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Հրապարակախոսությունը Թումանյանի հասարակական գործունեու
թյան լրացումն է և նրա հայելին, նրա ապրած ժամանակի հիմնա

խնդիրների վավերագրությունը: Թումանյանի հրապարակախոսությունը
որոշակի ժամանակի մեջ է, բայց և զգայուն կերպով շարժվում է ժա
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ույն թվականի փետրվարի 18-ին ՀՀ ԳԱԱ նա
խագահությունում տեղի ունե
ցավ «Թումանյանագիտության
արդի հիմնախնդիրները» թե
մա
յով համաժողով` նվիրված
մեծա
նուն
գրող,
Ամենայն
հայոց բանաստեղծ Հովհաննես
Թու
մանյանի 150-ամյա հոբել
յանին:
Համաժողովի
մասնակից
ներին ողջունեց ՀՀ ԳԱԱ նա
խա
գահ, ակադեմիկոս Ռադիկ
Մարտիրոսյանը: Իր ելույթում

2

նա մեջբերեց Հովհաննես Թու
մանյանի խոսքերը. «Թուման
յանն ասել է. «Պետք է համա
խմբել հայ գիտնականներին,
ստեղծել գիտություն հայերե
նով և հայ գիտնականների
կաճառ`
գիտության
օջախ,
հայկական ակադեմիա»: Նա
երազում էր մեր կրթական
համակարգում ունենալ համալ
սարան: Հայաստանի առաջին
հանրապետության ղեկավար
ները կարողացան համալսա
րանի մասին նրա երազանքն

իրականացնել. 1919 թ. հիմնա
դրվեց Հայաստանի համալ
սարանը (այժմ՝ ԵՊՀ), որի
100-ամյակը պետք է նշենք այս
տարի, բայց Գիտությունների
ազգային ակադեմիան չհաջող
վեց այդ ժամանակ կազմա
կերպել, այն կազմակերպվեց
ավելի ուշ»,- ասաց ՀՀ ԳԱԱ
նախագահը:
Ներկաներին ողջունեց ՀՀ
կրթության և գիտության նա
խարար Արայիկ Հարություն
յանը:

. ՄԱՄԼ Ո ՀԱՂ ՈՐԴ ԱԳՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ.........................................................................................................

Հովհաննես Թուման
յանի 150ամյա
հոբելյանի
առիթով
ստեղծված
կառավարական
հանձնաժողովի
նախագահ,
հայտարարեց, որ պետությունը
նպատակ ունի
Թումանյանի
հոբելյանին նվիրված միջոցա
ռումները վերածել համազ
գա
յին տոնախմբության:
Հովհաննես
Թումանյանի
կյան
քի և ստեղծագործության,
գրական-հասարակական գոր
ծունեության
վերաբերյալ
ելույթներով հանդես եկան ՀՀ

գիտաուսումնական
տարբեր
հաստատությունների ներկա
յացուցիչներ:
Միջոցառման
ընթացում
ներ
կայացվեցին վերջին մեկ
տարում ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղ
յանի անվան գրականության
ինստիտուտի
հրատարակած
գիտական աշխատություննե
րից՝
նվիրված
Հովհաննես
Թու
մանյանի կյանքին ու գոր
ծունեությանը:
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական
ծառայություն
18.02.2019 թ.
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«Պատահական չէ, որ շատ
գիտնականներ,
հասարակա
կան գործիչներ Թումանյանին
համարում են ամենահզորներից
մեկը, ով ազգի ձևավորման
մեջ շատ մեծ դերակատարում
է ունեցել: Երբ կարդում ես նրա
հրապարակախոսական
նյու
թերը, կարծես մի քանի օր
առաջ է գրել դրանք: Բացի այդ
որ գրել է, խնդիրը վերհանել է,
նաև լուծումներ է առա
ջար
կել»,- ասաց նախարարը: Արա
յիկ Հարությունյանը, որ
պես

3
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ԱՆՆԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Արվեստագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր

Է Ջ ԵՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿ ԱՆ
Թ ՈՒ Մ Ա ՆՅ ԱՆԱՊԱՏ ՈՒՄ ԻՑ.
ԿՈ ՄԻՏԱՍ Ի §ԱՆՈՒՇ¦
Ա Ն Ա Վ ԱՐՏ Օ ՊԵՐ ԱՆ
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Հ

4

ովհաննես Թ
 ումանյանն այն բացառիկ
հայ բանաստեղծներից է, ում ստեղ
ծագործությունը եղել է ու, վստահ եմ, կլինի
հայ կոմպոզիտորների ուշադրության կենտ
րոնում:
Երկար ու բեղմն ավոր ճանապարհ է անցել
երաժշտական թումանյանապատումը: Թերևս
Հովհաննես Թումանյանն այն եզակի հայ բա
նաստեղծներից է, ում ստեղծագործությու
նը մեծապես նպաստել է հայ երաժշտության
զարգացմանը: Նրա ստեղծագործություննե
րի հիման վրա ստեղծվել է բավականաչափ
հարուստ երաժշտական գրականություն, որն
ըստ ժանրերի կարելի է դասակարգել հետև
յալ կերպ՝
• Թումանյանի պոեզիան վոկալ երաժշտութ
յան մեջ՝ մեներգերում, ռոմանսներում և
խմբերգերում
• Թումանյանի ստեղծագործությունը սիմֆո
նիկ երաժշտության մեջ

