասկած շատ  հետաքրքիր 
են։ Այստեղ ևս գոյություն ունի 
հետազոտությունների անսահ
ման դաշտ, և նույնպես հնարա 
վոր են մեծ թվով սխալներ։ Այդ 
իսկ պ ա տ ճա ռով  իմ կա նխա տ ե
սումների մեջ, հատկապես եթե 
դրանք տ պ ա գիր են, ես միշտ ջա
նում եմ զուսպ լինել։ Եվ այնուամե
նայնիվ, իմ խորին համոզմամբ, 
ամեն ինչ ընթանում է տրոհման, 
ցրման ուղղությամբ։ Համենայն 
դեպս մեր աստղադիտարանում

այդ տեսակետը հանգեցնում է 
բա զմա թիվ հետաքրքիր մտքերի 
և այդ պ ա տ ճա ռով  արգասաբեր 
է։ Ելնելով այդ տեսակետից և վեր
լուծելով դիտումների արդյունքնե
րը՝ երբեմն կարելի է ի հայտ բերել 
շատ  հետաքրքիր նոր փաստեր 
ու նոր երևույթներ։

Այդ երևույթներից ես ցանկա 
նում եմ նշել մեկը, որին սիրտս 
վաղուց է կպել, սակայն որի մա
սին մտածելն առա յժմ ոչ մի ա րդ
յունք չի տվել։ 1 -աստղասփ յուռ 
ներում երբեմն տեղի են ունենում 
ֆուօրների բռնկումներ։ Աստղը, 
որն սկզբում պատականում էր 
I  Ցուլի դասին, այնուհետև մե
ծացնում է իր պայծառությունը, 
ասենք 100 անգամ և սկսում 
արդեն մշտ ա հա ստա տ  այդպիսի 
մեծ էներգիա ճառագայթել։ Այդ 
երևույթը շատ  հետաքրքիր է և 
դժվար հասկանալի։ Չէ՞ որ չի կա
րող պատահել, որ մեկ տարվա  
ընթացքում աստղի ներսում տե-
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ղի ունենան այնպիսի վերակազ
մավորումներ, որ էներգիայի աղբ
յուրներն ինչ-որ ձևով 100 անգամ 
ավելի արդյունավետ դառնան։ 
Այդ պ ա տ ճա ռով  էլ հորինվում 
են տարբեր բացատրություններ, 
որոնց մասին ես հիմա չեմ խոսի։ 
Բացատրությունը, որ ես եմ տ ա 
լիս, նույնպես մշուշոտ է, որի դեմ 
նույնպես կարելի է ծանրակշիռ 
առարկություններ բերել։

Սակայն փաստերին հակա 
ռակ չես կարող գնալ։ Մի բան 
պ ա րզ  է, որ ֆուօրի դեպքում 
ավելի փոքր չափերի աստղից 
առաջանում է մեծ չափերի 
աստղ։ Ավելին՝ մեր ա ստ ղա դի
տարանում հայտնաբերվել է 
նաև ֆուօրանման երևույթ, երբ 
արդյունքում ծնվում է I  Ցուլի 
դասի աստղ։ Հետևաբար, ինչ-որ 
տեսակի որևէ օբյեկտ կարող է 
բռնկվել ու դառնա լ I  Ցուլի դասի 
աստղ, իսկ այդ դասի աստղերն 
իրենց հերթին, ինչպես գիտենք, 
այնուհետև կարող են բռնկվել ու 
վերածվել ավելի մեծ պայծառութ
յան աստղերի՝ ֆուօրների։

Իսկ չէ՞ որ մենք ֆիզիկա
կան տարբեր շատ  սխեմաներ 
գիտենք, որոնց կազմողները 
կարծում են, թե աստղերի ներ
քին  կառուցվածքի մոդելների օ գ 
նությամբ կարելի է լուծել նյութի 
էվոլյուցիայի բոլոր խնդիրները։ 
Բայց չնայած դրան՝ ոչ ոքի մտ քով 
չէր անցել նման պատկերը։

Ես միշտ ցանկացել եմ, որ մեր 
երիտասարդությունը գիտենա  
մի շատ  կարևոր բան. բնությունը 
շատ  անգա մ ավելի հարուստ, հե
տ ա քրքիր ու խելացի է մեզանից։ 
Նա կարողանում է նաև խորա 
մանկել՝ ստեղծելով բա զմաթիվ 
նոր ու խոր բաներ, որոնք հաս
կանալը շատ  դժվար է լինում։ 
Այդ պ ա տ ճա ռով  էլ սովորաբար

պարզվում է, որ մեր մոդելները 
վատն են, ոչ միշտ, բայց շատ 
հաճախ  ի զորու չեն բացատրել 
երևույթները։ Դա նշանակում է, որ 
մենք ի զորու չենք հենց այնպես 
գլխի ընկնել, թե Բնության մեջ 
ինչպես են կառուցված այս կամ 
այն բաները։ Աստղաֆիզիկայի 
ուսումնասիրությունների կարևո
րագույն եղանակն առա յժմ շա 
րունակում է մնալ այն ամենի հա
մընդհանուր հետազոտումը, ինչն 
իսկապես տեղի է ունենում՝ հա 
կադարձ խնդիրների եղանակով 
դիտողական նյութի վերլուծումն 
ու ընդհանրացումը։

Աստղագիտությունը դիտ ողա 
կան գիտություն է. այն հարստ ա 
նում է դիտումների հիման վրա։ 
Իսկ բո յոր տեսությունները մենք 
պ ետ ք է դիտարկենք իբրև դիտո
ղական տվյալների ընդհանրա 
ցում։ Եվ հենց այդ առնչությամբ 
են դրանք մեծ հետաքրքրություն 
ներկայացնում։ Միշտ հարկավոր 
է հիշել, որ մեր մշակած մոդե^ 
ները նեղ  ու պա յմանական դեր 
ունեն, դրանք ա յդպիսի ընդհան
րացումների փորձեր են միայն։ Ել
նելով այդ տեսակետից՝ և՜ մոդել
ները, և՜ հակադարձ խնդիրների 
մոտեցումը պ ետ ք է ծառայեն այն 
բանի ըմբռնմանը, թե ինչպես է 
գործում Բնությունը, որն ա շխա ր
հը ձևավորել է երևույթների այդ
պիսի անսովոր բ ա զ մ ա զ ա ն ո ^  
յամբ։

Ես իսկապես ապշում եմ աստ- 
ղաֆիզիկական գիտության այն 
հարստացումից, որը տեղի է ու
նեցել վերջին տասնամյակների 
ընթացքում։ Այդ ժա մա նա կա մի
ջոցում նոր մեթոդների կիրառ
ման շնորհիվ հայտնագործվել 
են շատ  մեծ թվով նոր օբյեկտ
ներ, նոր երևույթներ ու տիեզերա 
կան նյութի նոր հատկություններ։ 
Այդ վիթխարածավա լ նյութը, որի 
ըմբռնումն ու բացատրությունն
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առա յժմ ետ են մնում, կարող է 
նույնիսկ հետազոտողին ճնշել իր 
առատությամբ։

Այսպիսի իրավիճակում պետ ք 
է շատ  ավելի լավ կողմնորոշվել 
այդ նյութի մեջ։ Եվ ձեզանից 
ամենալավ աստղաֆիզիկոսնե
րը նրա նք կլինեն, ովքեր կկարո
ղանան մանրակրկիտ ուսումնա
սիրել դիտողական տվյալները, 
ովքեր կսովորեն կողմնորոշվել 
այդ ցնցող աշխարհում։ Երբ ես 
սկսում էի աշխատել, դրությ ունը 
բոլորովին այլ էր. տարբեր օբ
յեկտների մասին տվյալները քիչ 
էին, և ամեն ինչ միանգամայն 
պ ա րզ  էր թվում։ Իսկ այժմ շատ 
լավ կողմնորոշում է հարկավոր, 
որպեսզի կարողանաս ընտրել, 
թե ինչ պ ետ ք է դիտել։

Մեր՝ Բյուրականի ա ստ ղա դի
տարանում կատարվել են շատ 
լավ դիտումներ, հետաքրքիր 
հայտնագործություններ են արվել 
ինչպես աստղերի, այնպես էլ 
գալակտիկաների բնա գա վա ռ
ներում։ Սակայն եթե մենք ինչ-որ 
բանի հասել ենք, ա պ ա  դա  եղել 
է դիտման օբյեկտների հաջող 
ընտրության շնորհիվ։ Այդ պ ա տ 
ճա ռով  էլ, կրկնում եմ ևս մեկ 
անգամ, շատ  կարևոր է առկա  
դիտողական նյութի մեջ կողմնո
րոշվել կարողանալը, դրա  հիման 
վրա նոր դիտումների ուղղության 
ճիշտ ընտրությունը, արդյունք
ներն ընդհանրացնելը, իսկ հե
տո, փորձելով լավագույն ձևով 
բացատրել Տիեզերքում տեղի ու
նեցող երևույթները, տեսությունե- 
րի կառուցումը։

Սրանով էլ ցանկանում եմ 
ավարտել իմ զրույցը և ունկնդիր
ներին շնորհակալություն հայտ
նել ուշադրության համար։

4 հոկտեմբերի, 1978 թ.
Բյուրական
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ՍՏՈՄ ՄԽՒԹՍՐՅՍՆ
ՀՀ ԳԱԱ երիտասարդ գիտնականնե– 

րիխ որհրդի 
աշխատանքների համակարգող, 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտութ
յունների թեկնածու

ՎԻԿՏՈՐ
հԱ0ԲԱՐՑՈՒ05Ա^Ի
100-ամյակի ԱՌԹԻՎ

Երբեք չեմ կարող մոռանալ 
1983 թվի մարտ ամիսը, 

երբ ես մասնակցում էի Աստղագի
տության հա նրապետ ական օլիմ
պիադային, որը անցկացվում էր 
Բյուրականում։ Ես սովորում էի 5֊ 
րդ դասարանում և օ յիմպիադա- 
յի կրտսեր մասնակիցն էի։ 0 յիմ  
պիադա յի հաջորդ օրը Վիկտոր 
Համբարձումյանը հանդիպում 
ունեցավ մասնակիցների հետ։ 
Նա ձեռքով  շոյեց գլուխս ու հարց
րեց, թե ինչ պիտի դառնամ... 
Այդ հանդիպումը, կարելի է ասել, 
ճա կա տ ա գրա կա ն եղավ ինձ 
համար մասնագիտություն ընտ
րելու գործում։ Ես երազում էի 
դառնա լ ֆիզիկոս-տեսաբան։ 
Ինձ հետաքրքրում էին բնությ ան 
առա յժմ միայն անհայտ երևույթ
ները։ Դրանց ուսումնասիրությու
նը ես չէի անվանի ա շխատանք։

Դա վսեմ հաճույք է, բա վա կա 
նություն, մեծ ուրախություն՝ ոչ մի 
բանի հետ չհամեմատվող։

Նա այն մտավորականներից 
էր, ում կյանքի ամբողջ նպ ա տ ա 
կը կրթությանն ու գիտությանը 
անմնացորդ նվիրվելն է եղել։ 
Համբարձումյանը մեծ ավանդ 
ունի Հայաստանում ֆիզիկամա- 
թեմատիկական գիտությունների 
զարգացման, բնական և տեխնի
կական գիտությունների բնա գա 
վառում հետազոտությունների 
մակարդակը կտրուկ բարձրաց
նելու, ժամանակակից գիտ ա 
կան ուղղությունների ստեղծման 
և բարձրորակ կադրերի պ ա տ 
րաստման գործում։ Խորհրդային 
տեսական աստղաֆիզիկան իր 
զարգացմա ն բարձր մա կա րդա 
կով հիմնականում պա րտ ական 
է ակադեմիկոս Վ.Հ.Համբար- 
ձումյանին. մեծ է նրա  ավանդը 
գիտության մեջ, հսկայական՝ 
նրա  ստեղծած դպրոցի նշա նա 
կությունը։

Իմ երկրորդ հանդիպումը 
մեծ գիտնականի հետ արդեն 
Երևանի պետական համալ
սարանի ֆիզիկայի ֆակուլտե
տում էր, հինգերորդ կուրսում։ 
Ակադեմիկոս Համբարձումյանի 
դասախոսությունը ունկնդրելը 
երջանկություն էր։ Համբարձում- 
յանի տաղա նդը ա յնքան վա ռ էր,

մատուցման տեխնիկան՝ ա յնքան 
հղկված։ Դժվար է գտնել ա ստ ղա 
ֆիզիկայի մի այնպիսի բնա գա 
վառ, որ չհետաքրքրեր նրան։ 
Հարկ է նշել, որ Համբարձումյա- 
նի բա զմա թիվ աշակերտներ 
ներկայումս հայտնի աստղաֆի
զիկոսներ են։ Հիրավի, Վ .Հ.Համ 
բարձումյանի անունը մեր ժա մա 
նակի մեծագույն գիտնականների 
առաջին շարքում է։

Վիկտոր Համբարձումյանը 
XX դարի ամենազարմանալի ֆի
զիկոսներից էր։ Գիտության մաս
նա գիտ ա ցմա ն նա խ որդ  դարում 
նա  միակ, գուցե վերջին գիտ նա 
կանն էր, որ զբաղվում էր տեսա 
կան աստղաֆիզիակայի բոլոր 
բնագավառներով։ Միշտ հայտ- 
նագործողի, նորի և նորագույնի 
որոնող։

Անգնահատելի ու ա ն սա հ  
ման է նրա  ներդրումը ոչ միայն 
գիտության զարգացման, այլ 
նաև նոր սերնդի դա ստ իա րա կ
ման գործում։ Շնորհիվ Համբար
ձումյանի՝ մենք աշխարհին ներ
կայանում ենք որպես գիտության 
տարբեր բնագավառներում 
մշտապես մեծ ներդրումներ կա
տ ա րող ազգ։ Հպարտ  եմ, որ 
երբևէ լսել եմ մեծ գիտնականին, 
որ ներշնչվել եմ հենց նրանով, 
նրա  գաղափարներով։
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հ ա ր ց ա զ ր ո ւ յ ց  

ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս  

Ֆ ա դ ե յ  Ս ա ր զ ս յ ա ն ի  
հ ե ա

- Մ եծա րգո՜ Ֆ ադեյ Տ ա ճա տ ի , 
Դուք և Վ իկտոր Հա մբա րձո ւմ յա ն ը  
ծնվել ե ք  նույն օրը  (15 տ ա ր վ ա  
տ ա րբերո ւթ յա մբ )՝ ս եպ տ եմբ ե ր ի  
18-ին։ Սյս փ ա ս տ ը  հա մա րո ւմ  եք  
երջա նիկ  պ ա տ ա հա կա նո ւթ յո ՞ւն , 
թե՞ տ ի ե զ ե ր ա կ ա ն  կա պ ։

- Ձեր հարցում փիլիսոփա
յություն կա, պ ա տ ա սխա նն էլ 
կա տ ա կա խ ա ռը  փիլիսոփայա
կան պիտի լինի։ Ասում եք՝ 
երջանիկ պատահականությո՞ւն։ 
Կարծում եմ՝ պատահականու
թյուններ չեն լինում, Տիեզերքում՝ 
հատկապես։ Ես, իրոք, երջանիկ 
եմ սեպտեմբերի 18-ին ծնված լի
նելու և հռչակավոր գիտնական 
Վիկտոր Համբարձումյանի գործի 
շարունակողը դառնալու համար, 
որը ես կհամարեի պ ա տ ա հա կա ն 
անհրաժեշտություն։

- 1993 թ. Հ Հ  ԳՍՍ Ը նդհա նուր  
ժ ո ղ ո վ ը  Ձ ե զ  ը նտ րեց  Գ իտ ու
թ յունների ա զ գ ա յի ն  ա կ ա դ ե 
միա յի  ն ա խ ա գ ա հ ։  Ս յդ  նույն 
ժ ա մ ա ն ա կ ա հ ա տ վ ա ծ ո ւմ  Վիկտոր 
Հա մբա ր ձ ո ւմ յա ն ը  ԳՍՍ պ ա տ 
վա վոր  ն ա խ ա գ ա հ ն  էր։ Ո րպ ես մեծ  
գ ի տ ն ա կ ա ն ի  գ ո ր ծ ի  շա րո ւնա կող ՝ 
ո՞ր խ ն դ ի ր ն ե ր ն  ե ք  օ ր ա կ ա ր գ ի  
ա ռ ա ջ ն ա հ ե ր թ  հա րց  հա մա րում ։

-1990-ականներին Հա յաս
տանի նորանկախ  հանրա 
պետությունը կանգնած էր 
սոցիալական, տնտեսական, 
քա ղա քա կա ն  ճգնաժամի, իսկ 
գիտությունն ու ԳԱԱ-ն՝ գրեթե 
անհաղթահարելի խնդիրների 
առջև։

Իմ նկատմամբ ցուցաբերվել 
էր մեծ վստահություն։ Պատաս
խանատվության զգացումը և 
վստահությունն արդարացնելու 
ձգտումը, նաև այն բանի 
գիտակցումը, որ Վիկտոր Հ ա մ  
բարձումյանից ժա ռա նգա ծ  գի
տական մեծ ներուժը կարող 
էր փոշիանալ, անհետաձգելի 
էր դարձնում գիտության 
ճանապ արհին առաջա ցա ծ 
բազում դժվարությունները 
հաղթահարելուն ուղղված
ուղիների որոնումը։ Ես միշտ 
կարևորում էի ՀՀ ԳԱԱ-ն բարձր 
դիրքում պահելու և գիտական 
նոր ձեռքբերումներ ունենալու 
անհրաժեշտությունը։ Դա մեր 
հանրապետության ա ռա ջ
նա կա րգ  խնդիրներից է եղել 
և այդպես էլ կմնա։ Առկա 
բա զմաթիվ խնդիրների լուծումը

գտնելու գործում անգնահատելի 
էր Վիկտոր Համբարձումյանի 
մեծ փորձը, իմաստուն խոր
հուրդները, անկողմնակալ դ ի ^  
որոշումը։

Պիտի ասեմ, որ 1992-ին և 
հետ ա գա  ծանր տարիներին Վ. 
Համբարձումյանը մեր ժողովրդի 
կողքին էր, մեր դիրքորոշումը և 
պահանջները բարձր ատ յան
ներում լավագույնս ներկա յաց
նողը։ Արցախյան ազգային- 
ա զա տ ա գրա կա ն  շարժման հենց 
սկզբից մեծ գիտնականը իրա
դարձությունների կիզակետում 
էր։ Նրա առաջնորդությամբ ԽՍՀՄ 
Գերագույն խորհրդի հա յա ս  
տանյան պատգամավորների 
խումբը համարձակ հարցադրում
ներով ներկայացնում էր ա ր  
ցախահայության արդարացի 
պահանջը։ Նա այդ տարիներին 
դիմեց ա նգա մ ծայրահեղ քայլի՝ 
հացադուլի՝ քա ջ  գիտակցելով 
դրա  ծանր հետևանքներն իր 
առողջության համար։ Աշխար
հահռչակ գիտնականն իր այդ 
քա յլով դատա պարտում և 
մերժում էր մի ողջ բնիկ ժողովրդի 
հանդեպ  իրագործվող բռնո^ 25
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թյունն ու անարդարությունը։ Եվ 
հաղթանակի հույսը նրան երբեք 
չէր լքում; Անվերապահորեն հա
վատում էր Հա յաստանի լուսավոր 
ապագային, ժողովրդին ու հա տ 
կապես գիտնականներին հա
վատ ու լավատեսություն էր հա
ղորդում իր օրինակով, հպարտ 
ու ա րժա նա պ ա տ իվպ ա հվա ծքով  
Նա ոչ միայն մեծ գիտնական էր, 
այլև մեծ հայ, մեծ հայրենասեր, 
մեծ քա ղա քա ցի;

- Վ իկտոր Հա մբա րձո ւմ յա ն ի  
հետ  Ձեր հա նդ իպ ո ւմ ն ե ր ի ց  ո՞րն ե ք  
հա մա րո ւմ  ա մ ե ն ա հ ի շա ր ժ ա ն ը ;

- Համբարձումյանի հետ յու
րաքանչյուր հանդիպում ես հա
մարում եմ հիշարժան և անմո
ռաց; Նրա հետ զրուցելն արդեն 
իսկ մեծ դաս էր, հոգևոր հաճույք, 
ա նկախ  նրանից գիտության 
մասին ես խոսում, թե առօրյա  
թեմաներից; Չափազա նց հեռա 
տես մարդ էր, չափազանց; Ես 
հոգով և ողջ էությամբ ինձ 
հա րստացա ծ էի զգում մեր

ԻՏ յուրաքանչյուր հանդիպումից 
հետո;

Հիշում եմ մի դեպք. 1990 թվա 
կանին ԽՍՀՄ Գիտությունների 
ակադեմիայում աշխատելու իմ 

26 հրամանն արդեն ստորագրված

էր, երբ Վիկտոր Համբարձումյանն 
ինձ գտ ա վ  Մոսկվայում և հոր
դորեց վերադառնա լ Երևան; 
Համբարձումյանի խոսքն ինձ 
համար օրենք էր; Ես չհապաղեցի; 
Զանգահարեցի, ներողություն 
խնդրեցի և տեղեկացրի, որ չեմ 
կարող ա շխատել ԽՍՀՄ ԳԱ-ում և 
պ ետ ք է վերադառնամ Հա յաս
տան; Մի քա նի  տարի աշխատեցի 
Հա յաստանի ԳԱ նա խա գա հու
թյունում; 1993 թվականին Վիկ
տոր Համբարձումյանն ընտրվեց 
Գիտությունների ազգային ա կա 
դեմիայի պատվավոր նա խա գա հ, 
իսկ ես՝ նա խա գա հ; Ես գոհ ու 
շնորհակալ եմ ճակատագրից, 
որ Համբարձումյանի ժա մա նա 
կակիցն եմ եղել ու բախտ  եմ 
ունեցել աշխատելու նրա  հետ, 
նրա  կողքին, նրա  ղեկավարու
թյամբ;

- Ինչպիսի՞ մ ա ր դ  էր նա , ի ն չպ ի 
սի՞ գ ի տ ն ա կ ա ն ։

- Վիկտոր Համբարձումյանը,
լինելով խորագիտ ակ և բազմա 
կողմանի զարգացած մարդ, 
գրեթե բոլոր գիտություններին 
վերաբերող հետա 
զոտությունները կարողանում էր 
ըստ արժանվույն գնահատել; 
Գիտության հանդեպ  ուներ 
բացառիկ խ ստ ապա հանջու
թյուն; Անհրաժեշտություն էր 
համարում գիտա կա ն ա շխ ա 
տանքների բարձր որակը, 
ժամանակա կից գիտական

չափանիշներին համապ ատաս- 
խանելիությունը;

Հատկա նշական է, որ Վիկ
տոր Համբարձումյանը նկա 
տ ում և բարևում էր բոլոր 
աշխատակիցներին (և դա 
բոլորովին ձևական չէր), չնայած 
ա շխատողներն իրենք էին 
ձգտում առաջինը բարևել Մեծ 
Մարդուն և Գիտնականին՝ 
արտահայտելով իրենց սերն ու 
խորին հարգանքը; Նա հարգում 
էր մարդկանց, օբյեկտիվորեն 
գնահատում էր և միաժամանակ 
չափազանց համեստ էր իր անձի, 
ընտանիքի նկատմամբ; Տասն
յակ տարիներ մենք հարևաններ 
ենք եղել, և ես միշտ բացառիկ 
հա րգա նքով  եմ վերաբերվել 
Համբարձումյանին և նրա  
ընտանիքին;

Ես Վիկտոր Համազասպովիչին 
միշտ համարել և համարում եմ 
աշխարհի խոշորագույն գիտ 
նականներից մեկը; Խորհրդային 
Միության գիտության համար 
նա  եղել է երևույթ; Հաճախ  
իր աշխատանքներում հա
կադրվում էր ա շխարհի ամենա 
մեծ գիտնականների եզրակա 
ցություններին և, որպես կանոն, 
հաղթող էր դուրս գալիս; Նա 
գիտ ական մեծ պոտենցիալ 
ունեցող մարդ էր ոչ միայն 
խորհրդային մասշտաբով, այլև 
համաշխարհային. նա  իսկապես 
երևույթ էր XX դարի գիտության 
մեջ;

Ֆ. Սարգսյանը և Գ. Մարչուկը Վ. Համբարձումյանի աշխատասենյակում
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Հ ա ր ց ա զ ր ո ւ յց  
ՀՀ ԳԱՍ ն ա խ ա գ ա հ  

ա կ ա դ ե մ ի կ ո ս  
Ռ ա դիկ  Մ ա րտ ի ր ո ս յա ն ի

հետ

- Հարգարժա՜ն պարոն Մար֊ 
տիրոսյան, մասնագիտութ
յամբ լինելով աստղաֆիզիկոս՝ 
եղել եք Վիկտոր Համբարձում
յանի սանը։ Ի՞նչ հուշեր կան՝ 
այդ տարիների և հատկապես 
Վիկտոր Համբարձումյանի հետ 
կապված։

- Ես ավարտել եմ Համալսա
րանի ֆիզիկամաթեմատիկական 
ֆակուլտետի աստղաֆիզիկայի 
բաժինը 1958 թ.։ Այդ բաժինը 
ձևավորվում էր 3-րդ կուրսից 
մաթեմատիկայի խմբերի ուսա
նողներից։ Այդ ժա մանակ Համ
բարձումյանը 48 տարեկան էր, 
այսինքն՝ Համբարձումյանն այն 
աստեղային տարիքում էր, երբ 
փայլում էր, երբ հեղափոխական 
գաղափ արներ էր առաջ քաշում, 
իսկ գիտ ական ողջ աշխարհը 
զբաղված էր այդ գաղափարների 
ընկալման խնդիրներով. գա ղա 
փարներ, որոնք ժամանակին 
շատ  հակառակորդներ ունեցան, 
քա նի  որ նրա  առաջ քա շա ծ  այդ 
նոր գաղափ արներից շատերը

հակասում էին արդեն ձևավոր
ված, գիտության մեջ ընդունված 
բազմաթիվ գաղափարներին։ 
Այդ տարիներին նա  արդեն 
առանձնանում էր որպես գիտ նա 
կան և ուներ մեծ համբավ։ Եվ այն 
երիտասարդները, ովքեր իրենց 
ա պ ա գա ն  տեսնում էին գիտութ
յան ասպարեզում, իհարկե, կցան
կանային աշակերտել Հա մ բա ր  
ձումյանին։ Ես ևս բացառություն 
չէի։

Պիտի ասեմ, որ լավ էի սովո
րում։ Ընտրելու էի մաթեմատիկան 
կամ աստղաֆիզիկան։ Չեմ փոշ- 
մանել, որ ընդգրկվեցի ա ստ ղա 
ֆիզիկոսների այն խմբում, որոնց 
պիտի դասավանդեր անձամբ 
Վիկտոր Համբարձումյանը։

- Հիշո՞ւմ եք Ձեր առաջին 
հանդիպումը մեծ աստղաֆի
զիկոսի հետ։ Կպատմե՞ք այդ 
մասին։

- Առաջին հանդիպումն ու 
շփումը եղել է ուսանողական 
տարիներին՝ հենց առաջին 
դասախոսության ժամանակ։ 
Հիմա նույնիսկ հիշում եմ Համալ
սարանի սև շենքի այն լսարանը, 
որտեղ անցնում էին Համբար- 
ձումյանի դասախոսությունները։ 
Շատ լավ եմ հիշում առաջին 
դասախոսությունը... Նրա ա ռա 
ջին դասախոսությունից, հա վա 
տո՞ւմ եք, մեր խումբը մի տեսակ 
հիասթափություն ապրեց...

- Ինչո՞ւ։
- Պատճառն այն էր, որ նա  

հասարակ, սովորական ձևով 
չէր կարդում դասախոսությունը։ 
Ուներ դասավանդելու իր յ ո ւ ^  
րինակ մեթոդիկան։ Նրա դասը 
պահանջում էր մեծ ուշադրութ
յուն՝ ներկա յացվող նյութն ըն
կալելու համար։ Բայց քա նի  որ 
մինչ Համբարձումյանը մենք
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սովոր էինք մեր պրոֆեսորների 
դասախոսությունների մատուց
ման սովորական (գրի առնե
լու տեսակետից՝ հնարավոր) 
եղանակին, բնականաբար Համ
բարձումյանի դասախոսությունը 
մեզ համար հասանելի չէր; Եվ 
ահա  մեր կուրսը գնաց ամբիոն՝ 
բողոքելու Համբարձումյանի 
«վատ» դասախոսություններից 
աստղաֆիզիկոս, շատ  տ ա ղա ն
դավոր մարդ Բենիամին Թուման- 
յանին, ով այդ ժամանակ ամբիո
նի վարիչի պ ա շտոնակատ արն 
էր; Նա նա խ  ծիծաղեց, ա պ ա  
ասաց, որ ինքն էլ է ժա մա նա 
կին անցել նույն ճանապ արհը 
և մեզ շատ  ճիշտ խորհուրդ
ներ տվեց՝ ասելով, որ պ ետ ք 
է շատ  ուշադիր լսել և հետևել 
մտքերի ընթացքին, ոչ մի վայրկ
յան չկտրվել դասից; Մեկ-երկու 
ամսվա  ընթացքում մենք վա րժ
վեցինք «Տեսական աստրոֆիզի
կայի» դասախոսությունների մա
տուցման համբարձումյանական 
ոճին՝ օրեցօր ավելի ու ավելի 
հիանալով նրա  խորը գիտելիքնե
րով ու մտքի ճկունությամբ; Այնու
հետև շատ  ջերմ հարաբերություն
ներ հաստատվեցին նրա  և մեր 
խմբի միջև; Պետք է ասեմ, որ իր 
ամենակարևոր հայտնագործութ
յուններից մեկը, որ վերաբերում 
է գա լակտիկաների կորիզների 
ակտիվությանը, նա  կարդաց 
Ուսանողական գիտ ա կան ընկե
րության նիստում; Սա ևս նրան 
բնութագրող փաստ  է; Բոլոր 
մեծ գիտնականները սկսում են 
իրենց նոր գա ղա փ ա րը շրջանա
ռության մեջ դնել յուրովի. Հա մ
բարձումյանի պես մեծ գիտ նա 
կանը ընտրել էր այդ ուղին. իր 
գյուտը միանգամայն նոր երևույ
թի մասին առաջին ա նգա մ ներ
կայացրեց ՈՒԳԸ-ի նիստում, որի 
նա խ ա գա հը  մեր ֆակուլտետից 
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եմ այսօր հիշում այդ օրը;

Հետագայում, երբ ավարտեցի 
Համալսարանը, ինձ ա շխ ա տ ա ն
քի  նշանակեցին Բյուրականի 
աստղադիտարանում; Սկսեցի 
զբաղվել միանգամայն նոր ուղ
ղությամբ՝ ռա դիոաստղագիտութ
յամբ, որը հիմնված էր ռ ա դ ի ո  
ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի 
վրա; Ռադիոաստղագիտության՝ 
որպես գիտության նոր ո ւղ ղ ո ^  
յան հիմնադիրներից մեկը ինքը՝ 
Վիկտոր Համբարձումյանն էր;

- Շարունակվե՞լ են Ձեր 
շփումներն այդ տարիներին։

- Այո, իհարկե; Հետո ես մեկնե
ցի Մոսկվա, սովորեցի ասպիրան
տուրայում, ա պ ա  տեղափոխվեցի 
Ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտ, 
1980 - 2006 թվականներին եղել 
եմ Ռադիոֆիզիկայի ինստիտո^ 
տի տնօրենը, իսկ Համբարձում- 
յանը մինչև 1993 թվականը 
Գիտությունների ակադեմիայի 
պրեզիդենտն էր, դրանից հետո՝ 
մինչև 1996 թվականը՝ պ ա տ վա 
վոր պրեզիդենտը, և ես միշտ 
առիթ եմ ունեցել նրա  հետ շփվե֊
լու;

- Ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել 
Վիկտոր Համբարձումյանը՝ որ
պես մարդ, որպես գիտնական, 
անձամբ Ձեզ վրա, գիտության 
մեջ Ձեր ուղին ընտրելու Ա կա
յանալու գործում։

– Շատ կարևորում եմ Վիկտոր 
Համբարձումյանի պահանջկո
տությունը գիտ ական հիմնա- 
խնդիրների ա ռաջքա շմա ն և լուծ֊ 
ման ուղղությամբ; Նա հաճախ 
էր Ակադեմիայի նիստերի ժա մա 
նակ ասում, որ մենք թույլ ա շխ ա 
տանքները չենք կարող առաջ 
տանել, մեր ակադեմիան թույլ 
ա կադեմիա  չէ; Խ ստ ա պ ա հա ն
ջությամբ մեր Ակադեմիան պետ ք 
է դա ռնա  բարձր մակարդակի 
գիտ ա կա ն հետազոտությունների 
կենտրոն; Այսօր մեր ա սպ իրանտ 

ները բողոքում են, թե քննո ւթ յո^  
ները շատ  են, իսկ այն ժամանակ 
Համբարձումյանը պահանջում էր 
մի քա նի  քննություն՝ միայն մաս
նա գիտ ա կա ն առարկաներից; 
Դիմորդների գերազանց գիտ ե
լիքներ ունենալը հայոց լեզվից 
համարվում էր պա րտ ադիր պայ
ման; Անգամ ռուսախոս ասպի
րանտներից պ ա րտ ա դիր պ ա 
հանջում էր ընդունվելուց մեկ 
տարի հետո քննությ ուն հանձնել 
հայոց լեզվից;

Որպես գիտնական՝ նա  շատ 
հեռատես էր, կարողանում էր 
ճիշտ կանխատեսել, թե գիտութ
յան այս կամ այն բնագավառը 
ինչպես, ինչ ուղիով է զա րգա նա 
լու; Այդ իմաստով մեր հանրա
պետության ու Գիտությունների 
ակադեմիայի մեծ համբավն ու 
բարձր վարկանիշը հիմնակա
նում Վիկտոր Համաբարձումյանի 
պահանջկոտության շնորհիվ էր 
պահպանվում;

- Ինչպիսի՞ քաղաքացի էր նա։
- Նա շատ  մեծ հայրենասեր 

էր և բացառիկ հա րգա նք և պ ա 
տասխանատվություն ուներ մեր 
պետականության նկատմամբ; 
Աշխարհի որ երկրում էլ գտ նվե
լիս լիներ, միշտ վերադառնում էր 
հայրենիք՝ մասնակցելու պ ետ ա 
կան տոներին;

^ա  անում էր պարտադըր֊ 
վա՞ծ, թե՞ ներքին մղումով։

- Ւհարկե, նրա  քա ղա քա ցիա 
կան պ ա րտ քի գիտակցումն ու 
հայրենիքի հանդեպ  բացառիկ 
սերն ու ա զնիվ մղումները երբեք 
կասկած չեն հարուցել; Պատ
մում են, որ մի երիտասարդ մո
տենում է նրան ու հարցնում, թե 
նա  Մոսկվայում երբ կլինի, քանի 
որ ցանկանում էր իր գիտական 
ա շխա տ ա նքը  հանրահայտ  գիտ 
նականին ցույց տալ; Վիկտոր 
Համբարձումյանն էլ պ ա տ ա սխ ա 
նում է, որ չգիտի, թե Մոսկվա-
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յում երբ կլինի, բայց որ մայ իսի 
1-ին լինելու է Երևանում՝ Լենինի 
անվան հրապարակում, միանշա 
նակ կարող է ասել;

- Դուք բնութագրեցիք Համ֊ 
բարձումյան մարդուն, քաղա
քացուն, գիտնականին, իսկ 
ինչպե՞ս կբնութագրեք Համ  
բարձումյանին՝ որպես ընկե
րոջ։ Դուք եղե՞լ եք ընկերներ։

- Ոչ, չի կարելի ասել, թե մենք 
ընկերներ ենք եղել; Նախ մեր 
տարիքա յին տարբերությունը 
մեծ էր, հետո, նրա՝ շրջապատից 
նկատելի բարձր գտնվելը (չնա
յած նա  մարդամոտ  էր, պ ա րզ 
և ուղղամիտ), այնուամենայնիվ 
առաջացնում էր հարգանք, 
պ ա տ կա ռա նք, բայց ոչ երբեք 
հավասար ընկերական հարա 
բերություններ; Բայց ինքը, ըստ 
էության, շատ  պ ա րզ  մարդ էր; Եր
բեմն ա նգամ ինքն էր առիթներ 
ստեղծում հանդիպելու, զրուցե
լու, շփվելու; Չնայած իմ հանդեպ 
նա  ուներ առանձնակի ջերմ վե
րաբերմունք; Ռադիոֆիզիկայի

ինստիտուտը կազմավորվել է 
Բյուրականի աստ ղա դիտ ա րա նի 
բաժնի հիման վրա, և նա  միշտ 
ասում էր, որ ես իրենց ա շխ ա տ ող
ներից եմ; Ընկերներ չենք եղել, 
բայց նա  իր կյանքից դրվագներ 
երբեմն պատմում էր;

- Պարո՜ն Մարտիրոսյան, 
ի՞նչ եք կարծում, կարելի՞ է 
ասել, որ համաշխարհային 
ճանաչում Ա հռչակ Հայաստա
նի ԴԱ-ին բերեց Վիկտոր Համ
բարձումյանը, իսկ հետագա
յում՝ նրա անունը։

– Պետք է ասել, որ Վիկտոր 
Համբարձումյանը հայ ժողովրդի 
այն զավակներից է, որ գիտութ
յան մեջ ունեցել է մեծ վաստակ, 
հեղինակություն; Չենք կարող չա- 
սելնաև, որ Հա յաստանի գիտութ
յունը միայն Համբարձումյանի 
շնորհիվ չէ, որ համաշխարհային 
ճանաչում ունի; Մենք պ ա րտ ա 
վոր ենք հիշել Սերգեյ Մերգել֊ 
յանին, որը փայլեց գիտության 
ասպարեզում շատ  ավելի պայ
ծառ, բայց, ցավոք, կարճ ժա 

մանակահատվածով; Կարելի 
է ասել, որ Մերգելյանը գերնոր 
ա ստ ղ  էր, որ, փայլեց շատ  կարճ 
ժամանակ, իսկ Համբարձումյանը 
դարասկզբից մինչև դարավերջ 
եղել է գիտության մեջ; Չպետք 
է մոռանալ Օրբելի եղբայրնե
րին, Ալիխանյան եղբայրներին, 
Մանանդյանին, Աճառյանին, Ղա- 
փանցյանին, ովքեր հանրահայտ 
գիտնականներ էին; Վիկտոր 
Համբարձումյանն աշխատում էր 
այդպիսի խոշոր ա նհա տ ա կա 
նությունների հետ, որոնք նաև 
գիտության նվիրյալներ էին, 
իրենց ողջ կյանքը նվիրել էին 
գիտությանը; Նրանց բոլորի շնոր
հիվ մեր հայրենի գիտությունն 
աշխարհում ունեցավ բարձր հե
ղինակություն; Բայց, անկասկած, 
վճռական դերը Հա մբա րձո ւմա  
նինն էր, ով իր խ ստ ա պ ա հա ն
ջությամբ ստիպում էր բարձր 
մակարդակի ա շխա տ անքներ 
ներկայացնել; Նա կարողանում 
էր ճիշտ ուղղորդել մեր գիտութ
յունը ժամանակի այն ուղղությո^ 29
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ներով, որոնք այդ տարիներին 
զարգացմա ն միտում ունեին, 
օ րինակ՝ տիե զերքի ու սումնա սիր
ման գերխնդիրը; Երբ Խորհրդա 
յին Միությունում սկսվեց Տիրեզեր֊ 
քի  ուսումնասիրությունը, իսկույն 
դիմեցին նրան, և խնդրեցին, որ 
Հա յաստանն ու Բյուրականն էլ 
մասնակցեն այդ ա շխ ա տ ա նքնե
րին, քա նի  որ Համբարձումյանն 
արդեն հանրահռչակ աստղաֆի
զիկոս էր; Եվ քա նի  որ այդ տ ա 
րիներին արդեն Հայաստանում 
սկսել էին զբաղվել ռա դիոա ստ 
ղագիտությամբ, իսկ Տիեզերքի 
ուսումնասիրություններում ռա- 
դիոա ստ ա ղա գիտ ա կա ն մեթոդ
ները մեծ դեր ունեին, Հա յա ստ ա 
նը դա րձա վ  այն քիչ երկրներից 
մեկը, որտեղ բուռն կերպով սկսե
ցին ուսումնասիրություններ կա
տարվել այդ ուղղությամբ; Մեր 
Ակադեմիան առաջիններից էր, 
որ մինչև Խորհրդային Միությ ան 
փլուզումը ա կտ իվ մասնակցութ
յուն էր ունենում այդ բնա գա վա 
ռի ուսումնասիրություններում; 
Այո, փաստորեն, կարելի է ասել, 
որ Վիկտոր Համբարձումյանի հե
ղինակության շնորհիվ է, որ մեր 
գիտությունն այդպիսի բարձր 
մակարդակ և հռչակ ունեցավ; 
Բայց, իհարկե, դա  պա յմանավոր
ված էր նաև գիտնականների այն 
աստղաբույլով, որ այդ տարինե
րին նրա  հետ միասին ա շխատել է 
Գիտությունների ակադեմիայում;

- Ի՞նչ տվեց հայրենի գիտութ
յանը Վիկտոր Համբարձումյա– 
նը, Ա ի՞նչ ստացավ։

- Հիշենք Ակադեմիայի հիմնա
դրման սկիզբը՝ 1943թ.; Հա յաս
տանում Խորհրդային Միության 
Գիտությունների ակադեմիայի 
մասնաճյուղն էր բացված, որ
տ եղ հիմնականում զբաղվում 
էին հայագիտությանը վերաբե
րող խնդիրներով; Մանադյանը,

30 Աճառյանը, Ղափանցյանը, Տ եր

տերյանը, Սևակը և այլք զբաղ
վում էին հայագիտությամբ, 
իսկ ճշգրիտ գիտությունների 
բնագավառում գրեթե հետազո
տություններ չէին արվում; Միայն 
հայագիտությամբ գիտությունը 
համաշխարհա յին մա կա րդա 
կի բարձրացնել հնարավոր չէ; 
Գիտության վարկը ապահովում է 
հատկապես ճշգրիտ և բնական 
գիտությունների զարգացումը, 
որոնք ունեն համաշխարհային 
նշանակություն; Եվ Համբարձում
յանն առաջիններից էր, որ մեր 
երկրում զարկ տվեց այդ ուղ
ղությունների զարգացմանը; Նա 
անցել էր հիանալի դպրոց Լենին- 
գրադում և գիտեր գիտության 
այդ ուղղությունների զա րգա ց
ման անհրաժեշտությունն ու 
կարևորությունը;

- Իսկ ի՞նչ ստացավ ինքը։
- Լինելով մեր գիտության կազ

մակերպիչը՝ նա  կարողացավ 
աշխարհին ներկայացնել հայ
րենի գիտության նվաճումները՝ 
մաթեմատիկայի, երկրաբանութ
յան, ֆիզիկայի, բնագիտության 
և այլ ոլորտների բարձրարժեք 
ա շխատանքները; Իսկ գիտ նա 
կանի, գիտութան կազմակերպ- 
չի համար շատ  կարևոր է որակ

յալ արդյ ունքներ ներկայացնելը; 
Նրա շնորհիվ Հա յաստանն ու հայ
րենի գիտությունը ա րժանացան 
լայն ճանաչման; Համբարձում- 
յանը խորհրդային գիտ նա կա ն
ներից առաջինն էր, որ ընտրվեց 
Գիտական ընկերությունների 
միջազգային խորհրդի նա խ ա 
գահ; Սովորաբար ընտրվում 
են երկու տ ա րով և մեկ անգամ; 
Խորհրդային Միության գիտ նա 
կանների շրջանում Համբար
ձումյանն առաջինն էր և միակ 
բացառությունը, որ ընտրվեց 
երկու անգամ; Հետո նա  ընտ ըր  
վեց Միջազգային ա ստ ղա գի
տակա ն միության նա խա գա հ, 
ավելի քա ն  20 Գիտությունների 
ակադեմիաների պատվավոր 
անդամ; Եթե նա  սովորական գիտ 
նական լիներ, այդպիսի բարձր 
պաշտոններում չէր ընտրվի. նա  
առավել էր, քա ն  սովորական 
գիտնականը; Ուստի, կարծում եմ, 
որ գիտությունն էլ քիչ բան չտվեց 
նրան. ամենակարևորը՝ Համբար- 
ձումյանը ճանաչված, ընդունված 
և սպասված գիտնական էր;

- Իսկ կարողանո՞ւմ էր իր 
հեղինակությամբ որոշակի 
հարցեր լուծել Հայաստանի հա
մար։
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– Ւհարկե; Անշուշտ;
– Խնդրում եմ մեկ օրինակ 

հիշել։
– Մեզ առաջարկեցին զբա ղ

վել Տիեզերքի ուսումնասիրութ
յան խնդիրներով; Խորհրդային 
Միության տարածքում կային 
մեր ինստիտուտների նման ինս
տիտուտներ, որոք ևս կարող էին 
կատարել այդ ա շխ ա տ ա նքնե
րը, բայց այդ ա շխատանքներին 
միշտ մենք էինք մասնակցում 
մեր Ակադեմիայի նա խ ա գա հ  
Համբարձումյանի շնորհիվ, ով 
նաև լինելու էր այդ քննարկում
ներին ա կտ իվ մասնակիցը; Այն 
խոշոր գիտ ակա ն ծրագրերը, 
որոնք վերաբերում էին տ իեզեր  
քի  ուսումնասիրությանը, ա ստ 
ղաֆիզիկային, ֆիզիկային, 
Հա յաստանի Գիտությունների 
ակադեմիան միշտ մասնակցում 
էր; Երբ Հայաստանում կառուց
վեց արագացուցիչ, իհարկե, 
մեծամասամբ դա  Ալիխանյան 
եղբայրների ջանքերի շնորհիվ 
էր, բայց պակաս նշանակություն 
չունեցավ նաև Վիկտոր Համբար
ձումյանի հեղինակությունը, ինչը 
վճռական դեր խաղաց; Կամ, օրի
նակ, Գուրզադյանն այդ տարի
ներին զբաղվում էր արտամթնո
լորտային աստղագիտությամբ; 
Պարզ է, որ առանց Վիկտոր 
Համբարձումյանի մ ի ջ նոր դո^

յան, առանց նրա  նամակների՝ 
Խորհրդային Միության տ ա ր
բեր գերատեսչությունների ղե
կավարներին, Հա յաստանի նման 
փոքրիկ երկրին, այդպիսի փ ոք
րիկ գիտա կա ն կազմակերպութ
յուններին նման ա շխա տա նքներ 
չէին վստահի; Իսկ Համբարձում
յանի հեղինակավոր կարծիքը 
վճռական դեր էր ունենում նման 
հարցերի լուծման գործում;

- Ներկայացրեք, խնդրեմ, 
Համբարձումյան մարդուն։ Նա 
իրեն համարո՞ւմ էր երջանիկ 
մարդ։

- Ես անձամբ իրենից չեմ լսել 
այդ հարցադրման պ ա տ ա սխ ա 
նը, բայց կարծում եմ, որ նա  շատ 
երջանիկ մարդ էր; Իր ժա մա նա 
կի ծնունդն էր; Նա իր ամբողջ 
էությամբ այդ դարի զավակն 
էր, այնպիսի քա ղա քա ցի, որով 
հպարտանում էր ողջ Խորհրդա 
յին Միությունը; Նա Սոցիալիս
տական ա շխա տ ա նքի  կրկնակի 
հերոս էր; Սակավաթիվ գիտ նա 
կաններ միայն կարող էին նման 
պարգևների արժանանալ; Իսկ 
նա  գնահատված, սիրված և հար
գա նք վայելող գիտնական էր, 
պատվելի քա ղա քա ցի; Ես կար
ծում եմ, որ նա  իր պ ա րտ քը հայ
րենիքի ու ժողովրդի նկատմամբ 
կատարել էր լիովին, իսկ մարդը 
երջանիկ է, երբ ինքը հոգեպես

»* * ★★ ★ *
բավարարված է; Կարծում եմ, որ 
նա  երջանիկ պիտի լիներ նաև 
որպես մարդ; Ուներ հոյակապ 
ընտանիք՝ չորս զավակ՝ երկու 
տղա, երկու աղջիկ; Զավակներից 
երեքին շատ  լավ գիտեմ, հա տ կա 
պես լավ եմ ճանաչում ա վա գ  որ
դուն, որը բարձրակարգ ֆիզիկոս 
է; Նրա զավակները հետևել են իր 
օրինակին, նվիրվել են գիտութ
յանը և հաջողությունների հասել; 
Կինը՝ Վերա Ֆյոդորովնան, իմ 
կարծիքով, մեծ դեր է խաղացել 
Համբարձումյանի կյանքում; Նա 
շատ  կազմակերպված կին էր, 
իսկ Համբարձումյանին շատ  էր 
անհրաժեշտ  մտերմիկ, ուշադիր 
վերաբերմունք;

Գիտեք, այն ժամանակ, երբ 
Խորհրդային Միության որևէ 
երկրի քա ղա քա ցուն ուզում էիր 
բացատրել, թե դու որ երկրից 
ես, կամ Հա յաստանը որտեղ է 
գտնվում, ամենահեշտ  տարբե
րակն ասելն էր, որ դու Վիկտոր 
Համբարձումյանի երկրից ես, և 
միանգամից հասկացվում էր; Այդ֊ 
պիսի դեպքեր էլ են եղել;