• Թ
 ումանյանի ստեղծագործու
թյունը երաժշտական թատրո
նում
Եվ, այդուամենայնիվ, Թումանյանի ստեղծագործությունն
ամենամեծ հետքը թողել է
օպերային թատրոնում:
Երևանի Ալեքսանդր Սպեն
դիարյանի անվան օպերայի
և բալետի ազգային ակադե
միական թատրոնի հանդիսա
տեսին առաջինը ողջունում է
Հովհաննես Թումանյանի՝ 1957
թվականի
նոյեմբերի
17-ին
կանգնեցված 8,5 մետրանոց
հուշարձանը (քանդակագործ՝
Արա Սարգսյան, ճարտարա
պետ՝ Գրիգոր Աղաբաբյան):
«Գրանիտե
աստիճանավոր
պատվանդանների վրա բազ
մոցին թիկնած Ա. Սպենդիար
յանի և ժայռաբեկորին նստած
Հ. Թումանյանի ֆիգուրներն
իրենց դասական համաչափ
ձևերի, կոմպոզիցիոն պարզ
լուծումն երի, տարածության մեջ
ընտրված տեղի ու օգտագործ
ված նյութի շնորհիվ ներդաշ
նակորեն կապվում են ինչպես
Ալ. Թամանյանի ճարտարա
պետական կոթողի, այնպես էլ
միմյանց ու շրջապատի հետ»1:
Եվ պատահական չէ, որ
այս
տեղ նա գտնվում է Ա
լեք
սանդր Սպենդիարյանի հա
րևանությամբ: Հայ երաժշտա
կան կյանքի կարևորագույն
իրադարձություններից
էր
Հայկական ԽՍՀ ժողկոմ
խ որհի
1932թ. մայիսի 13-ի որոշման
համաձայն Երևանի օպերային
թատրոնի (1938-ից՝ Ալ. Սպեն
դիարյանի անվան, 1956-ից՝
ակադեմիական) ստեղծումը,
որը հանդիսատեսի առջև իր
1
Աղասյան Ա., Հայ կերպարվեստի
զարգացման
ուղիները
XIX-XX
դարերում, Ե., 2009թ., էջ 121:

դռները բացեց 1933-ի հունվա
րի 20-ին՝ Ալ. Սպենդիարյանի
«Ալմաստ» օպերայի բեմադ
րությամբ։
Իսկ մինչ այդ՝ տա
կա
վին
1908 թվականին, ծանոթա
նալով Հ. Թումանյանի պոե
զիային, Արմե ն Տիգրանյանը
հափշտակվում է «Անուշ» պոե

մով: Հնարավորինս պահպա
նելով Թումանյանի տեքստը`
կոմպոզիտորը կազմում է լիբ
րետոն: «Առաջին ընթերցումից
հետո գրեցի «Համբարձում
յայլան»,- հետագայում կխոս
տովանի կոմպոզիտորը,- օպե
րայի առաջին մեղեդին, որը
հնչում է նրանում որպես լեյտ
մոտիվ, անցնում կարմիր թելի
պես օպերայի միջով: Սկզբից
էլ ինձ պարզ էր, որ «Անուշը»
օպերայի հոյակապ նյութ է:
Այն լիովին հափշտակեց ինձ,
և ես գրեցի օպերան»:
1912 թ. օգոստոսի 4-ին,
Ալեքսանդրապոլի քաղաքային
տան հանդիսասրահում առա
ջին անգամ ներկայացվում է
«Անուշ» օպերան: Գլխավոր
դերերը կատարում են Աստ
ղիկ Մարիկյ անը` Անուշ, Շարա
Տալյ անը`
Սարո,
Վարդան
Մարտիրոսյանը` Մոսի, Արև
հատ
Տալյ անը
(գուսան
Շերամի դուստրը)` Նանի: Այդ
օրը դժվար թե ներկաներից
որևէ մեկը պատկերացներ, թե
մի խումբ սիրողներ օպերայի
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Հայկանուշ Դանիել յան՝ Անուշ, Շարա
Տալ յան՝ Սարո, 1935թ.:

6

հեղինակ Արմե ն Տիգրանյանի
ղեկավարությամբ մեծ կյանքի
ու
ղե
գիր են տա
լիս մի ստեղ
ծագործության, որը տարիներ
անց դառ
նա
լու է հայ ե
րաժշ
տական թատրոնի զարդերից
մեկը: Երաժշտագետ Ալեք
սանդր Շահվերդյանի դիպուկ
բնորոշմամբ` դասական օպե
րան ծնվեց ցնցոտիների մեջ:
Նվագախումբը կազմված էր
12 երաժշտից: Կատարողները
զուրկ
էին
պրոֆեսիոնալ
վարպետությունից:
Չնայած
դրան` հանդիսատեսը ներ
կայացումից հետո համառո
րեն չէր հեռանում թատրո
նից: Ոգևորությանը չափ ու
սահման չկար: Պրեմիերայից
հետո օպերայի սքանչելի մե
ղեդիները տարածվեցին և
ժողովրդականացան:
Շուտով օպերան ընդլայ
նում է իր աշխարհագրութ
յունը. մինչև 1920 թվականը
սիրողական ուժերի կատար
մամբ այն հնչում է Երևանում,
Ղարաքիլիսայում, Թիֆլիսում,
Բաքվում, Կ.Պոլսում, Գորիում,

Ախալցխայում,
Գանձակում,
Նոր Նախիջևանում, Գրոզ
նիում, Բաթումում, Եկատերի
նոդարում, Շուշիում և այլուր:
«Անուշի» բեմական իսկա
կան տարեգրությունը սկիզբ
ա
ռավ 1935 թ. մար
տին, երբ
օպերան
առաջին
անգամ
բեմ
բարձրացավ
Երևանի
օպերային թատրոնում. բե
մադրող ռեժիսորն էր Ար
մեն Գուլակյ անը, դիրիժորը`
Սերգեյ Շաթիրյանը: Անուշի
դերերգը կատարեց Հայկանուշ
Դանիելյ անը, իսկ Սարոյինը`
Շարա Տալյ անը: Այդ օրվանից
էլ օպերան իր հաստատուն
տեղն է գրավում թատրոնի
խաղացանկում` երբեք չհեռա
նալով բեմից: «Անուշի» այս բե
մադրության առթիվ Ռոմանոս
Մելիքյանը գրեց. «Այսօր պատ
մա
կան օր է: Այ
սօր հայ
կա
կան օպերայի մեջ մուտք գոր
ծեց հայկական ժողովրդական
երաժշտությունը»: 1939 թ. Ա.
Գուլակյ անն
իրականացնում
է օպերայի երկրորդ բեմադ
րությունը (դիրիժոր` Միքայել
Թավրիզյան): Օպերան հնչում
է Մոսկվայում` Հայ արվեստի
տասնօրյակին և փայլուն ըն
դունելություն գտնում: Գլխա
վոր
դերերը
կատարեցին
Հայկանուշ Դանիելյ անն ու
Շարա Տալյ անը: Մոսիի դե
րերգով հանդես եկավ երի
տասարդ Պավել Լիսիցյանը:
1950 թ. ապ
րի
լի 30-ին տրվե
լու
էր
«Ա
նու
շի»
400-րդ
ներկայացումը: Այդ իրադար
ձությանն է նվիրվում օպե
րայի երրորդ բեմադրությու
նը` դիրիժոր Մ. Թավրիզյան,
ռեժիսոր` Ա. Գուլակյ ան: Այս
տեղ ա
ռա
ջին ան
գամ ի հայտ
է գալիս Գոհար Գասպարյանի
Անուշը` դառնալով չգերա

զանց
ված գա
գաթ ու չա
փանիշ:
Սարոյի
դերերգը
կատարում է «Անուշ» օպե
րայի
հասակակից
Ավագ
Պետրոսյանը, ով դառնալու էր
հայ բեմի լավագույն Սարոն:
Մոսիի դերերգով հանդես է
գալիս Միհրան Երկաթը: Ա.
Գուլակյ անը «Անուշը» բեմադ
րում է նաև 1956-ին:
1969 թվականին, Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան
100-ամյակի կապակցությամբ,
Սպենդիարյանի անվան օպե
րայի և բալետի թատրո
նը որոշում է վերաբեմադրել
«Անուշը»: Օպերային թատրո
նում շուրջ 900 անգամ ներկա
յացված «Անուշի» նոր բեմադ
րությունը հանձնարարվում է
ռեժիսոր Վարդան Աճեմյանին
և դիրիժոր Օհան Դուրյանին:
Պրեմիերայից մի քանի օր
անց, հոկտեմբերի 5-ին «Անու
շը» ներկայացվում է Մոսկվայի
Մեծ թատրոնում:
Բանաստեղծի
ծննդյան
125-ամյակը
նշանավորվեց
«Անուշի» նոր բեմադրությամբ,
որը 1994-ին իրականացրեց
Տիգրան Լևոնյանը (դիրիժոր`
Յուրի Դավթյան): Օպերայի
առայժմ վերջին` յոթերորդ բե
մադրությունը 2003-ին իրա

կանացրել է Գեղամ Գրի
գորյանը (դիրիժոր` Կարեն
Դուրգարյան):
Թումանյանի ստեղծագոր
ծությանն են անդրադարձել
ինչպես իր ժամանակակից
ները՝ բանաստեղծի կենդա
նության օրոք, այնպես էլ
երիտասարդ սերնդի կոմպո
զիտորները` նրա մահից շատ
հետո.
Երևանի
օպերային
թատրոնում 1970-ին բեմադր
վել է Էրիկ Հարությունյանի
«Մի կաթիլ մեղրը» երկու գոր
ծողությամբ օպերան՝ հեքիա
թը մեծահասակների համար,
իսկ 1980 թվականին՝ Վարդան
Աճեմյանի «Կիկոս» օպերան:
Թումանյանի ստեղծագոր
ծությունը ոգեշնչել է սփյուռ
քահայ կոմպոզիտորներին ևս:
Նիկոլ Գալանդերյանը 19311932 թթ. գրել է «Փարվանա»
օպերան՝ երեք գործողությամբ
և բալետային տեսարանով,
ըստ Թումանյանի համանուն
լեգենդի, լիբրետոն կազմել էր
կոմպոզիտորը: Օպերան, ցա
վոք չի բեմադրվել և սպասում
է իր բեմելին:
Երաժշտական
թատրոնի
համար սփյուռքահայ կոմպո
զիտոր, խմբավար, մանկա
վարժ և երաժշտական-հասա
րակական գործիչ Համբարձում
Պերպերյանի (1905-1999) երեք
գործերից
երկուսի
համար
հիմք է դարձել Թումանյանի
ստեղծագործությունը:
Նրա
երկրորդ օպերան երեք արա
րից բաղկացած «Շողիկ» օպե
րան է (1939), որի համար հիմք
է ծառայել Հ. Թումանյանի
«Երկրում» պոեմը: Երրորդ
օպերան՝ «Արեգնազան» օպե
րա-կան
տա
տը, նա գրել է
Հ. Թումանյանի «Թմ
կ աբեր
դի առումը» պոեմի հիման

վրա, 1940-ին: Օ
պե
րան ան
վանել է հերոսուհու անունով:
Պերպերյանը տեղյակ չի եղել
Ալ. Սպենդիարյանի «Ալմաստ»
օպերայի գոյության մասին:
Եվ,
այդուամենայնիվ՝
«Անուշն»
օպերայի
վերա
ծելու առաջին փորձը կա
տարեց Կոմիտասը. նրա և
Թումանյանի
ստեղծագոր
ծական
համագործակցութ
յան արդյունքում ստեղծված
«Անուշ» օպերան, թեև անա
վարտ, սա
կայն կար
ևոր դեր
ունեցավ հայ երաժշտական
թատրոնի պատմության մեջ:
1903-ին լույս է տես
նում
Թումանյանի
«Բանաստեղծությունները», որտեղ առա
ջին ան
գամ տպագր
վում է
«Անուշի» ավարտված տարբե
րակը: Շուտով, 1903-ի վերջե
րին իշխանուհի, հասարակա
կան և մշակութային գործիչ
Մարիամ Թումանյանը դեռևս
իրեն անձնապես անծանոթ
Կոմիտասին է ուղարկում «Բանաստեղծությունների»
գրքի
մեկ օրինակ և ցանկություն
հայտնում, որպեսզի նա պոեմի
հիման վրա օպերա ստեղծի:
«Չեմ հիշում, թե որտեղ
և երբ ծանոթացա Կոմիտաս
վարդապետի հետ, բայց իբրև
երաժշտի, ես շատ վաղուց
ճա
նա
չում էի նրան և 
բարձր
գնահատում էի,- հետագայում
իր հուշագրության մեջ կգրի
Մարիամ Թումանյանը,- ես
միշտ ե
րա
զել եմ լսել մի հայ
կական օպերա, այսինքն՝ որ
թե՛ բովանդակությունը և թե՛
երաժշտությունը լիներ զուտ
ժողովրդական: Հավատացած
էի, որ Կոմիտասի գրչի տակից
դուրս կգար մի հրաշալի բան,
ևիմ մեջ միտք հղացավ՝ առա
ջարկել նրան Թումանյանի