- Լինելով Խորհրդային Միու
թյան լավագույն քաղաքացի
ներից, XX դարի իսկական 
զավակ՝ արդյո՞ք նրա համար 
դժվար չէր համակերպվել 
Խորհրդային Միությ ան փլուզ
ման, Հայ աստանի անկախաց-
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, V ՃԱՄԲԱՐՅՈՒՄՅԱՆ .*»
*  + *ման իրողության հետ։ Ինչպե՞ս 

նա ընկալեց Հայաստանի 
անկախացումը։

– Դարաբաղյան շարժումը 
80-ականներից չի սկսվել, այլ 
շատ  ավելի վաղ; Եվ Համբար
ձումյանը միշտ էլ երազում էր մեր 
անկախության մասին, շատ  էր 
կարևորում մեր ժողովրդի հոգևոր 
և տնտեսական զարգացումը; XX 
դարում ամեն մի փոքր ժողովուրդ 
չէր կարող պետականություն ու
նենալ, եթե նա  կազմակերպված 
ա զգ  չլիներ, եթե քա ղա քա կրթութ 
յան անդաստանում նվաճումներ 
չունենար, չունենար զա րգա ցա ծ 
մշակույթ, գիտություն, գրա կա 
նություն; Հետևաբար՝ անկախութ֊ 
յան ճանապ արհը ուղիղ և հարթ 
չէր լինելու; Եվ Համբարձումյանը 
միշտ ասում էր, որ անկախութ
յան ճանապ արհը բարդ և դժվա 
րին է, բայց ասում էր նաև, որ 
դրան պետ ք է պ ա տ րաստ  լինել, 
պ ետ ք է լինել ա յնքան զա րգա 
ցած ու կազմակերպված, որ հ ա ր  
գեն մեզ որպես ա զգ  և ճանաչեն 
մեր պետականությունը; Սա էր 
նրա  փի լիսոփայությունը; Հիշո՞ւմ 
եք, անկախության հասնելու հա 
մար նա  անգա մ ծա յրահեղ քայլի 
գնաց՝ հացադուլի նստեց; Զորի 
Բալայանը հուշեր ունի այդ օրերի 
մասին;

- Դա սպասելի՞ քայլ էր Համ
բարձումյանի կողմից։

- Իհարկե, անսպասելի քայլ 
էր, քա ղա քա կա ն  ակցիա; Կար
ծում եմ, որ դա  էական նշա նա 
կություն ունեցավ մեր ա ն կ ա խ ո ^  
յան ձեռքբերման ճանապարհին; 
Անկախության առաջին տարինե
րի դժվարություններն ու սխալնե
րը շատ  էին վշտացնում Հա մբա ր  
ձումյանին; Նա երևի թե հոգեկան 
շատ  բարդ իրավիճակում էր; Այդ 
ժա մանակ էր, որ հրաժարվեց 
Ակադեմիայի պրեզիդենտի պաշ-

32 տոնից՝ մնա լով որպես պ ա տ վա 

վոր նախա գահ;
- Նա վշտացա՞ծ հեռացավ 

կյանքից։
- Չեմ կարծում; Այդ տարինե

րին ողջ հանրապետությունն էր 
դժվարությունների մեջ; Նա փոր
ձում էր չընկճվել, հոգեպես ամուր 
մնալ;

- Այդ դժվարությունները 
տեսնելով՝ չէ՞ր ափսոսում, որ 
եղել է անկախության ջատա
գովներից։

- Բոլորովին; Նա ուղղակի 
ասում էր, որ պ ետ ք է այնպես 
անել, որ սխալներ քիչ լինեն; Ամեն 
մի գործում սխալվելն անխուսա
փելի է, մա նա վա նդ երկրի ու ժո
ղովրդի համար այնպիսի կարևոր 
գործում, ինչպիսին ա ն կ ա խ ո ^  
յան ձեռքբերում էր, նրա  ընթաց
քը, Հա յաստանի համար նոր կեն֊ 
սաձևը, և բնական էր, որ պիտի 
լինեին նաև սխալներ;

- Լինելով Գիտությունների 
ակադեմիայի ներկայիս նա
խագահը՝ որքանո՞վ եք կարո 
ղանում Ակադեմիայի ղեկա
վարման հարցերում պահել 
համբարձումյանական կարգ 
ու կանոնը, նրա սահմանած

ուղղություններն ու զարգաց
ման միտումները։

– Որպես Ակադեմիայի նա խ ա 
գահ՝ շատ  կուզենայի, որ մեր 
գործերն ընթանային այնպես, ինչ
պես Համբարձումյանի օրոք, երբ 
առաջընթացն ուղղակի ակնառու 
էր; Շատ կուզենայի, որ համբար
ձումյանական պահանջկոտութ
յունը տիրեր ամենուր; Աշխատում 
եմ, որ մեր հետազոտություննե
րի մակարդակը չընկնի; Բայց, 
ցավոք սրտի, այսօր միայն պ ա 
հանջկոտությամբ հարցերը չեն 
լուծվում; Մենք աշխատում ենք 
հետ չմնալ համաշխարհա յին 
գիտության արդիական ուղղութ
յուններից, աշխատում ենք մեր 
խոսքը նաև տ եղ հասցնել; Իսկ 
այն սկզբունքները, որ Համբար- 
ձումյանը դրել է մեր Ակադեմիայի 
սկզբնավորումից ի վեր, մենք 
պարտ ավոր ենք պահել; Միշտ չէ, 
որ հաջողվում է; Ես չէի էլ համար
ձակվի նրա  հետ համեմատվել; 
Նա հա մա շխ ա րհա յի ն  մեծութ 
յո ւն  էր, ու նրա  հա մբա վն  էլ հա 
մա շխ ա րհա յին  էր։

Հարցազրույցները վարեց 
ՆԱՐՒՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԸ



ՍԵՐԳԵ0 ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս

Վ.Հ.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԸ 
ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՆ

1947 թվականին Հա յաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի 
պրեզիդենտ ընտրվեց Վիկտոր 
Համա զասպ ի Համբարձումյանը՝ 
դասական աստղաֆիզիկայի 
հիմնադիրներից մեկը, համաշ
խարհային համբավի տեր և 
կազմակերպական վիթխարի 
ունակություններով օժտ վա ծ  տ ա 
ղա նդա շա տ  գիտնականը; Սա
կայն նրան էլ երկար տարիներ, 
կարծում եմ, ոչ գիտա կա ն նկա 
տառումներից ելնելով, չէին ընդու
նում ԽՍՀՄ որոշ շրջանակներում; 
Չէ՞ որ 1939 թվականից ամբողջ 
14 տարի նա  մնում էր ԽՍՀՄ ԳԱ 
թղթակից անդամի կա րգավիճա 
կում և միայն 1953 թվականին, 
արդեն լինելով Հա յաստանի ԳԱ 
պրեզիդենտ, ա շխարհի տարբեր 
ակադեմիաների անդամ, տ ա ր  
բեր մրցանակների դափնեկիր, 
ԽՍՀՄ ԳԽ պատգամավոր, ընտր
վեց ԽՍՀՄ գիտությունների 
ակադեմիայի իսկական անդամ;

Ակադեմիկոս Վ.Հ.Համբարձում- 
յանի ընտրությունը Հայ աստանի 
Գիտությունների ակադեմիայի 
պրեզիդենտի պաշտոնում ես

համարում եմ բացառիկ նշա նա 
կության իրադարձություն Հա 
յաստանի ԳԱ-ի և Հայաստանի 
գիտության համար ընդհանրա
պես; Համաշխարհա յին կարգի 
գիտնականի նրա  բարձր հեղի
նակությունը, բարդ քա ղ ա քա 
կան իրավիճակներում ճիշտ 
կողմնորոշվելու կարողությունը, 
ժողովրդի սերն ու մեծարումը 
արեցին իրենց գործը; Սկսվեց 
գիտության ծաղկումը Հա յա ստա 
նում; Գիտությունը զարգանում էր 
ոչ միայն ԳԱ-ում, այլև բուհերում 
և հանրապետության տարբեր 
գերատեսչությունների գիտ ահե
տա զոտ ա կա ն ինստիտուտնե
րում; Ինստիտուտները, բուհա- 
կան ամբիոնները, ինքնուրույն 
լաբորատորիաները սկսեցին 
զինվել անհրաժեշտ  սարքերով 
և սարքավորումներով, որոնց մա
սին չէին կարող երազել անգամ 
շատ  երկրների գիտնականները;

Ակադեմիկոս Վիկտոր Հա- 
մազասպի Համբարձումյանը 
դա րձա վ  հայկական գիտության 
խորհրդանիշը; Գիտակցաբար և 
համոզվածությամբ դրան նպ ա ս
տում էին հենց գիտնականները, 
ովքեր անկեղծորեն և ազնվաբար 
նրան համարում էին ամբողջ հայ
կական գիտության առաջնորդը; 
Եվ, իրոք, դա  էր ճշմարտությունը.

Բյուրականի աստղադիտարանի 2.6մ 
աստղադիտակի աշտարակը

այն տարիներին, անտարակույս, 
դա  պ ետ ք էր հայկական գիտութ
յանը; Մեր պրեզիդենտի հեղինա
կության առջև բացվում էին ԽՍՀՄ 
պ ետա կան հիմնարկությունների 
բոլոր դռները; Եվ մեր շատ  գիտ 
նականներ օգտվում էին այդ 
նպ ա ստ ա վոր հանգա մանքնե
րից; Ցավոք, որոշ երա խտ ա մոռ 
մարդիկ արդեն մոռացել են դա;

Ես գտնում եմ, որ հետ ա գա  
երեք տասնամյակների ըն
թացքում բազմիցս Վ.Հ.Համ- 
բարձումյանին ընտրելով Հա 
յաստանի Գիտությունների
ակադեմիա յի պրեզիդենտ ՝ մեր 
ակադեմիկոսները ճիշտ էին 
վարվում; Այդպիսի մեծության և 
ա յդքան հայտնի այլ թեկնածութ
յուններ այդ ժամանակ, թերևս,
չկային; 2008
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Այս հարյուրամյակի 
ա ս տ ղ ա գ ե տ ն ե ր ի ց  

թերևս միայն պրոֆեսոր Յան 
Օորտն է, որին կարելի է համեմա
տել ակադեմիկոս Համբարձում- 
յանի հետ՝ աստղագիտության 
հանդեպ  հաստատուն ու նվիր
ված վերաբերմունքով, թեև մնա
ցած ամեն ինչում նրա նք տարբեր 
են; XXI դարի գիտության պ ա տ 
մաբանների համար արժեքավոր 
թեմա կլիներ այդ երկու խոշոր 
գիտնականների համեմատումն 
ու համադրումը;

Ակադեմիկոս Համբարձում- 
յանի գիտ ա կան հետաքրքրութ
յունների ոլորտը չի բաժանվում 
աստղագիտության և աստղաֆի
զիկայի պա յմանական մասերի՝ 
տեսական և դիտողական; Նա իս
կական ա ստղա գետ  է;

Ինձ համար, ում գիտական 
հետաքրքրությունները վերջին

ՍՈՒԲՌԱՄԱՆՑԱՆ
ՉԱՆԴՐԱՍԵԿԱՐ
Ծագումով հնդիկ, ամերիկյան 
աստղաֆիզիկոս և ֆիզիկոս։ Ծնվել 
է Բրիտանական Հնդկաստանում։ 
Զբաղվել է աստղերի ներքին կա
ռուցվածքի ուսումնասիրությամբ, 
աստղային դինամիկայով, 
ճառագայթման տեղափոխման 
տեսությամբ։ Արժանացել է տարբեր 
մրցանակների, այդ թվում Կատերին 
Բրյուսի անվան մեդալի (1952թ.) և 
Նոբելյան մրցանակի (1983թ.)։ Նրա 
անունով է կոչվել արտամթնոլորտա
յին Չանդրա ռենտգենյան դիտակը։

երեսուն կամ ավելի տարիների 
ընթացքում դուրս էին ա ստ ղա 
գիտ ա կա ն հիմնական հոսքից, 
Համբարձումյանի՝ գիտ ական 
լայն ոլորտ ընդգրկող նվաճումնե
րի մասին ակնարկ գրելը դուրս է 
իմացության շրջանակից;

Եվ քա նի  որ ինձանից ավելի 
քա ջատեղյակ շատերն են 
նրա  մասին գրելու, ես թերևս 
հիշատակեմ Համբարձումյանի 
միայն որոշ հայտնագործություն
ներ, որոնք վեր են հանում նրա  
գաղափ արների խորությունն ու 
հստակությունը;

1. Համբարձումյանի ա ռա 
վել վա ղ  ա շխատանքներից մե
կը վերաբերում էր մոլորակաձև 
միգամածությունը լուսավորող 
կենտրոնական աստղի ջերմաս
տիճանի որոշման Զանստրայի 
եղանակին; Այստեղ բերվում է 
Համբարձումյանի ձևակերպու

մը, որը հանգեցրեց մոլորակաձև 
միգամածության տեսագծային 
հավասարակշռության առաջին 
սահմանմանը.

Կա թ  հավանականություն, 
որ ուլտրամանուշակագույն լույ
սի քվա նտ ը  (դա  Լա յմա նի շա ր
ք ի  սահմանից դուրս քվա նտ  է) 
իոնա ցմա ն և ռեկոմբինացիա յի 
ու դրա ն հաջորդող կասկադա - 
յին անցումների միջոցով կվերա 
փ ոխվի Լայման-ալֆա քվա նտ ի. 
պ ա րզ  սահմանում, որը հստակ 
ձևակերպում է Զանստրայի 
գաղափարը;

2. Աստղային մթնոլորտնե
րը տ ա քա ցնող  կլանման գծերի 
«ծածկման» երևույթը առաջին մո
տավորությամբ կարելի է ձևակեր
պել՝ սահմանելով, որ հաճախութ
յունների տ րվա ծ միջակայքում 
կա  կլանման գծի ա ռա ջա ցմա ն  
թ  հավանականություն։ Այսպիսի 
սահմանմամբ, թերմոդինամիկա
կան հավաարակշռությունը պայ
մանավորող ճա ռա գա յթմա ն տե
ղա փոխման հավասարումները 
կարող են անմիջապես գրվել, և 
կարելի է ստանալ երևույթը բա
վարար չափով նկա րա գրվող  տե
սություն;

3. Ի ն վ ա ր ի ա ն տ ո ւ թ յ ա ն  
սկզբունքների ձևակերպումը 
ճա ռա գա յթմա ն տեղափոխման 
տեսության մեջ. խոշորագույն 
նշանակությամբ տեսական նո-

ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՑԱՆԻ
ԾՆՆԴՑԱՆ 80-ԱՄՑԱԿՒ
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րարարություն; Այս բնագավառին 
էին նվիրված բա զմա թիվ հաղոր
դումներ, որոնք արվեցին 1982-ի 
աշնանը Բյուրականում կայա
ցած գիտաժողովի ժամանակ, և 
այդ գիտաժողովում իմ կա րդա 
ցած զեկուցման մեջ ես պատմել 
եմ դրան առնչվող իմ սեփական 
ա շխա տ ա նքների վրա Համբար
ձումյանի գա ղափ արների ունե
ցած ազդեցության մասին։

4. Ծիրկաթնի պայծառութ
յան ֆլուկտուացիաների ա պ շե
ցուցիչ նրբա գեղ  ձևակերպու
մը Համբարձումյանի կողմից. 
անվերջ օպ տ իկա կա ն խորութ
յա մբ միջավայրի սահմանա յին 
դեպ քում Ծիրկաթնի պա յծառութ
յա ն ֆլուկտուացիաների բա շխ 
ման հավանականությունը ին
վա րիա նտ  է դիտ ողի գտնվելու 
վայրի նկատմամբ։ Դրան առնչ
վող հետազոտությունների շար
քում Համբարձումյանն առաջին 
ա նգա մ ակադեմիկոս Մ ա րգա ր  
յանի1 հետ հա մա տ եղ առաջ է ք ա 
շել ներկայումս ընդունված այն

1 Իրականում վ.Հա մբա րձումյա եե այդ 
բանը ցույց է ա վել իր վրացի ասպիրանտ 
Շ.Գորդելաձեի հեա (խմբ.)։

ՎԻԿՏՈՐ
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

կարծիքը, որ միջաստղային մի
ջավայրը կազմված է ամպերից։

5. Համբարձումյանի հա յտնա
գործությունը՝ գա լակտիկական 
աստղակույտերից աստղերի 
«փախուստի» դերի մասին (որն 
արդյունք է ռելաքսացիայի կարճ 
ժամանակի), որքան պարզ, այն
քա ն  էլ խորիմաստ  է։

6. Աստղասփյուռների՝ որ
պես դինամիկ գոյ ացությունների 
վերաբերյալ Համբարձումյանի 
պատկերացումը՝ աստղառաջաց- 
ման տեսությունների համար հե
ռու գնա ցող կիրառումներով։ Ես 
հիշում եմ այն թերահավատութ
յունը, որին հանդիպեցին նրա  
գաղափարները, երբ 1946-ի 
վերջերին ես առաջին անգամ 
Յորքի աստղադիտարանում

»* * ★
կազմակերպված կոլոքվիումին 
զեկուցում էի Համբարձումյանի 
գաղափ արների մասին։

Մոտավորապես այդ ժա մա 
նակ էլ իմ հետաքրքրություններն 
սկսեցին հեռանալ ա ստ ղա գի
տությունից։ Բայց ես տեղյ ակ եմ 
Համբարձումյանի կողմից Հա յաս
տանում Բյուրականի ա ստ ղա դխ  
տարանի հիմնադրմանը, այն
տ եղ շարունակվող չափազանց 
կարևոր հետազոտություններին, 
որոնց թվում նաև Մարգարյանի 
փայլուն ա շխատանքին՝ այժմ իր 
անունը կրող գալակտիկաների 
հա յտնադործմանն ու ցուցա
կագրմանը, բռնկվող աստղերի 
մեծաթիվ լինելուն։

Այս հարյուրամյակում կարող 
են լինել ոչ ավելի, քա ն  երկու կամ 
երեք ա ստղագետներ, ովքեր կա
րող են հետ նայելով տեսնել ա ստ 
ղագիտության առաջընթացին 
ա յդքան ա րժա նա պ ա տ իվ  նվի
րումով կյանք։

Վ. Ցվայֆել, Վ. Համբարձումյան և Ս. Չանդրասեկար, Բյուրական 1981թ. 35
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ԲՈՐԻՍ ՊԱՏՈՆ
Մետաղաշինության և եռակցման 

խոշոր մասնագետ։
1958թ.–ից Ուկրաինայի 

Գիտութունների ակադեմիայի 
անդամ, 1962թ.–ից՝ պրեզիդենտ։

1994թ.–ից՝ ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր 
անդամ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆեՐԻ
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՊՐԵԶԻԴԵՆՏԸ

Հայրենական մեծ պ ա 
տերազմի ծանրագույն 

տարիներին՝ 1943 թվականի 
նոյեմբերին, հիմնադրվեց Հայ
կական ԽՍՀ գիտությունների 
ակադեմիան։ Դա, անկասկած, 
Հա յաստանի պատմության, նրա  
գիտության, կրթությ ան, մշակույ
թի զարգացման մեջ նշա նա կա 
լից իրադարձություն էր։

Կարճ ժա մա նա կա հա տ 
վածում ստեղծվեցին գիտ ա 
հետազոտակա ն ինստիտուտ
ներ, լաբորատորիաներ,
գիտ ա կա ն գրադարան։ Բայց, 
ամենակարևորը, ակադեմիայում 
աճեցին ա ռա ջնա կա րգ գիտ 
նականներ, հիմնվեցին իսկա
կան գիտա կա ն դպրոցներ։ Սա 
վկայությունն էր այն բանի, որ 
ակադեմիան կայացել էր, և 
նրա  առջև զարգա ցմա ն մեծ 
ա սպ ա րեզ  էր բացվել։

Հա յաստանի Գիտությունների

ակադեմիայի առաջին պրեզի
դենտ ընտրվեց մեծահամբավ 
պատմաբան, արևելագետ, հա
յագետ  ակադեմիկոս Հովսեփ 
Աբգարի Օրբելին։ Նա դրեց ժա մա 
նակակից ակադեմիայի հիմքերը 
և չորս տարում (մինչև 1947 թ.) 
հա սա վ մեծ հաջողությունների։ 
Հիացմունքի է արժանի այն, 
որ Հ.Ա.Օրբելին, Հայաստանում 
Գիտությունների ակադեմիան 
հիմնադրելով, իր մեջ ուժ և ցան
կություն գտ ա վ  վերադառնալու 
Լենինգրադ՝ փ ա ռա պ ա նծ  էրմի֊ 
տա ժի տնօրենի պաշտոնին։

Սկսվեց Հա յաստանի Գիտութ
յունների ակադեմիայի զա րգա ց
ման երկրորդ փուլը՝ կապվա ծ
1947 թվականին Վիկտոր Համա- 
զասպի Համբարձումյանի պրե
զիդենտ ընտրվելու հետ։ Մինչև 
1993 թվականը գտնվելով պրե
զիդենտի պաշտոնում՝ նա  բա ցա 
ռիկ ռեկորդ սահմանեց «Գինեսի 
գրքում»։ Անկասկած, հարցը ռե
կորդը չէ։ Վիկտոր Համազասպ ի 
Համբարձումյանը հսկայական 
ներդրում ունեցավ հայկական 
գիտության, կրթությ ան, մշակույ
թի զարգացմա ն ասպարեզում։ 
Հայաստանում, և ոչ միայն այն
տեղ, նա  մարդ-առասպել էր։ 
ժողովուրդը սիրում և խոր հար
գա նք  էր տածում նրա  նկա տ 
մամբ։ Անգնահատելի է Վիկտոր 
Համբարձումյանի ներդրումը 
Գիտությունների ակադեմիայի, 
գիտության և կրթության, տ ա ր
բեր գիտ ա հետ ա զոտ ա կա ն 
ինստիտուտների տարաբնույթ 
գիտ ա կա ն և գիտ ա կա զմա կեր  
պական գործընթացներում։

Վ.Հ.Համբարձումյանը բազ
միցս ընտրվել էր ԽՍՀՄ Գերագույն 
խորհրդի պա տգամավոր. ես 
բախտ  եմ ունեցել հանդիպելու և 
զրուցելու նրա  հետ։ Նա բազմա 
կողմանիորեն զա րգա ցա ծ մարդ 
էր՝ օժտ վա ծ  հումորի հիանալի

զգացումով։ Համբարձումյանը 
խիստ սկզբունքային էր, շատ 
բարձր էր գնահատում գիտությու
նը և գիտության մարդկանց։ Մի 
անգամ, նրա  հրավերով, ես եղա 
Բյուրականի հռչակավոր ա ստ 
ղադիտարանում։ Համոզված եմ, 
որ դա  Վիկտոր Համբարձումյանի 
սիրասուն զավակն էր։ Հա մա շ
խարհային կարգի աստղաֆիզի
կոսը իրավունք ուներ հիանալու 
իր ստեղծագործությամբ, նրա  
գիտ ա կա ն արդյունքներով։ Շատ 
կուզենայի կրկին տեսնել այդ 
դիտարանն այնպիսին, ինչպի֊ 
սին ստեղծեց անմոռանալի Վիկ
տոր Համբարձումյանը։

Վիկտոր Համբարձումյանը 
իսկական գիտ նա կա ն-ինտ եր  
նացիոնալիստ էր, հա մա մա րդ  
կային արժեքների կրող, որոնց 
շնորհիվ շատ  գիտնականներ 
և ազնվաբարո մարդիկ ձգտում 
էին շրջապատել նրան, հաճախ  
վայելել նրա  ներկայությունը։ Նա 
հաճախ  էր լինում Մոսկվայում, Լե- 
նինգրադում, Կիևում, և նրա  հետ 
հանդիպելը մեզ համար տոն էր 
դառնում։

Հիշողությանս մեջ Վիկտոր 
Համբարձումյանը մշտապես 
կմնա որպես մեծ գիտնական և 
հրաշալի Մարդ։

Ե.Թերզյանի և Վ.Համբարձումյան
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ստղաֆիզիկոսները մի
^ ^ քայլ ավելի են մոտե

ցել Տիեզերքում սև խոռոչների 
ճշգրիտ քա նա կի որոշմանը; 
Գիտնականների միջազգային 
խումբը ռուսաստանցի ա ստ ղա 
ֆիզիկոսներ Եվգենի Չուրազովի 
և Ռաշիդ Սյունյ աևի (ՌԳԱ Տիեզե
րական հետազոտությունների 
ինստիտուտ, Գերմանիայի Մաքս 
Պլանկի անվան աստղաֆիզիկա
յի ինստիտուտ) գլխավորությամբ 
կատարել է տիեզերական ռենտ 
գենյան ֆոնային ճա ռա գա յթմա ն 
չափումներ՝ «Ինտեգրալ» ուղեծ
րային ա ստղա դիտ ա րանի մի
ջոցով; Դիտարկումների ա րտ ա 
սովորությունը նրանում է, որ 
ա ստ ղա դիտ ա րանի սարքերը նա 
յում էին ոչ թե դեպի Տիեզերք, այլ
դ եպ ի °րկիր;

Տիեզերական ռենտգեն
յան ֆոնային ճառագայթումն 
առաջանում է գա  յակտիկաների 
կենտրոնում գտ նվող  միլիո
նավոր սև խոռոչների ա կտ ի
վության շնորհիվ (խոսքը 
գալակտիկաների, այսպես կոչ
ված, ա կտ իվ միջուկների (ԳԱՄ) 
մասին է); Չափազա նց մեծ 
հեռավորության պ ա տ ճա ռով  
դրանք անհնար է տարբերել; 
Եթե չափենք ռենտգենյան ֆո
նային և գամմա  ճառագա յթման 
սպեկտրները, ինչպես նաև 
առանձին ԳԱՄ-ի սպեկտրը, 
ա պ ա  կարելի է տեսականորեն 
հաշվարկել սև խոռոչների քա նա 
կը Տիեզերքում; Սակայն ռենտ 
գենյան ֆոնի ճառագա յթման 
չափումը բավական բարդ խնդիր 
է. երկնքում այն բոլոր ուղղութ
յունների համար միատեսակ է, և

Այս երկնային քարտեզը ստացվել է Եվրոպական տիեզերական գործակալության 
(ԷՏձ) «Ինտեգրալ» գամմա դիտարանի օգնությամբ՝ այն տվյալների հիման վրա, 

որոնք հավաքվել են չորս տարիների ընթացքում, և լուրջ քայլ են Տիեզերքում սև
խոռոչների քանակը հաշվարկելու հարցում։

որևէ առանձնահատուկ ստվեր 
չի ստեղծվում գա ղտ նա գրվա ծ 
դիմակի սկզբունքով ա շխ ա տ ող  
աստղադիտ արանների (դրանց 
թվին է պատկանում նաև «Ինտեգ
րալը») դետեկտորներում; Տիե
զերքի ֆոնի ազդանիշը զգալու 
համար անհրաժեշտ  է փակել 
սարքի տ եսադաշտի մի մասը; 
Ռուսաստանցի աստղաֆիզիկոս
ները առաջարկել են օգտ ա գոր 
ծել Երկիրը՝ որպես Տիեզերքի ֆո
նային ճա ռա գա յթմա ն մի մասը 
փ ա կող յուրահատուկ «վահան»;

Ստացված տեղեկատվության 
մշակումը թույլ է տվել վերականգ

նել ֆոնային ճա ռա գա յթման 
սպեկտրը 5 -100 կէվ տիրույթում՝ 
էներգիայի 29 կէվ բարձրակետով; 
Հ ետ ա գա  հետազոտությունների 
խնդիրն է կառուցել Տիեզերքում 
ԳԱՄ-երի տեղաբաշխման մոդե
լը՝ ըստ քանակի, զանգվածի և 
Երկրից հեռավորության; Բացի 
այդ, անհրաժեշտ  է կատարել 
Տիեզերքի ռենտգենյան ֆոնա
յին ճա ռա գա յթմա ն հետ ա գա  
ուսումնասիրություններ էներ
գիայի ավելի լայն տիրույթում, 
որոնք թույլ կտան ճշգրտել տի
եզերական ճա ռա գա յթման 
սպեկտրի ձևը;
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Ս.Ս.ԳԵՐՇՏԵՑՆ
Բարձր էներգիաների ֆիզիկայի ինստիտուտ,

Ա.Ա.ԼՈԳՈԻՆՈՎ
Պրոտվինո, Ռուսաստան

ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՖԻԶԻԿԱՑԻ 

ՀԻՄՆԴՐՈՒՑԹԱՑԻՆ
ՎԱՐԿԱԾԸ

Վիկտոր Հա մա զա սպ ի  
Համբարձումյանը հա 

մաշխարհա յին փ ա ռքի  ա րժա 
նա ցա վ  որպես անցած XX 
դարի խոշորագույն ա ստ ղա 
ֆիզիկոսներից մեկը, ով հայտ- 
նագործեց աստղասփյուռները 
և ապացուցեց, որ աստղա ռա - 
ջացումը կատարվել է ոչ միայն 
անցյալում, այլև շարունակվում է 
մինչև օրս, հայտնաբերեց և հե- 
տազոտ եց անկայուն աստղերի 
նոր դաս և տիեզերաբանության 
բա զմա թիվ այլ կարևորագույն 
երևույթներ;

Լայն հասարակությանը քիչ է 
հայտնի, որ 20-ամյա Վ .Համբար 
ձումյանը 24-ամյ ա Դ.Դ. Ւվանեն- 
կոյի հետ եղել են տարրական 
մասնիկների ժամանակա կից ֆի
զիկայի և դաշտի քվանտա յին 
տեսության հիմքում ընկած գա 
ղափարի հեղինակները; Գաղա
փարի էությունն այն էր, որ ոչ 
միայն էլեկտրամագնիսական 
դաշտի քվանտները՝ ֆոտոննե-

րը, այլ նաև այլ մասնիկներ (այդ 
թվում հանգստի ոչ զրոյական 
զա նգվա ծով  օժտված) կարող են 
ծնվել և անհետանա լ այլ մասնիկ
ների հետ փոխազդեցության 
արդյունքում; Ուշագրավն այն է, 
որ ռել|ատիվիստականքվանտա - 
յին մեխանիկայի սկզբունքների 
վրա հիմնված այս գա ղա փ ա րն 
արտահա յտվել է Հայզենբերգի և 
Շրյոդինգերի քվա նտա յին մեխա 
նիկայի ստեղծումից ընդամենը 
2-3 տարի անց և հենց նույն 1928 
թվականին, երբ Դիրակը ստեղ
ծեց ռելյ ատ իվիստական քվա ն 
տային մեխանիկան և ք վա նտ ա 
յին էլեկտրադինամիկան;

Մասնիկների ծնման հնարա 
վորությանը վերաբերող գա 
ղափարի ի հայտ գա  յու ստիպո
ղական անհրաժեշտությունը 
պա յմանավորված էր այն դժվա 
րություններով, որոնց բախվել 
էր միջուկի կառուցվածքի՝ Ռե- 
զերֆորդի ա ռաջա րկա ծ մոդելը; 
Հիմք ընդունելով, որ թ-տրոհման

ժա մանակ միջուկից արձակվում 
են էլեկտրոններ, իսկ միջուկա
յին ռեակցիայում ^մասնիկների 
ազդեցությամբ ազոտի միջու
կից դուրս են շպրտվում պրո
տոններ, Ռեզերֆորդը ե ն թ ա դ  
րեց, որ ատոմային միջուկները 
բաղկացած են պրոտոններից 
և էլեկտրոններից; Ռեզերֆորդի 
ա ռաջարկա ծ միջուկի մոդելը, 
ըստ էությ ան, հիմնված էր ակըն- 
հայտ դասական պատկերացում
ների վրա՝ համաձայն որոնց
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«Վիկաոր Համբարձումյա– 
Նի անվան եեա են կապվում 
խոշորագույն դիաողական ե 

աեսական Նվաճումները ժամա
նակակից աստղաֆիզիկայում, 
ասաղագիաության ե աիեղե– 

րածնության մեջ։ Վիկաոր Համ– 
բարձումյանի աեսական եեաա– 
ղոաությունները եաճախ դուրս 

են եկել ասաղագիաության ե 
ասաղաֆիղիկայի շրջանակնե
րից։ Նա ոչ միայն ժամանակի 

խոշորագույն, այլե արաասովոր 
ինքնաաիպ եեաազոաողներից

մեկն է»։
Ակադեմիկոս 

Ա. Պ. Ալեքսանդրով

բարդ համակարգից կարող են 
արձակվել միայն այն մասնիկնե
րը, որոնցից այն կազմված է։

Քվանտային մեխանիկայի 
հայտնագործումը անմիջապես 
ի հայտ բերեց, որ Ռեզերֆորդի 
պ ա տկերա ծ միջուկի մոդելը հա
կասում է նոր ուսմունքի սկզբունք
ներին։ Նախ՝ անորոշությունների 
առնչությունից հետևում էր, որ 
էլեկտրոնները միջուկում պա հե
լու համար նրանց և պրոտոննե
րի միջև անհրաժեշտ  է ա րտ ա 

սովոր ուժեղ փոխազդեցություն, 
ինչպիսին փորձով հա յտնաբեր
ված չէ։ Երկրորդ՝ ազոտի 
մոլեկուլի պ տ տ ա կա ն տարբեր 
մակարդակների միջև անցում
ներին հա մա պ ա տ ա սխ ա նող  
սպեկտրալ գծերի հարաբերա 
կան ինտենսիվության փորձարա 
րական հետազոտությունը ցույց 
տվեց, որ ազոտի միջուկները 
պ ետ ք է հա մա պ ա տ ա սխա նեն 
Բոզեի վիճակագրությանը, մինչ
դեռ, համաձայն Ռեզերֆորդի

մոդելի, ազոտի միջուկը պ ետ ք է 
բաղկացած լիներ 14 պրոտոնից 
և 7 էլեկտրոնից, և հետևաբար 
լիներ ֆերմիոն։ Այս պ ա րա դոք
սը նույնիսկ «ազոտային աղետ» 
անվանումն ստացավ։ Այս երկու 
դժվարություններին հավելվեց 
նաև երրորդ խնդիրը. թ-տրոհ֊ 
ման արդյունքում ա ռա ջա ցող 
էլեկտրոնների էներգետիկ
սպեկտրն անընդհատ  էր, ինչը 
վկայում էր այդ գործընթացում 
էներգիայի որոշ «կորստի» մա- 39
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Վ.Համբարձումյանը Ն.Բոգույուբովի հետ՝ վերջինիս ծննդյան 70-ամյակին նվիրված 
միջոցառման ժամանակ

40

սին;
Ստեղծված իրավիճակը մի 

շա րք «խելահեղ» (ըստ Նիլս Բորի 
տերմինաբանության) վարկած
ներ ծնեց; Մասնավորապես, լուրջ 
կասկածներ արտահայտվեցին՝ 
միջուկի ևմիջուկային գործընթաց
ների նկատմամբ քվանտա յին 
մեխանիկայի կիրառելիության 
վերաբերյալ; Այդ կասկածները 
փարատվեցին միայն 1929 թվա 
կանին Գ.Ա.Գամովի հա յտնաբե
րած քվա նտ ա մեխ ա նիկա կա ն  
ենթարգելքային անցման հիման 
վրա ^տ րոհմա ն  օրենքների իր 
իսկ տված պարզաբանումնե
րից հետո; Ն.Բորն ինքը վարկած 
առաջ քա շեց  այն մասին, որ մի
ջուկում էլեկտրոնը «կորցնում է 
իր անհատականությունը» (այդ 
թվում և սպինը), իսկ թ-տրոհման 
անընդհատ  սպեկտրի բա ցա տ 
րության համար ենթադրեց, որ

էներգիայի պ ա հպ ա նմա ն օրեն
քը  վիճակագրական բնույթի է 
և ռեակցիայի յուրաքանչյուր 
առանձին ակտում կարող է չիրա
գործվել; Ն.Բորի այս վարկածնե
րը պա շտպանեցին բազմաթիվ 
ականավոր ֆիզիկոսներ;

Ւ տարբերություն վերոհիշ
յալ վարկածների՝ Վ.Հ.Համբար
ձումյանի և Դ.Դ.Ւվանենկոյի 
ենթադրությունն այն մասին, որ 
էլեկտրոնը չի գտնվում միջու
կում, այլ ծնվում է թ-ռեակցիայի 
ընթացքում, հա մա պ ա տ ա սխ ա 
նում էր քվա նտա յին ֆիզիկայի 
ֆիզիկական հիմքը հա նդիսա 
ցող կորպուսկուլյար-ալիքային 
երկվությանը; Ւսկապես, եթե 
լիցքավորված մասնիկների փո
խազդեցության գործընթացնե
րում կարող է տեղի ունենալ 
էլեկտրամագնիսական ալիքների 
ճառագայթում, այսինքն՝ ֆո

տոնների ծնունդ, ա պ ա  որևէ այլ 
մասնիկներին (այդ թվում հանգս
տի ոչ զրոյական զանգվածով) 
հա մա պ ա տ ա սխ ա նող  ալիքների 
փոխազդեցության արդյունքում 
կա տա րվող ճառագա յթման 
ժամանակ, կորպուսկուլյար- 
ալիքային երկվության ունիվեր
սալության շնորհիվ, հնարավոր 
է այդ մասնիկների ծնունդը; Սա 
նշանակում է, որ որևէ համա 
կարգի տրոհման ժամանակ 
գոյացող մասնիկները կարող են 
և չլինել այդ համակարգում; Որ
պես պ ա րզա բա նող  օրինակ՝ հե
ղինակները բերում էին ատոմի 
ճառագայթումային անցումը 
գրգռվա ծ  վիճակից նորմալի. 
այդ գործընթացում արձակ
վող ֆոտոնը չի պարունակվում 
գրգռվա ծ  ատոմում, այլ ծնվում 
է նշված անցմանը հանգեցնող, 
էլեկտրամագնիսական փ ոխ ա զ
դեցության արդյունքում; Կոր
պուսկուլյար-ալիքային երկվութ
յան շնորհիվ որպես թ-տրոհման 
արդյունք՝ նման կերպ կարող է 
գոյանալ մինչ այդ ատոմային 
միջուկում գոյություն չունեցած 
էլեկտրոնը;

Չնայած նրան, որ Վ.Հ.Համ
բարձումյանի և Դ.Դ.Ւվանենկոյի 
վարկածը լիովին հա մա պ ա տ ա ս
խանում էր քվա նտ ա մեխ ա նիկա 
կան պատկերացումներին, այն 
անկասկած հեղափոխական էր և 
նույնիսկքվանտային մեխանիկա 
յի և նրա  սկզբունքների զա րգա ց
մանը մասնակցած մարդկանց 
կողմից ընդունվեց ոչ միանգա 
մից; Դրա ակնառու օրինակ էր Վ. 
Պաուլիի հայտնի նամակը, որում 
նա  առաջ էր քաշում չդիտվող և 
թ-տրոհման էներգիայի մի մասը 
խլող չեզոք մասնիկի՝ նե յտ րին^  
յի գոյության մասին վարկածը; Վ. 
Պաուլին ցանկանում էր ոչ միայն 
ապահովել էներգիայի պ ա հպ ա 
նումը թ-տրոհման ընթացքում,



ԱՄկրտչյաև, Ա.Քոչիևյաև, Վ.Համբարձումյան, Ն.Խրուշչով, Յա.Զարոբյաև, Բյուրական,
1961թ.

այլև բացատրել «ազոտային 
աղետի» հետ կա պվա ծ պ ա րա 
դոքսը; Բացատրության նպ ա տ ա 
կով նա  ենթադրեց, որ էլեկտրոնի 
հետ դուրս թռչող մասնիկը պ ա 
րունակվում է միջուկում և օ ժտ 
ված է 1/2 սպինով; Իրականում 
պարզվեց, որ միջուկում պարու
նա կվող  և 1/2 սպինով օժտ վա ծ 
չեզոք մասնիկը երկու տարի 
անց հա յտնաբերված նեյտրոնն 
էր, իսկ թ-տրոհման ընթաց
քում արձակվող չեզոք մասնի
կը՝ նեյտրինոն (ավելի ստույգ՝ 
էլեկտրոնային հականեյտրինոն) 
ծնվում է էլեկտրոնի հետ միա
սին; Քվանտային մեխանիկայի 
տեսանկյունից՝ թ-տրոհման ժա 
մանակ արձակվող թեթև չեզոք 
մասնիկի առկայությունը միջու
կում նույն դժվարություններին 
էր հանգեցնում, ինչ էլեկտրոնի 
ներմիջուկային գոյությունը; Այդ 
իսկ պատճառով, շատ  չանցած, 
Պաուլին հրաժարվեց միջուկում 
ա ռկա  չեզոք մասնիկի և թ-տրոհ֊

ման ժա մանակ արձակվող մաս
նիկի նույնացման մտքից; Բայց 
այդ դեպքում, համաձայն Համ
բարձումյանի և Ւվանենկոյի 
վարկածի, պ ետ ք էր ենթադրել, 
որ որոշակի փոխազդեցության 
հետևանքով նեյտրինոն ծնվում է 
էլեկտրոնի հետ միասին; Սակայն 
նման փոխազդեցություն այն ժա 
մանակ հայտնի չէր, և բա զմա 
թիվ հայտնի ֆիզիկոսներ, Ն.Բորի 
գաղափ արների ազդեցության 
ներքո, չըմբռնելով Համբարձում
յանի և Ւվանենկոյի վարկածը, 
թերահավատորեն վերաբերվե
ցին նաև նեյտրինոյի գոյության 
վարկածին;

Հարցը վճռվեց 1932 թ. նեյտ
րոնի հա յտնագործման և 1933 
թ. է.Ֆերմիի կողմից թ-տրոհ֊ 
ման տեսության ստեղծման 
շնորհիվ; է.Ֆերմին համար
ձակ վարկած առաջ քա շեց 
այն մասին, որ գոյություն ունի 
առանձնահատուկ, նախկինում 
անհայտ քառաֆերմիոն փոխազ–

Ր ՝  ՎԻԿՏՈՐ (V  ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ .**
յ **  *  *

դեցություն, որի ազդեցությամբ 
կարող է անհետանա լ նեյտրոնը 
և միաժամանակ, պահպանման 
օրենքների իրականացման պ ա 
րագայում, ծնվել տարրական 
մասնիկ հանդիսացող պրոտոնը, 
էլեկտրոնը և հականեյտրինոն; Այլ 
կերպ ասած՝ է.Ֆերմին մատնա ն
շեց, որ ալիքային դա շտերիքվան- 
տ ամեխանիկական նկա րա գ
րությունը հա մա պ ա տ ա սխա ն 
փոխազդեցության առկայության 
պարագայում թույլ է տալիս տ ա ր
րական մասնիկների փոխակեր
պումներ, իսկ, օրինակ, նեյտրո
նի տրոհումը՝ ո ^  բ +6+~
նշանակում է, որ նեյտրոնը 
բաղկացած է նրա  տրոհումից 
ա ռա ջա ցող մասնիկներից; 
է.Ֆերմին, ըստ երևույթին, 
տեղյակ չէր իր տեսության 
հիմքում ընկած Հմաբարձումյանի 
և Ւվանենկոյի վարկածին, 
քա նի  որ, իր խոսքերով (ինչպես 
դրա  մասին հետագայում 
պատմում էր Բ.Պոնտեկորվոն), 
ամենադժվարն իր համար 
եղել էր հասկանալ, որ իրենց 
քվա նտա յին դաշտերի փ ոխ ա զ
դեցության հետևանքով կարող 
են ծնվել և անհետանալ ոչ միայն 
ֆոտոնները, այլնաև զանգվա ծեղ 
մասնիկները;

Ըստ էության, հենց է. Ֆերմիի 
ա շխա տ ա նքից  էլ սկսվեց տ ա ր
րական մասնիկների ֆիզիկան և 
դրանց փոխազդեցության
օրենքների որոնումը; 1934 թ. 
Ւ.Ե.Տամմը և Դ.Դ.Ւվանենկոն 
միջուկային ուժերի մոտ ա զդող 
բնույթի բացատրության համար, 
հիմնվելով թ-տրոհման վրա, 
առաջ քա շեցին նրանց փ ո  
խանակումային ծագման մասին 
վարկածը; Ըստ որում պարզվեց, 
որ ^֊փոխազդեցությունները տ ա 
լիս են 1014 անգամ ավելի փոքր 
արժեք, քա ն  պահանջվում է
միջուկում նուկլոնների փոխազ- 41
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Հ *  է **  + *
դեցությունը բացատրելու համար; 
Սակայն միջուկային ուժերի 
փոխանակումային բնույթի մա
սին բուն գա ղա փ ա րը պաշտ- 
պանեց Խ.3ուկավան, ով 1935 թ. 
ենթադրեց, որ փոխանակությունն 
իրականացվում է այն ժամանակ 
անհայտ մասնիկի՝ մեզոնի 
միջոցով և նուկլոնների հետ այդ 
մեզոնի փոխազդեցության հաս
տատունն այնպես ընտրեց, որ 
հնարավոր լինի ստանալ միջու
կային ուժերի անհրաժեշտ  մեծու
թյունը;

Դրա արդյունքում բացահայտ- 
վեց բնության երկու նոր 
ուժերի տարբերությունը՝ թույլ 
փոխազդեցության, որի ներ
կայացուցիչն են թ-ուժերը, և 
ատոմային միջուկում նուկլոնների 
կապն իրականացնող ուժեղ 
փոխազդեցության;

Ավելի քա ն  կես դար կա տ ա ր
վող և անսպասելի դրա մա տ ի
կական հայտնագործություննե
րով ուղեկցվող փորձարարական 
և տեսական հետազոտություն
ների արդյունքում ստեղծվեց 
տարրական մասնիկների ա րդ
յունավետ տեսությունը՝ Ստան
դարտ  մոդելը, որը ներառում է 
լեպտոնները, քվարկները և տրա- 
մաչափիչ բոզոնները; Սակայն 
պ ետ ք է հիշել, որ բոլոր փ ոխ ա զ
դեցությունների նկարագրության 
հիմքում ընկած է մասնիկների 
քվա նտա յին դաշտերի փ ոխ ա զ
դեցության հետևանքով նրանց 
ծնման և անհետացման հնարա 
վորության մասին գաղափարը, 
գաղափ ար, որը քվանտա յին 
մեխանիկայի սկզբնավորման 
շրջանում արտահա յտվել էր 
Վ.Հ.Համբարձումյանի և Դ.Դ.Իվա- 
նենկոյի կողմից թ-տրոհման 
մասնավոր դեպ քի առնչությամբ;

*

...Այդ ժա մանակ ոչ Համբարձումյանը, 
ոչ նրա  աշխատությունները լավ հայտնի չէին 

ԽՍՀՄ սահմաններից դուրս; Սակայն նա  ե լույթ ունե
ցա վ Սոլվեյան նիստի վերջում; Նա շարադրեց իր տեսակետը, 

ըստ որի՝ դա  ոչ թե գալակտիկաների բախման երևույթ է, այլ հստակ 
վկայում է հեռավոր գա  լակտիկայի միջուկում տեղի ունեցող հզոր և 
ավերիչ պա տա հա րի վերաբերյալ; Գիտաժողովի նա խ ա գա հն  ինձ 
հարցրեց, թե ով է զեկուցողը;;

Ինձ հաճելի էր նրան տեղեկացնել, որ ե լույթ էր ունենում մո լորա- 
կի առավել ականավոր աստղաֆիզիկոսներից մեկը, և որ նրա  
գաղափարները, չնալ ած դրանց հեղափոխականությանը, հա վա նա 
բար, ճիշտ էին; Այո, դրանք ճիշտ էին;

Բերնարդ Լովելլ 
Ջորդել Բենկ (Անգւիա) 

Ռադիոաստղագիտական 
աստղադիտարանի տնօրեն

... Ժամանակակից բնագիտության հիմնական խնդիրներից մեկը 
աստղերի ա ռաջացման և զարգացման հիմնախնդիրն է, և ա նդրա 
դառնա լով դրան, չի կարելի լռության մատնել այն հիմնարար ներդրու
մը և խնդրների լուծումը, որ կատարել են Համբարձումյանը և Հա յաս
տանի Գիտությունների ակադեմիայի Բյուրականի ա ստ ղա դիտ արանի 
աշխատակիցները՝ նրա  ղեկավարությամբ; Աստղերի և աստղային 
համակարգերի առաջացմանն ու զարգացմանը վերաբերող վերջին 
ժամանակների բո լոր նոր գաղափ արները իրականում ծնվել են այդ 
աստղադիտարանում;

Ա.Բ.Սևերնի 
ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեմիկոս, 

ԽՍՀՄ ԳԱ Ղրիմի 
աստղադիտարանի տնօրեն

«Եթե Համբարձումյանն ինչ-որ քա յ լեր է ձեռնարկում, որոնք մենք 
անզոր ենք բացատրել հիմա, սկսում է ա շխատ ա նք, որի նկատմամբ 
հետաքրքրությունը բացարձակապես անհասկանալի է, պ ետ ք է սպ ա 
սել; Մի քա նի  տարի հետո ամեն ինչ կպարզվի»;