«Անուշը» օպերա դարձնելու,
ու այդ դիտավորությամբ ես
նրան ուղարկեցի իմ հրատա
րակած ժողովածուն»2:
Արձագանքելով
Մարիամ
Թումանյանի
առաջարկին՝
1904 թվականի հունվարի 22ին
Կոմիտասը
Էջմիածնից
գրում է. «Շնորհափայլ իշխա
նուհի, ուրախութեամբ կար
դացի պ. Յ. Թումանեանի
«Անուշը» և շատ անուշ գտայ.
պատրաստ եմ Ձեր փափաքն
Կոմիտասը
իրագործելու»3:
շարունակում է. «ա) խնդրե
ցէք, իմ կող
մից, պ. բա
նաս
տեղծին 1) կարճէ՝ ծերուկի
խոսքերը (երես 113-114). 2)
լրացնէ՝ «Հալալ է տըղին» (ե
րես 115, վեր). 3) կանանց կոծը
պա
կաս է (120), կա
րող է օգ
տուել վերջին «Ազգագրական
հան
դէ
սից». 4) նոր գրել՝ սա
րերի ոգիների ու ջրերի ալքե
րի եր
գը, որ գրա
ւում է Ա
նու
շին և ջուրն է ընկնում (միայն
3 տուն լի
նի, վեր
ջին տունն
արդէն կայ՝ «Վուշ-վուշ») (126127): Լրացնելուց յետոյ ար
տագրէ ինքը և ինձ ուղարկէ,
եթէ երաժշտութեան բարե
ձայնութեան համար փոխե
լու բառեր լինեն՝ նշանակեմ:
Իւրաքանչիւր
դերակատարի
անունը նշանակէ իր երգելի
քից առաջ՝ տողասկզբին: Որ
քան կարելի է խոյս տայ թուր
քերէն բառերից, երգի ոգին
պահելու համար: Ամբողջու
թեան կապն իբրև ե
րաժշ
տա
կան երկ, թե
րի է, կխնդրեմ՝
լրացնէ. օրինակ. մայրը ձորն
ի վայր ձայն է տալի (100), իսկ
Մ. Թումանյան, Իմ համառոտ
կենսագրությունը և իմ հիշողութ
յունները, Ե., Գրականության և ար
վեստի թանգարան, 2003, էջ 137:
3
Կոմիտաս, Նամակներ, Ե., 2000, էջ
48:
2
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աղջիկն ու հովիւը խօսակ
ցում են, ուրեմն բեմի վրայ չեն
երևայ, որ անյարմար է:
բ) Գրուածքը շուտ պատ
րաս
տէ, որ ես էլ ու
սումնա
սիրել կարողանամ ու երաժշ
տութեան ծրագիրը մշակեմ:
Չեմ կարող որոշ ասել, թէ երբ
պատրաստ կլինի, որովհետև
ես մենակ եմ, և բոլոր գործերն
ինձ վրայ են ծանրացած»4:
Մարիամ Թումանյանը, ի
կատարումն Կոմիտասի հանձ-
նարարության՝ նամակը ցույց է
տալիս բանաստեղծին, որի
հետ դեռևս ծանոթ չէր Կոմիտասը: «Հետագայում նրանք
շատ ընկերացան իրար հետ,
և երբ Կոմիտասը Թիֆլիզ
էր գա
լիս, միշտ այ
ցե
լում էր
5
Թումանյանին» :
Կոմիտասը բազմիցս առաջարկել է Հովհաննես Թումանյանին, որ նա վերամշա
կի տեքստը և հարմարեցնի
երաժշտության
պահանջնե
րին: Սակայն բանաստեղծը
4
5

Նույն տեղում, էջ 49:
Թումանյան Մ., նշվ. աշխ., էջ 138:

հնարավորություն չի ունե
ցել գրել օպերայի լիբրետոն՝
հետագայում նա չգրեց նաև
Սպենդիարյանի
«Ալմաստ»
օպերայի լիբրետոն՝ ըստ իր
«Թմ
կ աբերդի առումը» պոե
մի: 1931 թվականին «Անա
հիտ» հանդեսում տպագրված
«Կոմիտասը և հայ երաժշ
տությունը» հոդվածում Ար
շակ
Չոպանյանը
կգրի.
«Թիֆլիս գտնուած միջոցիս,
Կոմիտասի հետ Թումանեանի
տունն էինք օր մը, 
Կո
մի
տաս
նո
րէն խնդրեց որ փու
թաց
նե լիպրեթթօին խմբագրու
մը. Թումանեան զգացուց, որ
ատիկա իր ընելիք բանը չէր,
«ես պոէ
մը գրեր եմ,- ը
սաւ
խնդալով,- լիպրէթթօն էլ թող
ուրիշը հանէ»»: Սպասելով այդ
լիպրեթթօին, Կոմիտաս ար
դէն Անուշի քանի մը մեներգե
րու եւ խմբերգերու եղանակը
յօրինած էր (ինքնահնար եղա
նակներ՝ ժողովրդական եր
գերու ոճով), ատոնք ինծի եր
գեց Էջմիածին, եւ շատ սիրուն
գտայ (մանաւանդ «Ասում են