Ակադեմիկոս Վ.Վ.Սոբոլև

42



ո

V

ԴԱՎՒԹ ՍԵԴՐԱԿՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, 

ԵՊՀ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի 
վարիչ, պրոֆեսոր

Վ.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ
ՎԱՐԿԱԾԸ

Ես աշակերտել եմ Վ .Համ 
բարձումյանին և նրա  

գործընկեր Գ. Սահակյանին դեռ 
ուսանողական տարիներին; 0 ա ս  
նավորապես,նրանց ա շխ ա տ ա նք
ներից մեկում, որտեղ առաջին 
ա նգա մ ցույց էր տրված, որ կորա
ցած տարածության մեջ կապի 
էներգիան կարող է դրական լինել 
(I), շնորհակալություն են հայտնել 
ինձ՝ ուսանողիս, հաշվարկները 
կատարելու համար; Բավական 
է ասել, որ այդ հաշվարկների հա
մար անհրաժեշտ  էր ինտեգրել ոչ 
գծային հավասարումների համա 
կարգ՝ այն էլ առանց հաշվողա֊ 
կան մեքենաների (այդ տարինե
րին հաշվողական մեքենաները 
նոր էին ստեղծվում); Նեյտրոնա
յին աստղերի վերաբերյալ նրա  
և Գ.Սահակյանի «պիոներական» 
ա շխա տ ա նքները 50-ական թվա 
կանների վերջին խթան հան
դիսացան գերխիտ  երկնային 
օբյեկտների՝ սպիտակ թզուկնե
րի և, այսպես կոչված, «հիպե-

ՎԻԿՏՈՐ
I յ  ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ

43

«Վիկտոր Համբարձումյանը որպես Գերհսկա փայլում 
է գիտության երկնակամարում»;

Տ.Հաքսլի
Կամբերայի համալսարանի պրոռեկտոր

ԳԻ
ՏՈ

ՒԹ
ՅԱ

Ն 
ԱՇ

ԽԱ
ՐՀՈ

ՒՄ
 

«2
-3

. 
20

08



ԳԻ
ՏՈ

ՒԹ
ՅԱ

Ն 
ԱՇ

ԽԱ
ՐՀՈ

ՒՄ
 

«2
-3

. 
20

08
ՎԻԿՏՈՐ *՛
ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ

44

Ժ.-Կ. Պեկեր, Սվինգս (7) և Վ.Համբարձումյան 
րոնային աստղերի» ուսումնա
սիրման համար։ Վերջիններս 
մասն են կազմում տիեզերքում 
գտ նվող  ամենափոքր աստղե
րի (շառավիղը 10 կմ կարգի է), 
որոնց ավելի տա րա ծվա ծ անունը 
նեյտ րոնա յին  ա ստ ղ  է։ Դրանց 
տեսական ուսումնասիրություն
ները, որոնք սկսվել էին անցյ ալ 
դարի 30-ական թվականներին 
և ընդմիջվել մոտ քսա ն  տարով, 
50-ական թվականների վեր
ջին նորից վերսկսվեցին Վ.Համ
բարձումյանի և Գ.Սահակյանի 
աշխատանքներով։ Վ.Համբար
ձումյանի այդ ա շխ ա տ ա նքնե
րին անդրադառնա լը կապված 
չէր նեյտրոնային աստղերի ու
սումնասիրման խնդրի հետ, այլ 
նրա  այն գիտ ակա ն վարկածին, 
ըստ որի՝ գա լա կտ իկա ների 
միջուկները կարող են բաղկա 
ցած լինել գերխիտ  նյութից։ Այդ 
վարկածի ճշտությունը տեսա 
կանորեն ապացուցելու համար 
անհրաժեշտ  էր ցույց տալ, որ 
կարող է լինել այնպիսի տիեզե
րական օբյկետ, որի զանգվածը 
գալակտիկայի զանգվածի կար
գի է, իսկ խտությունը՝ միջուկային 
խտության կարգի և ավելի։ Այս 
խնդրի լուծման համար պահանջ

վում էր տեսական ֆիզիկայի այն
պիսի տարբեր ուղղությունների 
իմացություն, ինչպիսիք են ժա 
մանակակից միջուկային և տա ր
րական մասնիկների տեսությու
նը, վիճակագրական ֆիզիկան 
և գրավիտացիա յի տեսությունը։ 
Տեսական ֆիզիկայի այս երեք 
բաժինների համադրման միջո
ցով կարող էինք պարզել՝ ա րդ
յո ք  Վ.Համբարձումյանի առաջ 
քա շա ծ  վարկածը ճշմարիտ է, թե 
ոչ։ Հարկ է նշել, որ այս վարկածը 
Վ.Համբարձումյանն առաջ էր ք ա 
շել՝ հենվելով գալակտիկաների 
կորիզներում դիտվող ակտիվութ
յան երևույթի վրա։ Նրա համար 
բնական էր, որ այդ ակտիվությու
նը պա յմանվորված է նյութի մեծ 
խտությամբ, բայց ինչպե՞ս. այս 
հարցը պ ետ ք է պարզվեր տեսա 
կան ուսումնասիրությունների 
արդյունքում։

Տեսական ֆիզիկայի նշված 
բնագավառներից միայն վի
ճա կա գրա կա ն ֆիզիկան է, որ 
քիչ թե շատ  կազմավորված 
գիտություն է և կասկածի առիթ 
չի տալիս։ Մյուս երկու բնա գա 
վառները, որոնք պ ետ ք է օ գտ ա 
գործվեին ակտիվության տեսութ
յան ստեղծման համար, դեռևս

լավ ուսումնասիրված չէին։ Ւրոք, 
միջուկային և նրանից բարձր 
խտությունների դեպքում նյութի 
վիճակի մասին պատկերացումնե
րի և գրավիտացիա յի տեսության 
ընտրության հարցի կապակցութ
յամբ ֆիզիկոսները միակարծիք 
չէին։ Նախ, միջուկայինից բարձր 
խտությունների դեպքում անհնար 
է փորձնականորեն ուսումնասի
րել նյութը, որովհետև մենք այդ 
խտությունները չենք կարող ստ ա 
նալ լաբորատորիայում։ Ւհարկե, 
հայտնի է, որ մեծ խտությունների 
դեպքում, երբ ադրոնները միա
նում են իրար, նյութը բաղկացած 
է քվարկներից։ Բայց նույնիսկ 
քվարկների մասին շատ  բան չգի
տենք, որովհետև նրա նք ազատ 
վիճակում չեն լինում, և հետևա
բար, անհնար է ուղղակի չափում
ներ կատարել նրանց հ ա տ կ ո ^  
յուների պարզա բա նմա ն համար։ 
Մենք շատ  քիչ բան գիտենք մի
ջուկին հատուկ խտություններից 
բարձր խտությունների դեպքում 
նյութի մասնիկների միջև գործող 
փոխազդեցությունների մասին։ 
Աստղաֆիզիկական ուսումնա
սիրությունների համար անհրա
ժեշտ է իմանալ Բ = Բ  (ֆ,7) կապը, 
որտեղ բ ֊ն  ճնշումն է, բ-ն և 
7-ն՝ հա մա պ ա տ ա սխա նա բա ր 
խտությունը և ջերմաստիճանը։ 
Բայց երբ խտությունը մի 
քա նի  ա նգա մ գերազանցում է 
միջուկային խտությանը, մենք 
այդ կապի մասին ոչինչ չգիտենք։ 
Դրությունը նույնքան դժվար է 
նաև գրավիտացիա յի տեսության 
ընտրության հարցում։ Մենք 
այժմ օգտվում ենք Այնշտայնի 
տեսությունից, բայց հայտնի 
չէ, թե նա  ճի՞շտ է արդյոք մեծ 
խտությունների դեպքում։
Դրությունը դրամատիկ է այն 
պատճառով, որ գրավիտացիոն 
ուժերը ձգողական են և 
հետևաբար կարող են բերել
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երկնային մարմինների կո
լապսի; Հայտնի չէ, թե այն երբ 
կդադարի, իսկ եթե չդադարի, 
ա պ ա  խտությունն անընդհատ 
կաճի՝ ձգտելով անվերջի, որն 
անհասկանալի է մեզ համար; 
Ըստ Այնշտայնի տեսության՝ այդ 
գործընթացը զուգակցվում է սև 
խոռոչի առաջացմամբ, որից 
ինֆորմացիան մեզ կհասնի 
անվերջ ժամանակում, այսինքն՝ 
մենք չենք կարոդ իմանալ, թե 
ինչ կա սև խոռոչում; Ասել, որ 
չենք կարոդ իմանալ, թե ինչ 
կա սև խոռոչում, չի նշանակում 
հարցին գիտ ական պ ա տ ա սխա ն 
տալ; Իսկ միգուցե սև խոռոչի 
գոյությունը Այնշտայնի գրա 
վիտացիայի տեսության սահ
մանափակության արդյո՞ւնք է; 
Իմիջիայլոց, Համբարձումյանը 
լավ հասկանում էր այս դժվա 
րությունները և հետևաբար, հիա
ցած չէր Այնշտայնի տեսությունից 
բխոդ այս կասկածելի արդյուն
ք ի

Այսպիսով՝ Վ. Համբարձում
յանի վարկածի հաստատման 
համար անհրաժեշտ  տեսական 
ֆիզիկայի երեք ուդդություններից 
երկուսում լրիվ անորոշություն է; 
Այդ պ ա տ ճա ռով  այս վարկածի 
տեսական հաստատումը
կամ ժխտումը այսօրվա 
խնդիրը չէ; Համբարձումյանի 
գադափ արներն ա յնքան էին 
առաջ անցել ժամանակից, որ 
ա նգա մ ներկայիս ֆիզիկայի 
տեսությունները դրանք ստուգելու 
հնարավորություն չեն տալիս;

Այս վարկածի հիման վրա 
սկսված ուսումնասիրություն
ները լույս սփռեցին գերխիտ  
նյութից կազմված աստդային 
օբյեկտների ներքին կառուցված
քի  և նրանց այլ հատկություննե
րի վրա; Այդ ա շխատանքները 
հիմք հանդիսացան ռելյատիվիս
տական աստդաֆիզիկայի մի

ամբոդջ ուդդության ստեդծման, 
որը հայտնի է որպես նեյտ րո
նա յին ա ստ ղերի  կա մ  § պուլ- 
սա րների»  ֆ իզիկա կա ն  հ ա տ 
կությունների ուսումնա սիրմա ն  
բ նա գա վա ռ ; Այդ ուսումնասի
րությունների սկզբից անցել է 
արդեն 50 տարի, և չնայած Համ
բարձումյանի վարկածը տեսակա 
նորեն դեռ չի հաստատվել, դրա 
հիման վրա շարունակվում են ու
սումնասիրություններն աշխարհի
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որի՝ պուլսարը պ տ տ վոդ  նեյտրո
նային ա ստ դ  է, որն օժտ վա ծ  է 
հզոր մագնիսական դաշտով; 
Մագնիսական դաշտի արժեքը 
աստդի մակերևույթին հասնում 
է 1012 0; Այս մագնիսական 
դաշտերը բնության մեջ 
դիտ վոդ ամենահզոր դաշտերն 
են, որովհետև նույնիսկ մա գ
նիսական աստդերի դաշտերը 
չեն գերազանցում մի քա նի  մի
լիոն գաուսը;

տարբեր գիտ ա կան կենտրոննե
րում; Այս հետազոտությունների 
տարածումը պա յմանավորված է 
նաև նրանով, որ տեսականորեն 
կանխագուշակված և ուսումնա
սիրված նեյտրոնային կամ հխ  
պերոնային աստդերը հա յտնա
բերվեցին մեր գալակտիկայում 
ռա դիոա ստդագետների կոդմից; 
1968 թ. ա նգ լիացի ա ստդա գետ  
Հյուիշն առաջինը հա յտնաբե
րեց պուլսարը, որի համար նա  
ստ ա ցա վ  Նոբելյան մրցանակ; 
Պալարների կամ բաբախիչների 
հայտնաբերումից անմիջապես 
հետո ամերիկացի գիտնական 
Գոլդը առաջարկեց վարկած՝ ըստ

Օ.Մելնիկով, Վ.Համբարձումյան, Շ. Ֆերենբակ

Հավաստելով Վ.Համբար
ձումյանի այս ա շխատանքների 
կարևորությունը՝ բավական է 
ասել, որ Սովետական Միութ
յան ջրածնային ռումբի հեղի
նակներից մեկը՝ հանրահայտ 
գիտնական Յա.Բ.Զելդովիչը, 
1960-ականների սկզբներին այս 
նոր ա շխա տ անքները քննա րկե
լու համար շատ  հա ճա խ  էր լի
նում Երևանում և Բյուրականում, 
որպեսզի հանդիպեր Վիկտոր 
Համբարձումյանին և Գուրգեն 
Սահակյանին; Հետագայում նա  
Մոսկվայում ստեդծեց ա շխա ր
հում հայտնի գիտ ակա ն խմբե֊ 
րից մեկը; Այնքան հզոր էր Վ.Համ- 45
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» * * ★*  + *
բարձումյանի հեղինակությունը 
խորհրդային աստղագետների 
շրջանում, որ նրան ընձեռեցին 
ռուսերեն լեզվով «Աստղաֆի
զիկա» ամսագրի հրատ ա րա կ
ման հնարավորությունը; Դա նշա 
նակում էր, որ Համբարձումյանը 
ա մենա ա ռա ջնա կա րգ ա ստ 
ղաֆիզիկոսն էր Խորհրդային 
Միությունում; «Աստղաֆիզիկա» 
միութենական ամսագիրը հրա
տարակվեց 1965 թվականից, 
և երկար տարիներ նրա  գլխա 
վոր խմբագիրը Վ.Համբարձում
յանն էր; Բավական է նշել, որ 
Յա.Բ.Զելդովիչը մինչև իր մահը 
(1987թ.) եղել է այդ ամսագրի տե
սական բաժնի պ ա տ ա սխ ա նա 
տուն; Խմբագրության կազմում 
են եղել Խորհրդային Միության 
լավագույն աստղագետները; Հա 
յաստանի անկախացումից հետո 
այդ ամսագիրը շարունակվում է 
հրատարակվել որպես միջազգա 
յին ամսագիր, և հոդվածիս հեղի
նակն այժմ ամսագրի խմբագիրն 
է; Սա ցույց է տալիս, որ Հա յա ստա 
նում Համբարձումյանի ստեղծած 
աստղաֆիզիկական դպրոցն 
ա յնքան հզոր է, որ դեռ շարու
նակում է գործել և գնահատվել 
աշխարհի, մասանավորապես 
Ռուսաստանի աստղագետների 
կողմից;

Մի քա նի  խոսք՝ Վ.Համբար
ձումյանի և Գ.Սահակյանի կող
մից ստեղծված տեսական ա ստ 
ղաֆիզիկայի դպրոցի գիտական 
հաջողությունների մասին; Խոսքս 
վերաբերում է նեյտրոնային ա ստ 
ղերի և բաբախիչների ուսումնա
սիրության արդյ ունքներին; Նախ 
նշենք, որ այս թեմայի սահմաննե
րում դեռ անցյալ դարի 60- ական
ներին պա շտպ անվել էր մեկ դոկ
տորական ատենախոսություն 
(Գ.Սահակյան), իսկ արդեն 
70-ականների սկզբին Վ.Համ
բարձումյանի և Գ.Սահակյանի

Վ. Համբարձումյանի հյուրն է միջազգային աստղագիտական միության պրեզիդենտ 
Խ.Սահադեն (1985–88թթ.)։ Ներկա են Հ. Պիկիչյանը, Ա. Պետրոսյանը, Ա. Նիկողոսյանը, 
է. Պարսամյանը, Հ.Թովմասյանը, Հ. Հարությունյանը, Ռ. Մուրադյանը, Ա Քալլօղյյանը և

Վ. Մալումյանը
աշկերտները (Յու.Վարդանյան, 
Դ.Սեդրակյան և Է.Չուբարյան) 
ևս պա շտպանեցին դոկտորա 
կան ատենախոսություններ; Այս 
ա շխա տ ա նքների արդյունքում 
ամբողջությամբ ուսումնասիր
վեցին գերխիտ  պ տ տ վող  երկ
նային օբյեկտների (սպիտակ 
թզուկների, նեյտրոնային և բա- 
րիոնային աստղերի) ներքին կա
ռուցվածքը, հաշվվեցին աստղե
րի ինտեգրալ պարամետրերի՝ 
զանգվածի, շառավղի, սեղմվա- 
ծության, քվադրուպոլ մոմենտի 
և մաքսիմալ արագության կա խ 
վածությունը աստղի կենտրոնա
կան խտությունից և անկյունային 
արագությունից; Հաշվարկները 
կատարվեցին ինչպես Նյուտո
նի, այնպես էլ Այնշտայնի գրա- 
վիտացիայի տեսության շրջա
նակներում; Մասնավորապես, 
առաջին ա նգամ ինտեգրվեցին 
Այնշտայնի հավասարումները 
ա ռանցքա հա մա չա փ  սիմետ
րիայի դեպքում; Առաջարկվեց 
նոր մեթոդ Այնշտայնի տեսութ
յան սահմաններում պ տ տ վող  
գերխիտ  աստղերի ներքին կա
ռուցվածքի և ա րտա քին գ րա վխ

տացիոն դաշտի հաշվման հա
մար; Ստացված արդյունքներից 
ամենակարևորը, իմ կարծիքով, 
գերխիտ  օբյեկտների զա նգվա 
ծի՝ նրա  կենտրոնական խտութ
յունից կախվածությունն ա րտ ա 
հայտող կորն է, ինչպես սֆերիկ, 
այնպես էլ պ տ տ վող  աստղերի 
համար; Գլխավոր արդյունքը, 
որ բխում էր այդ կորից, այն էր, 
որ ինչպես սպիտակ թզուկների, 
այնպես էլ նեյտրոնային աստղե- 
րի համար զանգվածը սահմա 
նա փ ա կ է վերևից; Ւմիջիայլոց, 
սպիտակ թզուկների համար այս 
արդյունքը վաղուց ստացված 
էր Չանդրասեկարի կողմից, և 
դրա  համար նա  արժանացել էր 
Նոբելյան մրցանակի; Նման ա րդ
յունքը նեյտրոնային աստղերի 
համար, որ պակաս կարևոր չէ, 
և որն առաջին ա նգա մ ստաց- 
վել է Վ.Համբարձումյանի և 
Գ.Սահակյանի և Յու.Վարդան- 
յանի կողմից, դժբախտաբար, 
չա րժա նա ցա վ այդ մրցանա
կին; Կարևոր եմ համարում նաև 
այն, որ նեյտրոնային աստղե- 
րի զանգվածի մաքսիմումը, ես 
կասեի՝ ՀՍՎ սահմանը, ավելի



բարձր է, քա ն  Չանդրասեկարի 
սահմանը՝ սպիտակ թզուկների 
համար; Սա նշանակում է, որ 
եթե աստդերի էվոլյուցիան ընթա
նում է սեդմման ճանապարհով, 
ա պ ա  նեյտրոնային աստդերի 
զանգվածները պ ետ ք է մեծ 
լինեն Չանդրասեկարի սահմա 
նից և ընկած լինեն Չանդրասե
կարի և ՀՍՎ սահմանների միջև՝ 
1,4Ա0 < Ա  < 2Ա 0; Այս արդլ ուն
քը, կարծես, չի հակասում դի
տումներին; Նեյտրոնային ա ստ 
դերի ներքին կառուցվածքի 
հաշվարկները տարբեր վիճակի 
հավասարումների համար
կրկնվեցին աշխարհի տարբեր 
գիտա կա ն խմբերում, և դրանք 
միայն հաստատեցին ստացված 
գլխավոր արդյունքը; Ինչո՞ւ է 
գերխիտ  աստդերի զանգվածի 
սահմանափակության հարցը 
շատ  կարևոր աստդաֆիզիկայի 
համար; Բանն այն է, որ 
էվոլյուցիայի ընթացքում սո
վորական աստդերը, կորցնելով 
իրենց ջերմային էներգիան, 
զրկվում են գրավիտացիոն 
ուժերի դեմ աստդին հա վա 
սարակշռության մեջ պա հոդ 
ջերմային ճնշումից և, հետևա
բար, պ ետ ք է սեդմվեն; Խտության 
աճին զուգընթաց ջերմային 
ճնշման դերը համեմատաբար 
փոքր խտությունների դեպքում 
(թ<1013 գ/սմ3) կատարում է 
այլասերված էլեկտրոնային 
գա զի ճնշումը, իսկ ավելի մեծ 
խտությունների դեպքում (թ>1014 
գ/սմ3)՝ այլասերված նեյտրոնային 
գա զի ճնշումը; Առաջին դեպքում 
ա ռաջա ցա ծ հավասարակշիռ 
երկնային օբյեկտը կոչվում է 
սպ իտ ա կ թզուկ, իսկ երկրորդ 
դեպքում՝ նեյտրոնա յին աստղ; 
Եթե աստդային էվոլյուցիան 
ընթանում է զանգվածի պ ա հ  
պանմամբ, ա պ ա  նշված էվո
լյուցիան հնարավոր է, եթե աստդի

զանգվածը փոքր է երկու արևի 
զանգվածից; Իսկ ի՞նչ կպատահի 
այն աստդերին, որոնց զանգվածը 
գերազանցում է ՀՍՎ սահմանը, 
և այն սեդմվում է; Նշենք, որ 
մեր գալակտիկայում այսպիսի 
աստդերի թիվը շատ  մեծ է; 
Համաձայն Այնշտայնի ընդհանուր 
հարաբերականության տ ե ս ո ^  
յան և դրանից բխոդ մի կարևոր 
արդյունքի, որը ստացվել է 
Շվարցշիլդի կոդմից, դրանք 
պ ետ ք է սեդմվեն մինչև գրա 
վիտացիոն շառավիդը և ա պ ա  
վերածվեն, այսպես կոչված, սև 
խոռոչի;

Այսպիսով՝ սև խոռոչի 
առաջացումը բխում է Այնշտայնի 
տեսությունից, էվոլյուցիայի ժա 
մանակ զանգվածի պ ա հպ ա 
նության ենթադրությունից և, 
ամենակարևորը, գերխիտ  օբ
յեկտ ների զանգվածի սահմանա 
փակությունից, որը, ինչպես 
ասացինք, հայ աստդա ֆիզխ  
կոսների ա շխա տ ա նքի  արդյունքն 
էր; Նկատենք, որ եթե աստդերի 
էվոլյուցիան ընթանա  աստդերի 
պայթյուններով այնպես, որ 
մնացորդային մասերի զա նգ
վածները մեծ չլինեն ՀՍՎ ս ա հ  
մանից, ա պ ա  սև խոռոչներ չեն 
առաջանա ; Այդպիսի օրինակ են 
գերնորերի այն պայթյունները, 
որոնց հետևանքով առաջանում 
են միգամածություն և պուլսար, 
այսինքն՝ նեյտրոնային աստդ, 
օրինակ՝ Խեցգետինը և Վելան; 
Հա վանաբա ր սև խոռոչներ 
կարոդ են լինել գալակտիկաների 
կենտրոնական մասերում (կո
րիզներ);

Նկատենք, որ սև խոռոչների 
միջին խտությունը նվազում է 
օբյեկտի զանգվածի աճի հետ, 
հետևաբար հնարավոր է՝ 
գալակտիկայի զանգվածի կար
գի զա նգվա ծ ունեցոդ սև 
խոռոչներում խտություներն ըն-

I
կած լինեն 104֊108գ/սմ3 տի
րույթում; Սև խոռոչների գոյության 
վարկածի կոդմնակիցները, հեն
վելով այս փաստի վրա, պնդում 
են, որ դրանք պ ետ ք է փնտրել 
գալակտիկաների կենտրոնական 
մասերում; Այդ պ ա տ ճա ռով  
շատերն ասում են, որ գա լա կտ խ  
կայի կենտրոնը կարոդ է սև խո
ռոչ լինել; Այս ա ռիթով ցանկա 
նում եմ մի կարևոր դիտոդություն 
անել. բավական է սև խոռոչ 
առաջանա , նյութը նրա  ներսում, 
համաձայն Այնշտայնի տեսութ
յան, անընդհատ կսեդմվի; Սև խո
ռոչի ներսում խտության շարո^ 
նա կվոդ  աճը կբերի նրան, որ 
մենք կդա դարենք նյութը 
ճանաչելուց և, հետևաբար, ոչինչ 
չենք կարոդ ասել այդ գործընթա
ցի ապ ագա յի մասին; Մանա
վանդ որ այդ ա պ ա գա ն  խե լ ւ ^  
նոր է. նյութը կուտակվում է մեկ 
կետում (I); Տեսության մեջ 
կարևորվում է սկզբնակետի հա
տուկ լինելը, որն ավելի սարսա 
փելի է, քա ն  Շվարցշիլդյան թվա- 
ցոդ «հատուկ կետը»; Այս 
դժվարություններն են պ ա տ ճա 
ռը, որ ա շխարհի աստդագետնե- 
րը տ ա րակարծիք են; Նրանց մի 
մասը՝ հիմնականում Այնշտայնի 
տեսության կոդմնակիցները, 
գտնում են, որ սև խոռոչների 
գոյությունը անժխտելի փաստ  է, 
և նույնիսկ պնդում են, որ մեր 
գալակտիկայի կենտրոնը սև խ ո  
ռոչ է; Աստդաֆիզիկոսների մյուս 
մասը, որոնց թվում էր, իմ կարծի
քով, Վ.Համբարձումյանը (նրանց 
թվում եմ նաև ես), գտնում են, որ 
սև խոռոչների գոյությունը չի 
ապացուցված; Ավելին՝ գուցե 
դրանց կանխատեսումն Այնշտայ- 
նի տեսության սահմաններում ի 
ցույց է դնում այդ տեսության 
դժվարությունները; Իմ կարծի
քով, Վ.Համբարձումյանը, խոսե
լով այդ մասին, հատուկ կնշեր մի 47
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ՎԻԿՏՈՐ: V ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ Հ

կարևոր հանգամանք; Սև խոռոչ
ների (եթե նրա նք գոյություն ու
նեն) վրա ընկնող նյութը կարող է 
իրոք հզոր ճա ռա գա յթմա ն աղբ
յուր լինել և որոշ դեպքում բա
ցատրել գալակտիկաների կենտ
րոնների ակտիվությունը; Բայց 
այդ ակտիվությունը բավական 
զսպ ված ակտիվություն է; Ւ՞նչ 
ասել, երբ գա  յակտիկայի կորիզ
ները տրոհվում են մասերի (I), 
ինչպե՞ս հասկանալ սա սև խոռոչ֊ 
ների տեսության սահմաններում;

Վ.Համբարձումյանն է եղել 
գալակտիկայի կորիզների
ակտիվության (սկզբում՝ վար
կածի, այնուհետև՝ դիտումնե
րում գրանցված արդյունքների) 
քննա րկման հեղինակը; Դա նրա  
լավագույն վարկածներից մեկն 
է, որը հետագայում հա ստ ա տ 
վեց փորձով; Ւնչպես Համբար
ձումյանն էր պնդում, և դիտում
ներն էին ցույց տալիս, այդ 
ակտիվությունը սովորական չէր, 
ինչպես, ասենք, Մարգարյանի 
գալակտիկաների ակտիվութ
յունը, որը միգուցե կարելի էր 
բացատրել սև խոռոչի վրա ընկ
նող  նյութի ճառագա յթմամբ; Այն 
շատ  ավելի հզոր էր իր մասշտաբ
ներով և անջատվա ծ էներգիայի 
քանակով; Այդ ակտիվության 
ժա մանակ գա  յակտիկաների կո
րիզները բաժանվում են մասերի, 
կամ նրանցից դուրս է նետվում 
գալակտիկայի զանգվածի կար
գի զա նգվա ծով  նյութ; Այսպիսի 
երևույթները անհնար է բա ցա տ 
րել սև խոռոչների տեսությամբ;

Վ.Համբարձումյանը գտնում 
էր, որ ավելի կարևոր է մեծամասշ- 
տաբ հզոր գործընթացների ու
սումնասիրությունը, եթե նույնիսկ 
դրանք ա յսօրվա  մեր տեսական 
գիտելիքներով անհար է բա ցա տ 
րել; Կարևորում էր տեսության՝ 
այս ճգնաժամից դուրս գալու
ճանապարհների որոնումը, և ոչ 49

«Բնությունը նորից և նորից ապացուցում է, որ 
շատ ավելի հարոլստ է, քան մեր պատկերացումներն 

,։> են նրա մասին։ Իսկ այն անհամար «ա նա կնկա լն» ֊, 
րը », որ մատուցում է հետազոտողներին, բնության 
ուսումնասիրությունը դարձնում է առավել գրավիչ և 
հետ ա քրքիր։» ,

Ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյան
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» * * ★*  + *
թե կասկածելի տեսություններով 
տարվելը, որոնք, միգուցե, կարոդ 
են բացատրել գա  լակտիկաների 
ոչ խիստ ա րտ ա հա յտ վա ծ ա կտի
վությունը; Չպետք է մոռանալ, որ 
այդ տիպի ակտիվությունը կա
րոդ է ավելի հզոր ակտիվության 
հետևանք լինել միայն;

1970 թվից հետո գերխիտ  օբ
յեկտների ուսումնասիրությունը 
տեսաբան-աստդաֆիզիկոսների 
հայկական դպրոցում շարունակ
վեց երկու ուդդությամբ; Ուդդութ֊ 
յուններից մեկում ուսումնասխ 
րոդները, ինչպես Բյուրականում, 
այնպես էլ Երևանի պետական 
համալսարանի տեսական ֆի
զիկայի ամբիոնում, փորձեցին 
դուրս գա լ Այնշտայնի գրա վիտ ա 
ցիայի տեսության սահմաննե
րից՝ ընդգրկելով գրավիտացիա ֊ 
յի նոր տեսություններ; Նրանց 
նպ ա տ ա կն էր հաշվարկներով 
ցույց տալ, որ կարելի է մեծացնել 
գերխիտ  օբյեկտների զա նգվա 
ծի ՀՍՎ սահմանը, որը կարոդ էր 
հիմնավորել գալակտիկաների 
գերխիտ  կորիզների մասին Համ
բարձումյանի վարկածը; Դժբախ֊ 
տաբար, այդ ա շխատանքները 
դրական արդյունք չտվեցին; 
Պարզվեց, որ եթե մնանք ժա մա 
նակակից տեսական ֆիզիկայի 
սահմաններում, ա պ ա  գերխիտ 
աստդային օբյեկտների զա նգվա 
ծը միշտ սահմանափ ակ կլինի;

Մյուս ուդդության հետևոդ֊

ները, որոնք կազմեցին երկու 
առանձին խմբեր Երևանի պե
տական համալսարանի ռա 
դիոֆիզիկայի ֆակուլտետում 
(դեկ.՝ Յու.Վարդանյան) և ֆիզի֊ 
կայի ֆակուլտետի ընդհանուր 
ֆիզիկայի ամբիոնում (դեկ.՝ 
Դ.Սեդրակյան), շարունակեցին 
իրենց հետազոտությունները՝ 
նեյտրոնային աստդերի ներքին 
կառուցվածքում նոր փուլերի ու
սումնասիրության, նեյտրոնային 
աստդերում ֆիզիկական նոր 
երևույթների բացահա յտման և 
պուլսարների վարքագծի որոշ 
ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ո ւթ յո ւ ն ն ե ր ի  
բացատրման ուդդությամբ; Այդ 
ա շխատանքների համար խթան 
հանդիսացան պուլսարների 
հայտնաբերումը 1968 թ. և դրանց 
մասին դիտոդական տվյալների 
ա րա գ  կուտակումը; Այդ դիտ ա ր
կումները մի շա րք նոր խնդիրներ 
դրեցին տեսաբան-աստդաֆիզխ  
կոսների առաջ; Դրանց թվում են 
ռադիոճա ռա գա յթմա ն բա ցա տ 
րությունը, պուլսարների դիտվոդ 
պտ տ ոդա կա ն դինամիկա յով 
պ ա յմանավորված երևույթների 
ուսումնասիրումը, ռենտգենյան և
7 ճա ռա գա յթմա ն մեխանիզմնե
րի հայտնաբերումը, պուլսարների 
սառեցման և էվոլյուցիայի ու
սումնասիրությունը, հզոր մա գ
նիսական դաշտերի առաջացման 
և ռադիոճա ռա գա յթմա ն հետ 
դրանց կապի պարզաբանումը;

Ավելացնենք նաև նեյտրոնային 
աստդերում նյութի նոր փուլերի, 
օրինակ՝ քվարկա յին փուլի և 
քվարկա յին աստդերի ուսում 
նասիրումը; Աշխարհում տեսա 
բանների մեծ բանակ է աշխատում 
այս հարցերի պ ա տ ա սխա նը 
ստանալու համար; Նրանց մեջ 
իրենց ուրույն տեդն ունեն Երևանի 
պետական համալսարանի հե- 
տազոտոդների հիշյալ երկու 
խմբերը; Նշենք, որ չնայած 
պուլսարների հայտնադործումից 
շուտովկանցնի քառասուն տարի, 
բայց այդ հարցերի միայն մի 
փոքր մասն է, որ ունի քիչ թե շատ 
գոհացնոդ պա տա սխա ն; Դրանց 
ուսումնասիրությունը այսօր էլ 
շարունակվում է; Թվարկեմ որոշ 
արդյունքներ, որ ստացվել են իմ 
խմբի կոդմից վերջին երեսուն 
տարիների ընթացքում; Մեգ 
հաջոդվել է նեյտրոնային աստդե
րում գտնել հզոր մագնիսական 
դաշտերի գեներացման մեխա 
նիզմ; Այդ մեխանիզմի հիմքում 
ընկած են նեյտրոնների գերհոսե- 
լիության և պրոտոնների գերհա- 
դորդականության հատկություն
ները; Այս խնդրի հետ կապված 
հետաքրքիր արդյունքներ են 
ստացվել՝ գերհոսելի նյութի 
պ տ տ ոդա կա ն և գերհադորդիչ 
նյութի մագնիսական հատկութ
յունների վերաբերյալ; Մասնավո
րապես ստացվել է նոր ֆիզիկա
կան էֆեկտ՝ «տարման» էֆեկտ,
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Լոնդոնի թա գավորական 
քոլեջի ա շխատակիցները հայտ
նում են, որ կյանքը Երկիր է «տե֊ 
դափոխվել» տիեզերքից; Նրանց 
հետազոտությունները ցույց են 
տվել, որ ԴՆԹ-ի բադկացուցիչ մա
սերն ունեն ոչ երկրային ծագում;

* եէէբ։//տբ306.հո.ա/օջւ–եա/ո6՚̂տ.բ17ւճ=166983

Նման եզրահանգման գալու 
համար նրանց օգնել է Մարչի֊ 
սոն ասուպը, որն ընկել է Երկրի 
վրա 1969 թ.; Հենց դրա  բադադ֊ 
րության մեջ էլ անսպասելիորեն 
հայտնաբերվել են մարդու ծա 
գումնաբանական գա դտնա գրի 
տարրերը;

Դոկտոր Զիտա Մարտինսը 
պնդում է, որ կյանքն առաջացել 
է 4 մլրդ տարի առաջ, երբ Եր
կիրը ենթարկվել է ասուպային 
ռմբակոծումների; Տիեզերական

մարմինները կարոդ էին բերել 
իրենց հետ ԴՆԹ-ի կամ սպ իտ ա 
կուցի առաջա ցման համար ա ն ^  
րաժեշտ  ազոտային հիմնամա
սեր կամ մո լեկուլներ; Այսպիսով՝ 
բախվելով Երկրին՝ ոչ երկրային 
տարրերը էվոլյուցիայի ընթաց
քում կարոդ էին հանդես գա լ հում 
նյութի դերում;

Իր հերթին, Վերնադսկու 
անվան երկրաքիմիայի և վեր լու
ծական քիմիայի ինստիտուտի
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երկու գերհոսելի կոնդեսատների 
փոխազդեցության ժամանակ; 
Մշակվել է պուլսարների պ տ տ ո
դական դինամիկայի մի հետա 
քրքիր  երևույթի բացատրման տե
սություն; Դիտումներից հետևում 
է, որ որոշ պուլսարների պտտման 
անկյունային արագության
դարավոր նվազումը ժամանակ 
ա ռ  ժա մանակ ընդհատվում է 
դրա  անսպասելի մեծացմամբ 
և հետ ա գա  ռելակսացիայով; 
Այս երևութը անգլերեն կոչվում է 
«գլիչ»; Մենք մշակել ենք տեսութ
յուն, որ կարոդ է բացատրել այս 
երևույթը; Այդ տեսությունն ավելի 
լավ է բացատրում դիտման ա րդ
յունքները, քա ն  աշխարհում այլ 
խմբերի կոդմից առաջարկված 
տեսությունները, որոնք ունեն 
լուրջ դժվարություններ; Վերջին 
տարիներին մեր կոդմից ուսում
նասիրվել է նաև սպիտակ թզուկ
ներից և նեյտրոնային ա ս տ ^  
րից սպասվոդ գրավիտացիոն 
ճառագայթումը; Այս ուսումնա
սիրությունների արդյունքները 
կհուշեն գրավիտացիոն ալիքներ 
փնտրոդներին, թե երկնքի որ 
հատվածում և ինչ հաճախություն
ներով փնտրել այդ ալիքները; 
Բավական է ասել, որ գրա վիտ ա 
ցիոն ա լիքների հայտնաբերումն 
ա յնքան կարևոր է, որ դրա  հա
մար կշնորհվի Նոբելյան մրցա
նակ; Վերջում նշենք, որ այժմ 
մեր խմբում ա շխա տ ա նքներ են

ասուպաբանության լաբորատո
րիայի վարիչ ՄիխայիլՆազարովի 
կարծիքով՝ «այդ դեպքը նույնպես 
ստուգման կարիք ունի, քա նի  որ 
կարոդ է լինել երկրային նյութի 
հետ շփվելու հետևանք; Հետ ա 
զոտության ընթացքում ասուպն 
անցնում է մեր ձեռքերի միջով, 
իսկ մեր ձեռքերը երկրային օր
գա նա կա ն նյութ են; Ուստի, հար
կավոր է սպասել, թեև, անշուշտ, 
փաստը հետաքրքիր է»;

տարվում պուլսարների ռա դիո
ճա ռա գա յթման նոր մեխանիզմի 
մշակման ուդդությամբ;

Հետ ա քրքիր ա շխ ա տ ա նք
ներ են կատարել նաև Յու.Վար- 
դանյանը և նրա  աշակերտները 
քվա րկա յին աստդերի ուսում
նասիրման բնագավառում; 
Ուսումնասիրվել են գրա վիտ ա 
ցիայի տեսության նոր տարբե
րակներ տեսական ֆիզիկայի 
ամբիոնում; Հարկ է նշել, որ 
այդ ամբիոնի առաջին վարի
չը՝ Գ.Սահակյանը, ով, ինչպես 
ասացինք, Վ.Համբարձումյանի 
գործընկերն էր և իմ ուսուցիչը, իր 
կյանքի վերջին տարիները ն վխ  
րեց պուլսարների ռադիո, ռենտ 
գենյան և 7 -  ճառագա յթման 
նոր մեխանիզմների հա յտնա
բերմանը;

Ամփոփելով Հայաստանում 
կա տա րվա ծ ա շխատանքների 
այս կարճ թվարկումը՝ կարոդ ենք 
պնդել, որ Վ.Համբարձումյանի և 
Գ.Սահակյանի «պիոներական» 
ա շխա տ ա նքների արդյունքում 
հայտնաբերվեցին նոր, այս
պես կոչված, հիպերոնային 
(նեյտրոնային) աստդերը;
Այդ ա շխատանքներից 10 
տարի հետո այդ աստդերը 
դիտվեցին մեր գալակտիկայում 
և անվանվեցին պուլսարներ; 
Այժմ մեր գալակտիկայում 
դիտված են ավելի քա ն 
1700 պուլսարներ; Այդ իսկ

»* * ★★ ★ *
պ ա տ ճա ռով  Վ.Համբարձումյանի 
կոդմից առաջ քա շվա ծ  այս 
հիմնախնդրի ուսունասիրությունը 
շարունակվում է ինչպես 
տեսաբան-աստդաֆիզիկոսների 
հայկական դպրոցում, այնպես էլ 
աշխարհում լայնորեն սփռված 
այլ աստդաֆիզիակական կենտ
րոններում;

Նվիրելով այս համեստ 
հոդվածը իմ սիրելի ուսուցիչ 
Վ.Համբարձումյանի ծննդյան 
100-ամյակին՝ ցանկանում եմ 
վերջացնել այն խոսքերով, 
որ ես և Է.Պարսամյանը գրել 
էինք նրա  ծննդյան 80-ամյակի 
կապակցությամբ, երբ նա  դեռ 
կենդանի էր.

«Մեր կա րծ ի քո վ , բնությունը 
ա յնպ ես  է կա ռո ւց վա ծ , որ ժ ո ղ ո 
վուրդը, հ ա վ ա քե լո վ  իր մ ա ր դ կ ա ն ց  
ընդո ւնա կութ յո ւնները , կուտ ա կում  
է ա յն  իր ն ե րկա յա ցո ւցի չնե րից  
ս ա կ ա վ ա թ ի վ ն ե ր ի  մեջ։ Այդ ը ն տ 
ր յա լ մ ա ր դ կ ա ց  վ րա  մ ե ծ  պ ա տ ա ս 
խ ա ն ա տ վո ւթ յո ւն  է դ ր վ ա ծ ՝ կ յա նքի  
և գ ործո ւնեո ւթ յա ն  ը ն թ ա ց քո ւմ  ն յու
թ ա կա նա ցնե լո ւ  ա յդ  շն ո ր հ քը  կ ո ն կ 
ր ետ  ձեռ քբերո ւմ նե րով ՝ ի փ ա ռ ս  
իրեն ծ ն ա ծ  ժ ո ղ ո վ ր դ ի ։ Ա յսօր մ են ք  
ի ր ա վ ա մ բ  կ ա ր ո ղ  ե ն ք  ասել, որ մեր 
սիրելի Վ իկտոր Հա մբա րձո ւմ յա նը , 
հ իրա վի , ա ր դ ա ր ա ց ր ե լ  է իր 
ժ ո ղ ո վ ր դ ի  պ ա հ ա ն ջ ը  և իր գ ի տ ա 
կա ն  մ ե ծ  հ ա յտ նա գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն 
ն ե ր ո վ  լա վա գույն  օր ի ն ա կ  է գա լի ք  
ս ե րնդի  մեր տ ա ղ ա ն դ ն ե ր ի ն » ։
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ՀԱԼՏՈՆ ՔՐՒՍՏՒԱՆ ԱՐՊ
1949 թ. ավարտել է Հարվարդի 

համալսարանը՝ բակալավրի աստի
ճանով, 1953 թ. Կալիֆոռնիայի 
տեխնոլոգիական համալսարանում 
ստացել է դոկտորի գիտական 
աստիճան։ 1953-ից աշխատել է 
Մաունթ Վիլսոն և Մաունթ Պալոմար 
աստղադիտարաններում։ Պալոմարի 
աստղադիտարանում աշխատել է 
29 տարի։ 1983 թ. տեղափոխվել է 
Մաքս Պլանկի աստղաֆիզիկայի 
ինստիտուտ (Գերմանիա)։ Հայտնի 
է անսովոր գալակտիկաների հետա
զոտությամբ, ինչպես նաև սեփական 
կարմիր շեղման առկայությամբ 
օբյեկտների որոնման և ոչ ստան
դարտ տիեզերագիտության բնագա
վառում կատարած մեծածավալ աշ
խատանքներով։

ԳԱԼԱԿՏԻԿԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ 
ՀԱՍ՜ԲԱՐՁՈՒՍ՜ՅԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔԸ՝ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐԱԹԱՓԱՆՑՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՑԱՌԻԿ ՕՐԻՆԱԿ
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1949 թվականին ես եկա 
Կալտեխ; Ւմ առաջին ա շխ ա 
տա նքը ուղեցույց աստղերի 
դիտումն էր Պալոմարի երկնքի 
շրջահայության (ՊԵՇ) համար; 
Հաջորդ տարիների ընթացքում 
շրջահայությունն ավարտվեց; 
Հայտնի աստղա գետ ներ Հաբլը, 
Բաադեն, Ցվիկին, Մինկովսկին 
ու էյբելը ժամանակ ա ռ  ժա մա 
նակ անդրադառնում էին անսո
վոր գա  յակտիկաներին; Բայց ես 
զգում էի, որ դրանց ֆիզիկական 
բնույթը հասկանալու համար հար
կավոր է դասակարգել դրանց 
հատկությունները և, մասնավո
րապես, ուսումնասիրել այդ հա տ 
կությունների փոփոխման հնայ 
րավոր պատճառները; 1961-1965 
թվականներին ես վերջնականա
պես հնարավորություն ստացա  
այն ժա մա նա կվա  ամենաբարձր 
լուծունակությամբ Պալոմարի 
200 դյույմանոց ա ստ ղա դիտ ա 
կով կանոնավոր կերպով լուսա

նկարել 333 առավել անսովոր 
գալակտիկաները; «Անսովոր 
գալակտիկաների ատլասը» կազ
մելուց հետո իմ եզրակացությունը 
պ ա րզ  էր. գա  յակտիկաները կա
րող են նյութ արտաժայթքել, որի 
արդյունքում ծնվում են ավելի 
փոքր գալակտիկաներ; Այնու
հետև երիտասարդ հ ետ ա զոտ ո  
ղի իմ կյանքում տեղի ունեցավ 
ցնցող իրադարձություն; Ես պ ա ր  
զեցի, որ Համբարձումյանն ինձ
նից ութ տարի առաջ էր հանգել 
ճիշտ նույն եզրակացությանը; 
Ւնձ վրա հատկապես մեծ տ պ ա 
վորություն թողեց այն, որ նա  
այդ եզրակացությանը հանգել 
էր պա րզապես ՊԵՇ-ի թիթեղնե
րը նայ ելով, որոնք պակաս ման
րամասն էին իմ ստացա ծ նկա ր
ներից; Երբ ես հարցրի մի քա նի 
տարեց աստղագետների, նրանք 
ինձ պատմեցին, որ Համբար- 
ձումյանն իր եզրակացությունը 
ներկայացրել էր Սոլվեյի հեղինա

կավոր կոնֆերանսին մոտավո
րապես 1957-ին; Նրանք պ ա տ մե
ցին նաև, որ աշխարհում առավել 
հայտնի գիտնականները կս^մ 
անկարող էին հասկանալ, կս^մ էլ 
թաքուն ծիծաղում էին այդ խենթ 
գաղափ արների վրա;
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Այդ ժա մանակ էլ հասկացա, 
որ Համբարձումյանն ա շխա ր
հի այն սա կա վաթիվ մարդ
կանցից մեկն է, ով իսկապես 
կհասկանա  ու կգնահատի իմ 
«Ատլասում» դա սակա րգվա ծ 
անսովոր գալակտիկաները;

Դրանց մի մասը Համբարձումյա- 
նի գալակտիկաներն էին՝ արդեն 
դիտված բարձր լուծունակութ
յամբ; Որոշեցի գնալ Հայ աստան 
ու ներկայանալ նրան՝ «Ատլասի» 
առաջին օրինակով; Ես դիմեցի 
Ռուսաստանի դեսպանատուն՝

տեդեկացնելով, որ Համբարձում
յանը հրավիրել է ինձ և վիզա 
խնդրեցի; Վիզան ինձ հասավ, 
երբ ինքնաթիռ էի բարձրանում՝ 
Եվրոպա թռչելու համար; Երբ 
արդեն Ռուսաստան գնալու 
ճանապարհին էի, իմացա, որ
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գտնվում եմ վտանգավորության 
աստիճան անսովոր վիճակում՝ 
չլինելով ոչ ինտուրիստ, ոչ էլ 
Գիտությունների ակադեմիայի 
հյուրը; Համբարձումյանի հեղի
նակությունն ինձ համար եզակի 
վիզա էր ապահովել վերջին պ ա 
հին...

Հիշում եմ ա ստ ղա դիտ արա նի 
աստիճաններով բարձրանալը; 
Համբարձումյանն ինձ դ ի մա վո  
րեց և ուղեկցեց իր ա շխա տ ա սեն
յակ; Այնտեղ աշխատակիցների 
հետ նայում էինք, թե թռչուններն 
ինչպես են բույն հյուսում պատու
հանից դուրս, և միայն դրանից 
հետո սկսեցինք թերթել «Անսո
վոր գալակտիկաների ա տ ա  
սը» լուսանկար ա ռ  լուսանկար՝ 
քննարկելով ու մեկնաբանելով 
դրանցից յուրաքանչյուրը; Ավելի 
ուշ, երբ ճեմում էինք այգում, նա  
ասաց. «Դև, կարիք չկար, որ 
այսքան ճա մփ ա  կտրեիք Հա յաս
տան գալու համար, որպեսզի 
խոսեիք ինձ հետ, երբ ա յդքան 
շատ  հայտնի ա ստղագետ ներ ու
նեք Փասադենայում, որոնց հետ 
կարող էիք քննարկել»; Հա ն կա ր  
ծակիի գալով նայեցի Հա մ բա ր  
ձումյանին; Նա ժպտում էր. ես 
հասկացա, որ ասվածը նուրբ 
հումորով լի մի ակնարկ էր՝ ուղղ
ված գիտնականների այն մեծա
մասնության հասցեին, ովքեր 
մերժում էին գալակտիկաների 
շարունակական առաջացման 
սա կա վա թիվ գիտնականների 
տեսակետը;

Դրանից չորս տարի առաջ՝ 
1961 թ., Բերկլիում (ԱՄՆ, Կալխ 
ֆոռնիա) տեղի էր ունեցել Մի
ջազգային ա ստ ղա գիտ ա կան 
միության (ՄԱՄ) համագումարը; 
Համբարձումյանն ա ռաջադրված 
էր Միության պրեզիդենտ  և 
ներկա էր ՄԱՄ-ի 15-րդ գ ի տ ա ժ ո  
ղովին, որն ընթանում էր Սանտա

54 Բարբարայում; Այդ գ իտ ա ժող^
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Առաջին շարքում՝ Լ.Ռիխտեր, Վ.Համրարձումյան, Ն.Ռիխտեր, (7), երկրորդ շարքում՝ 
Է.Խաչիկյան, Բ.Մարգարյան, ԼՄիրզոյան, Է.Պարսամյան, երրորդ շարքում՝

Հ.Թովմասյան, Ա.Քալլօղլյան

վին ներկա  էին ա րտ ա գա լակ
տիկական աստղագիտության 
բոլոր թագակիր փ որձագետնե
րը; Դրանց թվում էին Սենդիջը, 
դը Վոկուլյորը, Ցվիկին, էյբելը, 
Վորոնցով-Վելյամինովը, Հոլմբեր֊ 
գը, Մինկովսկին, Հոյլը, Դայլը և 
ամենաականավորը՝ Յան 0 ո^  
տը, որը նա խ որդ  պրեզիդենտն 
էր և հայտնի էր Գալակտիկայի 
պտույտի և գիսավորների՝ 0որ- 
տի ամպի հայտնաբերմամբ;

Քանի որ Համբարձումյանը 
զեկուցում էր կարդալու մի ք ա 
նի օր հետո Բերկ լիում կայ ա նա 
լիք համագումարում, Սանտա 
Բարբարայում նա  միայն համա 
ռոտ զեկուցում ներկայացրեց; 
Բերկլիի զեկուցման ամփոփումը 
ալեկոծող էր ու հիմնավոր, բայց 
լսարանի մեծ մասը չհասկացավ 
այն; Տպագրված զեկուցումից

բերվող ձևակերպումը պ ա րզ  է 
«...թզուկ գա լակտիկան շիթով 
միացած է ավելի մեծին... որևէ 
կասկած չի մնում, որ թզուկ 
գալակտիկան պոկվել է գլխա 
վոր գալակտիկայից... կամուրջ
ներն ու թելիկները հետևանք 
են մեկ գա  յակտիկայից երկուսի 
առաջացման»; Ջեֆրի Բերբիջը 
լավ գիտեր Համբարձումյանի տե- 
սակետները և Սանտա Բարբա- 
րայի իր եզրափակիչ զեկուցման 
մեջ ամփոփեց երիտասարդ 
գալակտիկաների գոյության 
վերաբերյալ փաստերը; Սա
կայն գիտաժողովի կարծիքը, 
որն արտահա յտեց Յան 0որ- 
տը, բացասական էր; Այդ բանն 
ակնհայտ չի երևում տ պ ա գրվա ծ 
զեկուցման մեջ, սակայն նրա  բա
նավոր խոսքում, ինչպես նաև ոչ 
ֆորմալ քննարկումներում նա
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ընդգծում էր այն փ ա ստարկնե
րը, որոնք պաշտպանում էին 
«բոլոր գալակտիկաները ծեր 
են» ուդդության կարծիքը; Դա 
դա րձա վ  գիտաժոդովի վճռո
րոշ պահը; Նույնիսկ այսօր պ ա շ
տոնական աստդագիտության 
անզիջում համոզմունքն այն է, 
որ չեն կարոդ գոյություն ունենալ 
երիտասարդ (նոր ձևավորված) 
գալակտիկաներ;

Պատճառը, որ այս ենթադ
րությունը հարցականի տակ 
չի դրվում, այն է, որ Տիեզերքի 
արարման Մեծ պայթյունի տե
սությունը պահանջում է, որ բոլոր 
գալակտիկաները առաջա ցա ծ 
լինեն մոտ 15 միլիարդ տ ա 
րի առաջ; Սա հիմնական 
փաստարկն էր, որ օգտ ա գործ 
վեց 1961 թ. Սանտա Բարբարա- 
յի գիտաժոդովում, և այն օ գտ ա 
գործվում է որպես ապացույց 
այն պնդման, թե դիտվոդ բազ
մաթիվ երիտասարդ ու ձև ա վոր  
վոդ գալակտիկաներն այն չեն, 
ինչ թվում են; Այդ պ ա տ ճա ռով  
էլ ա ստդագետների համար չա
փ ա զա նց կարևոր է, որ նրանք 
գիտա կցաբա ր կատարեն իրենց 
հիմնական ենթադրություններն 
արտա գա լակտիկակա ն ա ստ 
դագիտության մեջ; Եթե նրանք 
ընտրում են այն վարկածը, որ 
գալակտիկաներն այսօր չեն 
ծնվում, և եթե դա  ճիշտ չէ, ապ ա  
նրանց հետազոտա կան ճիգերը 
մեծ մասամբ անպտուդ են լինե
լու, իսկ նրանց ամբոդջ կոսմոլո
գիան՝ ապշեցուցիչ սխալ;

1973 թ. ՄԱՄ-ի համագումա 
րը տեդի էր ունենում Ավստրա- 
լիայում; Քանի որ դա  շատ  հե
ռու էր եվրոպացիների համար, 
որպես բացառություն՝ երկրորդ 
նստաշրջանը գումարվեց Կրա- 
կովում; Ու քա նի  որ ես Ավստրա- 
լիայից վերադառնում էի Բոմբեյի 
Տատայի ինստիտուտ՝ Նար լիկա֊ 
րին հանդիպելու, հնարավորութ
յուն ունեի մասնակցելու նաև 
համագումարի լեհաստանյան 
նիստին; Երկրորդ նիստի մի պ ա 

հը կենդանի է հիշոդությանս մեջ; 
Նիստը նախագահում էր Համ
բարձումյանը, իսկ ես նստ ա ծ էի 
Յան Օորտի կոդքին, ում արդեն 
բավական լավ գիտեի; Նայելով 
Համբարձումյանին՝ նա  թեքվեց 
ու ականջիս շշնջաց. «Գիտեք, 
Համբարձումյանն իրավացի էր 
բացարձակապես ամեն ինչում»;

Ես ցնցված էի և այդ ժամա- 
նակվանից անընդհատ  մտ ա 
ծել եմ նրա  ասածի մասին; 
Վերջնականապես եկա այն 
եզրակացության, որ, չնայած 
ա վանդակա ն ուսմունքի հան
դեպ  նվիրվածությանը՝ Օորտը 
հավանաբար ժա մանակ առ 
ժա մանակ կասկածել է դրանց 
ճշմարտացիությանը; Դա է հ ա ս  
տատում նաև այն պարադոքսը, 
որ Համբարձումյանը ներկա յաց
րեց հա ստ ա տ վա ծ ուսմունքին; 
Միաձայն ընդունված էր, որ Համ
բարձումյանը խոշոր աստդա- 
գետ  է, և, այնուամենայնիվ, ա ստ 
դագիտության ամենակարևոր 
խնդիրների վերաբերյալ նրա  
պնդումներին չէին հավատում; 
Այդ մտայնությունը նկատելի է և 
այսօր; Մի՞թե մարդկային մտքին 
հատուկ է գա դա փ ա րի և գործե
լակերպի երկվությունը, որն ո^ 
դեկցվում է երեսպաշտությամբ 
կամ անհետևոդականությամբ; 
Զավեշտական է, որ որքան էլ 
ավելանում էին գալակտիկաների
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շարունակական առաջացման 
օգտ ին խոսոդ փաստերը, այդ 
տվյալներն էլ ավելի էին քննա 
դատում ու մերժում մեծամաս
նությանը հարոդ հանդեսները; 
Ւհարկե, ամեն ինչ էլ ավելի էր 
բարդանում, քա նի  որ որոշ հե- 
տազոտոդներ, որոնց թվում նաև 
ես, այն զգացումն ունեին, թե նոր 
ա ռա ջա ցոդ նյութը նաև մեծ կար
միր շեդում ուներ; Այնուհետև, երբ 
այն ծերանում և զարգանում է, 
կարմիր շեդումը պակասում է և 
դառնում սովորական; Սա թույլ է 
տալիս, որքվազարները դիտարկ
վեն իբրև ցածր լուսատվությամբ 
մեզ մոտ գտ նվոդ  նախագա լակ- 
տիկաներ, որոնք զարգանա լով 
պ ետ ք է դառնան փոքր-ինչ ավելի 
մեծ կարմիր շեդումով արբան- 
յակ-գալակտիկաներ; Ես գիտեմ, 
որ մինչև 1980-ականների կեսերը 
Համբարձումյանը չէր հավատում 
արագությամբ չպայմանավոր
ված կարմիր շեդումների գոլ ո ^  
յանը; Եվ ոչ մի պ ա տ ճա ռ  չունեմ 
հավատալու, թե դրանից հետո 
նա  փոխել էր իր կարծիքը; Բայց 
պ ա րզ  է, որ հեդինակություննե- 
րին ոչ դոպլերյան կարմիր շեդմա- 
նը հավատալուց հեռու պահոդը 
լայնացոդ Տիեզերքի վարկածի 
ա պ ագա յի համար վախն էր; Այդ 
նույն վախը նրանց հեռու էր պ ա 
հում նոր գալակտիկաների վե
րաբերյալ Համբարձումյանի

Լ. Միրզոյաևը, Չ. Փափազը և Վ.Համբարձումյանը Բյուրականում 55
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տեսակետից; Այլ կերպ ասած՝ 
Համբարձումյանի փ ա ստ ա րկ
ներն արդեն հակասում էին Մեծ 
պայթյունին, և այլևս կարիք 
չկար պահպանել այն՝ մերժելով 
ոչ դոպլերյան կարմիր շեղում 
ները; Բայց մի այլ ապշեցուցիչ 
կապ  կա նոր գալակտիկաների 
առաջացման՝ Համբարձումյանի 
ա ռաջա րկա ծ պատկերի և մեծ 
կարմիր շեղումով նախագա լակ- 
տիկաներ հա նդիսա ցող քվա զա ր  
ների միջև;

Պարզ էր, որ նոր գալակտիկան 
հին գալակտիկայից ա ռա նձ
նացնելու համար պ ետ ք էր հաշվի 
առնել, որ այն սկսվում է փոքրիկ 
ա կտ իվ միջուկից և ա պ ա  դառնում 
նորմալ տ եսքով  գալակտիկա՝ իր 
նորմալ աստղերով; Համբարձում
յանն ակնհայտորեն օժտ վա ծ  էր 
ֆիզիկական ինտուիցիայով և 
հասկացել էր, որ դա  անհնար է 
սովորական ջերմ պլազմայի միջո
ցով; Այդ պ ա տ ճա ռով  նա  ենթադ
րում էր, որ գալակտիկաները 
դուրս են շպրտում «գերհեղուկ»; 
Ավանդական պլազմայում դա 
կարող էր նշանակել գերխիտ  
վիճակ; Ես կարծում եմ, որ հենց 
այս մեծ խտության հետ կապված 
դժվարություններն էին, որ նրան 
խանգարեցին զարգացնել այս 
մոդելը;

Նոր գալակտիկաներին մեծ 
կարմիր շեղումներ վերագրելով, 
սակայն, նոր ապշեցուցիչ լույս է

սփռվում ա րտ ա նետ վա ծ նյութի 
բնույթի վրա; Միակ ճանապարհը, 
որը թույլ էր տալիս հասկանալ 
նյութի կողմից կարմիր շեղումով 
ֆոտոնների առաքումը, որը հե
ռացման արագության հետևանք 
չէ, այն էր, որ նյութի բաղկացու
ցիչ մասնիկներն օժտ վա ծ  են 
ավելի փոքր իներցիոն զա նգվա 
ծով; Նարլիկարը 1977 թ. ցույց 
էր տվել, որ Ընդհանուր հարա 
բերականության դաշտի հա վա 
սարումների ընդհանուր լուծումը 
պահանջում է, որ մասնիկների 
զանգվածները փոփոխվեն տ ա 
րիքի հետ՝ ա ռաջացման պահից 
սկսած, և սեփական կարմիր 
շեղումները լինեն սկզբում մեծ, 
ա պ ա  ժամանակի ընթացքում 
փոքրանան; Բայց փոքր զա նգ 
վածներով և փոխազդեցության 
մեծ կտրվածքներով մասնիկ
ների նկարագրությունը՝ ավելի 
կամ պակաս կատարելությամբ, 
հեղուկի նկարագիր է ն շա նա 
կում; Ավելին՝ այն կարող է ա րտ ա 
նետվել որպես գրեթե զրոյ ական 
զա նգվա ծով  շատ  փոքր մարմին՝ 
փոքր չափերի ա կտ իվ միջուկից; 
ժամանակի ընթացքին զուգըն
թաց այն վերափոխվում է ավելի 
նորմալ զանգվածի պլազմայի; 
Բայց ա յստեղ հարկ է ընդգծել, որ 
ավելի քա ն  30 տարի առաջ այն 
ժա մանակ ա ռկա  փոքր դիտ ա կ
ներով կա տա րվա ծ դիտումների 
հիման վրա Համբարձումյանը

կանխագուշակել էր կարևորա
գույն ֆիզիկական գործընթաց
ներ, որոնք պ ետ ք է պահանջ
վեին տիեզերաբանության
առավել հիմնական օբյեկտների՝ 
գալակտիկաների համար; Մինչև 
օրս ա ստղագետների վիթխա 
րի մեծամասնությունը դեռևս ի 
վիճակի չէ հաշտեցնելու դիտ ում  
ները Տիեզերքի ա շխա տ ա նքի  
պ ա րզ  ու հասկանալի պ ա տ կե
րի հետ; Ւմ կարծիքով, Համբար
ձումյանը կոպեռնիկոսական 
մարդ էր՝ ծնված Պտղեմեոսի 
ժամանակներում; Բնության 
ամենահիմնական ասպեկտնե
րի վերաբերյալ ուսմունքի ա յդ
քա ն  մեծ փոփոխություններով 
պա րա դիգմը տեղաշարժելը 
մեծ ժա մանակ է պահանջում; 
Արիստարքոսի և էրատոսթենեսի 
առողջ դատողությունից մինչև 
Կոպեռնիկոսի հստակությունը 
անցան պտղեմեոսյան 1800 տ ա 
րիները; Ես հույս ունեմ, նկատի 
ունենալով առջևում փայլող Համ
բարձումյանի լույսը, որ ա յսօրվա 
աստղագետներն ավելի ա րա գ 
կազատվեն իրենց համակենտ 
րոն մակաշրջանակներից, որոնք 
պահանջում են պա շտպանել 
ոչնչից ամեն ինչի ակնթարթո
րեն ա ռաջացման տեսությու
նը, և կընտրեն դիտողական 
ճանապարհը, որպեսզի առավել 
խորն ըմբռնեն, թե իսկապես ինչ
պես է աշխատում Տիեզերքը;



ՎԻԿՏՈՐ
: V  ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ Հ

«Ծնվում են մարդիկ, որոնք դեմք ու դիմագիծ են տալիս իրենց 
սնուցող մայր ժողովրդին; Այդպիսիք էին Մեսրոպ Մաշտոցն ու 
Մովսես Խորենացին, Դավիթ Անհաղթն ու Անանիա Շիրակացին, 
Թորոս Ռոսլինն ու Գրիգոր Նարեկացին; Այդպիսին է Վիկտոր 
Համբարձումյանը»;

Մարտիրոս Մարյաև

ԶՈՐԻ ԲԱԼԱՑԱՆ
գրող, հրապարակախոս

0 Ե Ծ

ԵՐՐՈՐԴՈՒԹՑՈՒՆ

Հա յա ստ ա ն իր յուրա քա ն
չյուր այցի ընթացքում 

Վիլյամ Սարոյանը պ ա րտ ա 
դիր այցելում էր իր երկու ն շա 
նա վոր հասակակիցներին՝ 
ա կա դեմիկոս Վիկտոր Համ– 
բարձումյանին և Ամենայն հա 
յոց Վազգեն Առաջին կա թողի
կոսին; Իսկական հաճույք էր 
ստանում, երբ նրա նց կոչում 
էր «տղեկներ», «փոքրիկներ»; 
Բանն այն է, որ ն րա ն ք  երեքն 
էլ ծնվել են նույն տարում, երեք 
շա բա թվա  ժա մա նա կա հա տ վա 
ծում. Սարոյանը՝ օգոստ ոսի  31– 
ին Ֆրեզնոյում (ԱՄՆ), Հա մբա ր 
ձումյանը՝ սեպտեմբերի 18–ին 
Թբիլիսիում, Վազգեն Առաջինը՝ 
սեպտեմբերի 20–ին Բ ո ւխա րես  
տում; Եվ ա յդ տարբերությունը 
բա վա կա ն  էր, որ Վիլյ ամ Արմե- 
նակովիչը (ա յդպես կա տ ա կով  
մենք հա ճա խ  էինք դիմում Սա- 
րոյանին, և դա  միշտ էլ նրա  
ժպ իտ ն  էր առաջացնում) ձեռք  
ա ռներ իր հա րգա րժա ն  հա 
սակակիցներին; Եվ ա հա  այս 
տ ա րի լրանում է նրա նց բո յորի 
100–ամյակը;

Իմ կյանքում ինձ բախտ  է վի
ճակվել բոլոր երեք հանճարեղ 
տարեցների հետ, չնայ ած հսկա
յական տարիքա յին տարբերութ

յանը, ջերմ, բարեկամական հա
րաբերություններ ունենալ; Դրան 
նպաստ ել է նաև Հայաստանում 
«Լիտերատուրնայա գազետա»փ 
սեփական թղթակցի ա շխ ա տ ա ն
քի  առանձնահատկությունը; Եվ 
ահա  Աստված ինքը պատվիրեց 
այս սուրբ երրորդության (այդ
պես էին կոչում նրանց Հա յա ստ ա 
նում) 100–ամյակին պրպտելու իմ 
արխիվները, դիմանկարների թե

կուզև մի քա նի  շտրիխներով մեր 
ժամանակակցին տեղեկացնելու 
XX դարի երեք փայլուն հասա կա 
կիցների մասին, որոնք անջնջելի 
հետք են թողել հա մա շխա րհա 
յին գրականության, գիտության 
և հոգևոր կյանքի պատմության 
մեջ;

...Ինձ զա նգա հա րեց Սփյուռ

քահայության հետ մշակութային 
կապերի կոմիտեի նա խ ա գա հ  
Վարդգես Համազասպ յանը և 
հընթացս ասաց. «Սարոյանը հե
ռագիր է ուղարկել և խնդրում 
է, որ հենց դու նրան դիմավո
րես Ռիգայում»; Երկու տարի 
առաջ ես մի ամբողջ ամիս չէի 
բաժանվում գրողից, որին ողջ 
ա շխարհը գիտեր; Դա ոչ միայն 
իմ ցանկությունն էր, այլև յուրա-

տեսակ պարտք; Քանի որ ես, 
ամեն ինչից բացի, նաև խ մբա գ
րության հանձնարարությունն 
էի կատարում՝ երկխոսություն 
պատրաստել ամերիկացի գրո
ղի հետ; Նյութը տպ ագրվեց «Լի
տերատուրնա յա գազետայում» 
(«ԼԳ».–«ՀՀ») 1976թ. նոյեմբերին; 
Սարոյանը ոչ միայն պ ա տ ր ա ս  
տակա մ պատասխանում էր իմ 
հարցերին, այլև ինքն էր ինձ հա

Զ.Բալայաևը և Վ.Համբարձումյանը Մոսկվայում հացադուլի ժամանակ
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ՃԱՄԲԱՐՅՈՒՄՅԱՆ *+

Վ.Սարոյանի առաջին այցելությունը Բյուրական 1966թ.,
առաջին շարքում ձախից աջ՝ Վ.Համբարձումյան, Վ.Սարոյան, Ռ.Շահբազյան, 
Է.Պարսամյան
մար մտածում դրանք; Այդպես, 
ինձ առաջարկեց, որ ես նրան 
հարցնեմ կինոյի, հեռուստասութ- 
յան և պարբերական մամուլի 
մասին, որոնք հաջողությամբ և 
ճա կա տ ա գրի բերումով մրցակ- 
ցում են գրականության հետ;

– Ես միշտ սիրել եմ կի
նոն,– սկսեց Սարոյանը;– Շատ 
եմ ա շխատել նրա  համար, չար
չարվել նրա  հետ; Ւնչ վերաբե
րում է հեռուստատեսությանը, 
ա յստեղ հարցը ավելի բարդ է; 
Օրինակ՝ ես տանը հեռուստա֊ 
ցույց չունեմ; Առաջ կար, բայց 
դուրս շպրտեցի; Մի կողմից այն 
խանգարում էր ինձ, մյուս կող֊ 
մից այդ սատանա յական արկղը 
բռնություն և ստորություն է ք ա 
րոզում; Դրա պարզունակ հերոս  
ները մի ակնթարթում դառնում 
են նորաձևության օրենսդիրներ 
և երիտասարդության համար 
նմանակման օրինակներ; ճիշտ 
է, դրանից նաև ինչ—որ առումով 
օգուտ կա; Բոլոր ա նտ ա ղա նդ 
գրամոլները, որոնք ձա խող
վում էին գրականության մեջ, 
ա պ ա ստ ա ն են գտել հեռուստա
տեսությունում;

Մեծանում է մի սերունդ, որը

թերարժեք կդա ռնա  հենց նույն 
հեռուստահամաճարակի պ ա տ 
ճառով; Փրկությունն այն է, որ 
պ ետ ք է պա յքարել ոչ թե հեռուս
տատեսության՝ որպես նմանի 
դեմ, այլ ստորության, գորշութ
յան, աչք ծակող անտաղանդութ
յան դեմ; Ւզուր են այսօր ֆու֊ 
տուրոլոգները բարձրացնում 
ապագայում գրականության և հե
ռուստատեսության տեղի մասին 
հարցը; Ոչ մի բան ոչ այսօր, ոչ էլ 
հազար տարի անց չի փ ոխարի
նի Գոգոլի «Շինել»–ին;

...1978 թ. օգոստոսին ես «Լխ 
տերատուրնա յա գազետայում» 
Վիլյամ Սարոյանի 70–ամյակին 
նվիրված հոդված հրապա րակե
ցի; Իսկ մեկուկես ամիս անց, ինչ
պես արդեն ասվել է, հոբելյարին 
դիմավորում էի Դիգայի ծովային 
նավահանգստում; Ես նա խ օրոք 
հանդիպումներ էի կազմակեր
պել Դիգայում, Լենինգրադում, 
Մոսկվայում;

Դեռ առավոտ յան Լենինգրա- 
դում վայրէջքից առաջ նա  տեղե
կություններ էր ճշտում ինձանից. 
«Մոսկվայում օդա նավակա յանից 
ո՞ւր ենք գնա  յու»; Ես ասացի, որ 
միայն ոչ հյուրանոց, որովհետև

ուղիղ 11 —ին մենք պ ետ ք է լինենք 
«ԼԳ»–ում՝ գլխավոր խմբագիր 
Ալեքսանդր Չակովսկու մոտ; «Ես 
չեմ սիրում գլխավորներին; Ը նդ  
հանրապես ես ա յնքան էլ չեմ սի
րում պետերին; Այնպես արա, որ 
մենք 10 րոպեում ավարտենք»;

Մեր թերթը այն ժամանակ 
դեռևս տեղավորված էր Ցվետ- 
նոյ բուլվարում; Ես վստահ էի, որ 
Չակովսկու հետ զրույցը ինքս եմ 
թարգմանելու; Խորհրդային ժա 
մանակներում քչերն էին տիրա 
պետում օտ ա ր լեզվին; Ինչպիսին 
էր իմ զարմանքը, երբ Ալեքսանդր 
Բորիսովիչը, առույգությամբ դխ  
մավորելովմեզդռան մոտ, բա վա 
կան համարձակ ողջունեց հյուրին 
մաքուր անգլերենով; Սարոյանը 
դրվատեց առանձնասենյակի 
տիրոջը լավ անգլերենի համար 
և նույնիսկ նկատեց. «Զարմա
նալի է, որ Դուք խոսում եք ոչ 
թե ամերիկյան, այլ ա նգ լիական 
անգլերենով»; Եվ բարձր ծիծա
ղեց հանկարծակի ստացված բա
ռախաղից; Ի մեծ ուրախություն 
գլխավոր խմբագրի՝ Սարոյանը 
պ ա րզապես հաճոյախոսութ
յուն արեց. «ԼԳ»–ն Ամերիկայում 
ամենից մեջբերվող խորհրդա 
յին թերթն է»; Եվ ես հասկացա, 
որ ա յստեղ տասը րոպեով չես 
պրծնի, հատկապես եթե հաշվի 
առնենք, որ իմաստուն Չ ա կովս  
կին որոշել էր հայ հյուրին հյու֊ 
րասիրել հայկական կոնյակով; 
Ամբողջ երկու ժամ զրուցեցին եր
կու գրողները, և դա  բավարար 
էր, որ նրա նք բարեկամանան;

Հրաժեշտ  տալուց առաջ Սարո
յանը գանգատվեց, որ ես չա փա 
զանց խիստ և չափազանց հագե
ցած ծրագիր էի կազմել. միևնույն 
ժամանակ գովեց և ինձ, և  «ԼԳ»֊ 
ին, որ երկու տարի առաջ հրա
պ ա րա կվա ծ մեր հարցազրույցը 
«Սովետսկայա լիտերատուրան» 
ա րտ ա տ պ եց անգլերեն թա րգմա 
նությամբ; Խոսքը ավարտելուն
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Վ.Մարոյաև, Մ.Մարյաև, Վ.Համբարձումյաև

պես՝ պ ա տրաստվեց գնալ գլխա 
վոր խմբագրի՝ Սավա Դանգուլ^ 
վի մոտ՝ ևս մի նոր ընկեր ունենա
լու նպատակով; Այդպես էլ եղավ; 
Բայց պ ետ ք է ասեմ, որ ընկերներ 
գտնելու գործը դրանով չվերջա
ց ա

Երեկոյան Վախթանգովի 
անվան թատրոնում մենք դիտե
ցինք «Ռիլարդ Երրորդ» ներկա 
յացումը՝ ԽՍՀՄ ժողովրդական 
արտիստ  Հրաչյա Ղափլանյանի 
բեմադրությամբ; Կեսգիշերին՝ 
շեքսպիրյան Ռիչարդ Երրորդի 
դերակատա ր Միխայիլ Ուլյանովի 
հետ զրուցելուց հետո, Սարոյանը 
երջանկությունից գլուխը կորցրել 
էր; Սարոյանից պակաս երջանիկ 
չէի նաև ես՝ լինելով նրանց թա րգ
մանիչը;

Սարոյանը համարում էր, որ 
ինչքան ավելի տա ղա նդա վոր է 
գրականությունը, հատկապես 
պոեզիան, ա յնքան ոչ միայն 
ավելի դժվար, այլև ավելի ան
հնար է այն թարգմանել ուրիշ 
լեզվով; Իդեալականի համար 
ա յստեղ համարժեք տ ա ղա նդ  
է անհրաժեշտ ; Այլապես երկրի 
վրա չի լինի մշակույթների իս
կական փոխհարստացում; «Ես 
իմ ողջ կյանքը,– պատմում էր 
վարպետը,– տանջվել եմ այն 
պատճառով, որ մայրս՝ Թագու
հի Սարոյանը, որ միայն հայերեն 
գիտեր, չէր կարողանում կար
դալ իմ գրքերը; Բայց չէ՞ որ պ ա 

տահական չէ, որ ինձ համար իմ 
ա մենաթանկագին գործերից մե
կը՝ «Մարդկային կատակերգութ
յունը», նվիրել եմ մորս; Ն ախաբա
նում նրան դիմելով՝ ես գրել եմ. 
«Հույս ունեմ՝ շուտով մի ինչ–որ 
ոչ սովորական թարգմանիչ իմ 
գիրքը կթարգմանի հայերեն, 
դա  կտպագրեն այն տառերով, 
որոնք դու հեշտությամբ կկարո
ղանաս հաղթահարել; Եվ այդ 
ժա մանակ դու կկարողանաս հա
ճույք ստանալ՝ իմ պ ա տ մվա ծքնե
րը կարդալով հայերեն»;

Ավելի ուշ, երբ Սարոյանը, 
ճանապարհորդելով Թուրքիա֊

»* * ★★ ★ *
րության մեջ; Թող Վիլյ ամ Ս ա րո  
յանները ծնվեն նախնիների հո
ղում»; Հենց այդ խոսքերով էլ նա  
եզրափակեց «ԼԳ»–ում հրա պ ա 
րակված մեր երկխոսությունը;

Դա պ ա տահեց 1952 թ. սեպ
տեմբերին; Ես տասնյոթ տա րե
կան էի; Լուրջ վնասվածքներ 
ստանալուց հետո ես հիվանդա 
նոց ընկա;

Ինձ այցելության էին գալիս 
ոչ միայն հա մադասա րա նցի
ներս, այլև ուսուցիչները; Երբեք 
չեմ մոռանա  այն օրը, երբ Սոֆյա 
Համբարձումովնան՝ մաթեմա
տիկայի մեր լեգենդար ուսուց
չուհին, մտ ա վ  հիվանդասենյակ՝ 
բերելով մի փոքր տոպրակ թթի 
չիր և կոպիտ կազմով մի փ ոք
րիկ գիրք; Կարդալով անթաքույց 
հպարտությամբ լցվեցի նշա նա 
վոր հայրենակիցներիս նկա տ 
մամբ; Այդ նրա նք էին՝ Վիկտոր 
Համբարձումյանը, եղբայրներ 
Աբրահամ Ալիխանովը և Արտեմ 
Ալիխանյանը, գրեթե պատանի

Առաջին պլանում՝ Վ.Համբարձումյաև, Վ.Մարոյաև, Վ.Պետրոսյաև

յով, այցելեց իր նախնիների 
հայրենիք՝ Բիթլիս, ա յնտեղ ա յ^  
պիսի արտահայտություն արեց. 
«Վիլյամ Սարոյանը ծնվել է օտա-

Սերգեյ Մերգելյանը և այլք; էութ
յանս մեջ տպավորվեց Վիկտոր 
Համա զա սպ ի Համբարձումյանը;
Կամա թե ակամա, պ ա տահեց 59
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ա .

ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունում. ՄԳորբաչովը մոտեցել է 
Վ.Համբարձումյանին՝քննարկելու օրակարգի ընթացիկ հարցը

60

այնպես, որ ամբողջ կյանքում 
(եթե կարելի է այդպես ասել) ես 
հետևեցի մեծ գիտնականին; Մա
նա վա նդ  որ դա  ինձ բոլորովին 
հոգս չէր պատճառում;

Ավելի քա ն  երկու տա սնա մ
յակ գտնվելով տնից հեռու՝ ես, 
այդուհանդերձ, միշտ էլ տեղյ ակ 
էի, թե ինչ է կատարվում Հայ ա ս  
տանում և հատկապես հայրե
նի Ղարաբաղում; Նշենք, որ ես 
պատկանում եմ այն սերնդին, 
որը աշխարհում ամենից կար
դացողն էր; Ինչպե՞ս կարելի էր 
չհպարտանալ, երբ գտնվելով 
Կամչատկայում, կարդում ես այն 
մասին, որ Հա յաստանի Գիտութ
յունների ակադեմիա յի պրեզի
դենտը, ԽՍՀՄ Գիտությունների 
ակադեմիայի նախագահության 
անդամը, խորհրդային տեսական 
աստղաֆիզիկայի հիմնադիրը 
(թվարկումները կարելի է շարու
նակել) երկրորդ ա նգա մ ընտրվել 
է միջազգային ակադեմիական 
միությունների խորհրդի նա խ ա 
գահ; Եվ, իհարկե, զարմանալի 
ոչինչ չկար, որ ես երազում էի 
երբևիցե հանդիպել նրան;

...1968 թվականին նամակ 
ստացա  Կահիրեից; Հայկական

«Ջահակիր» թերթի մեր հայ
րենակիցները ինձ հայտնում 
էին, որ նորվեգացի լեգենդար 
ճա նա պ ա րհորդ Տուր Հեյերդալը 
Եգիպտոսում կառուցում է պ ա 
պիրուսից նա վ  և արդեն միջազ
գային անձնակազմ է հավաքում. 
բժիշկը անպայման պ ետ ք է լինի 
ԽՍՀՄ–ից; Նաև հայտնի դարձավ, 
որ Հեյերդալը գիտեր գետերով ու 
ծովերով ինքնաշեն «Վուլկան» և 
«Գեյզեր» նավերով բազմամսյա 
անցումներ կատ ա րա ծ երեք կ ա մ  
չատկացի ճանապարհորդների 
մասին, և որ նրանց մեջ բժիշկ 
կա; Իմ հայրենակիցներից իմա
նալով, որ այդ բժիշկը ես էի, 
նրանց խնդրել էր հաղորդել 
ինձ, որ արդեն ծանուցում է ու
ղարկել ԽՍՀՄ Գիտությունների 
ակադեմիայի պրեզիդենտ Կելդխ 
շին՝ խնդրելով բժիշկ հատ կա ց
նել; Ահա և առաջարկել էր ինձ՝ 
դիմել Կելդիշին;

Ես շտ ա պ  լուր ուղարկեցի 
Տուր Հեյերդալին; Երկրորդ հեռա 
գիրն ուղարկեցի Գիտությունների 
ա կադեմիա  և թռա  Մոսկվա; Այս
տ եղ իմ «պրավդայական» ընկեր 
Անատոլի Յուսինի հետ այցելե
ցինք խորհրդային գիտության

կաճառ; Մեզ ասացին, որ նման 
հարցերով ընդունում է ա րտ ա 
սահմանյան ուղևորությունների 
համար պա տա սխա նա տ ու չի
նովնիկը; Վերջինս խոսում էր մշու
շոտ և վերամբարձ; Չմոռացավ 
ակնարկել նաև անկետայի հին
գերորդ կետի մասին; Երեկոյան 
ես արդեն Երևանում էի; Մեկ օր 
անց Հայաստանում «Իզվեստիա- 
յի» սեփական թղթակից Բորիս 
Մկրտչյանի հետ մեկնեցինք Բյու
րական՝ ա ստղա դիտ ա րանի հիմ֊ 
նադրի մոտ;

Ես հուզվեցի. չէ՞ որ խոսքը ոչ 
միայն հանճարի հետ հա նդիպ 
մանն էր վերաբերում, այլև վա 
ղեմի երազանքիս իրականաց
մանը; Մտածում էի այն մասին՝ 
ինչպես նրան տեղեկացնեմ Տուր 
Հեյերդալի արշավախմբի մասին; 
Այսուհանդերձ, հետս վերցրի 
«Վուլկան» և «Գեյզեր» հանդես
ները; Վիկտոր Համազասպովիչը 
էջ էջի հետևից թերթում էր հան
դեսները, հետո գրպանից հանեց 
գրիչը, նայ եց ինձ, ժպտաց... Դա 
առաջին գրառումն էր հայերե
նով;

Ուշադիր լսե յով ինձ՝ Վիկտոր 
Համազասպովիչը ձեռքը մեկնեց 
հեռախոսին; Մի պահ այն մնաց 
օդում; Եվ նա  ոչ թե ինձ, այլ Բորիս 
Մկրտչյանին նայելով՝ ասաց. 
«Այդպիսի բաները նման ձևով 
չեն արվում; Պետք է Մոսկվա 
գնալ»; Այնուհետև հայ ացքը թե
քեց  ինձ ու ավելացրեց. «Վաղը 
ևեթ թռչում ենք Մոսկվա»;

ԽՍՀՄ Գիտությունների
ակադեմիայի պրեզիդենտի 
առանձնասենյակում Մ ստիս 
լավ Վսեվոլոդովիչը մի բաժակ 
թեյի շուրջ Համբարձումյանին 
ասաց, որ այդ հարցով զբա ղ
վում է ա րտա քին կապերի գծով 
աշխատակիցը; Նա ինձ ծանոթ 
չինովնիկն էր; Շրջանը փակվեց; 
Ես միանգամից գիտակցեցի իմ
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երազանքի ողջ ունայնությունը; 
Ազնվահոգի և միամիտ հանճար 
Վիկտոր Համազասպովիչը այդու
հանդերձ որոշեց հանդիպել 
այդ չինովնիկին, որը հանգիստ 
կրկնեց այն, ինչի մասին ինձ ասել 
էր երեկ չէ առաջին օրը; Համբար
ձումյանի ռեակցիան ինձ համար 
անսպասելի էր; ճիշտ է, այն 
դուրս չէր գա  լիս նորմատիվային 
բա ռա պ ա շա րի սահմաններից; 
Ասեմ միայն, որ հետագայում 
ես նրան երբեք չտեսա այդպես 
զայրացած;

Շուտով «ԼԳ»–ն հրա պ ա րա 
կեց իմ հերթական հոդվածը՝ իմ 
երազանքի մասին տ եղեկատ 
վությունը նա խ ա բա ն  դարձնե
լով; Մեկ շա բա թ անց «Կոմսո 
մոլսկայա պրավդան» արդեն 
պաշտոնապ ես տեղեկացրեց, 
որ պապիրուսե նա վով  կճանա 
պարհորդի Յուրի Սենկևիչը, որի 
հետ մենք ընկերացել էինք, և մեկ 
ա նգա մ չէ, որ նա  ինձ հրավիրել 
էր իր « Կինոճա նա պ ա րհորդո^  
յունների ակումբ» հաղորդմանը, 
իսկ ես նրան՝ Երևան; Բայցևայն- 
պես, այս պատմության մեջ ինձ 
համար գլխավորը այլ բան էր; 
Պարզվում է՝ Վիկտոր Համբար
ձումյանն ա յնքան էլ միամիտ չէր; 
Մաքրահոգի՝ այ ո, իսկ միամիտ՝ 
ոչ; Երբ մենք Կելդիշի մոտից վե
րադառնում էինք «Մոսկվա» հյու
րանոց, նա, մի պահ խորը շնչե
լով, նվիրական մի բան ասաց. 
«Այնուամենայնիվ, Ավետիք Իսա- 
հակյանը ճիշտ էր. «Սոցիալիզմը 
հակաբնական բան է»; Չնայած 
ԽՍՀՄ փլուզումը նա  ընդունեց 
միաժամանակ ինչպես անձնա 
կան, այնպես էլ մոլորակային 
դրամա; Քանի որ նրան ավելի 
շատ  հուզում էր այն, որ առանց 
Խորհրդային Միությ ան մեր մոլո
րակը կհիշեցնի զառամյա լ պ ա 
ռավի, որն իր ուսերին տանում է 
ձողը՝ մի լիքը և մի դա տա րկ դ ո ^

Հայաստաևի ԳԱԱ Նախագահություևում՝ ՂՄեդրակյաև, Վազգեև Առաջիև,
Վ.Համբարձումյաև, Գ.Գալոյաև, Գարեգիև Բ.

լով; Եվ ինքն էլ մեկնաբանեց այդ 
միտքը. «Եթե մենք չվերականգ
նենք հավասարակշռությունը, մո
լորակը կկործանվի»;

Նա անհանգստանում էր ինձ 
համար, ես՝ նրա; Եվ կարծես ես 
հանգստացրի նրան՝ ասելով, 
որ ամեն ինչ, համենայն դեպս, 
նույնիսկ հրաշալի ստացվեց, 
ամենակարևորը. «Իրակա
նացան իմ պատանեկության 
երազանքները. ես Ձեզ հետ ծա
նոթացա, ի լրումն դրան՝ մեկ 
ժամ առաջ ինձ թեյ ով հյուրասխ 
րեց ինքը՝ Կելդիշը»;

...Տարիներ (երկար տա րի
ներ) անց, լինելով ԽՍՀՄ ժո
ղովրդական պա տգամավոր, ես 
«Մոսկվա» հյուրանոցում քա ղ ա 
քա կա ն  հացադուլ էի հա յտարա 
րել՝ ի նշան բողոքի Գորբաչովի 
կողմից Ղարաբաղի օրինական 
իշխանությունը լուծարելու դեմ, 
որտեղ այն ժա մանակ ամենուր 
կա խված էր երբեմնի տ ա րա ծ
ված կարգախոսը. «Ամբողջ իշ
խանությունը՝ սովետներին»; Դա 
1990 թվականի սեպտեմբերի 9– 
ին էր; Հինգ օր անց իմ հյուրանո
ցային համար այցելեց Վիկտոր 
Համբարձումյանը; Այդ օրերին 
շատերն էին այցելում ինձ; Եվ մեծ

գիտնականի ու նաև խորհրդա 
յին պառլամենտի գործընկերոջս 
այցը ես ընդունեցի որպես սովո
րական երևույթ; Ինչպիսին էր իմ 
զարմանքը, երբ նա  իր՝ գրեթե 
82–ամյա տարիքում կտ րա կա նա 
պես հայտարարեց, որ կմիանա 
բողոքի այդպիսի ծա յրահեղ մի
ջոցին;

Ես հրաշալի գիտակցում էի մեր 
ժողովրդի առջև ունեցած իմ մեծ 
պա տասխանատվութ յան լրջութ
յունը, որն էլ թույլ տվեց համաձայ- 
նել համայն մարդկության հպար
տությունը համարվող հանճարեղ 
գիտնականի, իմաստուն ծերու
նա զա րդ  մարդու՝ վտանգավոր 
հետևանքներով հղի ծայրահեղ 
որոշմանը; Հիշեցի «Բյուրականի 
աչքը» գիրքը, որում պատմվում 
էր, թե ինչպես Վիկտոր Համբար- 
ձումյանի հայրը իր ութնամյա 
երեխային տարել է Թիֆլիս՝ մեծ 
բանաստեղծ Հովհաննես Թո^ 
մանյանի մոտ; Դա հայ ժողովր
դի համար ամենաողբերգական 
ժամանակն էր, ժամանակ, երբ 
Թումանյանը գլխավորեց Օս
մանյան կայսրությունում հայ երի 
ցեղասպանության զոհ–որբերի 
օգնության ընկերությունը; Եվ 
ծանոթանալով պ ա տա նի հան- 61
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ճարին՝ ժողովրդի վշտով լեցուն 
բանաստեղծը մարգարեաբար 
ասաց. «Նայելով այս տղային՝ 
ես այժմ հանգիստ  եմ հայ ժո
ղովրդի ա պ ագա յի համար»; 
Երկու օր անց ԽՍՀՄ նա խ ա գա հ  
Մ.Ս.Գորբաչովը սուրհանդակի 
հետ ուղերձ էր ուղարկել, որում 
ակադեմիկոսին շնորհավորում էր 
ծննդյան օրվա  ա ռթիվ  և խնդրում 
դադարեցնելհացադուլը; Կարդա
լով շնորհավորանքի տեքստը՝ 
Համբարձումյանը դիմեց ցրիչին. 
«Փոխանցեի, խնդրեմ, Միխա- 
յիլ Սերգեևիչին, քա նի  որ նա  
խնդրում է դադարեցնել քա ղ ա 
քա կա ն  ակցիան, ա պ ա  կարող 
էր նշել նաև հացադուլ հա յտարա 
րած իմ ընկերների անունները; 
Իսկ այսպես լավ չի ստացվում; 
Նաև փ ոխանցեի, որ մենք 
կգնանք մինչև վերջ; Եվ անձամբ 
ես երբեք չէի գնա  այսպիսի ծայ
րահեղ քա յ յի, եթե վստահ չլինեի 
իմ քայլի ճշմարտացիության 
մեջ»; Ավա՜ղ, մեկ շա բա թ  անց 
բժիշկը, որն ամեն օր զննում էր 
մեզ (մենք պահպանում էինք ք ա 
ղա քա կա ն հացադուլների բոլոր 
օրենքները), ստիպված էր շտ ա պ  
օգնություն կանչելու; Հիվանդութ
յան հատուկ թերթիկում հայտն
վեց վերջին գրառումը. «Վիկտոր 
Համբարձումյանի մոտ ի հայտ 
են եկել ուղեղի արյ ան շրջանա
ռության վտանգավոր նշաններ՝ 
դժվարացնելով նրա  տ եղա շա րժ
վելը; Նրա տարիքում ուժերի 
անկումը, կենսունակության նվա 
զումը անդառնալի կարող է լինել՝ 
հասցնելով ամենալուրջ, ծանր 
հետևանքների»;

Շուտափույթ մեզ մոտ եկան 
գիտնականի կինը՝ Վերա Ֆյոդ^ 
րովնան, և որդին՝ Ռուբեն Վ իկտ^ 
րովիչը; Երեք շա բա թվա  լարված 
օրերից ամենածանրը այդ օրն էր 
ինձ համար;

Իմ հոգուն թանկ ու հարա 

զատ  մարդու կյանքի համար 
ա հա գնա ցող  անհանգստությու
նը հստակ գիտակցումն էր այն 
բանի, որ մեր բաժանումը անխու
սափելի է;

Անմիջապես գնալուց առաջ 
Վիկտոր Համազասպովիչը մո
տ եցա վ իմ մահճակալին; Մենք 
գրկախառնվեցինք; Ես կամաց 
շշնջացի. «Շնորհակալություն, որ 
Դուք կաք, շնորհակալություն Ձեր 
դասերի համար»; Նա մի քա նի  
խոսք ասաց Ղարաբաղի մասին 
և վերջում ավելացրեց. «Կներես, 
ես չէի ուզում»...