ուռին» սիրոյ ողբերգին եղա
նակը): Բարեբաղդաբար իր
ձեռագրաց մէջ գտանք Անուշի
համար գրած այդ եղանակնե
րը, ո
րոնք (թէեւ ա
նոնց դաշ
նակումը դեռ չէ շարադրած)
նոյնութեամբ հրատարակուի,
կ’արժեն»6:
Թումանյանը, ինքը չգրե
լով լիբրետոն, սակայն թույլ
է տվել, որ դա ու
րիշն ա
նի:
Տեսնելով,
որ
լիբրետոն
Թումանյանի
հետ
մշակե
լու գոր
ծը տե
ղից չի շարժ
վում, Կոմիտասն ինքն է կազ
մում լիբրետոն: Դա է վկայում
«Անուշի» 1903-ին տպագրված
օրինակը, որի լուսանցքնե
րում և ազատ տեղերում հա
մապատասխան
նշումն երով
Կոմիտասն ուրվագծել է օպե
րայի սևագիր թատերատետ
րը:
Օպերայի հիմն ական աշ
խատանքները
Կոմիտասը
կա
տա
րում է 1904-ին: 1905
թվականի
մարտի
3-ին
Մ. Թումանյանը գրում է
Կոմիտասին. «Ես շատ ուրախ
եմ, որ հնարավորություն կու
նենամ Ձեզ հետ ծանոթանա
լու և խոսելու «Անուշ» օպերա
յի մասին: Եթե կարելի է, Ձեզ
հետ բերեք ձայնագրած կտոր
նե
րը, ա
սում են շատ հա
ջող
7
բան է դուրս եկել» :
1905
թվականի
մարտի
31-ին Էջմիածնի Գևորգյան
ճեմարանի 60 հոգուց բաղ
կացած քառաձայն երգեցիկ
խումբը
Կոմիտասի
ղեկա
վարությամբ ուղևորվում է
6
Չօպանեան Ա., Կոմիտաս վարդա
պետ եւ հայ երաժշտութիւնը, «Անա
հիտ», Գ. Տարի, թիւ 1-2, 1931, մայիսօգոստոս, Փարիզ, էջ 118:
7
Հովակիմյան Բ., Կոմիտասի թա
տերական աշխարհը, Կոմիտասական,
հատոր 2, Երևան, 1982, էջ 247:

Թիֆլիս՝ համերգներ տալու8:
Նույն թվականի ապրիլի 1-ին
Կոմիտասի
ղեկավարութ
յամբ տեղի է ունենում երգե
ցիկ խմբի համերգը Թիֆլիսի
արտիստական ընկերության
դահլիճում:
Առաջին
բաժ
նում հնչում են «
Հայր մեր»,
«Լերինք», «Ով զարմանալի»,
«Այսօր ձայնն», «Էջ Միածին»
և «Խորհուրդ խորին» հոգ
ևոր երգերը, իսկ երկրոր
դում՝ «Գարուն ա», «Կայնել
ես», «Հաբրբան», «Այ աղջիկ»,
«Խումար», «Ոտիդ արա», «Հոլ
արա», «Ծաղկաձոր», «Ձիգ
տու», «Ամ
պել ա», «
Լո՛, լո՛, լո՛»
ժողովրդական երգերը9:
Ապրիլի 3-ին Թիֆլիսի ար
տիստական
ընկերության
դահլիճում տեղի է ունենում
համերգ` նվիրված Կոմիտասի
ստեղծ ագ ործ ությ ունն եր ին:
Էջմիածնի Գևորգյան ճեմա
րանի սաներից կազմված եր
գեցիկ խմբի և երգիչ Վահան
Տեր-Առաքելյ անի կատարմամբ
Կոմիտասի
ղեկավարութ
յամբ հնչում են Կոմիտասի
դաշնակած հոգևոր երգերը՝
«
Փառք քեզ», «
Սուրբ, սուրբ»,
«Յամե նայնի», «Տեր ողորմ
յա», «Աշխարհն ամե նայն»,
«Զքեզ օրհնեմք», «Աստվա
ծա
ծին», ինչ
պես նաև հայ
կական ժողովրդական եր
գեր. «Ծիրանի ծառ», «Անձրևն
եկավ», «Չինար ես», «Հո,
Օխնելի» (գութաներգ Լոռու),
«Սարերի վրով», «Լո՛, լո՛, լո՛»10:
Իսկ ապրիլի 6-ին Թիֆլիսի
Հով
ն անյան օրիորդաց դպրո
ցի դահլիճում տեղի է ունե
նում Կոմիտասի դասախո
8
Մազմանյան Ռ., Հայ երաժշտական
կյանքի տարեգրություն. 1901-1910,
Երևան, 2006, էջ 97:
9
Նույն տեղում, էջ 98:
10
Նույն տեղում, էջ 99:

սությունը «Հայ ժողովրդական
և եկեղեցական երգերը» թե
մայով11:
Հընթացս թիֆլիսյան այս
ուղևորության, տեղի են ունե
նում Կոմիտասի և Հովհաննես
Թումանյանի հանդիպումն ե
րը: Մարիամ Թումանյանին
և բանաստեղծին Կոմիտասը
ցույց է տա
լիս իր կա
տա
րած
աշխատանքը` նրանց բնա
կարաններում
կատարում
հատվածներ «Անուշից»: Այդ
են
վկայում
Մ.Թումանյա
նը` «բա
վա
կան բան էր գրել
Կոմիտասը իր օպերայից և
մի քանի կտոր նույնիսկ նվա
գել էր իմ տա
նը և 
հիաց
րել
և բանաստեղծի
էր ինձ»12
դուստրը՝ Ն.Թումանյանը. ըստ
նրա՝ իրենց տանը Կոմիտասը
ոգևորությամբ նվագել է հատ
Նույն տեղում:
Մարիամ Թումանյան, նշվ. աշխ.,
էջ 138:
11

12

վածներ «Անուշից»13:
Նույն` 1905 թվականի մա
յիսին
Թումանյանն
այցե
լում է Էջմիածին, հանդի
պում Կոմիտասի հետ և նրան
նվիրում
իր
լուսանկարը`
«Կոմիտաս հայր սուրբին` իր
բարեկամը Հ.Թումանյան» մա
կագրությամբ: Ամե նայն հա
վանականությամբ
այստեղ
Կոմիտասը
բանաստեղծին
ցուցադրել է հատվածներ իր
օպերայից14, և Թումանյանը
Կոմիտասի կատարմամբ լսել
է «
Բարձր սա
րեր», «Ա
սում են
ուռին», «Աղջի, անաստված»
երգերը15:
«Անուշի» վերաբերյալ տե
ղեկություններ ենք գտնում
13
Աթայան Ռ., Կոմիտասի «Անուշ»
անավարտ օպերայի ուրվագրերը,
Կոմիտասական, հ. 2, Երևան, 1982,
էջ 56:
14
Նույն տեղում:
15
Հովակիմյան Բ., Կոմիտասական,
հ. 2, էջ 246:
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բանաստեղծին 1908թ. մայի
սի 24-ին հղված Կոմիտասի
նամակում. «Աղբէր, վաղուց
է սկսել եմ և 
բա
ւա
կան բան
գրել քո «Ա
նու
շից», բայց դեռ
պակասաւոր
բաներ
շատ
կան, որպէսզի մի ամբողջու
թիւն դառ
նայ: Այս գիրս առ
նե
լուն պէս գրիչդ կառ
նես և
ինձ մի դրա
կան բան կգրես:
Այս ամառուան արձակուրդին
պէտք է զբաղուեմ առաւե
լապէս «Անուշ»-ով: Գրի՛ր, թէ
ե՞րբ կա
րող ես մի քա
նի օ
րով
ինձ մօտ հիւր գալ, ևայստեղ
միասին վերջացնենք, և ես
հանգիստ շարունակեմ. ամե ն
անգամ, երբ տրամադրու
թիւնս տեղն է, ձեռքերս թուլա
նում են, որովհետև երգի յար
մարացրած չեն դեռ բաներ, և
պակասներ էլ կան»16:
Սակայն հանդիպումը տե
ղի չի ու
նե
նում. այդ է վկա
յում Կոմիտասի հունիսի 8-ի
նամակը. «Սիրելի Յովհաննէս,
Էջմիածին չեկար, մոծակից
վախեցար. էդ պիծի մոծակն
ի՞նչ է, որ մարդս նորանէն վա
խե
նայ, ես քեզ այն
պի
սի տեղ
տայի, որ մոծակ չէ, մոծակի
աղ
բէրն իր ճտե
րով չէր կա
րող մուտք գործել: Բ
 ան չունեմ
ասելու: Ուզում ես Դիլիջան,
բարի՛. դաշնամուրի մասին
հոգ մի՛ անիր. իմ գալու կամ քո
գալուդ նպատակն է լինելու
միայն ևէթ բառերը՝ բանաս
տեղծութիւնը լրացնել դերա
կատարներով և երգերով, մի
խոսքով՝ կազմել լիբրէթթօն:
Իսկ միւս բաները՝ երաժշտա
կանը, կկազմեմ ես Էջմիած
նում, ուր իմ սե
նեա
կում հար
կաւոր յարմարութիւններն էլ
կան ինձ համար: Մանրամասն
ծրագիրներս կպատմեմ, երբ
16

Կոմիտաս, Նամակներ, էջ 53:

տեսնուենք, շատ դժուար է
երաժշտութեան մասին գրով
խօսել-բացատրուելը: Ես որո
շել եմ այս ամառն անցնել Էջ
միած
նում, բայց մի 10 օ
րով
կգամ Դիլիջան, մինչև «Անու
շը» լրացնենք»17:
1909
թվականի
փետր
վարի 14-ին Մ.Թումանյանին
Կոմիտասը գրում է. «Մեր
Յովհաննէսի
չարձակուելը
շատ վատ տպավորութիւն թո
ղեց վե
րաս, որ
քան զրկւում է
մեր գրական-բանաստեղծա
կան կեանքը նորա անգործ
բանտումն ընկած մնալով: Ի
հարկէ, երևի դեռ երկար պա
հեն, մինչև ամ
բողջ կծի
կը
բաց ա
նեն: Լս
ւում է, որ շատ
խիստ որոնում են զանա
զան տե
ղե
րում մի շարք ան
ձանց: Այս խմո
րը դեռ շատ
ջուր կառնի: «Անուշն» առաջ
է գնում, էլի մի շարք նոր բա
ներ գրե
ցի: Մ
նա
ցել եմ մո
լորուած, Յովհաննէսի բան
տարկութիւնն էր պակաս, էլի
կիսատ մնաց «Անուշ»ի երգա
կան խմբագրութիւնը. յոյս ու
նէի, որ կգար այս տօներին, և
վերջ կտայինք, այդ էլ այդպէս
17

Նույն տեղում, էջ 53-54:

մնաց»18:
«Անուշի» հետ կապված աշ
խատանքները տևեցին մինչև
1909 թվականը:
1910-ին Կոմիտասը տեղա
փոխվել է Կ.Պոլիս և այլևս
չի հանդիպել Թումանյանին.
դրանով իսկ ի դերև ելավ հա
մատեղ աշխատելու հնարա
վորությունը:
Ցավոք, «Անուշ» օպերան
մնաց ա
նա
վարտ: Գրվել են
առանձին երգեր ու խմբեր
գեր, այդ թվում փե
րի
նե
րի երգը՝ «Եկեք, քույրեր»
խմբերգը, «Վուշ-վուշ, Անուշ»
խմբերգը, Սարոյի խոստովա
նությունը՝ «Աղջի, անաստ
վածը» (սրա մեղեդու համար
հիմք է ծառայել «քրդական
«Լուր-դա-լուր»-ի՝ հովվական
սրնգի այն եղանակը, որը Էջ
միածնում Կոմիտասի համար
ջութակով նվագել է Վրթանես
Փափազյանը և Կոմիտասը
տեղն ու տե
ղը գրի է ա
ռել
դա19), Անուշի երգը՝ «Ասում են
ուռին», Սարոյի «Ախ, Անուշ,
Անուշ» ասերգը, Անուշի մե
նախոսությունը՝ «Ասում են
մի օր» կենտրոնական հատ
վածով, «Աղջիկ բախտավոր»
երգը՝ «Համբարձում յայլա»
կրկներգով, Սարոյի երրորդ
երգը՝
«Բարձր
սարերը»,
20
«Քաղվորի» «Սիրուն աղջիկ»
երգը և այլն: Կոմպոզիտորը
չհասցրեց ավարտել օպերան.
«այդ մեղեդիները ավարտված
օ
պե
րա չեն,- նշում է Ռ.Ա
թա
յա
նը,- այլ են միայն օ
պե
րա
յի երգային մասի մեղեդիա
կան թեմաները, ուրվագրերը:
Հարցն այն է, որ ի