Սուրբ Երրորդության այրերից 
ամենաերիտասարդը և ամե
նասուրբը Լևոն Պ ա րա նն էր. 
այդպես էր համայն հայության 
ա պ ա գա  կաթողիկոսի՝ Վազգեն 
Առաջինի աշխարհիկ անունը; Նա 
ծնվել է Բուխարեստում 1908թ. 
սեպտեմբերի 20-ին;

Ստեփանակերտի մեր տան 
պա տից կա խվա ծ են իմ նա խ ա 
պապի՝ Հովհաննեսի և տատիս՝ 
Շողակաթի նկարները; Պապս 
հայ հոգևորականի պատկառելի 
սև պա րեգոտ ով  է զգեստ ա վոր
ված; Հավանաբար, նաև այդ 
հանդերձանքն է պատճառը, որ 
ես միշտ մեծ երկյուղածություն, 
ակնածանք և ջերմ վերաբեր
մունք եմ տածել խստաոճ պա րե
գոտ  հա գա ծ հայ քա հանաների 
նկատմամբ; Բայց... դեռ վաղ 
մանկությունից ես իմացել եմ, որ 
մենք՝ հայերս, ունենք ամանա- 
ամանամեծ գլխավոր քահանա , 
ում, շա՜տ-շա՜տ բարձր դասելով, 
մեծարում են՝ կոչելով Ամենայն 
հայոց կաթողիկոս; Լայն աշ
խարհագրություն է ընդգրկում 
և չափազանց բարձր է հնչում 
«ամենայն հայոց» բա ռա կա պ ա կ
ցությունը;

Եվ, իհարկե, ես չէի կարող

երևակայել, գուշակել, անգամ 
պատկերացնել, որ ոչ միայն 
կտեսնեմ, կծանոթանամ, այլև, 
եթե կարելի է այդպես համարել, 
կընկերանամ նրա  հետ;

Այդ ամենն սկսվեց Սիլվա 
Կապուտիկյանի տանը; 1979թ. 
հունվարի 20–ին Սիլվա Կապու
տիկյանի տանը նշում էինք նրա  
60–ամյակը; Սեղանի գլխին 
նստել էր Ամենայն հայոց Վազ
գեն Առաջին կաթողիկոսը; 
Ավանդական, պ ա րտ ա դիր կե
նացներից հետո սկսվեցին երկ
խոսությունները, մենախոսութ
յունները, զրույցները; Եվ ամենից 
շատ  երեկոյի էպիկենտրոնում 
գտնվում էին բանաստեղծուհին 
և նորին սրբությ ունը; Ինչ–որ մի 
պահ, ինչ–որ մի ա ռիթով տ ա ն
տիրուհին հարցրեց պ ա տ վա 
վոր հյուրին. «Լավ հիշում եմ, 
որ արդեն մանկությունից ես բա
նաստեղծություններ էի խզբզում, 
իսկ Դուք ե՞րբ զգացիք, որ հոգևո
րական դառնալը ձգում է Ձեզ»; 
Նորին սրբությունը իր պ ա տ ա ս
խանը ա յնքան ա րա գ  սկսեց, 
կարծես պ ա տ րա ստ  էր հարցին. 
«Առաջին ա նգամ ես ակամա  
մտածեցի ոչ թե իմ՝ հոգևորակա
նի դերում լինելու մասին, այլ հենց 
իրենց՝ հոգևորականների դերի 
մասին մեր ժողովրդի կյանքում»; 
Եվ առանց կանգ առնելու՝ շարո^ 
նակեց. «Բուխարեստում, որտեղ 
ես ծնվել եմ, ավարտել դպրոցը, 
պետա կան համալսարանի գրա 
կանության և փիլիսոփայության 
ֆակուլտետը, ինչպես և դուք, բա 
նաստեղծություններ էի խզբզում; 
Դասավանդում էի հայկական 
դպրոցներում, հրատարակում 
էի «Հերկ» ամսագիրը, գրում էի 
գրա կա նա գիտ ա կա ն հոդված
ներ; Կարդալով Ֆրանց Վերֆելի 
«Մուսա լեռան 40 օրը»՝ անմիջա
պես գրիչ վերցրի; Ի դեպ, հենց 
Վերֆելն էլ, կարելի է ասել, գլխա-



վոր մեղավորն էր, որ ես առաջին 
անգամ, իսկապես, մտածեցի 
հոգևորականի ճակա տ ա գրի 
մասին; Ինձ վրա վեպում ան
ջնջելի տպավորություն թողեց 
երկխոսությունը՝ գլխավոր հերոս 
Գաբրիել Բագրատյանի և տեղի 
հայկական հոտի առաջնորդ տեր 
Հայկազունի միջև; Դժբախտութ
յուն է մոտենում, թշնամին տան 
շեմին է; Եվ Բագրատյանի այն 
հարցին, թե՝ «Ի՞նչ եք դուք անելու 
ժողովրդի փրկության համար», 
հոգևորականը պատասխանում 
է՝ աղոթելու եմ; Բագրատյանը 
հեգնա նքով ասում է. «Միայն 
մի  մոռացեք, որ երբեմն մեզ էլ 
է պ ետ ք հենց իրեն՝ Աստծուն օ գ 
նել»; Նա համարում էր, որ «Աստ
ծուն օգնել» բանաձևի մեջ ավելի 
շատ  ռազմա վա րա կա ն գործո
ղություն կա, քա ն  ժողովրդա 
կան հայտնի «Աստծու վրա հույս 
դիր, բայց ինքդ մի  թուլացիր» 
ասացվածքի մեջ»;

Ինձ զա րմանք պա տ ճառեց 
այն, որ ութսունամյա սպ իտ ա կա 
մորուք տարեց մարդը մանրա 
մասնորեն հատվածներ էր հիշում 
այն գրքից, որի մասին այն ժա մա 
նակներում մենք միայն գաղտնի 
խոսակցություններից գիտեինք; 
Տարիներ անց ես իմացա, որ 
մինչև պատերազմը Ամենայն հա
յոց կաթողիկոսը հրապարակել 
էր լայնածավալ հետազոտական 
ա շխա տ ա նք՝ «Մուսա լեռան 40 
օրը» գրքի մասին, որը 1934–35 
թվականների ընթացքում հասց
րել էին թարգմանել 36 լեզունե
րով; Եվ ահա  80–ականների 
սկզբին Վազգեն Առաջինի ա շխ ա 
տանքը թարգմանեցին ռուսերեն 
և հրատարակեցին «Դրուժբա 
նարոդով»–ում;

Ես տեսել եմ, թե ինչքան 
դժվար էր այդ մարդու համար 
ապրել և ծառայել մի պետության 
մեջ, որտեղ, օրինակ, ուսանողին

ՎԻԿՏՈՐ
: V  ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ Հ

Ս.Կապուտիկյանը Վ.Համբարձումյանի աշխատասենյակում

կարող են դիպ  յոմից զրկել, եթե 
նա  «երկու» ստանա, այսպես կոչ
ված, գիտական աթեիզմից; Դա 
նրան զարմացնում էր արդեն այն 
պատճառով, որ նա  լավ գիտեր 
ռուս դասական գրականությունը 
և ռուս փիլիսոփաներին, հա տ կա 
պես Նիկոլայ Բերդյաևին և Սերգեյ 
Բուլգակովին, որոնք թա րգմա ն
ված էին եվրոպական լեզունե
րով; Գիտեր և այն, որ այդ ու շատ 
այլ փիլիսոփաներ սկզբից մա րք
սիստներ էին, իսկ հետո դարձան 
կրոնական փիլիսոփաներ; Դա 
նշանակում էր, որ գիտական 
աթեիզմի դասախոսները, ուզում 
էին, թե չէին ուզում, ըստ իրերի 
տրամաբանության, պարտավոր 
էին հերքել նույն Բերդյաևի և Բուլ֊ 
գակովի աշխատությունները; 
ճիշտ է, այդ թեմայով նա  ոչ մեկի 
հետ չէր խոսում; Դեռևս իր պ ա տ 
րիարքական պարտականութ
յունները ստանձնելուց առաջ՝ 
1955 թվականին, նա  Մ. Սուսլո

վի ա պ ա րա տ ի չինովնիկներից 
խիստ հրահանգ ստ ա ցա վ  այն 
մասին, որ նրան (ազգի հոգևոր 
պատրիարքին) արգելվում է 
զբաղվել կրոնական քարոզչութ֊ 
յամբ;

Հայ եկեղեցուն և հոտին չվնա- 
սելու համար պատրիարքը, ինչ
պես ինքն էր ասում, «չէր զբաղ
վում քաղաքականությամբ»; Եվ 
դա  այն դեպքում, երբ Վազգեն 
Առաջինի անունը լայնորեն հայտ
նի էր խաղաղության մարտիկնե
րի շարքերում; Նա արժանացել 
էր ժո յիո Կյուրիի անվան խ ա ղա 
ղության մրցանակին;

Այնուամենայնիվ, մեր կաթողի
կոսի կենսագրության շատ  ման
րամասներ մեզ հայտնի դարձան; 
Հայ մեծ գրող–ճակատային Սերո 
Խանզադյանը պատմում էր, թե 
ինչպես մի ա նգա մ էջմիածին՝ 
կաթողիկոսի մոտ էր եկել հոլո 
քոստ ի ուսումնասիրող պ ա տ մա 
բան Ս. Ս. Վիլենսկին, որը լավ 63
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գիտեր պա տերազմի տարինե
րին Նորին սրբության կա տա րած 
սխրանքի մասին, երբ վերջինս 
գեստապոյականներից թաքցրել 
էր ավելի քա ն  200 հրեաների՝ 
շատ  լավ գիտակցելով, թե ինչ
պիսի պ ա տ իժ  է սպասվում իրեն 
ձախողման դեպքում (վերջերս 
հայկական հեռո ւստ ա տ եսո^  
յամբ հարցազրույց ցուցադրեցին 
Սեմյոն Սամուիլովիչի հետ);

...1990 թ. սեպտեմբերի 29–ին՝ 
քա ղա քա կա ն  հացադուլի 21 –րդ 
օրը, անսպասելի բացվեց իմ հյու
րանոցային համարի դուռը, և 
երևաց ա շխարհի բոլ որ հայ երին 
ծանոթ Վազգեն Առաջին կա թողխ  
կոսի կերպարանքը; Նա մի պահ 
կանգ ա ռա վ  դռան արանքում՝ 
հենվելով դրվա գա զա րդ  գա վա 
զանին; Ապա դա նդա ղ  շարժվեց 
դեպի սենյ ակի կենտրոն; Նայ եց 
ինձ և կողքիս կանգնած Սոս 
Սարգսյանին; Հա յացքը ուղղեց 
հարդարված մահճակալին, որը 
որբացել էր Վիկտոր Համբար- 
ձումյանի գնալուց հետո, և ընդգծ
ված հանգստությամբ ասաց. 
«Ես ոչ միայն Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսն եմ; Ես նաև ԽՍՀՄ 
ժողովրդական պ ա տ գա մավոր 
եմ, ինչպես և դուք; Ահա և ես 
որոշեցի զբաղեցնել հիվանդա 
ցած Վիկտոր Համբարձումյանի 
տեղը; Ծայրահեղ դեպքում ես 
առանց ձեզ էջմիածին չեմ վերա
դառնա»...

Նրա կերպարում, նրա  իմաստ 
նության մեջ ինչ–որ բան կար Ս ո  
ղոմոն թագավորից; Պատրիարքը 
հենց այնպես չէր եկել էջմիածնից 
մեզ մոտ; Նա տեղյակ էր ոչ միայն 
Հա յաստանից և աշխարհի հայ
կական սփյուռքից մեզ ուղարկ
ված հազարավոր հեռագրերի 
մասին, տեղյակ էր հանրապե
տության Գերագույն խորհրդի՝ 
մեզ ուղղված դիմումին, նա խ օ-
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հայտնի գրողների նամակին, 
նաև գիտեր, որ մինչև վերջ գնա 
լու մեր որոշումը առավել քա ն  
լուրջ էր; Բայց նա  նաև հստակ 
գիտեր ամենագլխավորի մասին. 
մենք երբեք Ամենայն հայ ոց կա
թողիկոսին թույլ չէինք տա  գնալ 
նման վտանգավոր ռիսկի;

Ես երկար աղաչում էի 
նրան հրաժարվել իր որևէ 
անայլընտրանք որոշումից; Բայց 
ամեն ինչ ապարդյուն էր; Նա 
անդրդվելի էր; Վերջապես մենք 
հանձնվեցինք; Նա լայն ժպտաց՝ 
կկոցելով մեծ, բարի աչքերը; Մի 
կողմ տ ա րա վ  պարեգոտը, աբայի 
լայն գրպաններից հանեց չորս 
տանձ և հերթով մեկնեց մեզ; Հա 
մը անհնար էր նկարագրել; Չէ՞ որ 
բանը միայն այն չէր, որ երեք շա 
բաթ բերաններս փշուր անգամ 
չէինք դրել; Այլ նաև այն, որ այդ 
տանձերը քաղել էր ինքը՝ կաթո
ղիկոսը, այն էլ Սուրբ էջմիածնի 
վեհարանի այգուց;

Սուրբ Երրորդություն... Հայր 
Աստված, Նրա Որդին և Սուրբ 
Հոգին; «Հայր մերից» աստվա- 
ծաշնչյան այս բա ռա կա պ ա կ
ցությունը լայնորեն կյանքում 
օգտագործվում է ինչպես գրա 
կանության մեջ և արվեստում, 
այնպես էլ կենցաղում; Ես երբեք 
չեմ մոռանա  հացադուլի վեր
ջին օրվա  այն ուշ գիշերը, երբ 
երկարատև զրույցի ընթացքում 
ես հարցրի Վեհափառին. «Դուք 
ունե՞ք «Ձեր» սուրբ երրորդութ
յունները»; Նա հեռվից սկսեց; 
Պատմեց այն մասին, որ մինչև 
հոգևորականի աստիճան ընդու
նելը և քա հա նա  դառնալը, ինքն 
իր համար «փրկարար հա յտնա
գործություն» է արել; Այսպես՝ 
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղ
ծեց այբուբենը և դրանով, ինչ
պես արքեպիսկոպոս Մաղաքիա

Օրմանյանն է գրում, առաջին 
հերթին վանեց չարը; Պարզ
վեց՝ դա  քիչ էր; Անհրաժեշտ էր 
դպրոցներ բացել, երեխաներին 
այբուբենը սովորեցնել. դա  էլ քիչ 
եղավ...Պետք էր լուսավորչական 
վեկտորների ամբողջ համալիր 
ստեղծել...

Եվ ահա  համայն հայության 
ա պ ա գա  կաթողիկոսը հին հայոց 
երեք սրբերի՝ որպես մեկ միաս
նություն, կարգում է իրեն ուսուցիչ
ներ. Սուրբ Սահակին (որին նույն 
Օրամանյանը մարդու լուսավո
րիչ էր կոչում)՝ «գրականության 
և հոգևոր դաստիարակության» 
վեկտորի, Սուրբ Գրիգոր Լուսա- 
վորչին՝ որպես հոգու լուսավո
րիչ՝ «հավատի» վեկտորի, Սուրբ 
Ներսեսին՝ որպես սրբերի լուսա
վորիչ՝ «բարի կամքի և բարքերի 
տարածման» վեկտորի;

Ակնհայտ է՝ խոսքը մեծ ծրա գ
րերի և սուրբ սկզբունքների մա
սին է; Այնպես որ, եթե ցանկա 
ցած դպրոցի ստեղծման համար 
(այդ բառի ամենալայն իմաս
տով) հիմք չծառայեն այդ սուրբ 
սկզբունքները և վեկտորները, 
էությամբ մարդը կատարյալ չի 
դառնա, պետությունն էլ, ինքնին, 
անկում կունենա;

Ես հաճախ  եմ մտածում այդ 
մեծ երրորդության, այդ սուրբ 
նահապ ետների մասին՝ ամեն 
անգամ զուգահեռ անցկացնե
լով այժմ արդեն հարյուրամյա 
իմաստունների՝ Վիլյ ամ Ս ա ր ո ա  
նի, Վիկտոր Համբարձումյանի և 
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազ
գեն Առաջինի միջև; Նրանք բնութ
յամբ խա ղա ղև  համերաշխ  են եղել 
և «հացից հետո հիմնականը և 
ամենակարևորը դպրոցն են» հա
մարել; Սրանք կյանքի դասեր են;
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Մարսի վրա հ ետ ա զոտ ող  
ները հայտնաբերել են 

ֆուտբոլի դաշտի մեծության յոթ 
քա րանձավ;

^ Տ ^ - ի  «Մարս Ոդիսևս» 
արբանյակից ստացված լու
սանկարների վերլուծության 
շնորհիվ Արսիա հսկայական 
հնագույն հրաբուխ-լեռան մո
տակայքում հայտնաբերվել 
են մուգ բծեր, որոնք նման չեն 
ասուպային խա ռնարանների,քա 
նի որ դրանց վրա բացակայում 
են պայթյունի և օղակաձև  ալիքի 
հետքեր; Հյուսիսային Արիզոնայի 
համալսարանի գիտնականների 
և նրանց գործընկերների կարծի
քով՝ ենթադրյալ քա րա նձա վնե
րի լայնությունը կազմում է 100-

300 մ, իսկ խորությունը՝ 125 մ; 
Գիտնականները դրանց տվել են 
իրենց սիրենների անունները՝

Ջ8 «0բ6 2007, ^ 7

Դինա (06Ր8), Քլոյա (Շհ1օ6) 
Ուենդի (^6ոճ7), էննի (^ոու6), 
էբբի (^ԵԵ67), Նիկի (Աւա) և 
Ջեննի (յ68ՈՈ6); Քարանձավնե
րը կարող են ծառայել որպես 
թաքստոց մակերեսին հասնող 
ճառագայթումից, ուստի դրանք 
կյանքի ա մա նա հա վանական 
ապաստարաններն են; Դրանց 
ներսում կարող է լինել սառույց, 
որը կօգնի մարդու մասնակցութ
յամբ Մարսի ա պ ա գա  ուսումնա
սիրությունների գործում; Իսկ 
«Մարսի հետախույզ» արբան
յակը թույլ կտա  իրականացնել 
ենթադրյալ քարանձավների՝ 
թեք դիրքից դիտումները; Հետ ա 
զոտման արդյունքերը ներկա յաց
վել են 2007 թ. մարտին Տեխա- 
սի նա հա նգի Լիգա  քաղա քում 
կա յացած գիտաժողովում, որը 
նվիրված էր Լուսնին և մո ̂ ա կ 
ներին։

Ինչպես երևում է մոդելային նկարից, 
որ ստեղծել է նկարիչը՝ լուսանկարների 
հիման վրա, Մարսի խառնարանները ի 

ցույց են դնում ստորգետնյա քարանձավ
ների առկայությունը։
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Հայտնագործության մա
սին եվրոպացի գիտ նա 

կանները հաղորդել են Ֆրանսիա
յի Նանտ քաղա քում կա յացած 
գիտաժողովում; Այս մասին մա
մուլի հաղորդագրությանը կա
րելի է ծանոթանալ Հարավային 
կիսագնդի ա ստ ղա գիտ ա կա ն հե
տազոտությունների եվրոպական 
կազմակերպության կայքում;

Հա յտնաբերված բոլոր մո
լորակները պատկանում են 
Գերերկիր (ՏսթՑՐ-ԸՅՐէհ) մոլորակ
ների դասին. մոլորակներ, որոնց 
զանգվածը մեծ է Երկրի զա նգվա 
ծից, բայց փոքր է Նեպտունի և 
Ուրանի զանգվածներից, որոնք 
ծանր են Երկրից հա մա պ ա տ ա ս
խանաբար 17 և 14,5 անգամ; 
Նոր բացահա յտված մոլորակ
ների զանգվածը 4.2, 6.8 և 9.4 
անգամ մեծ է Երկրի զանգվածից; 
հՕ 40307 անվանումը ստացած 
աստղի շուրջ այդ մոլորակների 
պտույտի տևողությունը կազմում 
է 4.3, 9.6 և 20.5 օր;

հԾ 40307 աստղը գտնվում է 
Երկրից 42 լուսատարի հեռավո
րության վրա՝ երկնքի այն հա տ 
վածում, որտեղ գտնվում են Ոսկե 
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ձկան և Գեղանկարչի համաստե
ղությունները; Աստղի զանգվածը 
մոտավորապես կազմում է Արևի 
զանգվածի 80%-ը;

Մոլորակների որոնման հա
մար ժնևի աստղա դիտ ա րա նի 
աստղագետները Միշել Մայորի 
գլխավորությամբ օգտագործել 
են արդեն սովորական դարձած 
տեխնոլոգիա; Մոլորակների
հայտնաբերման հիմնական
դժվարությունը նրանում է, որ 
դրանք զուրկ են սեփական 
ճառագայթումից, ուստի գրեթե 
անտեսանելի են; Սակայն աստղի 
շուրջ պ տ տ վող  այդ մոլորակները

կարելի է հայտնաբերել՝ չափելով 
դրանց շարժման աննշան շեղում
ները. մոլորակների գրավիտա- 
ցիան մի փոքր կորացնում է ա ստ 
ղի հետագիծը և առաջացնում է 
թեթև տատանումներ;

Այդ եղանակով հա յտնաբեր
վել են Յուպիտերի մեծությամբ 
տասնյակ հսկայական մոլո
րակներ; Սակայն ավելի փոքր 
մոլորակների հայտնաբերման 
համար անհրաժեշտ  են դրանց 
շարժման հետագծի շատ  ավելի 
ճշգրիտ չափումներ; Օրինակ՝ 
երեք գերերկրների կողմից
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ա ռաջա ցրա ծ հՕ 40307-ի տ ա 
տանումների արագությունը կազ
մել է մոտավորապես 2 մետր 
վայրկյանում;

Նման աննշան տատանում
ներ գրանցելու համար ա ստ ղա 
գետներն օգտվել են հ ^ Բ Տ  
(հւցհ ^օօսՐ8Շ7 1̂յՃ1ձ 1 V6Iօ̂ է̂V 
Բ1ցո6է Տցյ^ ց^ տեսագծային 
արագության գերճշգրիտ  չափիչ՝ 
մոլորակների որոնման համար) 
սարքից, որը տ եղադրված է Չխ  
լիի Լա  Սիլլա քաղա քում  գտ նվող 
Եվրոպական հարավային ա ստ 
ղադիտարանում;

Դեվիդ Չարբոնոն՝ Հարվարդի

ղերի 30 %-ի շուրջ պտտվում են 
համեմատաբար փոքր մո լորակ- 
ներ, որոնց զանգվածը մեծ է երկ
րայինից 4-30 անգամ;

Մինչև այժմ կարծում էին, որ 
Տիեզերքում մոլորակների մեծ 
մասը Յուպիտերի պես հսկաներ 
են; Սակայն մո յորակների հայտ
նաբերման եղանակների կա տ ա 
րելագործմանը զուգահեռ՝ այդ 
տեսակետն ավելի ու ավելի մեծ 
կասկած է առաջացնում;

աստղաֆիզիկայի սմիթսոնյան 
կենտրոնի մասնագետը, որն ու
սումնասիրում է Արեգակնային 
համակարգից դուրս գտ նվող 
մոլորակները, կարծում է, որ 
հա յտնաբերված մոլորակային 
համակարգը գիտնականնե
րին կօգնի ուսումնասիրելու մեր 
Արեգակնային համակարգը; 
Բացի այդ, այս հայտնագործութ
յունը, ինչպես նաև Մայորի և 
նրա  գործընկերների կատա րած 
երկու հարյուրից ավելի աստղերի 
հետազոտությունը թույլ է տա  լիս 
ենթադրել, որ Արևին նման աստ-
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«Ակադեմիկոս Վ.Հ.Համբարձումյանի կերպարը 
ականավոր հետազոտողի կերպար է, որն 
արդեն հայտնի փաստերի խոր վերլուծության 
հիման վրա կանխատեսում և ձևակերպում է այն 
օրինաչափությունները, որոնք բացատրում են այդ 
փաստերը; Բնության ճանաչման ընթացքում Վիկտոր 
Համազասպովիչը հանդես է գալիս որպես ականավորա ,
աստղաֆիզիկոս, ֆիզիկոս և մաթեմատիկոս»;

է.Ռ.Մուստել
. ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ

Ինձ համար մեծ պ ա տ իվ  է 
հանդես գա լ ականավոր 

գիտնական, ակադեմիկոս Վ. Հ. 
Համբարձումյանի մասին զեկու
ցումով; Ես լավ էի ճանաչում Վ. 
Հ.Համբարձումյանին, սակայն, 
ցավոք, ինձ չհաջողվեց նրա  հետ 
հա մա տ եղ գիտ ա կա ն ա շխ ա 
տ ա նքով  զբաղվել; 1948 թվա կա 
նին, երբ ես ընդունվեցի Լենինգ- 
րադի պետա կան համալսարան, 
Վ.Հ.Համբարձումյանն արդեն հե
ռացել էր ԼՊՀ-ից և աշխատում էր 
Հայաստանում; ԼՊՀ-ում իմ ուսու
ցիչն էր Վ.Հ.Համբարձումյանի լա
վագույն աշակերտ ակադեմիկոս 
Վ.Վ.Սոբոլևը; Այդ պ ա տ ճա ռով  
ինչ-որ չափով ես ինձ համարում 
եմ Վ.Հ.Համբարձումյանի գ իտ ա 
կան հետնորդը; Վիկտոր Համ- 
բարձումյանի հետ շատ  հաճախ 
էի հանդիպում գիտաժողովների 
ժամանակ, նրա  հետ քննարկում 
էի գիտ ական հիմնահարցեր և 
գիտա կա ն հետազոտություննե
րի կազմակերպման հիմնախն- 
դիրներ; Շփումը այդ նշանավոր, 
հզոր և տ աղա նդա վոր անձնավո
րության հետ մեծ ազդեցություն 
ունեցավ իմ՝ որպես գիտ նա կա 
նի ձևավորման վրա;

Երբ ինձ առաջարկեցին 
Վ.Հ.Համբարձումյանի գ իտ ա 
կան գործունեության մասին 
զեկուցում կարդալ, աչքի անց
կացրի նրա  գիտ ակա ն հոդված
ները և եկա այն եզրակացության, 
որ կեսժամյա և անգա մ մեկ- 
ժամյա  զեկուցման համար այդ 
ծավալի նյութը անընդգրկելի է;
Ուստի, խորհրդակցելով գործըն
կերներիս հետ, որոշեցի ընտ
րել առանձին աշխատանքներ, 
որոնք վճռորոշ ազդեցություն 
են ունեցել աստղագիտության 
զարգա ցմա ն վրա և որոնք 
խստագույնս բնորոշում են Համ
բարձումյանի բազմակողմանի 
գործունեությունը; Անտարակույս, 69
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Վիկտոր Համբարձումյանի մեծա
ծավալ գիտ ական ժառանգությու
նից դժվար է անել միանշանակ 
ընտրություն, և իմ ընտրությունը 
կողմնակալ է; Մեկ ուրիշը կանգ 
կառներ այլ արդյ ունքների վրա; 
Բայց ես հույս ունեմ, որ ինձ կհա
ջողվի ցույց տալ Վ.Հ.Համբար
ձումյանի բացառիկ դերը ա ստ 
ղագիտության, ինչպես նաև այլ 
գիտությունների զարգացման 
գործում;

Վ.Հ. Համբարձումյանն ապրեց 
երկար գիտ ա կա ն կյանք, և 70 
տարի առաջ նրա  ստացա ծ ա րդ
յունքներն այժմ կարող են թվալ 
հանրահայտ, բայց այն ժա մա 
նակ նրանք, անկասկած, նոր 
փաստեր էին, որոնք հաճախ  հեր
քում էին գոյ ություն ունեցող տե- 
սակետները՝ այս կամ այն երևույ
թի վերաբերյալ;

Ոչ ստացիոնար աստղերի 
հետազոտության բնագավառի 
վա ղ  շրջանի ա շխատանքներից 
կուզենայի կանգ առնել Վիկտոր 
Համբարձումյանի ա ռաջարկած 
մոլորակաձև միգամածություննե
րի միջուկների ջերմաստիճաննե
րի որոշման մեթոդի վրա;

Մոլորակաձևմիգամածություն- 
ները շատ  հետաքրքիր օբյ եկտ- 
ներ են; Դրանց ձևերի բա զմա զա 

նությունն ուղղակի ապշեցուցիչ 
է; Գլխավորապես ինտենսիվ 
էմիսիոն գծերից բաղկացած 
նրանց սպեկտրները ա րմա տ ա 
պես տարբերվում են աստղերի 
կլանման սպեկտրներից;

Մինչև Վ.Հ.Համբարձումյանի 
ա շխա տա նքները կարծիք էր 
հայտնվել, որ մոլորակաձև միգա 
մածությունների լուսարձակումը 
նրանց կողմից կլանված կենտ
րոնական աստղի լուսավորման 
վերալուսարձակումն է; Զանստ- 
րան առաջարկեց կենտրոնա
կան աստղի ջերմաստիճանների 
որոշման մեթոդ՝ օգտագործելով 
ջրածնի էմիսիոն գծերի ինտենսի
վությունները՝ չափված աստղի 
անընդհատ սպեկտրի համեմա
տությամբ; Ջերմաստիճանները 
(աստղի շատ  կարևոր բնութա
գիրը) շատ  բարձր ստացվեցին՝ 
100 000 ^֊ին մոտ; Զանստրայի 
մեթոդի կիրառման դժվարութ
յունը նրանում էր, որ պ ետ ք էր 
չափել շատ  ինտենսիվ էմիսիոն 
գծեր շատ  թույլ կոնտինուումի 
հանդեպ, որտեղ, աստղից բացի, 
լուսարձակում է նաև միգամա 
ծությունը; Եվքսանչորսամյա Վիկ
տոր Համբարձումյանը 1932թ. 
առաջարկեց որոշել սպեկտրում 
միմյանց մոտ գտ նվող  և համեմա
տելի ինտենսիվություններ ունե
ցող, իոնացված հե յիումի X 4686 
և X 4861 գծերի հարաբերակցութ
յունը; Նա մանրամասն քննության 
ենթարկեց հ611 վերամիավորման 
սպեկտրի ձևավորման ընթացքը; 
Նա ցույց տվեց, որ քիմիա կա ն բա
ղադրությունից բացի՝ այդ հարա 
բերությունը կա խվա ծ է նաև ջեր
մաստիճանից;

Վիկտոր Համբարձումյանը 
հաշվարկեց և աղյ ուսակավորեց 
հա մա պ ա տ ա սխա ն ֆունկցիան; 
Դիտումներից որոշելով ինտենսի
վությունների հարաբերությունը՝ 
մենք աղյուսակից անմիջապես

որոշում ենք մո յորակաձև միգա 
մածության կենտրոնական ա ստ 
ղի ջերմաստիճանը; Սա ջերմաս
տիճանի որոշման շատ  պ ա րզ 
և ա րա գ  մեթոդ է, կատարյալ մե
թոդ;

Հետագայում բազմաթիվ 
ա ստղա գետներ տարածում էին 
այս մեթոդը՝ ներառելով և այլ ք ի 
միական տարրեր; Իհարկե, այս 
մեթոդը կատարելապես ա րդա 
րացի է, եթե տարբեր ատոմների 
իոնացնող լուսարձակման հա
մար միգամածությունների օպ 
տիկական հաստությունը մեկից 
մեծ է, ինչը ոչ միշտ է պ ա հպ ա ն
վում, և երբեմն հանգեցնում է ոչ 
հավաստի ջերմաստիճանների 
ստացմանը; Սակայն մեղադրան
քը  ոչ թե առաջա րկված մեթոդին 
է վերաբերում, այլ նրա  կ ի րա ռ  
ման անկատար ձևին;

Այս ա շխա տ ա նքը  սկիզբ դրեց 
մոլորակաձև միգամածություննե
րում և ոչ ստացիոնար աստղերի 
թաղանթներում տեսագծային 
տեղափոխման խնդիրներիննվիր֊ 
ված ա շխատանքների ամբողջ 
շարքի; Այդ ա շխատանքների արդ
յունքները ամփոփվել են Վիկտոր 
Համբարձումյանի «Տեսական 
աստղաֆիզիկա»՝ մի ամբողջ 
սերնդի աստղաֆիզիկոսների 
վրա հսկայական ազդեցություն 
գործած այդ կարգի առաջին 
գրքում; Այդ ժա մա նա կվա  կոնկ֊ 
րետ արդյունքներից ես կհիշա- 
տակեի միգամածությունում Լ օ, 
քվա նտների կուտակման մ ետ ա ս  
տաբիլ մակարդակների բնակեց- 
վածության վրա էլեկտրոնային 
հարվածների ազդեցության մա
սին եզրակացությունները, նոր 
աստղերի բռնկման ժամանակ 
ա րտ ա նետ վա ծ թաղանթների 
զանգվածների առաջին որոշու
մը և Վոլֆ-Ռայե աստղերում հե
լիումի ավելցուկի վերաբերյալ 
եզրակացությունը;
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Հիշատ ա կվա ծ ա շխա տ ա նք֊ 
ների շրջանակում է լույսի ցրման 
ուսումնասիրության հետ կա պ 
ված ա շխատ ա նքների շարքը; 
ճա ռա գա յթմա ն ցրման խնդիրը 
կարևորագույնն է ա ստ ղա գի
տության մեջ, քա նի  որ երկնա
յին օբյեկտների մասին բոլոր 
գիտելիքները մենք ստանում 
ենք հաճախ  «լույս» կարճ բառով 
կոչվող էլեկտրամագնիսական 
ճա ռա գա յթման վերլուծությունից; 
Մեծ մասամբ ճառագա յթման 
աղբյուրի և ընդունիչի միջև 
գտնվում են կլանող և ցրող մի
ջավայրեր. դրանց թվում կարող 
ենք դասել նաև աստղի մթնո
լորտը, մերձաստղային թա ղա ն
թը, միջաստղային միջավայրը 
և երկրային մթնոլորտը, որոնց 
ազդեցությունները մենք պ ետ ք է 
հանգամանորեն հաշվի առնենք, 
որպեսզի ճշգրիտ տվյալներ ստ ա 
նա նք ճա ռա գա յթմա ն աղբյուրի 
վերաբերյալ, ինչպես նաև ցրող 
միջավայրի հատկությունների 
մասին; Ուստի, Վիկտոր Համբար
ձումյանի ա շխա տա նքները հսկա
յական նշանակություն ունեն;

ճա ռա գա յթմա ն տ եղա փ ոխ 
ման տեսությունը բավական 
բարդ է և հանգեցվում է ինտեգ- 
րադիֆերենցիալ հավասարում
ների համակարգի լուծմանը; 
Դրա շարադրումը ոչ մա սնա գետ 
ների համար (ինչպիսին անխու
սափելիորեն ունկնդիրների լայն 
լսարանն է) շատ  ձանձրալի գործ 
է, սակայն Վիկտոր Համբարձում- 
յանի ծառայություններն այս բնա
գավառում այնչափ մեծ են, որ 
անհնար է լռությամբ շրջանցել 
այս բաժինը; Այդ պ ա տ ճա ռով  
կփորձեմ կարևորել այն խնդի
րը, որը համարում եմ գիտական 
մտքի գլուխգործոցներից մեկը՝ 
ինվարիանտության մեթոդը;

Նա դիտարկեց մի դեպք, երբ 
10 ճառագայթումը ո անկյան տակ

Վ. Համբարձումյան և Բ.Բոկ 
ընկնում է կիսաանվերջ միջավայ
րի վրա, և պ ետ ք է որոշել Լ անկ
յան տակ ցրված ճառագա յթման 
ինտենսիվությունը; Ւրական 
կյանքում նման դեպքերը շատ 
են; Օրինակ՝ ա րեգա կով լուսա
վորված ծովը;

Եվ խնդիրը հանգում է V (ո, Լ) 
ֆունկցիայի որոշմանը; Վիկտոր 
Համբարձումյանն առաջարկեց 
անվերջ օպ տ իկա կա ն հաստութ
յան շերտին ավելացնել շատ 
փոքր օպ տ իկա կա ն շերտ; Պարզ 
է՝ ամբողջ շերտի ընդհանուր 
բնութագրերը չեն փոխվի; Սա
կայն այդ փոքր հավելումը թույլ 
տվեց նրան տեսնել, թե ինչպես 
է առաջանում ճառագայթումը Լ 
ուղղությամբ; Կազմվեցին համա 
պ ա տ ա սխ ա ն հավասարումներ, 
և դրանց լուծումը հանգեցրեց 
ֆունկցիոնալ հավասարումների;

Ֆունկցիոնալ հավասարումը 
բավական հեշտ լուծվում է հա
ջորդական մոտավորությունների 
մեթոդով, ինչը հետագայում բազ
միցս արվել է, և գոյ ություն ունեն 
դրանց մեծությունների բավական 
մանրամասն և ճշգրիտ աղյու
սակներ; Վիկտոր Համբարձում
յանն այդ մեթոդով լուծեց նաև

վերջավոր օպ տ իկա կա ն հաս
տության շերտով ճառագա յթման 
թափանցմա ն խնդիրը՝ խլելով 
փոքրիկ շերտ միջավայրի մի 
սահմանից և ավելացնելով այն 
մյուս սահմանին; Խնդիրը հան
գեց ինտերացիաների մեթոդով 
երկու ֆունկցիոնալ հավասարում
ների լուծմանը; Վիկտոր Համբար
ձումյանի հոդվածը հրա տ ա րա կ
վեց ԽՍՀՄ ԳԱ «Զեկույցներում»
1943 թ.; Իսկ 1947 թ. նույնպիսի 
լուծում ստ ա ցա վ  ականավոր 
ամերիկացի գիտնական Չ ա ն դ  
րասեկարը; Նա ընդունում էր Համ
բարձումյանի մեթոդի առաջինը 
լինելը;

Վ.Հ.Համբարձումյանի ա ռա 
ջարկած և ինվա րիա նտ ութ յա ն  
սկզբունք  ա նվանված եղանակը 
լայն կիրառություն գտ ա վ  ինչ
պես աստղագիտության մեջ 
ճա ռա գա յթման տեղափոխումն 
ուսումնասիրելիս, այնպես էլ 
գիտության այլ բնա գա վա ռնե
րում և այլ երևույթներ ուսումնա
սիրելիս (օրինակ՝ նեյտրոնների 
ցրումը ռեակտորներում); Սա, 
անկասկած, Վ.Հ.Համբարձում
յանի խոշորագույն նվաճում
ներից մեկն է; Նա ոչ միայն 71
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Վ.Համբարձումյան և Գ. Հարոն
առաջարկեց մեթոդը, այլև տա ր
բեր դասավորության ցրող միջա
վայրերի և ցրման տա րատեսակ 
ինդիկատրիսների համար լուծում 
տվեց;

Երեսնական թվականներին 
Վիկտոր Համբարձումյանը հրա
տարակեց մի քա նի  նշանավոր 
ա շխատանքներ՝ նվիրված ա ստ 
ղային դինամիկային, որոնք 
նրան՝ քսանութամյա  գիտ նա կա 
նին, համաշխարհա յին հռչակ 
բերեցին; Այն տարիներին ա ստ 
ղային դինամիկան ա ստ ղա գի
տության հրա տ ա պ  նշանակութ
յուն ունեցող ուղղություններից էր; 
Խնդիրն այն է, որ 60 տարի առաջ 
աստղագիտությունը միա նգա 
մայն այլ գիտություն էր, քա ն  
այսօր; Այն ժա մանակ չկային 
ոչ ռադիոաստղագիտությունը, 
ոչ բարձր էներգիաների ա ստ 
ղագիտությունը; Անգամ որևէ

աստղի համար դեռ արված չէր 
քիմիա կա ն բաղադրության վեր
լուծություն՝ Արեգակից բացի; 
Սահմանված չէին աստղային 
ջերմաստիճանների սա նդղա 
կը և այլ օրինաչափություններ; 
էվոլյուցիայի տեսության մեջ ըն
դունելի էր համարվում, որ ա ստ 
ղերը զարգանում են գլխավոր հա
ջորդականության ուղղությամբ՝ 
կարմիր գերհսկաներից՝ կարմիր 
թզուկների, որը, ինչպես այսօր 
արդեն հայտնի է, բա ցա րձակա 
պես սխալ է; Տիեզերածնության 
մեջ գերիշխում էր ստացիոնար 
Տիեզերքի մասին վարկածը, և 
ակտիվորեն քննարկվում էր Այնշ
տայնի հավասարումներում ճ– 
անդամի ֆիզիկական իմաստը; 
Դիտողական տվյալները հիմնա
կանում պարունակում էին ա ստ 
ղերի ընդհանուր բնութագրերը՝ 
նրանց դիրքը, պայծառությունը և

տեսագծային արագությունները; 
Բնական է, որ աստղագետներն 
ավելի մեծ ակտիվություն էին 
ցուցաբերում այդ տվյալներում 
օրինաչափությունների և նրանց 
միջև կապերի որոնման ա սպ ա 
րեզում; Աստղային դինամիկա 
յի զարգացումն այն տարիների 
աստղագիտության գլխավոր ուղ
ղություններից մեկն էր;

Այն ժամանակների, նաև 
արդի, ա մենահետաքրքիր
խնդիրներից մեկը Տիեզերքի 
տա րիքի  որոշումն է; Տ ի ե զեր֊ 
քի  կամ նրա  մի մասի հասա 
կի որոշման գործնականորեն 
միակ հնարավորությունը ա ստ 
ղերի ընդհանուր բնութագրերի 
վիճակագրական հետազոտութ
յունն էր;

Ենթադրվում էր, որ ա ստ 
ղերի ծնվելուց հետո նրանց 
համակարգը մոտեցման և ձ գ ո
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ղական փոխազդեցության ա րդ
յունքում ժամանակի ընթացքում 
կգա  վիճակագրական հա վա սա 
րակշռության; Փոքր զա նգվա 
ծով աստղերը կունենան տ ա րա 
ծական մեծ արագություններ, 
իսկ մեծ զա նգվա ծով  աստղերը՝ 
փոքր; Պետք է լինի շատ  փոքր 
թվով աստղերի լայն զույգ և 
այլն;

Ջինսը հաշվարկեց, որ հա
վասարակշռության հա ստ ա տ 
ման ժամանակը՝ համակարգի 
ռելաքսացիայի ժամանակը, 
կազմում է 1013 տարի; Նա գտ ա վ  
նաև, որ եթե կրկնակի աստղե- 
րի բաշխումն ըստ էներգիայի, 
այսինքն՝ ըստ բաղադրիչների 
միջև հեռավորության արժեքի 
հա վասարա կշռական է, ա պ ա  
շ < շ0 դեպ քի համար ուղեծրերի 
էքսցենտրիսիտետների բաշխու
մը կլինի համեմատական Լ 2, ին
չը և դիտվում է; Սրանից Ջինսը 
եզրակացրեց, որ Տիեզերքի տ ա 
րիքը 1013 տարուց ավելի է; Սա 
համապ ատասխանում էր գլխա 
վոր հաջորդականության ուղ
ղությամբ աստղերի էվոլյուցիայի 
վերաբերյալ նրա  վարկածին; 
Վ.Հ.Համբարձումյանը համոզիչ 
կերպով ցույց տվեց, որ Ջինսի 
դատողությունները սխալ են; Նա 
ապացուցեց, որ անկախ  ըստ 
ուղեծրերի չափսերի կրկնակի 
աստղերի բաշխման տեսակի՝ 
միշտ պ ետ ք է ստացվի կրկնակի 
աստղերի վերը նշված բաշխումն 
ըստ էքսցենտրիսիտետների; Այս 
պիսով՝ էքսցենտրիսիտետների 
ուսումնասիրությունը ոչինչ չի 
տալիս վիճակագրական հա վա 
սարակշռության լինելու կամ չլի
նելու հարցի լուծմանը; Նշանա
կում է՝ Ջինսի եզրակացությունը՝ 
ժամանակի երկար սանդղակի 
վերաբերյալ (7=1013 տարի), ո ^  
չով հիմնավորված չէր; Վիկտոր 
Համբարձումյանը վերլուծեց

կրկնակի աստղերի բաշխումն 
ըստ էներգիաների, այսինքն՝ ո^ 
ղեծրի չափսերի, լայն և նեղ  զույ
գերի թվի հարաբերակցության, 
լայն զույգերի թվի և միայնակ 
աստղերի թվի հարաբերակ
ցության և այլն; Նա եկավ այն 
եզրակացության, որ աստղերի 
համախումբը դեռ շատ  հեռու 
է հավասարակշռական վիճա
կից, և նրա  տարիքը կազմում է 
1010 տարի (ժամանակի կարճ 
սանդղակ); Ըստ ժամանակա կից 
տվյալների՝ Տիեզերքի հասակը 
(1.5 - շ ) ^ 10 տարի է; Ապշեցուցիչ 
ճշտություն; Վեճը շարունակվում 
էր շուրջ երկու տարի; Ծավալ
վեց նա մա կա գրա կա ն բանավեճ 
համաշխարհա յին գիտական 
պարբերականների էջերում; Համ
բարձումյանը հաղթեց; Այդ վեճը 
Վ.Հ.Համբարձումյանին ճանաչում 
բերեց, և այդ ժամանակվանից 
Համբարձումյանը միշտ ներկա 
յացվում էր որպես ժա մա նա կա 
կից աստղագիտության հիմնա
դիրներից մեկը;

Կուզենայինշելևսմեկնվաճում 
աստղագիտության բնա գա վա 
ռում. Վիկտոր Համբարձումյանն 
առաջարկեց մեթոդ, ինչպես ըստ 
մեկ բաղադրիչի (տեսագծային 
արագության) աստղերի բաշ
խումից ստանալ աստղերի բաշ
խումն ըստ նրանց տա րածական 
արագության; Սա շատ  կարևոր 
է; Գոյություն ունեն աստղերի 
տեսագծային արագությունների 
բա զմաթիվ չափումներ և չնչին 
գիտելիքներ՝ նրանց տ ա րա ծա 
կան արագությունների վերա բեր  
յալ;

Ուրախալի է նշել, որ ա ստ ղա 
յին դինամիկայի գծով ա շխ ա 
տանքների այդ շարքի համար 
1996 թ. Վ.Հ.Համբարձումյանին 
շնորհվեց Ռուսաստանի պ ետ ա 
կան մրցանակ;

40-ական թվականների կեսե֊
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րին Վիկտոր Համբարձումյա
նի ուշադրությունը գրավեց 7  
Ցուլի տիպի անկայուն աստղե
րի՝ առանձին խմբերով, այլ ոչ 
հավասարաչափ , բաշխումը; 
Դրանց չափսերը նկատելիո
րեն գերազանցում են սովորա
կան աստղակույտերի չափսե
րը; Համբարձումյանը դրանց 
անվանեց աստղասփյուռներ 
(7-աստղասփյուռներ); 7  Ցու
լի տիպի աստղերը շատ  հա տ 
կանիշներով երիտասարդ են; 
Այդ պ ա տ ճա ռով  որոշվեց ու
սումնասիրել այլ երիտասարդ 
աստղերի վարքը; Պարզվեց, 
որ 0 տիպի աստղերը նույնպես 
խմբավորվում են՝ կազմելով 
0-աստղասփյուռներ; Սփյուռնե
րի երիտասարդության մասին 
վկայում է նաև նրանց կազմում 
Սեղանի տիպի բա զմա պ ա 
տիկ աստղերի առկայությու
նը; Վիկտոր Համբարձումյանն 
ապացուցեց, որ սեղանի տրոհ
ման ժամանակը կազմում է մի 
քա նի միլիոն տարի;

Ւհարկե, աստղասփյուռի 
գոյության վերաբերյալ տ ա 
րատեսակ կասկածներ էին 
արտահայտվում; Փորձեր 
եղան դրանք բացատրելու տե
սանելիության միջանցքներով; 
Այսինքն՝ աստղերը բաշխվա ծ 
են հավասարաչափ , և կ ա  
նող  նյութի պ ա տ ա ռա ձև  լինե
լու հետևանքով տեսնում ենք 
առանձին աստղակույտեր; 
Բայց Վիկտոր Հա մբա րձո ւմա  
նի տեսակետը հաղթեց, և ողջ 
ա շխարհի աստղագետները 
սկսեցին ակտիվորեն հ ետ ա զո  
տել աստղասփյուռները, որոնք 
Արևմուտքում անվանվեցին 
ա գրեգա տ ներ ;

Աստղասփյուռների հետա 
զոտություններում գլխավորն 
այն գա ղա փ ա րն է, որ աստղա- 
ռաջացումը շարունակվում է և 73
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ներկայումս, և աստղերը ծնվում 
են խմբերով; Աստղագիտության 
մեջ նոր ուղղություն երևան եկավ; 
Անշուշտ, անցած 50 տարիների 
ընթացքում, հատկապես ինֆրա- 
կարմիր դիտումների հայտնվելու 
հետ կապված, աստղառաջաց- 
ման հիմնախնդրի շեշտադրում
ները զգալիորեն շեղվեցին դեպի 
նախաաստ ղերի, կոկոնների և 
այլ օբյեկտների ուսումնասիրութ
յունները; Բայց մենք չպետք է մո
ռանանք, որ աստղա ռա ջացման 
մասին գիտության ակունքներից 
մեկը աստղասփյուռների հե
տազոտումն էր; Վիկտոր Համ
բարձումյանի գաղափարները 
սկիզբ դրեցին ա ստղագիտութ
յան մեկ այլ կարևոր ուղղության՝ 
գալակտիկաների ա կտ իվ մխ  
ջուկների ուսումնասիրությանը, 
որին նվիրված գիտաժողովներն 
ավելի հա ճախակի են, քա ն  ա ստ 

ղագիտության ցանկացած այլ 
ուղղության; Սա նշանակում է, որ 
թեման խիստ արդիական է;

Թեմային ծանոթացա  50- 
ական թվականների կեսերին, 
երբ առաջին ա նգամ ինչ-որ 
խորհրդակցության ժա մա 
նակ լսեցի Համբարձումյա- 
նի զեկուցումը՝ նվիրված այդ 
խնդրին; Զեկուցումը խորը տ պ ա 
վորություն թողեց ունկնդիրների 
վրա;

Գլխավոր գաղափարը,
որով հանդես եկավ Համբար
ձումյանը, հետևյալն էր. բոլոր 
գալակտիկաները կոպիտ կերպով 
կարելի է բաժանել էլիպսաձևերի 
(որտեղ քիչ են մասերը), պարու- 
րաձևերի (որտեղ երևում են պ ա 
րույրի նման մասերը) և անկա 
նոնների (որտեղ մասերն ունեն 
անհասկանալի ձև); Համբարձում
յանն ուշադրություն դարձրեց այն

բանին, որ բացի այսպիսի բա ժա 
նումից՝ գալակտիկաները տա ր
բերվում են միմյ անցից կենտրո
նական միջուկի պայծառությամբ 
և չափսերով; Գոյություն ունեն 
գալակտիկաներ, որոնցում բա
ցակայում են միջուկները, իսկ 
մյուսներում այն շատ  հզոր է;

Քանի որ գա  յակտիկայի մյուս 
մասերը պտտվում են միջուկի 
շուրջ, իսկ միջուկումնյութի խտութ
յունը մի քա նի  կա րգով ավելի 
բարձր է, քա ն  գալակտիկայի 
մյուս մասերում, ա պ ա  Համբար- 
ձումյանը ենթադրեց, որ միջուկն 
էական ազդեցություն է գործում 
ամբողջ գալակտիկայի գոյութ
յան վրա, և կոչ արեց ա ստ ղա 
գետներին ուսումնասիրել այդ 
ազդեցության բնույթը, ինչով ներ
կայումս զբաղվում են բազմաթիվ 
աստղագետներ;

ԳԱԼԱԿՏԻԿԱ՝ ՈՍՊՆՅԱԿԻ ՓՈԽԱՐԵՆ*

Աստղագետներ Սինյ ույ Դայ ը՝ 
Պենսիլվանիայի համալսարա
նից, և Քրիստոֆեր Կոչանեկը՝ 
Օհայոյի համալսարանից, հայտ
նաբերել են քվա զարների ներքին 
կառուցվածքը որոշելու միջոց; 
Աստղաֆիզիկայում վաղուց է, ինչ 
գոյություն ունի քվա զա րի՝ որպես 
պա յծառ գալակտիկայի մոդելը, 
որի ներսում գտնվում է սև խոռո
չը; Սակայն այն ստուգելը հնարա 
վոր չէր. ժամանակակից օպ տ ի
կայի համար մատչելի ամեն մի 
խոշորացման դեպքում քվա զա րը 
պատկերվում էր կետի տեսքով; 
Ամերիկացի աստղագետներն 
օգտվեցին այն հանգամանքից, 
որ տիեզերական խոշոր մարմին
ները հսկայ ական ոսպնյ ակների 
պես ձևախեղում եմ իրենց կողքով
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անցնող լույսի ճառագայթները; 
^1131-1231 և Չ2237+0305 
քվա զա րները լուսանկարվել 
էին օպտիկա կա ն և ռենտգեն
յան տիրույթներում դրանց և 
Արեգակնային համակարգի 
միջև գտ նվող  գալակտիկաների 
գրավիտացիոն «ոսպնյակների» 
միջոցով; Պատկերների հատուկ 
մշակումը հաստա տեց սպասում
ները. քվա զարների ներսում 
հայտնաբերվել էին սև խոռոչներ; 
Այսպիսով՝ եթե մեր աշխարհում 
լույս ա րձակող խոշոր մարմինը, 
հայտնվելով դիտողի և օբյ եկտի 
միջև ընկած ճանապարհին, բա 
ցառում է որևէ դիտում, ա պ ա  
ռելյատիվիստական աշխարհում 
միայն այդ մարմինն է հնարավո
րություն տա  լիս տեսնելու օբյ եկ- 
տը;
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ԷԼՄԱ ՊԱՐՍԱՄՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան 
Բյուրականի աստղադիտարանի 
գւխավոր գիտաշխատող 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ

ՀԱՆՃԱՐՆԵՐՆ 
ԱՆՍ՛ԱՀ °Ն

Բ յուրականի ա ստ ղա դի
տարանում երկարամյա 

ա շխա տ ա նքի  ընթացքում, ինչ
պես Վիկտոր Համազասպ ի 
Համբարձումյանի բազմաթիվ 
աշակերտները, ես ևս բազմիցս 
ա ռիթ  եմ ունեցել գրելու նրա  
գիտա կա ն ստեղծագործության 
մասին; Այս ա նգա մ ցանկանում 
եմ մի քանի հուշ պատմել, որոնք 
կօգնեն բացահայտելու Վիկտոր 
Համբարձումյանի խառնվածքի 
այն բնորոշ կողմերը, որոնք սո
վորաբար այդ մեծության գիտ 
նականների գիտ ակա ն փա ռքի 
ստվերում են մնում;

Ծանոթությունս Վիկտոր Հա մ
բարձումյանի հետ կայացել է 
Երևանի պետա կան համալսա
րանի աստղադիտարանում 1946 
թվականին, երբ ես ութերորդ 
դասարանի աշակերտուհի էի; Այդ 
ժա մանակ Բյուրականի ա ստ ղա 
դիտարանը դեռ նոր միայն կա

ռուցվում էր, և ամբողջ գիտական 
ա շխա տ ա նքն  իրականացվում էր 
այդ փոքրիկ ա ստ ղա դիտ ա րա 
նում; Վիկտոր Համբարձումյանի 
ղեկավարությամբ ա յնտեղաշխա- 
տում էին նրա  նախկին ա սպի
րանտներ Բ.Ե.Մարգարյանը, Բ.Ե. 
Թումանյանը, Գ.Ա.Գուրզադյանը 
և այլք, որոնք իրենց նվիրել էին 
աստղագիտությանը;

Վիկտոր Համբարձումյանն այդ 
ժա մանակ Հա յաստանի գիտութ
յունների ակադեմիայի փ ո խ պ ^  
զիդենտն էր, բայց շարունակում 
էր ղեկավարել նաև Լենինգրա- 
դի պետա կան համալսարանում 
1934 թվականին և Երևանի պե
տական համալսարանում 1945 
թվականին իր իսկ ստեղծած 
աստղաֆիզիկայի ամբիոնները; 
Նա ընդամենը 38 տարեկան էր; 
Ւնձ իր աշխատասենյակում ըն
դունեց շատ  բարեհամբույր ու 
լուրջ տեսքով՝ ոչ մի կերպ ցույց 
չտալով, որ իր առջև դպ րոցա 
կան է կանգնած; Հետաքրքրվեց 
թվեր հիշելու իմ կարողությամբ 
(այն ժա մանակ ես չգիտեի, որ 
վա ղ  տարիքից նա  հրապուրված 
էր թվերով), մաթեմատիկա  ու 
ֆիզիկա առարկաների իմ գնա 
հատականներով; Պ ատասխանս 
գոհացրեց նրան; Հարցրեց նաև, 
թե դպրոցում ինչ օտ ա ր լեզու եմ 
սովորում; Իմանալով, որ սովո
րում եմ գերմաներեն, ասաց, որ 
գերմաներեն գիտենալը լավ է, 
բայց ա ստ ղա գետ ը պարտ ադիր 
պ ետ ք է նաև անգլերեն իմանա; Ի 
դեպ, ինքն ա զա տ  տիրապետում 
էր այդ լեզուներին; Այդ հա նդիպ 
ման շնորհիվ ես շուտով սկսեցի 
նաև անգլերեն սովորել; Այս հար
ցուփորձից հետո նա  ցա նկացավ 
իմանալ, թե ես ինչ հարց ունեմ 
իրեն տալու; Ասացի, որ երկու 
վարկած ունեմ; Դրանցից մեկը 
հիմա էլ եմ լավ հիշում, այն վե
րաբերում էր Լուսնի խառնարան-

I
ների երկնաքարա յին ծագմանը; 
Լրջորեն լսելով՝ նա  գովեց ինձ 
այդ եզրակացության համար, 
բայց նաև ասաց, որ այդ մասին 
արդեն հայտնի է գիտությանը;
Ապա նկատեց, որ շատերը, նա յե
լով լուսնին ու աստղերին, խոսում 
են դրանց գեղեցկության մասին, 
բայց ա ստ ղա գետ  չեն դառնում, 
և վստահություն հայտնեց, որ 
ես ա ստ ղա գետ  կդառնամ; Այնու֊ 
հետև կանչեց իր ա շխա տ ա կից 
Պ.Գևորգյանին և հանձնարա- 
րեց ա ստ ղա դիտ ա կով  ինձ ցույց 
տալ Մեծ արջ համաստեղության 
Ալկոր ու Միցար աստղերը; Սա
կայն դա  այնքան էլ դյուրին գործ 
չէր; Պ.Գևորգյանն ստիպված էր 
ա ստ ղա դիտ ա կի դիտախողովա- 
կը գմբեթատակ վերին հարթակ 
բարձրացնել և տեղակայել պ ա տ 
վանդանի վրա; Եվ այդպես ես 
առաջին ա նգա մ երկինքը տեսա 
աստղադիտակով; Այդ նույն 
երեկո Վիկտոր Համբարձումյանն 
ինձ տվեց Ք.Ֆ լամարիոնի «Աստ
ղային երկինքն ու նրա  հրաշա
լիքները» գիրքը, որի շնորհիվ 
ծանոթացա  հյուսիսային երկնքի 
համաստեղությունների բա շխմա 
նը, ինչն ինձ հետագայում շատ 
օգնեց աստղադիտարանում 
դիտումներ կատարելիս; Հրաժեշ
տից առաջ Վիկտոր Համբարձում
յանը Պ.Գևորգյանին հանձնա- 
րարեց ամեն անգամ «փոքրիկ 
էլմային» ցույց տալ երկինքը; Երկ֊ 
րորդ հանդիպման ժա մանակ նա  
ինձ տվեց Մ.էյգենսոնի «Մեծ Տիե֊
զ երք» գ իրքը ;

Դրանից հետո ես այլևս ա ստ 
ղադիտ արա ն չգնացի, քա նի  որ 
անհարմար էի զգում ա նհա նգըս  
տացնել ինչպես Վիկտոր 
Համբարձումյանին, այնպես էլ 
Պ.Գևորգյանին; Սակայն, ինչ֊ 
պես և մինչև նրան հանդիպելը, 
շարունակում էի հետաքրքրվել
աստղագիտությամբ; Շատ տա֊ 75
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րիներ անցան. արդեն Բյուրակա
նի ա ստ ղա դիտ ա րանի ա վա գ 
գիտ ա շխ ա տ ող  դարձած՝ ես 
նրան հիշեցրի այդ դեպքը; Նա 
շատ  զարմացավ, որ ավելի վաղ 
չէի ասել այդ մասին; Իսկ պե՞տք 
էր արդյոք հիշեցնել; Կարծում եմ՝ 
ոչ; Այդ հանդիպումը հիշողութ
յանս մեջ կմնա ամբողջ կյան
քում; Բարյացկամությունը՝ թև մե
ծահասակների և թև մանուկների 
հանդեպ  Վիկտոր Համբարձում- 
յանի բնորոշ գիծն էր;

Աստղագիտական բա ժա ն
մունքի ինը ուսանողներովս մի 
ա նգա մ ականատես դարձանք, 
թե որքան ա րա գ  է գործում Վիկ
տոր Համբարձումյանի ստեղծա
գործ միտքը...

1952 թվականին նա  մեզ՝ 
ԵՊՀ ֆիզիկամաթեմատիկական 
ֆակուլտետի ա ստ ղա գիտ ակա ն 
բաժանմունքի երրորդ կուրսի 
ուսանողներիս, դասավանդում 
էր «Ֆլուկտուացիաների տեսութ
յուն», որի հիմնադիրն ու զա րգա ց
նողն ինքն էր; Հետագայում այդ 
բնագավառում աշխատեցին 
նրա  աշակերտ Բ.Մարգարյանը 
և արտասահմանցի բազմաթիվ 
հայտնի գիտնականներ (Չ ա նդ  
րասեկարը, Մյունյ ը և այլք); Այդ 
անգամ էլ, ինչպես միշտ, Վիկտոր 
Համբարձումյանը չէր հեռանում 
գրա տ ա խտ ա կից՝ այն լցնելով 
մաթեմատիկական բանաձևե
րով, երբ հանկարծ կանգ ա ռա վ  
ու սկսեց ուշադիր, անթարթ նա 
յել իր գրած բանաձևերին; Մեգ 
թվում էր, որ նա  բոլորովին մոռա 
ցել է մեր մասին, և մինչև հիմա 
էլ կարծում եմ, որ հենց այդպես 
էլ եղել է; Համընդհանուր լռությու
նը տևեց 15-20 րոպե, միգուցե 
և ավելի, որի ընթացքում մենք 
անշարժ նստ ա ծ էինք..., հետո

76 նա  նորից սկսեց գրել՝ ամբողջ
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գրա տ ա խտ ա կը  լցնե յով նոր բա
նաձևերով, որից հետո շրջվեց 
դեպի մեզ ու ասաց. «Գրեցեք. սա 
ես հենց նոր հնարեցի»;

Մենք մեզ մի քիչ մասնակից 
էինք զգում մեր աչքերի առջև տե
ղի ունեցած աստղա գիտ ակա ն 
մի նոր խնդրի լուծմանը;

Լինելով իր ժամանակի խոշո
րագույն աստղաֆիզիկոս-տեսա- 
բանը՝ Վիկտոր Համբարձումյանը 
ցանկացած դիտող ա ստ ղա գե
տից ավելի լավ էր հասկանում 
ու մեկնաբանում դիտումների 
արդյունքները, շատ  լավ գիտեր 
դիտողական տեխնիկայի նրբու
թյունները, անգնահատելի
խորհուրդներ էր տալիս և Բյու
րականի աստղա դիտ ա րա նի հիմ
նական դիտողական ծրագրերի 
հեղինակն էր; Նրա առաջա դրա ծ 
դիտողական ծրագրերի ա րդ
յունքն էր ուլտրամանուշակա
գույն ավելցուկով բազմաթիվ 
գալակտիկաների, նոր միգամա 
ծությունների, բռնկվող աստղե
րի հայտնաբերումը և այլն; Բյու
րականի ա ստ ղա դիտ ակներով 
ստ ացված լուսանկարչական 
թիթեղների զննումը մեծ հաճույք 
էր Վիկտոր Համբարձումյանի հա
մար, և հա ճա խ  նրանցից ավելի 
շատ  տեղեկատվություն էր ք ա 
ղում, քա ն  դիտողներն իրենք; Այս 
առնչությամբ մի դեպ ք է միտքս 
գալիս;

1959 թվականն էր; Մոսկվա- 
յից հայտնել էին, որ մթնո յորտի 
վերին շերտերի հետազոտման և 
հրթիռի թռիչքին հետևե յու նպ ա 
տ ա կով հրթիռից նատրիումային 
ամպ, այսպես կոչված, «արհես
տակա ն գիսավոր» է ա րտ ա նետ 
վելու, և Միության բոլոր խոշոր 
աստղա դիտ արանները պետ ք 
է դիտեին այդ գիտափորձը; 
Գաղափարը ճանաչված ա ստ 

ղաֆիզիկոս Ի.Ս.Շկլովսկունն էր; 
Մեզ հայտնեցին արտանետման 
ճիշտ ժամանակն ու արբանյա
կի կոորդինատները; Մենք երկու 
ա ստ ղա դիտ ա կներով (40" և 21") 
լուսանկարեցինք տրված կոոր
դինատներով տիրույթը, բայց 
թիթեղների երևակումից հետո, 
աստղային երկնքի սովորա
կան պատկերից բացի, ամպի 
որևէ նշույլ չտեսանք; Վշտացած 
(մենք ամսական ա շխ ա տ ա 
վարձի չափով պարգևատրում 
էինք ակնկալում) գնացինք այդ 
մասին Վիկտոր Համբարձումյա- 
նին տեղեկացնելու; Չնայ ած ուշ 
գիշեր էր, նա  իր ա շխա տ ա սենյա 
կում սպասում էր մեր դիտումնե
րի արդյունքներին; Լսելով, որ 
ամպի հետքերի արձանագրումը 
չի հաջողվել, նա  վերցրեց թիթեղ
ներն ու սկսեց խոշորացույցով ու- 
շի-ուշով զննել դրանք, ա պ ա  մեկ 
ա ռ  մեկ զննեց տարբեր անկյուն
ների տակ; Շուտով նկատեց, որ 
գտել է ամպը և այն ցույց տվեց 
մեզ; Պարզվեց, որ ամպը կամ 
«արհեստական գիսավորն» ինչ֊ 
ինչ պ ա տ ճա ռներով  ավելի ուշ 
էր հայտնվել և այդ պ ա տ ճա ռով  
սպասված տեղում չէր գտնվում; 
Վիկտոր Համբարձումյանն այն 
որոնել էր ոչ միայն ստույգ սպաս
վող տեղում... Իսկ պ ա րգևա տ 
րում մենք, այնուամենայնիվ, 
ստացանք...

Տիրապետելով մի քա նի  լեզու
ների՝ Վիկտոր Համբարձումյանը 
հատկապես պահանջկոտ էր մայ
րենի լեզվին գրա գետ  տիրապե- 
տելու հարցում; Դա վերաբերում 
էր ոչ միայն ա ստղա դիտ արանի 
աշխատակիցներին, այլ ամբողջ 
ակադեմիային; Մի այդպիսի 
դաս էլ ես եմ ստացել; Երբ արդեն 
աստ ղա դիտ արա նի ա շխ ա տ ա 
կից էի, Վիկտոր Համբարձում-
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յանն առաջին ա նգա մ հանձնա- 
րարեց զեկուցում կարդալ մի 
ամերիկացի գիտնականի հոդվա 
ծի մասին; Քաջություն գտնելով 
իմ մեջ՝ խնդրեցի թույլ տալ այդ 
ա նգա մ զեկուցումս ռուսերենով 
ներկայացնել՝ պարտավորվելով 
դրանից հետո ե լույթ ունենալ մխ  
միայն հայերեն; Հիշեցրի նաև, որ 
ներկա  են լինելու Ռուսաստանից 
եկած աստղագետ ներ (Մելնիկո 
վը, Կուկարկինը, Դոմբրովսկին 
և այլք); Բայց փաստարկներս 
որևէ ազդեցություն չունեցան, և 
նա  պնդեց, որ զեկուցումը պ ետ ք 
է հալ երեն լինի; Ինչ վերաբերում 
է հյուրերին, առաջարկեց մեր 
աշխատակիցներին սեմինա
րի ժամանակ նստեցնել նրանց 
կողքին, որպեսզի թարգմանեն 
նրանց համար; Այդ դասն ը ն դ  
միշտ մնաց հիշողությանս մեջ; 
Դրանից հետո մենք բո լորս ջա
նում էինք խոսել մաքուր հայերե
նով; Չգիտեմ՝ որքանով էր դա 
մեզ հաջողվում, բայց մենք ջա
նում էինք; Նրա շնորհիվ հայերենը 
հնչում էր ոչ միայն ա ստ ղա դիտ ա 
րանում, այլ նաև ակադեմիայում; 
Երբ ուզում էին ընդգծել Վիկտոր 
Համբարձումյանի այդ ձեռքբերու
մը, հիշում էին, որ նրա  շնորհիվ 
նույնիսկ ակադեմիկոս Ս /ԼՄ եր  
գելյանը (որի մանկությունն 
անցել էր Հա յաստանից դուրս) 
սկսեց խոսել ա նաղա րտ  հայերե
նով; Բյուրականի ա ստ ղա դիտ ա 
րանում գտնվելու տարիներին 
հայերեն էին խոսում ա ստ ղա 
գետ Ա.էյգենսոնը (Ուկրաինա), 
ինչպես նաև Բյուրականի ասպի
րանտներ Ւ.3անկովիչը (Հունգա- 
րիա), Մ.Ցվետկովը (Բուլղարիա) 
և այլք;

Բյուրականի ա ստ ղա դիտ ա 
րանը Վիկտոր Համբարձումյանի 
հոգեհարազատ  զավակն է; Խո՜

Վ.Համբարձումյան, Տ.Մյուրեքյան, Ն.Կաբրերա, Արգենտինա, 1974թ.
շորագույն գիտ ա կան հա ստ ա 
տությունները միշտ էլ կապված 
են դրանք հիմնադրած խոշորա- 
գույն գիտնականների անվան 
հետ; Այդպես էր նաև Բյուրակա
նի ա ստ ղա դիտ արա նի պ ա րա 
գայում; Այն ստեղծվեց, քա նի  որ 
կար Վիկտոր Համբարձումյա- 
նը՝ XX դարի աստղաֆիզիկա
յում առավել հեղափոխական 
գաղափ արների գեներատորը, 
որն իր ազդեցությունն է թողել 
ա շխարհի բա զմա թիվա ստ ղա ֆ խ  
զիկական կենտրոնների հետա 
զոտական ուղղությունների վրա; 
Կարելի է շատ  բան գրել ոչ միայն 
Բյուրականի, այլ նաև ԽՍՀՄ 
մյուս խոշորագույն ա ստ ղա դի
տարանների շինարարության, 
դրանք այն ժա մա նա կվա  խո
շոր դիտակներով, չափողական 
սարքավորումներով հագեցնելու 
գործընթացում նրա  անմիջական 
մասնակցության մասին, բայց 
ցանկանում եմ պատմել նրա  հետ 
կապվա ծ քիչ հայտնի մի դեպք, 
որը նրան բնութագրում է իբրև 
մեծ հայրենասերի ու ա զնվաբա 
րո անձնավորության;

Քառասունական թվականնե
րի վերջերին նա  գա ղա փ ա ր հղա
ցավ՝ հետագայում իր իսկ կող
մից աստղասփյուռներ կոչված 
և այդ անունով ողջ աշխարհում 
հայտնի դարձած որոշ ա ստ ղա 

խմբերի երիտասարդության մա
սին; Վիկտոր Համբարձումյանն 
ապացուցեց, որ աստղասփ յուռ
ները 1-10 միլիոն տարեկան 
են; Դրանք աստղառա ջացման 
օջախներ էին; Այդ հա յտնագոր
ծության համար նա  ստա ցա վ 
իր երկրորդ Պետական մրցանա
կը; 1950 թվականն էր՝ ետ պ ա 
տերազմյան ծանր տարիներից 
մեկը; Իր ստացա ծ ամբողջ 100 
հազար ռուբլին նա  անհատույց 
տ րամադրեց Բյուրականի ա ստ 
ղա դիտարա նի պարսպի կ ա ռ ո ^  
ման և խմելու ջրի անցկացման 
համար; Դա հայրենասիրական 
քա յլ էր, որին ոչ բոլորը կգնա 
յին... Հայտնի է նաև, որ նա, 
երբեք հատուցում չակնկալելով, 
նյութապես օգնում էր անծանոթ 
մարդկանց;

1967 թվականին Պրահայում 
ընթանում էր Միջազգային ա ստ 
ղա գիտ ա կա ն միության X համա 
գումարը, որտեղ Վիկտոր Համ
բարձումյանը և բելգիացի հայտնի 
ա ստ ղա գետ  Ռ.Սվինգսը Կարլովի 
համալսարանի պատվավոր դոկ
տոր ընտրվեցին; Համագումարի 
փակման երեկույթին հավաքվել 
էին բոլոր մասնակիցները, այդ 
թվում՝ հայ ա ստղագետների մեծ 
խումբ; Հնչում էր երաժշտությունը, 77
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Վ.Համբարձումյանի աշխատասենյակում ձախից աջ՝ կանգնած են Լ.Պողոսյանը, Լ.Գավուքը, Հ.Թովմասյանը, (7), ԼՄիրզոյանը, 
Է.Պարսամյանը, Լ.Բաղյանը

78

շատերը պարում էին, և այդ 
թվում՝ մենք; Եվ հանկարծ լրիվ 
ինքնաբերաբար հայ ա ստ ղա 
գետները շրջան կազմեցին և, 
իրենք իրենց ձայնակցելով, սկսե
ցին քոչարի պարել; Ւ զարմանս 
մեզ՝ Վիկտոր Համբարձումյանն 
էլ միա ցա վ շուրջպարին; Եվ հան
կարծ ինչ-որ անհավատալի բան 
կատարվեց. հարյ ուրավոր ա ստ 
ղագետներ մեզ հետ շրջանի մեջ 
մտան ու հայկական շուրջպար 
բռնեցին; Ահա ա յդպիսի հեղինա
կություն էր Վիկտոր Համբարձում
յանը ամբողջ ա ստ ղա գիտ ա կա ն 
հանրության համար;

Պրահայում մի դեպ ք տեղի ու
նեցավ, որ ապշեցրեց ինձ; Չնա
յած, ըստ էությ ան, այն բնորոշ է 
հասարակ մահկանացուներիս, 
սակայն ինձ թվում էր՝ ոչ Վիկտոր 
Համբարձումյանին; Դեպքը տեղի 
ունեցավ ընդունելության ժա մա 
նակ; Մասնակիցների թվում էր 
անգլիացի ռա դիոաստ ղագետ

Մ.Ռայլը; Վիկտոր Համբարձում
յանը դա րձա վ  ինձ, որ պ ա տ ա հա 
բար նրա  կողքին էի հայտնվել, ու 
հարցրեց. «էլմաՀ, նկատե՞լ եք, թե 
որքան գեղեցիկ է Դայլի կինը»; 
Հարցն ինձ զարմացրեց, քա նի  
որ չէի կարող պատկերացնել, 
որ Համբարձումյանը նկատում 
է կանացի գեղեցկությունը; Ուշ
քի  գալով պատասխանեցի, որ 
կնոջը չեմ տեսել, ա պ ա  հարցրի՝ 
արդյո՞ք ինքը նկատել է, թե որ
քա ն  գեղեցիկ է Դայլն ինքը;

Վիկտոր Համբարձումյանը 
շատ  ուշադիր էր այն ամենի 
հանդեպ, ինչն առնչվում էր Հա 
յաստանի պատմությանը; Այդ բա
նում մեկ ա նգա մ չէ, որ համոզվել 
եմ;

1966 թվականի ամռանը ես 
երկար ժա մանակ միգամածութ
յուններ էի դիտում և որոշեցի 
իրագործել վաղեմի երազանքս

ու մասնակցել Երևանից ոչ հեռու 
իրականացվող հնագիտական 
որևէ պեղման; Ւմ ցանկությունը 
ֆանտաստիկ չէր, քա նի  որ մեր 
հայրենիքը հարուստ է հինա
վուրց հուշարձաններով, և այն 
իրականացնելու համար ես դիմե
ցի հայտնի հնագետ  Մ .Խոնդկար 
յանին; Նրա թեթև ձեռքով  ես 
ընդգրկվեցի Մեծամորի համա 
լիր արշավախմբի մեջ, որի կազ
մում էին հրաշալի գիտ նա կա ն
ներ՝ երկրաբան Կ.Ա.Մկրտչյանը 
և հնագետ  է.Վ.Խանզադյանը; 
Առաջին իսկ օրն ինձ ցույց տվե
ցին Մեծամորի Փոքր բլրի վրա 
պ ա հպ ա նվա ծ աստղերի նշաննե
րը, որ 1964 թվականին առաջին 
անգամ տեսել էր Կ.Մկրտչյանը; 
Այնտեղ, աստղերի նշաններից 
բացի, կային նաև այլ վկայութ
յուններ, որոնք ինձ թույլ տվեցին 
թվագրել հին դիտումների ժա 
մանակը և ապացուցել, որ մո
տավորապես 4500 տարի առաջ
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այնտեղ արդեն կատարվում էին 
պարզունակ ա ստղա գիտ ա կա ն 
դիտումներ;

Չպատկերացնելով, թե Վիկ
տոր Համբարձումյանն ինչպես 
կընդունի հին ա ստղագիտութ
յան հանդեպ  իմ հետաքրքրութ
յունը, երկար ժա մանակ նրան 
չէի հայտնում իմ հետազոտութ
յունների մասին, չնայած ա ստ ղա 
դիտարանում իմ որոշ ընկերներ 
դա  գիտեին արդեն; Որոշեցի հայ 
հնագույն աստղագիտության 
մասին զեկուցում ներկայացնել 
Միջազգային ա ստ ղա գիտ ա կան 
միության՝ 1967 թվականի օգոս
տոսին Պրահայում կայանալիք X 
համագումարին; Պատրաստ հոդ
վածով գնացի Վիկտոր Համբար
ձումյանի մոտ և ներկայացրի իմ 
արշավախմբա յին ա շխա տ ա նքի  
արդյունքները; Ի զարմանս ինձ՝ 
իմ առաջ քա շա ծ  տարբերակ
ներից և ոչ մեկը, ինչպես նաև 
թվագրումը հարցեր չառաջաց- 
րին; Նա միայն երկու ուղղում 
առաջարկեց; Մեծամորի հնա֊ 
գույն ա ստ ղա դիտ ա րա նի  փ ոխ ա 
րեն՝ նա  առաջարկեց ավելի 
զգույշ գրել՝ դիտ ողա կա ն հար֊ 
թակներ, իսկ հայերի փոխարեն՝ 
բնիկներ; Նա ցանկություն հայտ
նեց անձամբ տեսնել այդ ամենը 
ու նաև առաջարկեց դրանք ծած- 
կելերկաթյա ծածկով; Դ ժբա խտ ա 
բար, դրանից հետո նա  հիվանդ 
էր, և միայն վիրահատությունից 
հետո կարողա ցավ այցելել Մեծա
մոր;

Հնագետների թվում սկզբում 
նաև գա ղա փ ա րա կա ն հա կա ռա 
կորդներ կային, բայց արդեն մեկ 
տարի անց ինձ հրավիրեցին ԳԱ 
հնագիտության ինստիտուտում 
զեկուցում կարդալու, որից հետո 
նրա նք ընդունեցին ա շխ ա տ ա ն
քը; Իսկ մի անգամ էմմա Խան- 
զադյանն ասաց, որ մի շատ 
հայտնի ռուս հնագետ, նրան

Վ.Համբարձումյանին շնորհվում է Կորդոբայի ակադեմիայի պատվավոր անդամի
կոչում։ ելույթ է ունենում Խ.Սերսիկը;

անվանենք ^, ասել է հետևյա յը. 
«էլի ի՞նչ եք հնարել. հնագույն 
աստղագիտություն Հա յա ստ ա 
նո՞ւմ...»; Ես այդ մասին պ ա տ մե
ցի Վիկտոր Համբարձումյանին; 
Որոշ ժա մանակ անց նա  կանչեց 
ինձ ու ասաց, որ ^֊ն այլևս չի ան
հանգստացնի ինձ;Նրանց զրույցն 
ինձ անհայտ մնաց, բայց այն հե
ռավոր տարիներին բարոյական 
աջակցությունը շատ  կարևոր 
էր և° ինձ, և° արշավախմբի հա
մար; Այդպիսի աջակցություն էր 
նաև Վիկտոր Համբարձումյանի 
մասնակցությունը Ժ.Ավետիսյա- 
նի «Մեծամոր» ֆիլմի նկա րա հա 
նումներին, որտեղ նա  գնա հա 
տա կան է տա  լիս արշավախմբի 
ա շխատանքներին և ընդգծում 
դրանց կարևորությունը Հա յա ս  
տանի պատմության համար;

Երբ ես ավարտեցի ա շխ ա 
տանքներս Մեծամորում և Վիկ
տոր Համբարձումյանին ասացի, 
որ վերջացրել եմ Հա յաստանի 
հնագույն աստղագիտության վե
րաբերյալ հետազոտություններս, 
նա  մարգարեաբար նկատեց. 
«Ոչ, էլմա^ Ձեր ա շխատանքները 
նոր միայն սկսվում են»; Այն ժա 
մանակ ես չէի կարող ենթադրել, 
որ 1984 թվականին լույս կտեսնի 
իմ առաջին հոդվածը՝ Զորաց

քա րեր մեգալիթյան հուշարձա
նի մասին, որը մեկ տարի անց 
մեկ այլ հոդվածում Սթոունհենջի 
նմանությամբ կանվանեմ Քարա֊ 
հունջ; Այդ հուշարձանի ուսումնա
սիրությամբ արդեն նոր սերունդը 
պ ետ ք է զբաղվի;

1974 թվականն էր; Արգենտի
նայի, մասնավորապես Լա  Պ ա  
տայի համալսարանի, Գիտություն
ների ակադեմիայի և Կորդոբայի 
աստղա դիտ արանի, Ռոսարիոյի 
և Սան Խուանի համալսարաննե
րի, ա ստղագետների քա ռա մ յա  
շարունակական հրավերներից 
հետո և Տ.Մյուրեկյանի բարեգոր
ծական հիմնադրամի գործուն 
աջակցությամբ, ինչպես նաև 
Մոսկվայի ուժեղ ճնշման տակ՝ 
Վիկտոր Համբարձումյանը ստիպ 
ված էր համաձայնելու այդ այցե- 
լությանը;

Ես բոլորովին պ ա տ ա հա բա ր 
միացա այդ ուղևորությանը; 
Սփյուռքահայերի հետ մշակութա
յին կապերի կոմիտեից խ ն դ ^  
ցին մինչև Վիկտոր Համբարձում- 
յանի ժամանումը նրա  գիտական 
կենսագրությունը տրամադրել 
արգենտինական լրագրերի հա
մար; Ես որոշեցի նրանց ներ֊ 79
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կայացնել ամերիկացի հայտնի 
աստղաֆիզիկոս Ն.Ու.Մեյոլի հոդ
վածը, որ գրվել էր 1960 թվա կա 
նին Վիկտոր Համբարձումյանին 
աստղագիտության բնա գա վա 
ռում ակնառու հաջողությունների 
համար Կ.Բրյուսի (ԱՄՆ) անվան 
ոսկե մեդալով պարգևատրելու 
կապակցությամբ; Ւնչպես գրում 
են ակադեմիկոս Ն.Ս.Կարդաշևն 
ու ֆիզ-մաթ գիտությունների դոկ
տոր Լ.Ս.Մարոչնիկը Ի.Ս.Շկլովս֊ 
կու «էշելոն» գրքի նախաբանում, 
«այդ մեդալն արժևորվում է նույն
քա ն  բարձր, որքան Նոբելյան 
մրցանակը ֆիզիկոսների շրջա
նում»; Ւնչպես հայտնի է Նոբելն 
աստղագիտությունը չէր մտցրել 
իր ցուցակի մեջ;

Սփյուռքահայության կոմի
տեի ճանապարհին ես հանդիպե
ցի Ա.Դեյմերջյանին, ում պ ետ ք է 
փոխանցեի կենսագրությունը, և 
Տ.Մյուրեկյանին, որն այդ այցե- 
լության ա ռիթով եկել էր Երևան; 
Տ.Մյուրեկյանը, իմանալով, որ 
աշխատում եմ Բյուրականի ա ստ 
ղադիտարանում և գիտեմ իսպա 
ներեն, հարցրեց, թե հրավերի 
դեպքում արդյոք ես կկարողա
նայի Վ.Համբարձումյանի ու նրա  
տիկնոջ հետ միասին գնալԱրգեն- 
տինա; Ես դրական պ ա տ ա սխա - 

80 նեցի; Հետո այդ մասին պ ա տ մե

ցի ընկերոջս՝ Հ.Մ.Թովմասյանին՝ 
ավելացնելով, որ Վիկտոր Համ
բարձումյանին իրականում որևէ 
ուղեկցորդ պ ետ ք չէ, և թերևս 
ես կհրաժարվեմ ճամփորդութ
յունից; Ւ պ ա տ ասխա ն՝ նա  նկա 
տեց, որ նման հնարավորություն 
կարող է այլևս երբեք չլինել, և որ 
ես նույնիսկ չմտածեմ հրաժարվե
լու մասին; Ւրականում նա  այդ 
միտքը շատ  ավելի խիստ ա րտ ա 
հայտությամբ ձևակերպեց; Այդ 
աջակցության համար ես մինչև 
հիմա շնորհակալ եմ նրան; 
Դժվար էր հրաժարվել ամբողջ 
23 օր Վիկտոր Համբարձումյանի 
կողքին լինելուց;

Այդպիսով՝ ես այդ ճա մփ որ
դության ընթացքում դարձա  ու
ղեկցորդ ու թարգմանիչ; Ւհարկե, 
Վիկտոր Համբարձումյանին, որ 
գիտեր անգլերեն, գերմաներեն, 
ոչ թարգմանիչ էր պետք, ոչ էլ 
ուղեկցորդ, առավել ևս, որ երկու 
շա բա թ անց նա  հասկանում էր 
ամեն ինչ; Ես ավելի շատ  պետ ք 
եկա այն աստղագետներին, ում 
նա  խորհրդատվություն էր տ ա 
լիս անգլերենով; Նրանք երբեմն 
թարգմանություն էին խնդրում՝ 
վախենալով, որ նրա  ասածներից 
ինչ-որ բան բաց կթողնեն, չնա
յած հրաշալի հասկանում էին 
նրան; Նրանց այդ ռեակցիան 
լավ հայտնի էր Վիկտոր Համբար
ձումյանի աշխատակիցներին 
և նրա  հետ շփ վա ծ բո լոր մարդ
կանց; Երբեմն նրա  ասած բառի 
իմաստը ունկնդրին էր հասնում 
մի քա նի  տարի հետո միայն; Նա, 
ինչպես լավ շախմատիստները, 
գիտության մեջ տեսնում էր մի 
քա նի  տասնյակ քա յլ առաջ;

Բուենոս Այրեսի համալսա
րանն ու ա ստղա դիտ արանը 
գտնվում են Լա  Պլատա քա ղ ա 
քում՝ մա յրա քաղաքից ոչ հեռու; 
Ամեն առավոտ  համալսարանի 
առջև աստղա գետ ները երկու

շա րքով  ու խոնարհած գլուխնե
րով էին դիմավորում Վիկտոր 
Համբարձումյանին, և նա  ստիպ 
ված էր անցնել այդ կենդանի 
միջանցքով; Դա յուրօրինակ 
հարգանքի տուրք էր հանճարին 
(նրան այդպես էին անվանում 
այնտեղ); Ւ դեպ, համալսարա
նում տեսական աստղաֆիզիկան 
դասավանդվում էր Համբար
ձումյանի և համահեղինակնե
րի իսպաներեն թարգմանված 
«Տեսական աստղաֆիզիկայի 
դասընթացով»;

Այստեղ ես մի դեպ ք հիշեցի, 
որ ինձ պատմել էր Սանկտ Պ ետեր 
բուրգի համալսարանի աստղաֆի
զիկայի ամբիոնի վարիչ պրոֆե
սոր Վ.Վ.Ւվանովը՝ ակադեմիկոս 
Վ.Վ.Սոբոլևի աշակերտը; 1984 
թվականին ամբիոնի 50-ամյ ակի 
տոնակատարության առիթով 
հայտնի ա ստ ղա գետ  Վան դե 
Հյուլստի Լենինգրա դ կատա րած 
այցելության ժամանակ Վ.Վ.Սո 
բոլևը, դառնա լով նրան, ասել էր. 
«Դուք գիտ եք, որ Հա մբա րձո ւմա  
նը հանճար է»;

Վիկտոր Համբարձումյանը Լա  
Պլատայում դասախոսություննե
րի շա րք կարդաց՝ բռնկվող ա ստ 
ղերի ու գալակտիկաների միջուկ
ների ակտիվության վերաբերյալ, 
և, ի զարմանս աստղագետների, 
ամեն օր նրանց համար խորհր
դատվություններ էր անցկացնում; 
Ւսկ զարմանում էին, քա նի  որ, 
ըստ նրանց, այդ մեծության ոչ մի 
գիտնական այդ բանը չէր անի; 
Նույնը կրկնվեց նաև Կորդոբա- 
յում, որտեղ գտնվում է Արգենտի
նայի խոշորագույն ա ստ ղա դի
տարանը;

Լա  Պլատայում գտնվելու վեր
ջին օրերին խիստ հոգնած Վիկ
տոր Համբարձումանն ասաց, 
որ Սան Խոյ անից գա  լու է հա յտ
նի ա ստ ղա գետ  Կ.Չեսկոն (որի 
անունն է կրում իր հայտնաբե-



ՎԻԿՏՈՐ *՛
ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ **

րած գիսավորը), որը խնդրում է 
Կորդոբայի ա ստղա դիտ ա րա ն 
մեկնելուց առաջ Սան Խոլանում 
գտ նվող  իրենց ա ստ ղա դիտ ա 
րան այցելել՝ համարելով, որ դա  
շատ  կարևոր է իրենց ա ստ ղա 
դիտարանի ապ ագա յի համար։ 
Ապա անմիջապես ավելացրեց, 
որ հոգնածության պ ա տ ճա ռով  
չի կարող ընդունել այդ հրավերը։ 
հմանալով Վիկտոր Համբարձում
յանի բնավորությունը՝ ես համոզ
ված էի, որ նա  չի կարողանա 
մերժել։ Այդպես էլ եղավ։ Հաջորդ 
օրը՝ մինչև Կ.Չեսկոյի ժամանու
մը, ես, հավաքելով համարձա 
կությունս, հիշեցրի նրան, որ նա  
Սան Խուան գնա  լու ցանկություն 
չուներ, իսկ նրանց զրույցի ժա 
մանակ, կանգնելով Չեսկոյի թի
կունքում՝ դեմքով  դեպի Վիկտոր 
Համբարձումյանը, ձեռքովբացա - 
սական շարժում էի անում՝ հիշեց
նելով իր իսկ որոշման մասին։ 
Բայց, ինչպես և կարծում էի, այդ 
ամենն իզուր էր։ Երբ Կ.Չեսկոն 
գնաց, Համբարձումյանն ասաց. 
«Ես չկարողացա նրան մերժել, 
Դուք տ եսա ք  նրա  դեմքը։ Տեսա՞ք, 
թե ինչպես էր խնդրում։ Ես մարդ
կանց չեմ կարող «ոչ» ասել»։

Նրա այդ որոշումը, քիչ մնաց, 
մեզ կյանքից զրկեր...

Արգենտինայի կառավարութ
յունը Վիկտոր Համբարձումյանի 
տրամադրության տակ երկու ինք
նա թիռ  էր դրել, որոնք իրավունք 
ունեին վայրէջք կատարելու երկրի 
ցանկացած օդակայանում, այդ 
թվում նաև զինվորական։ Մեկով 
թռչում էին Վիկտոր Համբարձում
յանը տիկնոջ հետ, Տ.Մյուրեկյանը 
և ես, իսկ մյուսով՝ ա ստ ղա գետ նե
րը, որոնք ամենուր տ ա ռա ցիո
րեն կրնկակոխ հետապնդում 
էին Համբարձումյանին, որպեսզի 
նրա  ոչ մի ե լույթը բաց չթողնեն։ 
Սան Խոսեից պ ետ ք է գնայինք 
Կորդոբա, որտեղ գտնվում էր

Վ.Հ.Համբարձումյանը, Վ.Ֆ.Համբարձումյանը և Է.Ս.Պարսամյանը Աբգենտինայում,
1974թ.

նշանավոր աստղադիտարանը, 
Արգենտինայի Գիտությունների 
ակադեմիան, որտեղ մեծա քա 
նակ հայկական սփյուռք կար։ 
Նրանք բոլորն էլ Համբարձում- 
յանի ժամանելուն էին սպասում։ 
ճա նապ արհին մեր ինքնաթիռն 
ամպրոպի մեջ ընկավ, և սա րքա 
վորումները դադարեցին ա շխ ա 
տելուց։ 45 րոպեի փոխարեն, 
արդեն երկու ժամ պտտվում էինք 
օդում։ Երկրորդ ինքնաթիռը վա
ղուց արդեն Կորդոբայում էր, իսկ 
մենք չկայինք ու չկալ ինք։ Բո լորը 
հասկանում էին, որ ինչ-որ բան 
է կատարվել և բո լորը լռում էին։ 
«Խևղճ Մլ ուրեկյան,- մտածում էի 
ես^ եթե մեզ ինչ-որ բան պ ա տ ա 
հի (նկատի ունեի Համբարձումյա
նին), հայ ժողովուրդը ք ե զ  չի նե
րի»։ Ես հիշեցի Գարսիա Լորկայի 
«Ձիավորը» բանաստեղծությո^ 
նը, որտեղ այսպիսի տողեր կան. 
«...երբեք Կորդոբա չեմ հասնի, 
որտեղ մահն է սպասում ինձ »... 
Հասկանալի է, որ բանաստեղծը 
իսպանական Կորդոբան նկատի 
ուներ։ Հիշեցի ու ծիծաղեցի։ Համ
բարձումյանը հետաքրքրվեց իմ 
ուրախության պատճառով, և ես 
արտասանեցի այդ տողերը։ «Եթե

Կորդոբա հասնենք, պա տ մվա ծք 
գրեցեք՝ «Չորսը ինքնաթիռում» 
վերնագրով^-ասաց նա  ինձ այն 
ժամանակ...

Ես մտածեցի, որ դժվար թե 
մեզ որևէ բան պատահի... Վիկ- 
տոր Համբարձումյանը երջանիկ 
անձնավորություն է, որ իր կենդա
նության օրոք է ճաշակել փառքը, 
ուստի հա զիվ թե մենք այսքան 
հիմար ձևով մեռնենք... Այնուամե
նա յնիվ մենք հասանք Կորդոբա, 
որտեղ արդեն հույս չունեին մեզ 
ողջ տեսնելու։ Վայրէջքից հետո 
բոլոր դիմավորողները, ինչպես 
աստղագետները, այնպես էլ հայ
կական սփյուռքի ներկայացու
ցիչները, իրենց գիրկն էին առել 
մեզ և արտասվում էին։ Արցունք
ները զսպել չկարողացանք նաև 
Վերա Ֆյոդորովնան ու ես։ Հենց 
որ մեզ հյուրանոց հասցրին, 
դեռևս նախասրահում մոտեցա 
Վիկտոր Համբարձումյանին ու 
հարցրի, թե ինչ էր մտածում նա  
ինքնաթիռում՝ աչքի առաջ մահն 
ունենալով։ Պ ատասխանը շատ 
պ ա րզ  էր. «Մտածում էի այն մա
սին, որ այն ամենը, ինչ պ ետ ք է 
անեի կյանքում, արել եմ, այնպես 
որ ցանկացած ժա մանակ կարող 81
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82

եմ մեռնել»;
Արգենտինայում գտնվելիս 

Վիկտոր Համբարձումյանի
բա զմա թիվ պատվավոր կոչում
ներին գումարվեցին Լա  Պ ա  
տայի համալսարանի պ ա տ վա 
վոր դոկտորի և Արգենտինայի 
Գիտությունների ակադեմիայի 
արտասահմանյան անդամի կո
չումները;

Արգենտինա կատարած 
ուղևորությունից հետո Վիկտոր 
Համբարձումյանը նոր ա շխ ա 
տանքներ կատարեց, որոնցից 
մեկի մասին կուզենայի պատմել;

1978 թվականն էր; Նոբելյան 
մրցանակի դափնեկիր Հ.Ալֆենը 
իր գիտա կա ն հոդվածներից մեկը 
նվիրել էր Վիկտոր Համբարձում
յանի 70-ամյակին; Ւ պ ա տ ա ս
խան դրան՝ Համբարձումյանը 
որոշեց գիտական հոդված նվի
րել նույն թվականին ծնված Ալֆե֊ 
նի 70-ամյակին; Բայց այդ մասին 
ես ավելի ուշ իմացա, երբ նա  ինձ 
խնդրեց օգնել պատրաստելու 
այդ ա շխատանքը; Ւնձ բաժին 
ընկած երջանկությունից ես յոթե
րորդ երկնքում էի; Ես հնարավո
րություն էի ստացել օգտ ա կա ր 
լինելու Վիկտոր Համբարձումյա- 
նին, և գլխավորը՝ տեսնելու, թե 
ինչպես է նա  աշխատում; Ցավոք 
սրտի, մեզանից չկախված հան
գամանքների բերումով ես միշտ 
նրանից որոշակի հեռավորութ
յան վրա էի գտնվել;

Ա շխատանքը վերաբերում էր 
մի խնդրի, որը երկու տասնամյակ 
իր լուծմանն էր սպասում՝ ա ստ 
ղակույտերում բռնկվող աստղե- 
րի հաճախությունների բաշխման 
ֆունկցիայի որոշմանը; Տվյալ 
դեպքում խնդիրը առնչվում էր 
Բազումք աստղակույտի բռնկվող 
աստղերին;

Խնդրի լուծման համար հար

կավոր էին աստղակույտերի 
բռնկվող աստղերին վերաբերող 
դիտողական տվյալներ; Ւմ հա
մեստ դերը դիտողական տվյալ
ների վերաբերյալ տեղեկատվութ
յան ապահովումն էր, զանազան 
կորերի կառուցումն ու հաշ
վարկների իրականացումը; Երր 
ա շխա տ ա նքն  ա վարտ վա ծ էր, 
ես ասես ցնցում ապրեցի; Հա յտ 
նի է, որ Վիկտոր Համբարձում- 
յանն ամբողջ կյանքում զբաղվել 
էր հակադարձ խնդիրներով, և 
այս խնդիրը դրանցից մեկն էր; 
Հետևելով նրա  մտքի զա րգա ց
մանը, մասնավորապես խնդրի 
լուծման նրա  մոտեցումներին՝ 
իմ մեջ տարօրինակ զգացում 
առաջացավ, որ լուծման ժա մա 
նակ Վիկտոր Համբարձումյանն 
ընդունել էր մարզական գլխի
վայր ձեռնա կա նգ դիրք; Այդ 
զգացումն առաջացելէր դիտ ողա 
կան տվյալների կիրառման այն 
անսովոր մոտեցման հետևան
քով, որը նրա  մաթեմատիկական 
ընդո^ նակությունների զուգակց- 
մամբ թույլ տվեց գտնել խնդրի 
լուծումը; Եվ մի անգամ, երբ 
ա շխա տ ա նքը  նոր էր ավարտվել, 
ես խիզախեցի մի հարց տալ 
նրան՝ ընդ որում օգտ ա գործե
լով մի բառ, որը սովորաբար չի 
հայտնվում իմ բառապաշարում; 
Ներողություն խնդրե լով ա նպ ա ր
կեշտության համար՝ ես հարցրի. 
“6»տ՚ւօբ 1<3̂ Տեւ
“ցօոտթ^ս" ց օ  սցտս, թտասյե 
ոթօ6^6^7 06թ330^7”;
Համբարձումյանը, ուշադիր ինձ 
նայելով, ոչինչ չպատասխանեց, 
բայց, երևում էր՝ հարցը դուր 
եկավ նրան; Մի քա նի  օր անց 
նրա  ա շխատասենյակ մտա  և, 
մեծ զա րմա նքով  նրա  սեղանին 
Պուշկինի հատորյակ տեսա; 
Զարմանքիս պ ա տ ճա ռն այն էր, 
որ Համբարձումյանը, ինչպես 
հայտնի է, անգիր գիտեր Պուշկի

նի բոլոր գործերը; Հիշեցի, որ մի 
անգամ զրույցի ժա մանակ ասել 
էի, որ ակադեմիկոս Վ.Վ.Սոբոլե- 
վը (նրա լավագույն աշակերտն 
ու ընկերը) Պուշկինին ամբողջութ
յամբ բերանացի գիտեր; Հա մ
բարձումյանը, ի զարմանս ինձ, 
ասաց. «Ներեցեք, էլմա^ բայց 
Պուշկինին ամբողջապես գիտեմ 
ես, նա  պոեմները չգիտի» (ինչից 
հետևում էր, որ Համբարձումյանը 
գիտեր նաև պոեմները);

Այսպիսով՝ սեղանին Պուշկին 
է. ի՞նչ էր ուզում վերընթերցել՝ 
հրաշալի ա շխա տ ա նքը  դեռ նոր 
վերջացրած; Եվ անմիջապես 
միտքս եկավ հայտնի դեպքը, 
երբ, ավարտին հասցնելով 
«Բորիս Գոդունով» պոեմը, Պ ո^  
կինն սկսել է թռչկոտել սեղանի 
շուրջն ու բացականչել. «Այ ք ե զ  
Պուշկին, ա;յ ք ե զ  շան որդի»; Եվ 
այդ ժամանակ, նրան նայելով, 
ասացի. «Այ ք ե զ  Վիկտոր Համա- 
զասպովիչ, ս յ̂ քեզ, չեմ ասի, թե 
ով»; Ւմ ռեակցիան ա նպ ա տ ա ս
խան մնաց, նա  ուշադիր նայեց 
ինձ, իսկ ինձ պ ա տ ա սխ ա ն պ ետ ք
էլչէր;

Հետագայում՝ Ղրիմի ա ստ ղա 
դիտարանում կա յացած գիտա- 
ժողովի ժամանակ, ակադեմիկոս 
Վ.Վ.Սոբոլևն այդ ա շխա տ ա նքի  
ա ռիթով ասելու էր. «Դա հավա 
նականությունների տեսության 
ամենախրթին խնդիրներից մեկն 
է, որոնք ա յդքան սիրում է Վիկ- 
տոր Համազասպովիչը»; Համ
բարձումյանը ներկա  չէր այդ 
գիտաժողովին;

1976 թվականի մայիսին 
Աբասթումանի ա ստ ղա դիտ ա րա 
նում տեղի էր ունենում հայ և վրաց 
աստղագետների հերթական հա
մա տ եղ գիտաժողովը; Համբար
ձումյանը որոշեց ա շխա տ ա կից
ների հետ մեկնել Աբասթումանի 
աստղա դիտարան; Մեզ բոլո
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րիս, իսկ նրան՝ առանձնապես, 
ամենաանկեղծբարեկամությունն 
էր կապում Աբասթումանի հետ, 
իսկ նա  արդեն երկար ժամանակ 
չէր եղել Աբասթումանում; Բոգ- 
դանովկայից մինչև Ախալցխա 
շրջկոմների քարտուղարների 
գլխավորությամբ մեզ դիմավո
րում էին շրջանների բնակիչնե
րը; Նույնն էր նաև վերադարձի 
ճանապարհին; Ւմանալովգիտա- 
ժողովին Վիկտոր Հա մբարձում 
յանի մասնակցության մասին՝ իր 
տիկնոջ՝ Նինա Վասիլևնայի հետ 
Աբասթուման եկավ նաև Վ րաս 
տանի ԳԱ պրեզիդենտ, խոշոր 
մաթեմատիկոս Ւ.Ն.Վեկուան;

Եկան նաև Ակադեմիայի նա խ ա 
գահության շատ  այլ անդամներ; 
Ն ախատեսված էր Վրաստանի 
Գիտությունների ակադեմիայի 
փոխանցիկ Կարմիր դրոշի հանձ
նումը Աբասթումանի ա ստ ղա դի
տարանին, իսկ վերջում, ինչպես 
միշտ, ճաշկերույթ կազմակերպ 
վեց; ճաշկերույթի ընթացքում 
Նինա Վասիլեվնան խնդրեց 
Վիկտոր Համբարձումյանին 
համոզել, որ նա  երգի; Սակայն 
վերջինս թախիծով նկատեց, որ 
ինքը երգել է միայն Ն . Ւ.Մուսխե- 
լաշվիլու ձայնակցությամբ, որի 
հետ նրան կապում էր մեծ բարե
կամությունը, իսկ իրենց ն վա գա կ

ցում էր Նինա Վասիլեվնան; Ցա
վոք սրտի, Ն.Ւ.Մուսխելիշվիլին 
արդեն ողջ չէր...

Գիտաժողովների, ա տ ենա խո
սությունների պաշտպանություն
ների ա ռիթովկամ ա ստ ղա դիտ ա 
րանի հյուրերի պատվին տրվող 
ճաշկերույթների ժա մանակ Վիկ
տոր Համբարձումյանն անկրկնե
լի սեղանապետ  էր. ոչ մի կենաց 
չէր կրկնվում; Նրա բացառիկ հի
շողության մեջ պահպանվում էր 
ամեն ինչ;

Բյուրականյան ճաշկերույթնե
րի ժա մանակ Վիկտոր Համբար- 
ձումյանը սիրում էր ունկնդրել հայ
կական ժողովրդական երգեր՝ 83
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մեր ա ստղագետների վարպետ 
կատարմամբ։ Բո լորի հետ միա
սին ձայնակցում էր Սոֆիկ հսկո^ 
դարյանի, Ա.Քալօղլյանի, 0.Չա- 
վուշյանի կատարումներին։

Ուսանողական տարիներին 
(1954 թ.), երբ պրակտիկա  էինք 
անցկացնում Բյուրականում, մեր 
համակուրսեցի աղջիկներից 
մեկն ամուսնացավ։ Այդ կա պ ա կ
ցությամբ մի համեստ խնջույք 
կազմակերպեցինք՝ հրավիրելով 
Վիկտոր Համբարձումյանին և 
մյուս աշխատակիցներին։ Վերհի
շելով երիտասարդությունը՝ հու
մորի նուրբ զգացումով օժտ վա ծ 
Վիկտոր Համբարձումյանը հին 
թիֆլիսյան մի կա տա կերգ կա տ ա 
րեց՝ “Տ

ա՝բ&.ոշտ, բՑՅտ&ա ^օբxօ^ 
6տբաատՅ ա.ոտ^շտ...”։
Աննկարագրելի խա նդավառութ
յամբ մենք սկսեցինք ձայնակցել։ 
Մեր խ նդրա նքով  (ուսանողները 
երբեմն իրենց թույլ են տալիս 
այն, ինչը հետագայում չեն հա
մարձակվի անել)՝ նա  թե լադրեց 
երգի բառերը, և մենք հաճույքով 
գրառեցինք։ Ցավոք, այդպիսի 
Վիկտոր Համբարձումյանի մենք 
շատ  հա զվա դեպ  էինք տեսնում։ 
Հա վանաբար յուրաքանչյուր 
ա շակերտ հիշողության մեջ պ ա 
հում է ինչ-որ մի բան, որը բ ն ո  
րոշում է նրա  ինքնատիպ, զուտ 
մարդկային հատկանիշները։

Ն.Վ.Վեկուան պատմել է մի 
զարմանալի դեպ քի մասին։ 
Ւնչ-որ ժա մանակ ԽՍՀՄ ԳԱ 
նստաշրջանի մասնակից ա ն դ ր  
կովկասյան երեք հանրապետութ
յունների ակադեմիաների պրեզի
դենտներն իրենց կանանց հետ 
ճաշելիս են եղել ռեստորանում։ 
Յուրաքանչյուր անգամ, ըստ 
հերթականության, նրանցից մե
կը վճարել է ճաշի համար։ Այդ 
ա նգա մ հերթը Վիկտոր Հ ա մ բ ա լ

84 ձումյանինն է լինում, և նա  ցածրա 
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ձայն Վերա Ֆյոդորովնայից փող 
է խնդրում հայերենով։ Սակայն 
Ւ.Ն.Վեկուան նա խ օրո ք  վճարած 
է լինում, և Նինա Վասիլևնան, ում 
մանկությունն անցել էր հայերի 
միջավայրում, հայերեն շշնջում է. 
«Արդեն մուծել են, արդեն մուծել 
են»։ հնչին ի պ ա տ ա սխա ն՝ նա  
բարկացած ասում է. «Առաջին 
անգամ ցավում եմ, որ Դուք հայե
րեն գիտեք»։

Բյուրականի ա ստ ղա դիտ ա 
րանում շատ  հաճախ  էին հյու
րընկալվում Հա յաստան այցե
լող հանրաճանաչ մարդիկ։ Մի 
ա նգա մ Վիկտոր Համբարձում
յանի հյուրն էր Ամերիկայի հայ
կական թեմի այն ժամանա կվա  
հովվապետ Թորգոմ արքեպիսկո
պոս Մանուկյանը, որը հետ ա գա 
յում դա րձա վ  Երուսաղեմի հալ ոց 
պատրիարքը։ Հա յկական սփյուռ
քի  հետ կա պվա ծ հիմնախնդրին 
առնչվող գրավիչ զրույցից հետո 
Վիկտոր Համբարձումյանը դիմեց 
իր օգնականին.

- Լյուդմիլա՜ հվանովնա, 
խնդրում եմ կոնյակ բերեք (ես 
զարմացա. չգիտեի, որ նրանք 
կոնյակ ունեն)։

Լցնելով բաժակները՝ նա  
ասաց.

- Առաջարկում եմ խմել մեր կա
թողիկոսի՝ Վազգեն Առաջինի կե
նացը. մեր ժողովրդի պատմութ
յան ընթացքում եղել են և  լավ, 
և  անհաջող կաթողիկոսներ, այս 
ա նգա մ մեր բախտը բերել է. մենք 
ունենք կաթողիկոս-շինարար։

Ես զա րմացած էի լսածիցս, 
որովհետև համոզված էի, որ 
ա նհաջող կաթողիկոսներ չեն լխ 
նում։

Վիկտոր Համբարձումյանը 
ծայրաստիճան համեստ մարդ 
էր, նրան խորթ էր գոռոզամտութ
յունը, բայց մի ա նգամ զգացի, որ

ինչ-որ մի բան կա, որովնա, այնու
ամենայնիվ, իրոք հպարտանում 
է։ Յոթանասունականների վեր
ջերին էր կամ ութսունականների 
սկզբին. մի խոսակցության ժա 
մանակ նա  ասաց, որ աշխարհի 
միայն հինգ գիտնականներ են 
ա շխարհի հինգ խոշորագույն 
ակադեմիաների՝ ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ
ի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի և հտա- 
լիայի անդամներ՝ Յա.0որտը, Պ. 
Դիրակը, Լ.Պոլինգը, Լ. դե Բրոյլը 
և ինքը։

Մենք նույնպես հպարտանում 
ենք դրանով։

Վիկտոր Համբարձումյանը հա
մակողմանի գիտելիքների տեր 
մարդ էր։ Բացառիկ հիշողության 
շնորհիվ նա  հիշում էր ինչպես 
հայ, այնպես էլ ռուս պոետների 
բա զմա թիվ բանաստեղծություն
ները։ Պուշկինի մասին արդեն 
հիշատակել եմ։ Նա գերազանց 
գիտեր նաև արծաթե դարի 
պոետներին։ Մի անգա մ ասացի 
Վիկտոր Համբարձումյանին, որ 
աչքովս ընկել է Սևերյանինի մի 
քառյակ, բայց ոչ մի կերպ չեմ 
կարողանում հիշել, թե որ բանաս
տեղծությունից է։ Այն տարիներին 
Սևերյանինը գրեթե չէր հրա տ ա 
րակվում։

- Ա րտասանեք^ ասաց նա։
Հա զիվ  էի վերջացրել, նա  մեջ

բերեց ամբողջ բանաստեղծութ
յունը։

Ակադեմիկոս Վ.Վ.Սոբոլևի հետ 
երկար տարիներ ջերմ բարեկա
մական կապեր էի պահպանում՝ 
հիմնականում նամակագրության 
միջոցով։ Վիկտոր Հա մբա րձում 
յանի կողմից Վիկտոր Վիկտորո- 
վիչին գրված մի նամակ, իմ կար
ծիքով, հռչակավոր ուսուցչի և 
նրա  սիրելի աշակերտի բարեկա
մության լավագույն ապացույցն 
է։ հնձ թույլ եմ տալիս ստորև ներ
կայացնել այդ նամակը՝ համոզ
ված լինելով, որ նրանցից ոչ մեկը
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չէր բարկանա  այդ կամայական 
որոշման պատճառով;

«8 ապրիլի 1984 թ.
Թ անկագին Վիկտոր Վիկտո֊ 

րովիչ,
Ձեր ա ռողջա կա ն վիճակի մա֊ 

սին ա յստ եղ ՝ Բյուրական, հասնող 
տեղեկությունները թեև կցկտուր, 
սակա յն իոքր֊ինչ ավելի լավատե֊ 
սական են, քա ն  մինչ այժմ։ Շատ 
եմցանկանում, որ Դուքլուրջմոտե֊ 
նա ք սեիա կա ն  առողջությանը, 
բա յց երբեք դա  կ ա պ վա ծ չլինի 
տրամադրության ա նկման հետ, 
քա նզի  բա րձր տրամադրությու֊ 
նը և լավատեսությունը նույնպես 
դեղամիջոցներ են, որոնք, ի դեպ, 
ավելի նախընտրելի են, քա ն  որոշ 
մա րդկա նց մեջ որևէ կասկած 
չհարուցող միջոցները, հատկա ֊ 
պես, եթե դրա նք ա րտ ա դրվա ծ  
են արտասահմանում։

Ինձ թվում է, որ ներքին հավա֊ 
սարակշռվածությունը և վստա֊ 
հությունը շա տ  կարևոր են նման 
դեպքերում, ա յդ թվում՝ նաև 
բժշկա կա ն բուժամիջոցների, 
դեղորա յքների և օգտ ա կա ր խոր֊

հուրդների ճիշտ  ընտրության 
համար։ Հենց դա  էի ուզում ասել 
Ձեզ, երբ Մոսկվայից Ձեզ հետ  խո֊ 
սում էի հեռա խ ոսով ՝ այդ ամենն 
ա միոիե լով  Տյուտչևի բա ռերի 
մեջ.

տ՚ա Ճրճո«633
՝̂ «6.Ո 0610X3X6 Ք Շ606 Շ3«օ«,
որոնք Դուք, հավանաբար, 

լավ չլսեցիք։ Այդ պ ա հին (և հետո) 
ես ա իսոսում էի, որ Դուք չլսեցիք։ 
Իհարկե, ոչ այն, որ չեք լսում իմ  
բառերը, այլ այն, որ Տյուտչևի 
խոսքերը Ձեզ չեն հասնում։

Բյուրականցիները Ձեզ ող֊ 
ջույններ են հղում։ Վերա Ֆյո֊ 
դորովնա ն խնդրում է իմ  բարե֊ 
մաղթա նքների հետ  մեկտեղ 
հաղորդել նաև իր համոզվածութ
յունը, որ մոտ  ա պ ա գա յում Ձեզ 
կտեսնենք լիովին ա պ ա քինվա ծ։

Ձեր
Հետգրություն։ երբ անցյալ 

տ ա րվա  նոյեմբեր և դեկտ եմ
բեր ամիսներին վա տ ա ռողջ էի, 
անընդհա տ  վերհիշում և կրկնում 
էի ամբողջ բանաստեղծությունը.

ք  տ&ա Ք6Տ, տ օ«^ Ո 06633

» * * ★
*  փ  *

ՀԱօ..ռօ.շհ 36 տ ր օքէա , & ^« օ« ,
տ ւօ ւ օ « ^  Ճրճա«633 

՝^«6.Ո Ք 06&6 Շ3«օ«.
Տ ւ օ  ռօ.ՈՅէա 6օՅրօ1՝օ 16րՈ63ԼՅ 
Ր յշ^61 շ օւՔՅաՏ շօք«6ա;3.ո,
7 օ  Շ36ր*աՔՅ^ ՇՔօա Շ1ր6«.Ո63ԼՅ, 
7 օ  ՇՔօ6Քր6«6ՏՏօ 36րՅՅ^.

Վիկտոր Համբարձումյանի 
մահվան բոթն իմացա Հեյդելբեր֊ 
գի Մաքս Պլանկի անվան աստ 
ղաֆիզիկայի ինստիտուտում; 
Հուզված աշխատակիցները և 
ինստիտուտի բոլոր հրավիրյալ 
գիտնականները հավաքվել էին 
մեկտեղ, ցավակցական և հիաց
մունքի խոսքեր էին ասում; Հա տ 
կապես տպավորվել է ամերիկացի 
հանրաճանաչ գիտնական
0‘Դելլի արտահայտությունն այն 
մասին, որ տեսական ա ստ ղա 
ֆիզիկա նա  սովորել էր Համբար
ձումյանի գրքերով, որից հետո 
արտասանեց բառեր, որոնց հետ 
չէին կարող չհամաձայնվել բո լոր 
ներկաները. «Մահացավ ա շխա ր
հում այդպիսի մեծության վերջին 
աստղաֆիզիկոսը»;

Բայց հանճարները չեն մեռ
նում, նրանք անմահ են։

Միջազգային աստղագիտական միության 29֊րդ գիտաժողովի մասնակիցները Բյուրականում, 1966թ. 85
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ՏԵՖՐՒ ԲԵՐԲՒՏ

Անգլիայում ծնված ամերիկյան 
աստղագետ և ֆիզիկոս։ 1946 թ. 
ավարտել է Բրիստոլի համալսարա
նը, իսկ դոկտորի աստիճան ստացել 
է Լոնդոնի համալսարանում 1951 թ.։ 
Կալիֆոռնիայի համալսարանի պրո
ֆեսոր է 1963 թվականից։ 1978-84 
թվականներին եղել է Կիտ-Պիկ աստ
ղադիտարանի տնօրեն։ 
Քվազիստացիոնար կոսմոլոգիայի 
հեղինակներից մեկն է։

Վ.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆՒ
Ա Ն Գ Լ Ե Ր Ե Ն  
Հ Ա Տ Ը Ն Տ Ւ Ր Ւ  
Ն Ա Խ  ԱԲ ԱՆ Ը

Ես երջանիկ եմ մեծ ա ստ 
ղագետի ամենակարևոր 

հոդվածներից կազմված այս 
ընտրանու* հրատարակության 
նա խա բա նը գրելու համար։ 
Գիտության մեջ նոր արահետ 
բացելը, որը տասնամյակների 
ընթացքում ընդարձակվում ու 
դառնում է հետազոտությունների 
լայն պողոտա, հազվա դեպ  նվա 
ճում է։ Վիկտոր Համբարձումյա- 
նը ա ռաջամարտիկ է ոչ թե մեկ, 
այլ երեք շարունակաբար ը ն դ ա ր  
ձակող ոլորտներում՝

1. հակադարձ խնդիրները մա
թեմատիկայում,
* V. ճաեաէտսաւտո, Լւքշ ւո ճտէաթե̂ տւօտ.

«Ես այլևս դադարելեմ զարմանալուց, թե ինչպես են Համբարձումյա
նի բոլոր գիտական վարկածները, որոնք նա  մարգարեաբար առաջ
էր քաշում տարիներ առաջ, մեկը մյուսի հետևից իրականանում»։

Յան Օորտ
ԽՍՀՄ ԳԱ արտասահմանյան անդամ, 

միջազգային աստղագիտական միության 
նախկին պրեզիդենտ 

(Հոլանդիա)

2. ինվարիանտության սկզբունք
ներ՝ կիրառված ճա ռագա յթմա ն 
տ եղա փ ոխմա ն տեսության մեջ,

3. ա րմատ ապես նոր տեսակետ՝ 
աստղերի և գալակտիկաների 
առաջացման ու զա րգացմա ն վե
րաբերյալ։

Այս երեք ասպարեզների հան
գուցային հոդվածները մտել են 
այս հատոր։

տպավորությունն է ստեղծում, որ 
հենց այս՝ իր առաջին հրա տ ա րա 
կությամբ երիտասարդ Համբար
ձումյանը նշագծել է հետագա  
տարիների իր սեփական ա շխ ա 
տա նքի գիտ ական մակարդակի 
չափանիշը։

Համբարձումյանը ճա ռա գա յթ 
ման տ եղափ ոխման տեսության

ԱԲերբիջ, Յ.Օորտ, Վ.Համբարձումյան, Բյուրական 1966 թ.
Հա կադարձ խնդիրների 

ոլորտն այսօր գրեթե անհնար է 
համառոտ  նկարագրել դրա  բազ
մազանության պատճառով։ Սա
կայն այս ոլորտի բոլոր ճյուղավո
րումները սկիզբ են առնում նույն 
արմատից՝ Շտուրմ-Լիուվիլի հա
կադարձ խնդրից, որն ինքնին 
վիթխարի ու խոր մաթեմատիկա 
կան տեսություն է։ Հետ ա գա  տե
սության նա խա սա ղմը դարձած 
Համբարձումյանի հոդվածն էլ 
հենց բացում է ներկա  ընտրա
նին։ Գրքի ընթերցումից այն

վրա կենտրոնացավ մինչև Երկ֊ 
րորդ համաշխարհա յին պ ա տ ե
րազմը, որից հետո հրատարակեց 
այժմ արդեն դասական դարձած 
մի քա նի  հոդված՝ ներառյալ սույն 
հատորի 7-11-րդ հոդվածները։ 
Հետագայում Համբարձումյանի՝ 
ինվարիանտության սկզբունքը 
խնդիրների լուծման հիմնական 
ուղենիշը դա րձա վ  Ս.Չանդրա- 
սեկարի, Գ.Մլ ունչի, Ռ.Բելմանի և 
այդ բնագա վա ռի շատ  գիտ նա 
կանների համար։

Համբարձումյանը ավելի քա ն



երեսուն տարիների ընթացքում 
նոր ուղղություններ սկզբնավո
րեց ինչպես տեսական, այնպես 
էլ դիտողական աստղագիտութ
յան մեջ; Այս ընտրանու վերջին 
հոդվածները հատուկ հե
տաքրքրություն են ներկայացնում 
կոսմոգոնիայի (տիեզերածնութ
յան) և կոսմոլոգիայի (տիեզերա
բանության) տեսակետներից;

Շատ տարիներ առաջ առկա  
դիտողական տվյալները Համ
բարձումյանին թույլ տվեցին 
ասել, որ աստղասփյուռներում 
հա վա քվա ծ աստղերի խմբերը 
հաճախ  օժտ վա ծ  են դրական 
ընդհանուր էներգիայով; Դրա 
հիման վրա նա  եզրակացրեց, 
որ դրանք, փաստորեն, ցրվում 
են, և որպես շարունակություն՝ 
զարգացրեց լայնացող ա ստ 
ղասփյուռների տեսությունը, 
որը հիմնականում ընդունված է;
Զարգացնելով այդ տեսակետը՝ 
նա  1950-60-ականներին մյուս
ներից շատ  ավելի հստակորեն 
տեսավ, որ գալակտիկաների

Ր  ՎԻԿՏՈՐ ՚;։՚;
ւ յ  ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ

նույն փաստարկները կիրառեց 
գալակտիկաների կորիզներում 
դիտ վող մոլեգին ա րտ ա ժա յթ
քումների բացատրության հա
մար; Նրա եզրակացությունն 
այն էր, որ այդ պայթյունները 
նյութածնման պատահարների 
արտահայտություններ են;

Համբարձումյանը գա ղա փ ա 
րակիցներ, համախոհներ չուներ; 
Շատերի համար դեռևս հեշտ 
չէր ընդունել ա վանդական պա- 
րադիգմի փոփոխման հնարա 
վորությունը; Սակայն դիտումնե
րի ճնշումն անում է իր գործը, 
անում է դանդաղ, բայց անշեղ; 
Ւսկապես, Համբարձումյանի 
գաղափ արները տիեզերածնա
կան մտածողության վրա իրենց 
թողած ազդեցությամբ գրեթե կո֊ 
պեռնիկոսյան հեղափոխություն
սկսեցին; 87

շատ  խմբեր ու կույտեր նույնպես

Վ.Համբարձումյան, 3.0որտ, Բյուրական 1966թ.

օ ժ տ Վա ծ են դրական ընդհանուր յած ընդհանուր տեսակետն այն
էներգ իայով ; Այդ իսկ պ ա տ ճա ֊ էր, որ այսպիսի համակարգերը
ռով նա  ^ ^ ց ր ^  որ դրանք  կապ վա ծ են անտեսանելի նյու֊
նույնպես քա յքա յվում են, չնա- թի միջոցով; Համբարձումյանը
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ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ

88

ՖՐԱՆՉԵՍԿՈԲԵՐՏՈԼԱ
Իտալացի աստղագետ։ Հետազո
տությունների հիմնական ուղղություն
ները կապված են արտագալակտի
կական աստղագիտության հետ։

ԱՄհՆԱԿԱՐհՎՈՐԸ 
ՀԱՅ ԼԻՆԵԼՆ ՈՒ 
ՀԱՅ ՄՆԱԼՆ է

Վիկտոր Համբարձումյա- 
նի ա շխատանքներին 

առաջին ա նգամ առնչվել եմ 
1958 թվականին՝ կարդալով 
Սոլվեյի 11-րդ գիտաժողովում 
«Գալակտիկաների էվոլյուցիայի 
մասին» վերնագրով նրա  ներ
կայացրած ա շխատանքը։
17 գլուխներում, որոնցից յու
րաքանչյուրն ավարտվում էր 
«եզրակացությունների» մի 
քա նի  տողով, առանց մաթե
մատիկական բանաձևերի օ գ 
տագործման, Համբարձումյա
նը ներկայացրել էր նոր և 
հեղափոխական «աշխար
հի պատկերը», հա նգա մա 
նորեն բնութագրել դեպի 
ներկա  Տիեզերք տա նող 
գործընթացները։ Քննարկվել 
և մեկնաբանվել էին ա ստ 
ղերի, գալակտիկաների 
առաջացման, ինչպես նաև 
գալակտիկաների՝ կուտակվե
լու միտում ունենալու խնդիր
ները։ Նա առաջ էր քաշել

Տիեզերքի վերաբերյալ այն տե
սակետը, որտեղ գերիշխում է 
անկայունությունը, որտեղ կրկնա
կի և բազմակի գալակտիկաները 
և գալակտիկաների կույտերը 
դիտվում էին իբրև քա յքա յման 
ճանապարհին գտ նվող  դրական 
էներգիայով օժտ վա ծ  համակար
գեր։ Համբարձումյանը դիտ ա ր
կում էր նաև գալակտիկաների 
միջուկների դերը՝ առաջ քաշելով 
այն տեսակետը, որ նրանցում տե
ղի է ունենում տրոհման երևույթ, 
ինչն առաջացնում է ա րտ ա ժա յթ
քումներ և նույնիսկ ծնունդ տալիս 
նոր գալակտիկաների։

Այս խթանիչ գաղափ արները 
հետաքրքիր հիմնավորում ստ ա 
ցան, երբ մի քա նի  տարի անց՝ 
60-ականների սկզբներին, հա յտ
նաբերվեցին քվազարները՝ բա 
ցելով ա կտ իվ գալակտիկաների 
նոր հրապուրիչ բնագավառը, 
որը ցայսօր շատ  բուռն զա րգա 
ցում է ապրում։ Այդ ժա մա նա կ
ներից ի վեր այս բնագավառում 
շատ  է կարևորվել Բյուրականի 
ա ստ ղա դիտ արա նի դերը ինչպես 
ա կտ իվ գալակտիկաների հետա- 
զոտմամբ, այնպես էլ Մ ա րգա ր  
յանի գալակտիկաների հայտնա- 
բերմամբ։

Համբարձումյանի գա ղա 
փարները խթանիչ եղան նաև 
իմ՝ դիտ ող աստղագետիս, սե
փական հետազոտությունների 
համար։ Ես սկսեցի մի ծրագիր, 
որի նպ ա տ ա կն էր ուսումնասիրել 
կրկնակի գալակտիկաների կա
յունությունը՝ փորձելով տեսնել,

Սրբ. Ղազար կղզում

թե արդյո՞ք փոքր բաղադրիչը 
կարող էր մերվել մեծ բաղադրիչի 
պ տտ մա ն կորի հետ։ Մյուս նա խ ա 
գիծը, որ ես սկսեցի, վերաբերում 
էր գալակտիկաներում գազի ոչ 
շրջանաձև շարժումներին, ինչը 
կարող էր միջուկներում պայթու- 
նային պա տահարների հնարա 
վոր հայտանիշ դառնալ։

Ես Համբարձումյանին անձնա 
պես հանդիպելու հ նա րա վո ր ո^  
յում ունեցա 1966 թ.՝ Բյուրակա- 
նուն «Անկայունության երևույթներ 
գալակտիկաներում» գ ի տ ա ժ ո  
ղովի ժամանակ։ ժամանակի թե
լադրանքով գիտաժողովներ էին 
հրավիրվում՝ համախմբելու 
ա շխարհի առավել հայտնի ա ստ 
ղագետներին։ Գիտաժողովին 
մասնակցելը ինձ հնարավորութ
յուն ընձեռեց մոտիկից ծանոթա 
նալու Վիկտոր Համբարձումյանի 
գլխավորած աստղագիտության 
հայկական դպրոցի գիտական 
նվաճումներին, ինչպես նաև 
զգացի Համբարձումյանի նկա տ 
մամբ դրսևորվող մեծ ու անկեղծ 
սերն ու հարգանքը։

Հիշարժան էր դրանից մի ք ա 
նի տարի անց Վիկտոր Համբար
ձումյանի այցը Պադովա։

Համբարձումյանի խնդրա ն
քով՝ այցելություն կազմակերպ 
վեց դեպի Վենետիկ՝ Սուրբ Ղա
զար կղզում գտ նվող  նույնանուն 
վանքը, որտեղ գործում է Մխի֊ 
թարյան միաբանության «Հայ
կական ճեմարան» տիտղոսով 
համաշխարհա յին մշակութային 

կենտրոնը, կա գրատուն, 
վարժարան, ուր ուսանելու են 
գալիս ա շխարհի տարբեր ծայ
րերից հայկական ծագում ունե
ցող սովորողներ։ Այնտեղ Համ
բարձումյանին ընդունեցին 
մեծ շուքով ու հարգանքով։ Ես 
հասկացա, որ Համբարձումյա- 
նի համար ամենակարևորը 
հայ լինելն ու հայ մնալն է՝ 
անկախ  համոզմունքներից ու 
գաղափ արների տարբերութ
յուններից։



ՆՈՐԱՑՐ ԵՆԳՒԲԱՐՑԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտու
տի մաթեմատիկական ֆիզիկայի 
մեթոդների բաժնի վարիչ, ֆիզիկա– 
մաթեմատիկական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր

կան կենսագրության դրվագները 
ուսանելի և օգտ ա կա ր  կարող են 
լինել երիտասարդների համար;

Անանիա Շիրակացուց հե
տո հայ ժողովուրդը ճշգրիտ 
գիտությունների բնագավառում 
աչքի ընկնող արժեքներ չէր 
ստեղծել; Պետականությունից 
զուրկ հայ մտավորականության 
ու Հայ առաքելական եկեղեցու 
առաջնահերթ խնդիրն էր ժո
ղովրդի ինքնության, նրա  հոգևոր 
մշակույթի, հումանիտար ա րժեք
ների ու ճարտարապետության 
պահպանումն ու զարգացումը;

Խորհրդային կարգերի օրոք 
պ ա տշա ճ պայմաններ ստեղծ
վեցին ճշգրիտ գիտությունների 
զարգա ցմա ն համար; Արդյ ունքը

ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՑԱՆԸ 
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՑՈՒՄ ԵՎ 
ԱՍՏՂԱՖԻԶԻԿԱՑՈՒՄ

Ակադեմիկոս Վիկտոր 
Համբարձումյանը գ իտ ա 

կան աշխարհին առավելապես 
հայտնի է որպես խոշորագույն 
աստղաֆիզիկոս, տեսական 
աստղաֆիզիկայի խ որհրդա 
յին դպրոցի հիմնադիր, տիեզե- 
րածին գաղափարների հեղի
նակ, գիտության ականավոր 
կազմակերպիչ; Կարևորելով 
իր գիտական վաստակը՝ նա  
առավելապես ընդգծում էր 
հետևյալ երեք բնագավառները՝ 
հակադարձ խնդիրներ, ինվա
րիանտության սկզբունք, ա կտիվ 
գործընթացները տիեզերքում;

Ես կփորձեմ ներկայացնել 
Համբարձումյանի վաստակը այդ 
բնագավառներում, հատկապես 
նրա  տեղն ու դերը մաթեմատի
կական գիտության մեջ;

Վ.Համբարձումյանի գ իտ ա 
կան ժառանգությունն ու գ իտ ա 

իրեն սպասեցնել չտվեց; Կարճ 
ժամանակում այդ բնա գա վա ռնե
րում ամբողջ թա փ ով դրսևորվեց 
մեր ժողովրդի տա ղանդավոր 
զավակների մտքի պոտենցյալ ու
ժը; Գործընթացը, բնականաբար, 
սկիզբ ա ռա վ  Ռուսաստանում՝ 
ռուսական հզոր գիտության հո
վանու ներքո;

Վիկտոր Համբարձումյանին 
վիճակված էր լինել առաջին հա
յը, ով ստ ա ցա վ  մա թեմատիկա 
կան ա ռա ջնա կա րգ արդյունք՝ 
միջազգային չափանիշներով, ու 
մաթեմատիկայի նոր ուղղության 
հիմքերը դրեց;

^ակադարձ խնդիրներ
Լենինգրադի (ՄՊետերբուր 

գի) պետա կան համալսարանի 
մա թ եմա տ իկա -մեխ ա նիկա կա ն  
ֆակուլտետի ուսանող Վ.Համ- 
բարձումյանը իր բացառիկ ընդո^

I
նակությունների շնորհիվ գրավել 
էր դասախոսների ուշադրութ
յունը; Ըստ մտածելակերպի նա  
առաջին հերթին մաթեմատիկոս 
էր՝ օժտ վա ծ  հստակ վեր յո ւծ ո^  
յունների ու դեդուկտիվ խորը 
մտահանգումների հազվագյուտ 
ունակությամբ;

Գիտական զրույցները և 
քննարկումները ռուս հայտ
նի մտավորական, ա պ ա գա  
ակադեմիկոս Վ.Ւ.Սմիռնովի հետ 
քսա նա մյա  ուսանողին բերեցին 
նախկինում չդիտարկված մի 
խնդրի, որը գիտական ա շխ ա ր  
հին այժմ հայտնի է որպես 
Շտուրմ – Լիուվիլի հակադարձ 
խնդիր; Հա մա ռոտ ա կի նկա րա գ
րենք այդ խնդիրը;

Ֆիզիկական տարբեր համա 
կարգերի սեփական տ ա տ ա նո ւմ  
ների սպեկտրի (տատանումների 
հիմնական տոնի և օբերտոների) 
որոշումը մաթեմատիկական ֆի
զիկայի ու դիֆերենցիալ հա վա 
սարումների տեսության կարևոր 
հարցերից է; Հսկայական թվով 
այդպիսի խնդիրներ բերվում 
են երկրորդ կարգի դիֆերեն
ցիալ հավասարման համար սե
փական արժեքների որոշման՝ 
Շտուրմ—Լիուվիլի (ՇԼ) խնդրին; 
Պարզագույն և պատմականորեն 
առաջին ֆիզիկական խնդիրը, 
որը բերվել է ՇԼ խնդրի, համա 
սեռ ա ռա ձգա կա ն լարի (ասենք՝ 
դաշնամուրի լարի) ա զատ  տ ա 
տանումների խնդիրն է;

ՇԼ հակադարձ խնդիրը 
մոտավորապես հետևյալն է. 
գտնել ֆիզիկական համակարգի 
անհայտ հատկությունները նրա  
տատանումների սպեկտրի միջո
ցով; Օրինակ՝ եթե հայտնի են 
համակարգի սեփական տ ա տ ա 
նումների հաճախությունները, 
ա պ ա  կարելի՞ է արդյոք որոշել, 
թե ինչպիսի ուժային դաշտում
են կատարվում տատանումները; 89
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90

Խնդիրը մաթեմատիկորեն ավելի 
ճշգրիտ կարելի է ձևակերպել 
այսպես. վերականգնել երկրորդ 
կարգի գծային դիֆերենցիալ 
օպերատորը նրա  սպեկտրալ 
բնութագրիչների միջոցով;

1928 թ. Վ.Համբարձումյանը 
լուծեց այդ խնդիրը՝ հա մա պ ա 
տ ա սխա ն վերը նշված պա ր
զագույն ձևակերպման; Աշխա
տա նքը 1929 թ.՝ «Սեփական 
արժեքների տեսության մի հար
ցի մասին» վերտառությամբ, 
տպ ա գրվեց գերմանական ֆի
զիկական ամսագրում ու...ավե
լի քա ն  10 տարի մոռացության 
մատնվեց; Ասել է թե, Վ .Համբար 
ձումյանը ժամանակից առաջ էր 
ընկել; Այնուհետև նա  լիովին կլան
վեց աստղաֆիզիկա յով ու թողեց 
այդ բնագավառը;

Անցան տարիներ, և մաթեմա 
տիկոս Գ.Բորգը 1946 թվականին 
հրապարակեց իր հայտնի ա շխ ա 
տանքը՝ նոր կյանք պարգևելով 
Համբարձումյանի ա շխ ա տ ա ն
քին; Այն սպեկտրալ հակադարձ

խնդիրների տեսության ստեղծ
ման հիմքը դարձավ; Սկսվեց այն 
բումը, որը շարունակվում է մինչև 
օրս; Ուրախալի է, որ Վ .Համբար 
ձումյանի հիմնարար ա շխ ա տ ա ն
քը  այժմ ընդունված և լայնորեն 
ճանաչված է գիտ ակա ն ա շխ ա ր  
հում; Հա ճա խ  այդպես չի պ ա տ ա 
հում. մեկի հայտնագործությունը 
կարող է արագորեն յուրացվել ու
րիշների կողմից; Ուրախալի է, որ 
սպեկտրալ հակադարձ խնդիրնե
րի բնագավառում էական վաս
տակ ունեն նաև մի շա րք հայ մա
թեմատիկոսներ;

ճա կա տ ա գրի  բերումով
ակադեմիկոս Վ. Սմիռնովը հետա 
գայում դա րձա վ  մեկ այլ տ ա ղա ն
դա շատ  հայ ի՝ հայկական մաթե
մատիկական դպրոցի ա պ ա գա  
հիմնադիր Արտաշես Շահինյանի 
գիտ ա կա ն ղեկավարը;

Նկատենք, որ «հակադարձ 
խնդիր» գա ղա փ ա րը ֆորմա- 
լիզացված չէ; Այն ճշգրիտ չի 
սահմանվում. ուղիղ համար
վող խնդիրների մեծ մասը հա

կադարձ է մի այլ (գուցե ավելի 
պարզ) խնդրի նկատմամբ; Սա
կայն այդ անվանման իմաստը 
լիովին հասկանալի է կոնկրետ 
դեպքերում;

Վ.Համբարձումյանն իր ողջ 
կյանքում մեծ սեր է տածել հակա 
դարձ խնդիրների նկատմամբ, 
դիտարկել ու լուծել է ա ստ ղա 
ֆիզիկայում ծա գող  տարբեր 
հակադարձ խնդիրներ, իր 
աշակերտներին ներգրավել այդ 
աշխատանքներում; Սակայն նրա  
առաջին ա շխա տ ա նքը  մնաց չգե
րազանցված;

Շատ զուսպ և կոռեկտ անձ
նավորություն լինելով հանդերձ՝ 
Վ.Համբարձումյանը իր ստ ա 
ցած արդյ ունքը դնում էր հակա 
դարձ խնդիրների բնագավառի 
դասական արդյունքների կող
քին; Միաժամանակ նա  հատուկ 
նշում էր, որ պատմականորեն 
առաջին հակադարձ խնդիրը 
«մաքուր» տեսքով, դրել և լուծել 
է Նյուտոնը՝ Կեպլերի օրենքներից 
արտածելով տիեզերական ձգո
ղության օրենքը;

Ինվարիանտության 
սկզբունքը

Վ.Համբարձումյանի տեսա 
կան հետազոտությունները ա ստ 
ղաֆիզիկայի բնագավառում հա
գեցված են մաթեմատիկական 
ինքնատ իպ  գա ղափ ա րներով 
ու մոտեցումներով; Փորձենք 
ընթերցողին ներկայացնել այդ 
գաղափ արների պսակը հանդի
սացող՝ Համբարձումյանի ինվա
րիանտության սկզբունքը;

Ողջ ինֆորմացիան՝ տիեզե
րական օբեկտների մասին, մենք 
ստանում ենք նրանցից եկող 
ճա ռա գա յթմա ն միջոցով; Ինֆոր
մացիայի ստացումը և մշակումը 
դիտողական աստղաֆիզիկայի 
խնդիրն է, իսկ իմաստավորման 
ու վերծանման հիմնական ծան
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րությունն ընկնում է տեսաբան
ների (տ եսա բա ն-աստղաֆ իզի 
կոսների, մաթեմատիկոսների, 
ֆիզիկոսների) վրա։

ճա ռա գա յթմա ն տ եղա 
փոխման (ՃՏ) տեսությունը 
տեսական աստղաֆիզիկայի 
հիմքն է և մաթեմատիկական 
առումով առավել կատարյալ 
բաժինը։ Այն ուսումնասիրում 
է լուսային քվա նտների և այլ 
տարրական մասնիկների (նեյտ
րոնների, գա մմա  քվանտների, 
էլեկտրոնների և այլն) բա զմա պ ա 
տիկ ցրումը օպ տ իկա պ ես ակտիվ 
միջավայրում։

Որն է ՃՏ խնդիրը։ Պատկերաց
նենք, որ ունենք, այսպես կոչված, 
օպ տ իկա պ ես պղտոր միջավայր 
(ասենք՝ աստղի մթնոլորտը, երկ
րի մթնոլորտը, ջրային ավազանը 
կամ՝ կաթնապակի)։ Եթե այդ մի
ջավայրի մեջ հայտնվում է որևէ 
ֆոտոն (լուսային քվանտ), ապ ա  
որոշ պ ա տ ա հա կա ն ե ր կ ա ր ո ^  
յան ճա նապ արհ անցնելուց հետո 
այն փոխազդում է միջավայրի 
հետ։ Այդ փոխազդեցությունը կոչ
վում է ցրման տ ա րրա կա ն ակտ։ 
Ցրման հետևանքով քվա նտ ը  կա
րող է կս^մ ոչնչանալ, կա;մ փոխել 
իր հատկությունները՝ շա րժ
ման ուղղությունը, էներգիան և 
այլն։ Այդ գործընթացը կարող է 
կրկնվել բազմիցս։ Քվանտի հե
տագիծը կունենա բեկյալի տեսք, 
որի գագա թները ցրումների կե
տերն են։ Այդ գործընթացն ա ստ 
ղագետները անվանել են լույսի 
դիֆուզիա  կամ բա զմա պ ա տ իկ  
ցրում պ ղտ որ միջավայրում։ Գոր
ծընթացը կարող է ավարտվել 
կս^մ ֆոտոնի ոչնչացման,
կս^մ միջավայրից դուրս գալու 
հետևանքով։

Ւ՞նչ կկատարվի, եթե միջա
վայրը լուսավորվի ֆոտոնների 
փնջով։ Ասենք՝ արևը լուսավորում 
է երկրի մթնոլորտը։ Ֆոտոննե

րի մի մասը «անվթար» (առանց 
ցրումների) կհասնի դիտողին 
(ա մպամած երկնքի պ ա րա գա 
յում այդ մասը չափազանց քիչ 
է), մնացած մասը կենթարկվի 
բազմապ ա տ իկ ցրումների, յու
րաքանչյուր ֆոտոն կունենա իր 
ա նհատ ական պ ա տ ա հա կա ն 
հետագիծը։ ՃՏ տեսության հիմ
նական խնդիրն է կատարել այդ 
խառնիճաղանջ հետագծերի 
հաշվարկը, պարզել, օրինակ, թե 
ինչ ճառագայթում կհասնի դիտո
ղին, միջին հաշվով քա նի  ֆոտոն 
դուրս կգա  միջավայրից այս կամ 
այն ուղղությամբ (ուղղությո^ 
ների դիապազոնում)։ Առաջին 
հա յացքից անհույս թվացող այդ 
խնդրի լուծումը այն բանալին է, 
որով հնարավոր է դառնում աստ- 
ղերից եկած լույսի միջոցով պ ա ր
զել աստղի բաղադրությունը և 
նրանում կա տ ա րվող ֆիզիկա
կան գործընթացները։

Ծագելով աստղաֆիզիկա 
յի ընդերքում՝ ՃՏ տեսությունը 
լայն կիրառություններ ստ ա 
ցա վ  նեյտրոնային ֆիզիկայում 
(միջուկային ռեակտորների 
տեսության մեջ), մթնո լորտի ֆի
զիկայում, պինդ մարմնի ֆիզիկա
յում, օպ տ իկա կա ն քվանտա յին 
գեներատորների տեսության մեջ 
և այ լուր։ ՃՏ տեսությունը եղել և 
մնում է մաթեմատիկական ու ֆի
զիկական նոր գաղափարների 
գեներատոր։ Նրա շրջանակնե
րում են ծագել մաթեմատիկական 
անալիտիկ ու թվային բազմաթիվ 
հզոր մեթոդներ։ ՃՏ տեսությունը 
վերածվել է մաթեմատիկական 
ֆիզիկայի ինքնուրույն ճյուղի։ Այն 
մաթեմատիկայի ու ֆիզիկայի 
համագործակցության ու փ ոխ ա 
դարձ հարստացման փայլուն 
ա սպ ա րեզ  է։

ՃՏ խնդիրը նկարագրվում է 
չափազանց բարդ ինտ եգրա դխ  
ֆերենցիալ հավասարումների

(տեղափոխման հավասարումնե
րի) միջոցով։ Տեղափոխման հա
վասարումների հետազոտումն ու 
արդյունավետ թվայ ին-վերլուծա- 
կան լուծումը ունի մեծ տեսական 
և կիրառական նշանակություն։

ՃՏ մաթեմատիկական տե
սության զարգա ցման ողջ ըն
թացքը ցույց է տվել, թե որքան 
կարևոր է կա տ ա րվող ֆիզիկա
կան գործընթացների էության 
խորը ընկալումը։

Վ.Համբարձումյանի հետազո
տությունները ՃՏ բնագավառում 
բերեցին մի համընդհանուր մո
տեցման, որը գիտ ակա ն ա շխ ա ր  
հին հայտնի է որպես Համբար- 
ձումյանի ինվարիանտության 
սկզբունք (ՒՍ)։ Այդ ժամանակ 
(1941 թ.) նա  արդեն պրոֆեսոր 
էր, Լենինգրադի համալսարանի 
պրոռեկտորը՝ գիտ ա կան ա շխ ա 
տանքների գծով։ Չմտնե լով նեղ 
մա սնագիտակա ն մանրամասնե- 
րի մեջ՝ նշեմ, որ ՒՍ-ի և նրա  վրա 
հիմնված շերտերի գումարման 
մեթոդի կիրառմամբ տ եղա փ ոխ 
ման գծային խնդիրը բերվում է 
պ ա րզ  ու հիմնարար կառուցված
քի  ոչ գծային հավասարման՝ 
Համբարձումյանի հավասարման 
լուծման։ Այն թույլ է տալիս մա
թեմատիկական ճշգրիտ հետա 
զոտում և թվային-վերլուծական 
պ ա րզ  լուծում։ Համբարձումյանի 
հավասարումը խ ա խտ եց այն 
կարծրատիպը, որ գծային հա
վասարումները գերադասելի են 
ոչ գծային հավասարումներից։ 
Առանց չափազանցության կա
րելի է ասել, որ Համբարձումյա
նի հավասարումը լավագույնն է, 
ինչը ստեղծել է մարդկությունը 
նշված բնագավառում։

Հետագայում ինվարիանտութ
յան սկզբունքը վերածվեց մաթե
մատիկական ընդհանուր մեթոդի 
և բազում կիրառություններ ստ ա 
ցա վ  մաթեմատիկական ֆիզիկա- 91
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յի տարբեր ճյուղերում, փաթեթի 
տիպի ու ավելի ընդհանուր ին
տեգրալ հավասարումների բնա
գավառում և այլն;

Կիրառական մաթեմատիկա 
յի աշխարհահռչակ մասնագետ  
Ռ.Բելմանը բազմիցս ընդգծել է, 
որ իր զա րգա ցրա ծ օպտիմալութ
յան սկզբունքի, դինամիկ ծրա գ
րավորման ու ինվարիանտ 
ներդրման հանրահայտ մեթոդնե
րի համար հիմք է ծառայել Համ
բարձումյանի ի ն վա րիա նտ ո^  
յան սկզբունքը;

1981 թ. Բյուրականում կա
յա ցա վ ինվարիանտության 
սկզբունքին նվիրված միջազգա 
յին գիտաժողով, որտեղ համա 
կողմանիորեն ներկայացվեցին 
Ինվարիանտության սկզբունքի ու 
Համբարձումյանի հավասարման 
վրա հիմնված մաթեմատիկա 
կան ու ֆիզիկական մեթոդները՝ 
գիտության տարբեր բ նա գ ա վ ա ռ  
ներում իրենց բազմաբնույթ կի
րառություններով; Կոնֆերան
սին մասնակցեցին ականավոր 
գիտնականներ ա շխարհի մի 
շա րք ա ռա ջնա կա րգ գիտական 
կենտրոններից՝ Հայ աստան, Լե֊ 
նինգրադ, Մոսկվա, ԱՄՆ, Անգլիա, 
Գերմանիա, Ֆրանսիա և այլն;

1963թ. Գիտությունների ա կա 
դեմիայի մաթեմատիկայի և մե
խանիկայի ինստիտուտում Վ.Համ
բարձումյանի ղեկավարությամբ 
սկսեց գործել գիտ ա կան սեմի
նար, որը նշանավորեց Մաթեմա
տիկական ֆիզիկայի գիտական 
դպրոցի ստեղծումը Հա յա ստա 
նում; Անցյալ դարի 60-ական 
թվականներն այն ոսկեդարն էր, 
երբ Համբարձումյանը շռայ յորեն 
սփռում էր իր գաղափարները, 
կենսափորձը և մտահղացումնե
րը, այն ամենը, ինչը չէր իրակա
նացրել իր ա շխատանքա յին ծան
րաբեռնվածության պ ա տ ճա ռով

92 և ինչը կամենում էր իրականաց
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ՎԻԿՏՈՐ
ՃԱՄԲԱՐՅՈԻՄՅԱՆ .*»

ման հասցնել;
Նրա գլխավոր նպ ա տ ա կնե

րից մեկն էր ինվարիանտութ
յան սկզբունքի զարգացումը ոչ 
գծային խնդիրների նկատմամբ; 
Այդ գործը իր տրամա բանական 
ավարտին դեռևս չի հասել, բայց 
բա զմա թիվ այլ մոտեցումների 
հիմք հանդիսացավ;

^ամրարձումյանը և հա
վանականությունների 

տեսությունը
Լենինգրադի համալսա

րանը Վ.Համբարձումյանին 
տվել էր մաթեմատիկական 
անալիտիկ մեթոդների հզոր 
զինանոց; Այդ բազմազան ու 
բազմաբնույթ գիտելիքների մեջ 
առանձնահատուկ տ եղ էին գրա 
վում հավանականա յին մեթոդնե
րը ու մոտեցումները; Ինչ խոսք, 
դա  ամենից առաջ վերաբերում 
է ճա ռա գա յթմա ն տեղափոխման 
բնագավառին, բայց ոչ միայն...

Վ.Համբարձումյանը հաճախ 
էր կիսակատակ ասում, որ հա վա 
նականա յին կատեգորիաներով 
մտածելը անհարիր է հայի հոգե
բանությանը; Սակայն աստված 
իրեն (և իր որոշ հա րա զա տ նե
րին) «ստոխաստիկ մտածողութ
յան» բացառիկ զգացողությամբ 
էր օժտել; Այդ առումով չա փա 
զանց գեղեցիկ են աստղերի 
բռնկումների վիճակագրական 
հետազոտման հետ կապված 
աշխատանքները;

Ակտիվ գործընթացները 
տիեզերքում

Վ.Համբարձումյանը հա
ճա խ  էր ընդգծում, որ իր 
առաջ քա շա ծ  հիմնարար տիե- 
զերածին գաղափարները,
գալակտիկաների միջուկների 
ակտիվության տեսությունը, նա- 
խաաստղա յին գերխիտ  նյութից 
աստղերի ա ռաջացման վարկա 

ծը տ րամա բանական ավարտին 
հասցնելու համար անհրաժեշտ  
է բնությ ան՝ դեռևս մեզ անհայտ 
օրենքների հայտնաբերում; Նա 
քա ջ  գիտակցում էր, որ լոկ մտա- 
հայեցական ճա նա պ ա րհով  այդ 
խնդիրը լուծել անհնար է. անհրա 
ժեշտ է հա մա պ ա տ ա սխա ն դիտո
ղական նյութ (նա ամենայն կերպ 
խրախուսում էր նման նյութի ստ ա 
ցումը Բյուրականի ա ստ ղա դիտ ա 
րանում և աշխարհի խոշորա- 
գույն աստղադիտարաններում); 
Չնայած դրան՝ նա  երբեմն դ ժ գ ^  
հում էր, որ իր ֆիզիկական ին
տուիցիան չի բավարարում այդ 
հարցում; Իհարկե, ա յստեղ «մեղ 
քը» ոչ թե նրա  ինտուիցիայի 
պակասն էր, այլ անընդգրկելին 
ընդգրկելու անհնարինությու
նը; Իսկ գիտական ֆորտունան 
շատ  քմա հա ճ  էր; Անմոռանալի 
է այն ոգևորությունը, երբ նրան 
հայտնի դա րձա վ  Ֆուօր-ների 
հայտնաբերման մասին; Ի դեպ, 
Ֆուօր անվանումը հենց նրան է 
պատկանում; Նա մեծ հույս ուներ 
էր, որ Ֆուօր-ի երևույթը պ ա տ ա ս
խան կտա  իրեն հուզող հարցե
րին, բայց ավա՜ղ, բնությունը 
ա յդքան հեշտությամբ չի բացում 
իր գաղտնիքները, իսկ մա րդկա 
յին մի կյանքը, թեկուզ հանճարի, 
դրա  համար բավական չէ;

Այս տողերը գրելիս ակամայից 
մտաբերեցի Թումանյանի մի բա
նաստեղծությունը՝ «Սիրիուսի 
հրաժեշտը», որը ավարտվում է 
հետևյալ տողերով.

...Հարցում ա րա  հզոր մահին՝
Մարդու քա նի ՞ սերունդ կանի
Մի հրա ժեշտ ն աստեղային...

...Մեծն Թումանյանը այս բա
նաստեղծությունը գրել է հրա
շամանուկ Վիկտոր Համբար
ձումյանի հետ ունեցած զրույցի 
տպավորության տակ...
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Քսաներորդ հարյուրամյակի 
խոշորագույն գիտնականներից 
մեկի՝ ակադեմիկոս Վիկտոր Համ- 
բարձումյանի (1908-1996) գիտ ա 
կան հետազոտությունների տ խ  
րույթը չափազանց լայն է։ Այն 
ընդգրկում է խնդիրներ՝ մաթե
մատիկական ֆիզիկայից մինչև 
միջուկային ֆիզիկա ու ք վա նտ ա 
յին մեխանիկա, տարածության 
քվա նտ ա ցմա ն  հարցերից մինչև 
գազային միգամածությունների 
դինամիկա, աստղակույտերի 
«գոլորշիացման» մեխանիզմից 
մինչև նյութի գերխիտ  կոնֆիգու
րացիաների գոլ ության պա յման
ների հետազոտում։ Ըստ որում, 
իր հետազոտությունների բոլոր 
բնագավառներում նա  ստացել 
է արդյունքներ, որոնք վաղուց

արդեն դասականի համարում 
ունեն և ամբողջ աշխարհում կի
րառվում ու հետ ա գա  մշակում 
են ստանում հետազոտողների 
հաջորդ սերունդների կողմից։ 
Եվ այնուամենայնիվ, հետազո
տությունների այդ բազմազան 
ու բա զմաբովանդակ տիրույթնե
րի մեջ հատկապես մեկն ավելի 
հաճախ  է դառնում քննության 
առարկա ՝ հետազոտողներից 
շատերին հիացմունք պատճա- 
ռելով, մյուսներին ա ռիթ տալիս 
հիշելու այն առարկությունները, 
որոնք ա վանդաբա ր հիշա տ ա 
կում են այդ հարցում նրան չհա
վա տ ա ցող  և նույնիսկ մեղադրող 
գիտնականները։ Այդ բնա գա 
վառը կա պ վա ծ է տիեզերական 
օբյեկտների ա ռաջացման և 
էվոլյուցիայի վերաբերյալ պ ա տ 
կերացումների հետ։

Խնդիրները, որոնք հարյու
րամյակներ ի վեր քննարկվում 
են հիշյալ բնագավառում, ինք
նին հետաքրքիր են ոչ միայն 
աստղագետների, այլ նաև այլ 
գիտությունների ներկայացու
ցիչների համար։ Դիտարկվող 
խնդիրների և գրավլությունը, և 
թվացյալ պարզությունը դրանք 
հրապուրիչ են դարձնում նույ
նիսկ այն անձանց համար, ովքեր 
այս գիտությանը ծանոթ են մակե
րեսորեն՝ միայն հանրամատչե
լի գրականությունից, և հաճախ 
նրանք նույնպես փորձում են 
օբյեկտների ա ռաջացման և 
էվոլյուցիայի սեփական մեխա 
նիզմներ առաջարկել։ Չնայած 
պ ետ ք է նկատել, որ հենց այս 
բնագավառը, որտեղ շատ  մեծ 
է անորոշությունների չափը, 
պահանջում է վիթխարի գիտ ե
լիքներ, հետազոտությունների 
ամենանուրբ եղանակների խոր 
իմացություն և ֆիզիկական ին
տուիցիա, որը ձևավորվում է 
բացառապ ես առաջին երկու

1
պայմանների առկայության դեպ 
քում։

Տիեզերական օբյեկտների 
ա ռաջացման վերաբերյալ ժա 
մանակակից ուսմունքի ա րմա տ 
ները հասնում են մինչև XVIII 
դար՝ մինչև Ւմանուիլ Կանտի 
(1724-1804) և Պիեռ-Սիմոն Լա սի  
լասի (1749-1827) ժամանակնե
րը. նրան առաջինը փորձեցին 
գիտականորեն բացատրել մո լո 
րակների առաջացումը փոշուց ու 
գազից։ Օգտագործելով արդեն 
հայտնի տիեզերական ձգո
ղականության օրենքը՝ նրանց 
առաջա րկա ծ վարկածը հիմնվում 
էր այն բանի վրա, որ ինքն իրեն 
թողնված գազափոշա յին ամպը 
պ ետ ք է խ տ ա նա  սեփական ձգո
ղական դաշտի ազդեցության 
տակ՝ ընդունելով էներգետիկ 
տեսակետից առավել շահավետ  
տեսք՝ գնդի ձև։ Հետագայում այս 
նույն մեխանիզմը որոշ այ լա փ ո  
խումներով օգտ ագործվեց նաև 
ինչպես աստղերի, այնպես էլ 
գա լակտիկաների առաջացումը 
բացատրելու համար։ Այսպիսով՝ 
ավանդակա ն կոսմոգոնիան 
կամ տիեզերածնական ուսմուն
քը, փորձելով բացատրություն 
տալ տիեզերական օբյեկտնե
րի առաջացմանը, ելնում է մեկ 
հիմնական ելակետից. դրանք 
առաջացել (առաջանում) են 
ավելի նոսր նյութի խտացման 
հետևանքով, իսկ մեծ զա նգվա 
ծով օբյեկտներն առաջացել են 
ավելի փոքր զա նգվա ծով  օբյեկտ
ների միաձուլման հետևանքով։
Ըստ որում, այդ մեխանիզմը 
հիմնված է բացա ռա պ ես տեսա 
կան հետազոտությունների ա րդ
յունքների վրա. մինչև օրս դեռևս 
գոյություն չունեն օբյեկտների 
առաջացման այդ մեխանիզ
մը աներկբայորեն հա ստ ա տ ող 
դիտողական փաստեր։
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V

ներին առաջինն ուշադրություն 
դարձրեց դեռևս անցյալ դարի 
երեսնական թվականներին, երբ 
ուսումնասիրում էր գազային մի
գամածությունների դինամիկայի 
հետ կապվա ծ հարցեր; Այդ մի
գամածությունների զգալի մա
սի կենտրոնում կա շատ  ջերմ 
աստղ, որի ճառագա յթման 
շնորհիվ էլ հենց գազա յին ամպը 
տեսանելի է դառնոմ դիտողի 
համար; Դրանց լուսարձակման 
ֆիզիկական մեխանիզմը բա վա 
կան պ ա րզ  է. միգամածությունը 
կազմող ատոմներն ու իոնները 
կլանում են աստղից եկող կար
ճալիք ֆոտոնները և ընդհանուր 
դեպքում այդ կարճալիք ֆոտոն
ներից «արտադրում» մի քա նի  
երկարալիք ֆոտոններ, որոնք 
համապ ատասխանում են այս 
կամ այն քիմիա կա ն տ արրերի 
սպեկտրալ գծերին; Համբար
ձումյանն առաջինն ուշադրութ
յուն դարձրեց այն բանին, որ 
աստղից ա ռա քվա ծ  ֆոտոնները 
միգամածությանը տալիս են ոչ 
միայն էներգիա, այլ նաև շա րժ
ման քա նակ, որը վեկտորային 
մեծություն է և ուղղված է շառավ– 
ղով դեպի դուրս; Իսկ դա  նշա 
նակում է, որ միգամածությունը 
կազմող գազը, որը գտնվում է 
աստղի ձգողական դաշտում և 
բնականաբար ձգվում է նրա  կող
մից, վերջինիս ճառագա յթման 
ազդեցության տակ կարող է նաև 
հեռանալ նրանից՝ կախվա ծ այն 
բանից, թե գործող ուժերից որ 
մեկն է ավելի հզոր; Հաշվումները 
նրան թույլ տվեցին ապացուցել, 
որ լուսային ճնշումը, այնուամե
նայնիվ, գերազանցում է, և այդ 
միգամածությունները լայնանում 
են;

Այսպիսով՝ դա  առաջին 
դեպքն էր, երբ տեսականորեն 
ապացուցվում էր, որ գազային
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գոյացություններ են, և դրանք 
չեն կարող 100 հազար տարուց 
ավելի երկար գոյություն ունե
նալ; Բայց քա նի  որ դրանք այսօր 
դիտելի են, պ ետ ք է եզրակացնել, 
որ դրանք ավելի ծեր չեն, քա ն  
նշված տարիքը և, ուրեմն 
առաջացել են միայն «վերջերս»; 
Մյուս կարևոր եզրակացությունն 
այն էր, որ այդ դասի միգա 
մածություններն առաջանում 
են աստղից գազային նյութի 
արտահոսքի հետևանքով; Ու
րեմն՝ կան դիտումներով հաս
տ ա տ վող  դեպքեր, երբ աստղի 
համեմատաբար ավելի խիտ 
նյութից առաջանում է անհամե
մատ ավելի նոսր միգամածութ
յունը, այսինքն՝ տեղի է ունենում 
ա վանդա կա ն տիեզերածնական 
ուսմունքներին հակադիր գործըն
թաց;

1940 թ. նրա  ուշադրությունը 
գրավեց ԱՄՆ-ում տ պ ա գրվա ծ  մի 
ա շխա տ անք, որը նվիրված էր

Լայնացող մոլորակաձև միգամածություն
Պերսևսի “ո ” և “%” կրկնակի ա ստ 
ղակույտի շրջակայքի աստղերի 
բաշխմանը; Դրանց մեջ զա րմա 
նալիորեն մեծ թիվ էին կազմում 
ջերմ հսկա և գերհսկա աստղե- 
րը, որոնք ընդհանրապես շատ 
չեն; Այդ դասի աստղերի տոկո
սային մեծ խտությունը չէր կարող 
պ ա տ ա հա կա ն զուգադիպության 
արդյունք լինել. դրա  հա վա նա կա 
նությունը գրեթե զրո է; Դա կա
րող էր նշանակել միայն մեկ բան, 
որ այդ աստղերն առաջացել են 
միասին և տարածության հենց 
այն տիրույթում, որտեղ դրանք 
դիտվում են;

Հայրենական մեծ պ ա տ ե
րազմն այս հարցը մղեց երկ
րորդ պլան; Միայն պատերազմի 
ավարտից հետո, երբ Համբար
ձումյանն արդեն տեղափոխվել և 
ապրում էր Հայաստանում, կրկին 
ա նդրա դա րձա վ  որոշ տիրույթ
ներում ջերմ հսկա աստղերի՝ 
զարմանալիորեն մեծ տոկոսային
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խտությանը։ Ընդհանրապես, նույ
նիսկ այս հարցին ծանոթ շատ 
գիտնականներ առանձնապես 
լավ չեն պատկերացնում խնդրի 
բուն էությունը։ Խոսքը չի վերաբե
րում նշված աստղերի իսկապես 
մեծ խտութլ անը, նրանց խտութ
յունը նույնիսկ կարելի է փոքր հա
մարել, եթե ուշադրություն չդարձ
նենք այն փաստին, որ դրանք 
բոլորը պատկանում են միևնույն 
հա զվադեպ  դասին։ Այսինքն՝ 
եթե հայտնի չլիներ այդ աստղե- 
րի դասը, որը որոշվում է նրանց 
ջերմաստիճանով ու չափերով, 
ա պ ա  ոչ ոք առանձնապես ուշադ
րություն չէր դարձնի դրանց վրա։ 
Պատկերավոր ասած՝ եթե մենք 
կարողանայինք հեռացնել մնա
ցած աստղերը, ա պ ա  այդ տ խ  
րույթում կտեսնեինք ջերմհսկա 
աստղերի ոչ մեծ խտութլ ամբ մի 
խումբ։ Համբարձումյանն այս 
և իր բնույթով սրան նմանվող 
այլ աստղային խմբերն ա նվա 
նեց աստղասփյուռներ։ Պարզ
վեց, որ ըստ աստղային կազմի՝ 
աստղասփյուռները լինում են 
երկու տեսակ՝ կազմված ջերմ 
հսկա աստղերից և անկանոն 
փոփոխություններ ցույց տվող 
թզուկ աստղերից, որոնք կոչ
վում են X Ցու լի դասի աստղեր։ 
Աստղային բնակչության տարբե
րություններն արտահայտվեցին 
նաև դրանց անվանումներում. 
առաջինները կոչվեցին 0-աստ- 
ղասփյուռներ, իսկ երկրորդները՝ 
7-աստղասփյուռներ։

Չնայած աստղասփ յուռնե
րի գոյության փաստն ինքնին 
հետաքրքիր էր և հարցեր էր 
առաջացնում նմա նա տ իպ
աստղերի կուտակումների ֆի
զիկական նշանակության մա
սին, սակայն էլ ավելի լուրջ 
եզրակացությունների հանգեց
րին այդ համակարգերի դինա 
միկայի հետազոտությունները։

Համբարձումյանի հետազոտութ
յունները ցույց տվեցին, որ ա ստ 
ղասփյուռները դինամիկորեն 
անկայուն գոյացություններ են, 
որոնք չեն կարող շատ  երկար 
ժա մանակ շարունակել իրենց 
միասնական գոլ ությունը։ Դրանց 
գոյության ժամանակը, համա 
ձայն նրա  հաշվումների, մոտա 
վորապես մի քա նի  տասնյակ 
միլիոն տարի է։ Սակայն դեռևս 
30-ական թվականներին նա 
արդեն ապացուցել էր, որ մեր 
Գալակտիկայի տարիքը 1010 
տ ա րվա  կարգի է, ինչը հազար 
անգա մ ավելի է ա ստ ղա սփ 
յուռների հնարավոր գոյության 
ժամանակից։ Այն փաստը, որ 
նրա նք դեռ չեն քայքայվել, վկա 
յում է, որ դրանք առաջացել են 
ոչ ավելի վաղուց, քա ն  մի քա նի 
տասնյակ միլիոն տարի առաջ։ 
Ավելին՝ քա նի  որ որևէ կասկած 
չէր կարող լինել, որ աստղերն 
ավելի «ծեր» չեն, քա ն  նրանցից 
կազմված համակարգը, ա պ ա  
մնում էր եզրակացնել, որ ա ստ 
ղասփյուռներ կազմող աստղերը 
Գալակտիկայի մյուս աստղերի 
համեմատությամբ պարզա պես 
«նորածիններ» են։

Բացի զուտ դինամիկական հե
տազոտությունների արդլ ունքնե- 
րից՝ աստղասփյուռներ կազմող 
աստղերի երիտասարդ լինելու 
մասին են վկայում այդ աստղերի 
ֆիզիկական հատկությունները։ 
Օ-աստղասփյուռների աստղե
րի զգալի մասը արտահոսքերի 
միջոցով շարունակաբար զա նգ
ված է կորցնում, այսինքն՝ այդ 
աստղերի զանգվածը շարունակ 
պակասում է՝ փոխարենը մի
ջաստղային տարածությունում 
ավելացնելով գազա յին նյութի 
քանակը։ Բավական է ասել, որ, 
այսպես կոչված, Վոլֆ-Դայեի 
դասի աստղերը, որոնք զգալի 
քա նա կ  են կազմում ա ստ ղա սփ 

յուռներում, տարեկան կորցնում 
են 10-5 –10-4 արեգակնային զա նգ
վածով նյութ։ Սա աստղերից դիտ 
վող «հանդարտ արտահոսքի» 
ամենամեծ քա նա կն  է։ Աստղերից 
նյութի արտա նետ ման ավելի մեծ 
քանակությունները կապ վա ծ են 
պայթունային պատահարների 
հետ միայն։

Խոսելով աստղերից նյութի 
արտահոսքի, աստղային համա 
կարգերի քա յքա յման ու դրանք 
կազմող աստղերի ցրման մասին՝ 
մենք փաստորեն երկու դեպքում 
էլ նկարագրում ենք օբյ եկտների 
կամ դրանց համակարգերի տրոհ
ման երևույթը։ Աստղաֆիզիկա
յում դրանք կոչվում են անկայուն 
կամ ա կտ իվ երևույթներ, որոնք, 
պարզվում է, միշտ էլ ուղեկցում են 
երիտասարդ գոյացություններին։ 
Ընդհանրապես, աստղաֆիզիկա- 
կան ակտիվությունը՝ որպես հաս
կացություն, հստակ սահմանված 
չէ, չնայած ընդունված է համարել, 
որ դրանք այն երևույթներն են, 
որոնք ուղեկցվում են էներգիայի 
լրացուցիչ քա նակների արտա- 
զատմամբ։ Ակտիվ երևույթների 
ուսումնասիրության՝ Վիկտոր 
Համբարձումյանի իմա ցաբանա 
կան հիմքը խարսխվում էր այն 
կարևոր տեսակետի վրա, որ 
ցանկացած օբլ եկտի ակտիվութ
յունը նրա  ներքին, ա նհատական 
հատկությունն է, իսկ ա կ տ ի վ ո ^  
յան դրսևորումների ժամանակ 
ա րտ ա զա տ վող  էներգիան դուրս 
է գալիս տվյալ օբյեկտի ներսից։

Այդ ընդհանուր իմա ցաբա 
նական մոտեցումը, կարելի է 
ասել, ձևավորում էր աստղերից 
գազային արտահոսքերը կամ 
աստղասփյուռների տրոհման 
հարցերը քննարկելիս։ Աստ
ղասփյուռների ա ռաջացման և 
էվոլյուցիայի օրինաչափություն
ները քննարկելիս նա  եկավ այն
եզրակացության, որ այդ աստղե- 95
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րի միասնական ծագումը տեղի 
է ունեցել անհամեմատ  ավելի 
փոքր ծավալում, որից հետո աստ- 
ղերն սկսել են հեռանալ իրարից՝ 
առաջացնելով իրենց ժա մա նա 
կակից կառուցվածքը; Ահա հենց 
այս պատկերացումն էլ հիմք ծա
ռայեց, որ նա  առաջ քա շի  հեռուն 
գնա ցող  վարկած՝ նյութի մեկ այլ 
տեսակի վերաբերյալ, որն ա նվա 
նեց նա խա ստ ղա յին նյութ; Ըստ 
առաջ քա շվա ծ  վարկածի՝ այդ 
նյութը պ ետ ք է ունենար միջու
կային նյութի կարգի խտություն 
և գոյություն ունենար հսկայա
կան զա նգվա ծով  թանձրուկների 
տեսքով; Այդ պատկերացումնե
րից հետևում էր, որ աստղերն 
առաջանում են շատ  ավելի 
բարձր խտությամբ նյութից; Դա 
նշանակում է, որ աստղառաջա - 
ցումը նույնպես հետևանք է նյու
թի միջին խտության նվազման;

Կարելի է եզրակացնել, որ 
աստղասփյուռների հա յտնաբե
րումն ու դրանց հետազոտություն
ները թույլտվեցին հա նգելկա րևո 
րագույն եզրակացությունների; 
Առաջինը, անկասկած, այն 
էր, որ աստղառաջացումը մեր 
Գալակտիկայում շարունակվում 
է, որը լուրջ ա շխա րհա յա ցքա 
յին նշանակություն ուներ; Դա 
նշանակում է, որ մեր Տիեզեր
քի՝ առանձին վերցրած յուրա
քանչյուր վերջավոր ծավալում 
աստղերի բավարար քա նա կի 
դեպքում հնարավոր է գտնել բո
լոր տարիքի աստղեր; Ե ի  
րորդ եզրակացությունն այն էր, 
որ աստղերը ծնվում են ոչ թե 
առանձին-առանձին, այլ ամբողջ 
խմբերով; Նյութի էվոլյուցիայի 
ուղղության որոշման տեսա 
կետից առանձնահատուկ
նշանակություն ունի նաև այն 
եզրակացությունը, որ աստղերի 
առաջացումը տեղի է ունենում
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ման ուղղությամբ ավելի խիտ նյո^ 
թի ինքնաբերաբար տրոհման և 
տրոհման բեկորներից աստղե
րի ձևավորման միջոցով; Չնա
յած երեք եզրակացություններն 
էլ հակասում էին գոյություն ո^ 
նեցող պատկերացումներին 
և հենց սկզբից հանդիպեցին 
մեծ դիմադրության, սակայն 
առաջին երկուսը, ի վերջո, ըն
դունվեցին միջազգային գիտ ա 
կան հանրության կողմից; Ե ր  
րորդ եզրակացությունը դեռևս 
սպասում է նոր գաղափարների 
վրա հիմնված սկզբունքորեն նոր 
ապացույցների, քա նի  որ Վիկ
տոր Համբարձումյանի կողմից 
բերված ապացույցները մինչև 
օրս դեռևս բավարար չեն համար
վում;

Պետք է նկատել, որ գիտութ
յան բնագավառում բավական 
հաճախ  է պատահում, երբ գիտ 
նականների հիմնական մասը 
գիտ ա կա ն ճշմարտության որո
նումներում դժվարությամբ է 
ազատվում մտածողության իներ
ցիայից՝ գիտ ական դպրոցների 
ձևավորման հիմնական կռվա ն
ներից մեկը համարելով պ ա հպ ա 
նողականությունը; Ըստ այդմ, 
որևէ տեսակետ, որը երկարատև 
մշակում է ունեցել ա ստ ղա գետ նե
րի բա զմաթիվ սերունդների կող
մից, շատ  մեծ դժվարությամբ է 
տեղի տվել նույնիսկ այն դեպքում, 
եթե այն հիմնված է եղել սխալ 
հիմքի և ե լակետերի վրա; Նման 
իրողության լավագույն օրինա 
կը երկրակենտրոն աշխարհի 
կառուցվածքի պտղոմեոսյան 
ուսմունքն էր, որն ավելի քա ն  մե- 
կուկես հազարամյակ շարունակ 
բարդանում ու ծանրանում էր՝ 
նոր դիտողական տվյալներին 
հարմարվելով, բայց դուրս չէր 
մղվում՝ մնալով գերիշխող;

Մինչև աստղասփյուռների 
հետազոտություններն ու դրանց

հիման վրա կա տա րած լրջա
գույն եզրակացությունները Վիկ
տոր Համբարձումյանն արդեն 
ճանաչված և աշխարհում մեծ 
հեղինակություն վայելող գիտ նա 
կան էր; Գիտական հասարակայ- 
նությունը վաղուց արդեն համոզ
վել էր, որ նրա  ստացա ծ բոլոր 
արդյունքները հիմնավորված 
են և  ֆիզիկական ենթադրութ
յունների տրամաբանությամբ, և 
մաթեմատիկական ա պ ա րա տ ի 
կիրառման կատարելությամբ; 
Սակայն նույնիսկ վաստակած 
բարձր հեղինակությունը բա վա 
րար չէր, որ գիտնականների մե
ծամասնության կողմից ընդուն
վեին իրենց էութլ ամբ բո լորովին 
նոր գաղափարները՝ գերխիտ  
նախաստղա յին նյութի հնարա 
վոր գոյության մասին;

Տիեզերական օբյեկտնե
րի ա ռաջացման և դրանց 
էվոլյուցիայում ա կտ իվ երևույթնե
րի վճռորոշնշանակության մասին 
Վիկտոր Համբարձումյանի տեսա- 
կետներն էլ ավելի ա մրապ նդվե
ցին գալակտիկաների ուսում
նասիրության շնորհիվ; Այն, որ 
ա կտ իվ երևույթներն են պա յմա 
նավորում տիեզերական օբյեկտ
ներում տեղի ունեցող փոփոխութ
յունները, կարծես թե ակնհայտ 
էր; Սակայն ակտիվության դրսե- 
վորումներն անգնահատելի նշա 
նակություն ունեն նաև որպես հե
տ ա զոտ ա կա ն կարևոր գործոն; 
Բանն այն է, որ տիեզերական օբ
յեկտների կյանքի տևողությունը 
մարդու, նույնիսկ մարդկության 
կյանքի տևողության համեմա
տությամբ շատ  մեծ է, ինչը բա
ցառում է որևէ օբյեկտի ուսումնա
սիրությամբ նրա  զարգացման 
հիմնական ուղղության բացահա յ
տումը; Բնականաբար, երբեք ոչ 
մեկին չի հաջողվի տեսնել որևէ 
աստղի ամբողջ կյանքը՝ նրա  
ծննդից մինչև մահ; Աստղագետ-



ներն այդ նպ ա տ ա կով  օգտ ա գոր 
ծում են միևնույն դասին պ ա տ 
կանող բա զմա թիվ օբյեկտների 
ֆիզիկական բնութագրերի հա
մեմատությունը՝ նկատի ունենա
լով, որ դրանք կարող են գտ նվե
լիս լինել իրենց կյանքի տարբեր 
փուլերում; Սակայն նույնիսկ այդ 
դեպքում չափազանց դժվար է 
էվոլյուցիայի ուղղության ճշգրիտ 
որոշումը; Ակտիվության դրսևո
րումներն ա յստեղ էական նշա նա 
կություն ունեն, քա նի  որ տեղի են 
ունենում բավական արագ՝ տե
սանելի դարձնելով այս կամ այն

նել ակտիվության դրսևորման 
եզակի ձևեր; Առաջինը, որ գրա 
վել են ա ստղագետների ուշադ
րությունը, այսպես կոչված, ռա 
դիոգալակտիկաների գոյությունն 
ու դրանց ա րտա քին տեսքերի 
առանձնահատկություններն են; 
Հա յտնաբերված առաջին ռա դիո
գալակտիկաները պատկանում 
էին գերհսկա համակարգերի 
թվին և օժտ վա ծ  էին անսովոր 
բնութագրերով; Դրանց մի մա
սը, թվում էր՝ բաղկացած է երկու 
կտորից; Հենց այս հանգամանքը 
ամերիկացի գիտնականներ Վա^
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օբյեկտի վրա թողած հետևանք
ները;

Չնայած գալակտիկաների 
աշխարհում ա կտ իվ գործընթաց
ների տևողությունը հսկայական 
է, ինչ ը հետևանք է օբյ եկտների 
վիթխարի չափերի, բայց այս
տ եղ հնարավոր է լինում տ ե ս

տեր Բաադեին (1893-1960) և Ռո^ 
դոլֆ Մինկովսկուն (1895-1976) 
հիմք էին տվել եզրակացնելու, որ 
ռադիոգա լակտիկաները երկու 
գալակտիկաների բախման ա րդ
յունք են, որոնց շնորհիվ դրանք 
կարծես թե ձուլվում են իրար;

Պետք է նկատի ունենալ, որ

I
երկու գալակտիկաների բախո^ 
մը, եթե այդպիսի բան իսկապես 
տեղի ունենար, ամենևին չէր 
նշանակի, թե բախվում են նաև 
հա մա պ ա տ ա սխա ն աստղերը, 
քա նի  որ աստղերն իրականում 
իրենց չափերի համեմատութ
յամբ գտնվում են միմյանցից 
շատ  մեծ հեռավորությունների 
վրա; Այսպես՝ 0.7 մի լիոն կմ շա֊ 
ռա վղով Արեգակին ամենամոտ 
գտ նվող  աստղը՝ Կենտավրոս 
համաստեղության Պրոքսիման, 
գտնվում է մոտ 3.3 լուսատա- 
րի հեռավորության վրա, ինչը 
ավելի քա ն  40 միլիոն անգամ 
գերազանցում է Արեգակի շա 
ռավիղը; Հարաբերակցությունը 
նույնն է, ինչ Երևան և Թբիլիսի 
քաղաքներում մեկական 100 դրա 
մանոց մետաղադրամ ունենալը;
Բայց քա նի  որ գա  լակտիկաների 
միջաստղային տարածության 
մեջ բավական մեծ է գազի 
ամպերի քանակությունը, ա պ ա  
ըստ վերոհիշյալ գիտնականնե
րի՝ գազա յին զանգվածներն են 
բախվում միմյանց, որի հետևան
ք ո վ  գա զն իոնանում է, իսկ բա խ 
ման էներգիան առաքվում է 
էլեկտրամագնիսական ալիքների 
ռադիոտիրույթում;

Ըստ էության, գա լակտիկա 
ների բախումը և դրա  հետևան
ք ո վ  նրանց միաձուլումը 
ա վանդակա ն կոսմոգոնիայի տ ա 
րածումն էր գալակտիկաների 
ա շխարհի վրա; Ուսումնասիրե
լով ա ռկա  դիտողա կան նյութը՝ 
Համբարձումյանն եկավ այն 
եզրակացության, որ ռա դիո
գալակտիկաները չեն կարող 
բախման հետևանք լինել; Բանն 
այն է, որ մեր դիտումների հա
մար մատչելի Տիեզերքում հսկա 
գալակտիկաներն ա յնքան էլ շատ 
չեն; Դրանց բախման հավա նա 
կանությունը չափազանց փոքր է;
Եթե դրանք իսկապես բախման 97
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արդյունք են, ա պ ա  մենք պետ ք 
է դիտեինք շատ  ավելի մեծ 
թվով թզուկ գալակտիկաների 
բախման երևույթներ, քա նի  որ 
թզուկների թիվն անհամեմատ 
ավելի մեծ է։ Նա ուշադրություն 
դարձրեց նաև այն փ ա ստ ե
րին, որ որոշ գալակտիկաների 
վրա ելուստանման գոյացութ
յուններ են դիտվում, որոնք կա
րող էին մեկնաբանվել իբրև 
արտ ա նետ վա ծ նյութի շիթ, որոշ 
դեպքերում դիտվում էին թզուկ 
գալակտիկաներ, որոնք նյութի 
«կամրջով» կապվա ծ էին ավելի 
խոշոր գալակտիկայի հետ։ 
Այդ փաստերը հիմք դարձան 
գալակտիկաների միջուկների 
ակտիվության վերաբերյալ նոր 
գա ղա փ ա րի առաջարկման հա
մար, ինչը Վիկտոր Համբարձում- 
յանն առաջին ա նգամ միջազգա 
յին ասպարեզում բարձրաձայնեց 
1958 թվականին ֆիզիկայի և 
աստղաֆիզիկայի հարցերին 
նվիրված հայտնի Սոլվեյան 
11-րդ գիտաժողովում։

Գալակտիկաների միջուկնե
րի մասին ավանդակա ն 
պատկերացումներով դրանք 
գալակտիկաների «մեռած» տի
րույթներն էին, որտեղ լցվում 
էր աստղային այն նյութը, որն 
արդեն սպառել էր իր էներգիան 
և, փաստորեն, այլևս անկարող 
էր գոլ ատևել որպես աստղ։ Ըստ 
այդ ուսմունքի՝ գալակտիկաների 
միջուկները որևէ մասնակցութ
յուն չեն ունենում իրենց ա ստ ղա 
յին համակարգի՝ գա  լակտիկայի 
կյանքում։ Ւր նոր գա ղա փ ա րով  
Վիկտոր Համբարձումյանը բո
լորովին հակառակ տեսակետ 
էր պաշտպանում՝ պնդելով, որ 
գալակտիկաների էներգիայի 
հիմնական շտեմարանը պ ա ր
փա կվա ծ է նրանց միջուկներում, 
որ գալակտիկան, որպես ա յդ
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ռապես միջուկի գործունեության 
շնորհիվ։ Դա նշանակում էր, որ 
գալակտիկան իր էվոլյուցիայի 
ա մենա վա ղ փուլում պ ետ ք է 
բաղկացած լիներ միայն ծայ
րահեղորեն խիտ և չափազանց 
ա կտ իվ միջուկից, որը դեռևս պ ա 
րուրված չէր աստղային բնակ
չությամբ և, բնականաբար, չէր 
կարող որևէ այլ ձևաբանական 
դասակարգում ունենալ։ Միայն 
իր էվոլյուցիայի ավելի ուշ փու
լերում, երբ այդ մերկ միջուկի 
գործունեության հետևանքով 
նրանից նյութ է արտանետվում 
ու ձևավորում գալակտիկայի 
ա րտա քին տիրույթները, մենք 
սկսում ենք դրանց մեջ միմյան
ցից զանազանել պարուրաձև, 
ոսպնյակաձև, էլիպսաձև ու 
անկանոն գալակտիկաները։

Պարզվեց, որ աստղաֆիզիկա
յի խոշորագույն հեղինակություն
ները պ ա տ րա ստ  չէին նման հե
րետիկոսական գաղափարների։ 
Հանդեսի այս նույն համարում 
տ պ ա գրվող  Հալտոն Արպի 
(1927) հիշողություններում հի
շատակվում է նրանց վերաբեր
մունքը. «...աշխարհում առավել 
հայտնի գիտնականները կա;մ 
անկարող էին հասկանալ, կս^մ էլ 
թաքուն ծիծաղում էին այդ խենթ 
գաղափ արների վրա»։ Նման վե
րաբերմունքի դեպքում, անկաս
կած, չափազանց դժվար է շա 
րունակել հետազոտությունների 
շարքը, որ հիմնված էր «խենթ» 
որակված գաղափ արների վրա, 
հետևաբար գիտնականից պ ա 
հանջվում էր ոչ միայն սեփական 
իրավացիության պարզորոշ գի
տակցում, այլ նաև խիզախության 
ու մարտնչելու ձգտում։ Որպես 
մարդ լինելով ծա յրահեղ հա
մեստ ու սակավապետ ՝ Վիկտոր 
Համբարձումյանը, բա րեբա խտ ա 
բար, անհամեմատ  պահանջկոտ 
էր որպես գիտնական, որպես

գաղափ արների արարիչ։ Եվ 
միայն գիտ ական այդ «անհամես
տության» խտացումն էր, որ նրան 
թույլ էր տալիս հա մատ արած 
անընկալունակության պա յման
ներում նորանոր ապացույցներ 
որոնել՝ ի պաշտպանություն իր 
գաղափարների։

Նորարարական այդ գա ղա 
փարը աստղաֆիզիկայում
արձանագրվեց որպես «բյուրա- 
կանյան տեսակետ», որը հա
կադրվում էր, այսպես կոչված 
«ուղղափառ տեսակետին»։ Այդ 
մոտեցման համար կարևոր նշա 
նակություն ունեցավ քվա զա րնե
րի հայտնաբերումը։ Պարզվեց, 
որ այդ օբյեկտները ծայրահեղ 
փոքր չափերի և չափից դուրս 
ա կտ իվ գոյացություններ են, 
որոնք հսկայական քանակութ
յամբ էներգիա են ճառագայթում։ 
Նրանց ճա ռա գա յթման սպեկտրը 
զգալիորեն շեղված է դեպի երկա
րալիք մաս, ինչը դոպ  լերյան մե
խանիզմով բացատրելիս նշա նա 
կում է հեռացման բավական մեծ 
արագություն։ Ելնելով Տիեզերքի 
լայնացման հաբլյան օրենքից՝ 
ա յդ արագությունը հնարավոր է 
կապել նրանց հեռավորության 
հետ, որը քվա զա րների դեպքում 
գերազանցում էր բոլոր հայտնի 
հեռավորությունները։ Եթե մեկ- 
նաբանությունների տ րա մա բա 
նական այս շղթան ճիշտ է, ապ ա  
պ ետ ք է ընդունել, որ քվազարնե- 
րը գտնվում են մի քա նի  միլիարդ 
լուսատարի հեռավորության 
վրա, իսկ դա  նշանակում է, որ 
մենք տեսնում ենք նրանց այդ
քա ն  տա րվա  անցյալը։ Եվ ստաց- 
վում էր, որ մի քա նի  միլիարդ 
տարի առաջ գալակտիկաներն 
իսկապես միայն մերկ կորիզներ 
էին և ոչ ավելին։ Դա, անշուշտ, 
կարևոր հայտնագործություն էր 
և «բյուրականյան տեսակետի» 
համար նպ ա ստ ա վոր մեկնաբա



նություն;
Ւր եզրակացությունները հաս

տատելու նպ ա տ ա կով  Վիկտոր 
Համբարձումյանը մինչև անցյալ 
դարի 60-ական թվականները 
հիմնականում օգտագործում էր 
ա շխարհի այլ ա ստ ղա դիտ ա րա ն
ներում կա տա րվա ծ դիտումների 
արդյունքները; 1960-ականների 
սկզբին Բյուրականում շա հա 
գործման հանձնվեց Շմիդտի 
դասի 1 մ բացվածքով ա ստ ղա դխ  
տակը, որը մինչև օրս էլ իր դասի 
լավագույն գործիքներից մեկն է; 
Այդ դիտակի հնարավորություննե
րը թույլ էին տալիս կատարել որո
նողական աշխատանքներ, և Համ
բարձումյանի առաջարկությամբ՝ 
որոշվեց դրա  օգնությամբ իրա
կանացնել ա կտ իվ միջուկով 
գալակտիկաների որոնում; Այդ 
դիտողական ծրագիրն իրա
կանացրեց Հա յաստանի ԳԱԱ 
ակադեմիկոս Բենիամին Մ ա ր 
գարյանը (1911-1985); Ծրագի
րը, որը հետագայում ստ ա ցա վ 
երկնքի բյուրականյան առաջին 
սպեկտրալ շրջահայություն 
անունը, թույլ տվեց ուլտրամա
նուշակագույն ավելցուկով մե- 
կուկես հազար գալակտիկա 
հայտնաբերել, որոնք գիտական 
գրականության մեջ հայտնի են 
Մարգարյանի գա լակտիկաներ 
ընդհանուր անվամբ; Ք վազար 
ների հայտնաբերումից հետո 
Մարգարյանի գալակտիկաների 
հայտնաբերման ու ցուցա կա գըր 
ման ծրագիրը երկրորդ մեծ քայլն 
էր գալակտիկաների միջուկնե
րի ակտիվության գա ղա փ ա րի 
ապացուցման ու տարածման 
ճանապարհին;

Այսօր գալակտիկաների մի
ջուկների ակտիվության գա ղա 
փարը ընդունված է գիտական 
շրջանակներում, և ժա մա նա կա 
կից աստղաֆիզիկայի առավել 
ա կտ իվ զա րգա ցող  ուղղությո^
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ներից մեկը կապվա ծ է դրա  հետ; 
Մեր օրերի մեկ այլ արդիական 
ուղղություն էլ ա ստղառաջացման 
տիրույթների ու աստղածնական 
մեխանիզմների ուսումնասիրութ
յունն է; Այդ իմաստով որևէ կաս
կած չկա, որ նրա  հիմնադրած 
ուղղություններն իսկապես հե
ռանկարային էին և զարգացման 
բավական պարա րտ  հող գտան 
նույնիսկ ի սկզբանե, մեղմ ասած, 
հոռետեսորեն տ րամա դրված մի
ջավայրում; Սակայն պ ետ ք է ու
շադրություն դարձնել մի կարևոր 
փաստի, որն այս դեպքում վերա
բերում է ա վանդակա ն ուղղությա
նը հարող ա ստղագետների կող
մից գաղափ արների ընդունմանը; 
Իրականում Համբարձումյանի 
հիմնական գա ղա փ ա րը վերաբե
րում էր տիեզերական օբյեկտնե
րի առաջացման և էվոլյուցիայի 
հետևանքով նյութի մի տեսակից 
մյուսին անցնելու ուղղությանը. 
նա  պնդում էր, որ էվոլյուցիան բ ո  
լոր մակարդակներում ընթանում 
է այնպես, որ նյութի միջին խ տ ո ^

Մոլորակաձև միգամածություն
յունը նվազում է; Մասնավորա
պես, նրա  հետազոտությունները 
թույլ էին տալիս եզրակացնել, որ 
աստղերի նյութից միգամածութ
յուն կարող է առաջանալ, միգա 
մածությունները կարող են 
ա ռաջանա լ աստղերի հետ միա
սին՝ նախաստղա յին նյութի տ ր ^  
հումից, սակայն հակառակ ըն
թացք՝ միգամածությունից
աստղերի առաջացում, ըստ նրա  
ա ռաջարկա ծ տեսակետի, տեղի 
չի ունենում, և մենք էլ նման գոր
ծընթացներ չենք դիտում;

Ակտիվ երևույթների հետա 
զոտությունների համբարձում 
յանական իրականացումը նպ ա 
տակ ուներ նաև փաստարկներ 
կուտակելու այդ տեսակետի 
օգտին, քա նի  որ միայն ա րագ 
ընթացող գործընթացները կա
րող էին հատկապես ակնառու 
օրինակ ծառայել; Այս երևույ
թի վերաբերյալ Բյուրականում 
ձևավորված տեսակետը ևս 
միարժեք էր, և այն պնդում էր, 
որ ակտիվությունը տվյալ օբ-
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յեկտի ներքին հատկությունն է՝ 
անկախ  այն բանից՝ մենք հաս
կանում ենք դրա  առաջացման 
մեխանիզմը, թե ոչ։ Որոշակի 
առումով դա  նման է ռա դիոա կ
տիվությանը, որը տվյալ միջուկի 
կառուցվածքային ու էներգետիկ 
ա ռ ա ն ձ ն ա հ ա տ կ ո ւթ յո ւ ն ն ե ր ի  
ա րտա քին դրսևորումն է ընդամե
նը։ Այստեղ էլ, չնայած ռա դիոա կ
տիվության երևույթի բնական 
բացատրությանն ու տեղի ունե
ցող ֆիզիկական գործընթացնե
րի բավական կուռ տեսության 
առկայությանը, շարունակում է 
օդում կա խված մնալ ընդհանուր 
փիլիսոփայական հարցն այն մա
սին, թե ինչու է բնութլ ունը թեթև 
տարրերից սինթեզել հայտնի 
ռա դիոա կտ իվ  միջուկները, եթե 
դրանց վիճակված է վա ղ  թե 
ուշ տրոհվել։ ճիշտ է, ֆիզիկա
կան բացատրություններ տալիս 
հետազոտողները միշտ չէ, որ 
անդրադառնում են նման հար
ցերի, սակայն Համբարձումյանը 
երբեք կասկած չի ունեցել Բնութ
յան արարչագործական խելա
մտության հանդեպ։ Նա գրում է. 
«Բնությունը շատ  անգա մ ավելի 
հարուստ, հետաքրքիր ու խե լա  
ցի է մեզանից։ Նա կարողանում 
է նաև խորամանկել՝ ստեղծելով 
բա զմա թիվ նոր ու խոր բաներ, 
որոնք հասկանալը շատ  դժվար 
է լինում։ Այդ պ ա տ ճա ռով  էլ սովո
րաբար պարզվում է, որ մեր մո
դելները վատն են, ոչ միշտ, բայց 
շատ  հաճախ  ի զորու չեն բա ցա տ 
րել երևույթները։ Դա նշանակում 
է, որ մենք ի զորու չենք հենց այն
պես գլխի ընկնել, թե Բնության 
մեջ ինչպես են կառուցված այս 
կամ այն բաները»։

Ուստի, դիտարկելով այս կամ 
այն օբլ եկտի ակտիվության դ ը ր  
սևորումները՝ նա  համոզված էր, 
որ Բնութլ ունը նա խ ա պ ես  դրսից 
էներգիա չի օգտ ագործել ա կտի
վության համար դրա  ավելցուկ 
ստեղծելու նպատ ակով։ Ակտխ

.** է** *  * *
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վությունը կարող էր լինել օբյ եկ
տի էվոլյուցիան պա յմանավորող 
ներքին պ ա տ ճա ռի մեկ ուղղութ
յամբ ա շխա տ ա նքի  հետևանք։

Ընդունելով գա  լակտիկաների 
միջուկների ակտիվության նա 
խապես մերժված գաղափարը՝ 
գիտական հասարակությունը, 
այնուամենայնիվ, պա տրաստ  
չէր կատարել նաև հիմնական 
պ ա րադիգմի փոփոխություն, որը 
հիմնվում է երկու առավել կարևոր 
գաղափ արների վրա. Տիեզերքի 
նյութը ամբողջապես առաջացել 
է, այսպես կոչված, Մեծ պա յթ
յունի հետևանքով, իսկ տիեզե
րական օբյեկտները՝ պայթյու
նի հետևանքով ծնունդ ա ռած 
և տարածության մեջ սփռվող 
նա խնա կա ն ջրածնային ամպի 
տեղային խտացումների շնոր
հիվ։ Այս հիմնական վարկածնե
րի համադրման դեպքում ստաց- 
վում է, որ Տիեզերքում հայտնի 
էներգիայի բոլոր աղբյուրները՝ 
սկսած միջուկայինից մինչև ա ստ 
ղերի ճառագայթումը, իրենց մեջ 
կրում են նա խնա կա ն Մեծ պա յթ
յունի փ ոխակերպ վա ծ էներգիան։ 
Դա ինչ-որ իմաստով հիշեցնում 
է աստղերի ա ռաջացման վերա
բերյալ նախահամբարձումյանա- 
կան պատկերացումները, ըստ 
որոնց՝ աստղերն առաջացել էին 
մի քա նի  մի լիարդ տարի առաջ 
արարման մի եզակի գործո
ղությամբ, որից հետո այլևս նոր 
աստղեր չէին առաջանում։ Սա
կայն արդյո՞ք իսկապես առաջին 
պայթյունից հետո բո լոր ուղղութ
յուններով սփ ռվող տիեզերական 
նյութը թողնված է «ինքն իրեն»։

Բացի դրանից, ա վանդական 
այս պատկերացումների մեջ հա
մա տ եղ ի հայտ են գա  լիս նյութի 
վիճակի փոփոխության երկու 
իրարամերժ տեսակներ. Տիե
զերքը որպես ամբողջությունը 
ընդարձակվում է, ըստ որում, ինչ
պես պարզվեց XX դարի վերջին 
տասնամյակի վերջում, ընդար

ձակվում է արագացումով, իսկ 
առանձին օբյեկտները, դրանց 
համակարգերը ծնվում և զա րգա 
նում են ընդհանուր լայնացման 
հենքի վրա տեղի ունեցող խ տ ա 
ցումների շնորհիվ։ Կրկին տեղի 
է ունենում էվոլյուցիոն շղթայի 
անընդհատության խախտում, 
և չափազանց դժվար է նշել այն 
սահմանը, որի վրա լայնացումը 
փոխարինվում է խտացմամբ։

Համբարձումյանական տեսա 
կետը ակտիվության վերա բեր  
յալ, այլ է. Տիեզերքի յուրաքանչ
յուր կետում գտ նվող  ցանկացած 
տիեզերական օբյեկտ ակտիվութ
յուն է ցուցաբերում ու զա րգա 
նում՝ ենթարկվելով ֆիզիկա
կան օրինաչափություններին և 
էներգետիկ տեսակետից սնվե
լով իր ներսում գտ նվող  աղբյուր 
ներից։ Տիեզերքի լայնացման 
ա րա գա ցմա ն փաստի արձա 
նագրումից հետո թվում է՝ որոշ 
ուղիներ են նշմարվում այդ ներ
քին աղբլ ուրների տեղը գտնե լու 
համար։ Դրանց աղբլ ուրը կարող 
է կա պվա ծ լինել լայնացումը 
ա րա գա ցնող  ուժի և դրա  կողմից 
կա տա րվող ա շխա տ ա նքի  հետ, 
եթե վերջնականապես հաջողվի 
ապացուցել, որ լայնացման երևույ
թը միայն Տիեզերքի մեծամասշ- 
տաբ կառուցվածքի մենաշնորհը 
չէ, այլ վերաբերում է նաև փոքր 
մասշտաբներին։ Այդ դեպքում 
կարող է գտնվել նաև այն բանա 
լին, որը թույլ կտա  ապացուցել 
նախաստղա յին գերխիտ  նյութի 
համբարձումյանական վարկածն 
ու հետազոտել այն որպես նյութի 
ֆիզիկական վիճակ՝ ճշգրտորեն 
մատնացույց անելով նաև ֆ իզի  
կական այն պայմանները, որոնց 
դեպքում նյութն այդ վիճակում 
կարող է գոլ ություն ունենալ, ինչ
պես նաև այն օ ր ի ն ա չ ա փ ո ^ ո ^  
ները, որոնց հա մա պ ա տ ա սխա ն 
այն ձևափոխվում, էներգիա է 
առաքում ու էվոլյուցիայի ենթարկ
վում։ Բայց դրա  համար դեռ ժա 
մանակ է պահանջվում...
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