րենց այդ
Նույն տեղում, էջ 51-52:
Աթայան Ռ., Նշվ. աշխ., էջ 59:
20
Կոմիտասն այսպես է անվանել
պոեմի հերոսներից մեկին` «Անցվոր
ախպերին»:
18

19

պիսի վիճակում էլ նույն նյու
թերը գեղարվեստական նշա
նակալից
շահեկանություն
21
ունեն» :
Հայտնի է, որ «Անուշ»
պոեմի վերջում՝ կորցնելով
Սարոյին, Անուշի մտաշխարհը
խախտվում է, նա «խելակո
րույս» է ու «խե
լա
գար»: Այդ
պես հետագայում կմեկնա
բանվի Անուշի հոգեվիճակը
Արմեն Տիգրանյանի օպերայի
վերջնամասում, երբեմն այդ
տեսարանի համերգային կա
տարման ժամանակ դա հենց
անվանում են խելագարության
տեսարանը «Անուշ» օպերայից:
Սակայն Կոմիտասի Անու
շը
օպերայի
ավարտամա
սում ամե նևին էլ խելակո
րույս չէ: Ինչ
պես նկա
տում
է Ռ.Աթայանը. «Թեև Անուշի
Դեբեդ նետվելը Կոմիտասը
ևս
բանաստեղծականորեն
կապում է ալքերի դյութան
քի հետ, բայց տպա
վո
րութ
յունն այն է, որ լի
նե
լով «
Մեծ
սիրո կրող», գտնվելով հոգե
կան ծանր ապ
րումնե
րի մեջ,
ապրելով ամե նախոր վշտի
զգացում, նրա Անուշը գի
տակցաբար է վերջ տալիս իր
կյանքին, վախճանը գտնե
լով այնտեղ («Ձորում, գետի
եզերքին»), ուր «կանչում է մե
նակ շիրիմն իգիթի»: Այսպի
սի դեպքում ճիշտ կլինի ասել,
որ Կոմիտասի պատկերմամբ
ևսայդ ակ
տը պետք է հնչեր
որպես սիրո բռնադատման
դեմ ըմբոստացման արտա
հայտություն, ինչպես նույն
այդ ակտը մեկնաբանել են
«Անուշ» պոեմի այլ ուսումն ա
սիրողներ»22:
Կոմիտասյան «Անուշի» պահԱթայան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 56:
22
Նույն տեղում, էջ 55:
21

պանված հատվածների ուսում
նասիրման գործում ծանրակշիռ է Գեորգի Տիգրանովի23
և Ռոբերտ Աթայանի24 ներդրումը: Ձեռնարկելով օպերա
յի երաժշտության ուսումն ա
սիրությունը՝ վերջինս կազմակերպում է երաժշտական հատ
վածների ցուցադրումը: Պահպանված հատվածների հա
մերգային կատարումը տեղի
ունեցավ նախ հեռուստատե
սությամբ, ապա Թումանյանի
տուն-թանգարանում՝ բանաս
տեղծի մահվան 50-ամյակի
օրը հրավիրված գիտական
նստաշրջանի շրջանակներում:
«1973 թ. մարտի 23-ին, օպերան
գրվելուց վեց-յոթ տասնամ
յակ անց, Թումանյանի հարկի
տակ, առաջին անգամ, հուրա
խություն ներկա գտնվողնե
րի, հնչեցին Անուշի և Սարոյի
մեներգերը և մի շարք խմբեր
գեր: Ռ.Աթայանի հանգամա
նալից ծանոթությունից հետո
հանդես եկան ուսանողներ Ա.
23
Տե՛ս Тигранов Г., Оперные замыслы
Комитаса, Армянский музыкальный
театр, том 1, Е., 1956, стр. 193-217:
24
Տե՛ս Աթայան Ռ., նշվ. աշխ. էջ 4282:

 անսուրյանը (Անուշ), Ա. Ոս
Մ
կանյանը (Սարո), Լ. Աբրահամ
յանը, Ս. Ադյանը. Ջ. Մանուկյ ա
նը և Շ. Մկրտչյանը (երգեցիկ
խումբ) : Ներկաները սիրով ըն
դունեցին կոմիտասյան մեղմ,
թրթռուն, հոգեհարազատ մե
ղեդիները»25:
Օպերայի անավարտ մնալու
պատճառները շատ են, սա
կայն հիմն ականը Կոմիտասի
գերծանրաբեռնվածությունն էր:
Մի կողմից՝ Ճեմարանի դասե
րը, Մայր աթոռի երգեցիկ խմբի
ղեկավարումը,
Միջազգային
երաժշտական
ընկերության
գիտական ժողովածուի հա
մար ուսումն ասիրությունները,
դասագրքերի պատրաստումը,
Մ.Աբեղյանի հետ ժողովրդա
կան երգերի բառերի խմբագ
րումը, մյուս կողմից՝ երաժշ
տական գործիքներ չունենալու
հանգամանքը. «խցումս մի շատ
փոքրիկ (4 ութնեակ) երգեհոն
ունեմ. ինչ արած. անճարը կե
րել է բան
ջա
րը»,- գրում է նա
Մ. Թումանյանին26: Մ
յուս կող
մից՝ դեր խա
ղա
ցին նաև սիմ
ֆոնիկ երաժշտություն գրելու
Կոմիտասի փորձի պակասը,
ինչպես նաև մասնագիտորեն
մշակված լիբրետոյի բացակա
յությունը:
Մեզ մնում է հու

սալ, որ
ապագայում կհայտնաբերվեն
օպերայի հրաշքով պահպան
ված մյուս հատ
ված
նե
րը ևս, և
մենք հնարավորություն կունե
նանք իրականացնելու օպերա
յի համերգային կատարումն ու
վերջնական կարծիք կազմելու
Հովհաննես Թումանյանի և
Կոմիտասի «Անուշի» մասին:

25
Հովակիմյան Բ., Նշվ. աշխ., էջ
252:
26
Կոմիտաս, Նամակներ, էջ 50:
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ԺԵՆՅԱ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ

Բանասիրական գիտությունների
դոկտոր, պրոֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ հայ գրականություն, գրա
կան քննադատություն

Հ ՈՎ Հ ԱՆՆԵՍ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ովհաննես Թումանյա
նի իրական մեծութ
յունն ընկալելու առումով շատ
կար
ևոր է նրա գրա
կան ժա
ռանգության բոլոր բաղադ
րիչների՝
գեղարվեստական
ստեղծագործության, գրական
քննադատության,
հրապա
րակախոսության և գիտա
կան-բանասիրական ուսում
նասիրությունների
(մասամբ
անավարտ), նաև նամակնե
րի ամբողջական քննությու
նը: Նշված բնագավառներից
յուրաքանչյուրը թույլ է տա
լիս նոր լույ
սի տակ տես
նել
մեծ բանաստեղծին, ծանո
թանալ
բանավիճելու
նրա
արվեստին, համոզվել նրա
սկզբունքայնության մեջ, զար

մանալ գիտնականին բնորոշ
բարեխղճությամբ և պատ
վախնդրությամբ
բանասի
րական և պատմագիտական
բնույթի հետազոտություններ
կատարելու նրա կարողության
վրա:
Մասնավորապես
հրա
պարակախոսությունը
Թու
մանյանի
հասարակական
գործունեության
լրացումն
է և ն
րա հա
յե
լին, նրա ապ
րած ժամանակի հիմն ախն
դիրների վավերագրությունը:
Թումանյանի
հրապարակա
խոսությունը որոշակի ժամա
նա
կի մեջ է, բայց և զ
գա
յուն
կերպով շարժվում է ժամա
նակի հետ՝ արձագանքելով
օրվա
մտահոգություններին:

Նա իր հրապարակախոսա
կան գործունեությունն սկսել
է 1887 թ.՝ «Մի ավանդություն»
հոդվածով և երկար տարիներ
բազմաթիվ
հրապարակում
ներ տպագրել Կովկասի հա
յալեզու («Մուրճ», «Նոր դար»,
«Տարազ» ևն) և ռուսալեզու
(«Новое обозрение») մա
մու
լում: Թումանյանի հրապա
րակախոսության
ամե նաե
ռանդուն ու հագեցած շրջանը
20-րդ դ. 10-ա
կան թվա
կան
ներն են, երբ նա թղթակ
ցում
էր «Հորիզոն» թերթին, ապա
1910-1911 թթ. խմբագ
րում այն:
Դա նաև հասարակական, քա
ղաքական
ու
պատմական
իրադարձություններով
հա
գե
ցած մի ժա
մա
նակ էր, որն

ամբողջովին իր շրջապտույ
տի մեջ առավ հրապարակա
խոս բանաստեղծին: Կյանքի
վերջին տարիներին՝ 1917-ից
հետո, անձնական ու քաղա
քական այլ հանգամանքներով
պայմանավորված,
զգալիո
րեն նվազում են Թումանյանի
հոդվածները, բայց ոչ երբեք
նրա ակտիվ մասնակցությու
նը հասարակական և քաղա
քական կյանքին:		
Սկզբնապես
Թումանյանին
գերազանցապես զբաղեցնում
են մշակութային, ազգագրա
կան, սոցիալական ու բարո
յական խնդիրները, ապա աս
տիճանաբար ընդլայնվում է
նրան հետաքրքրող հարցերի
շրջանակը՝ ներառելով դպրո

ցը, մամուլը, եկեղեցին, ազ
գամիջյան
հարաբերություն
ները, հայոց հարցը, Առաջին
համաշխարհային պատերազ
մը, պետությունների դիրքո
րոշումն երը, ռուսական հե
ղափոխությունները և դրանց
հետևանքները,
նորաստեղծ
հայկական անկախ պետութ
յան հոգսերը:
Հ. Թումանյանի հրապա
րակախոսական
առաջին
հոդվածների
թեման
հայ
րենաճանաչությունն է, ժո
ղովրդի
պատմության,
աշխարհագրության, նրա սո
ցիալական ու բարոյահոգեբա
նական խնդիրների գիտակ
ցումը («Մի ավանդություն»,
«Բորչալվում»): Եզրակացութ

յունները տխուր են. «Չքա
վորությունը խեղդում է բոր
չալվեցուն: ...Սովը վաշխառու
հարուստի ընկերն է: Սովն
աղքատ գյուղացուն տանում
է վաշխառու եղբոր դուռը, և
այս բավական է...» (6, 30, 31)1:
Թումանյանը բարձրացնում է
իրականության վարագույրը,
ցույց տա
լիս, թե ինչ
պես են
վաշխառուները և ընդհանրա
պես գյուղի «տերերն» իրենց
կ ամ այ ակ ան ո ւ թյ ո ւ նն եր ո վ
խեղում անգրագետ գյուղա
ցիների հոգեբանությունն ու
բարոյականությունը: Նա ցա
1 Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ 10
հատորով, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատ., 1988-1999, հ. 6, 1994, հ. 7, 1995:
Այսուհետ այս աղբյուրից հղումների
հատորը և էջերը կնշվեն տեղում:
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վով է նկա
տում, որ խա
վա
րի
և թշվառության մեջ ապրող
ժողովուրդը պատմության ըն
թացքում բազմաթիվ աղետ
ներ է տե
սել ու հա
լած
վել,
դառնացել է և «հիվանդացել»
չարության, նախանձի և այլ
ախտերով («Դառնացած ժո
ղովուրդ»): 			
Սոցիալական
ու
բարո
յական աղճատված վիճակի
պատճառները նա տեսնում է
գյուղացիների տգիտության,
ինքնաճանաչության
պակա

սի,սեփական
պատմության
անգիտության մեջ («Թյու
րիմացություն
մութի
մեջ»,
«Մեծ ցավը» և այլն): Թումա
նյանի համոզմամբ, իմացու
թյունը մեր գոյության և ար
ժանապատվության հիմքն է,
մինչդեռ «Երկիր ունենք-չենք
ճանաչում, պատմություն ու
նենք-չենք ճանաչում, ժողո
վուրդ ունենք-չենք ճանաչում,
գրականություն ունենք–չենք
ճանաչում, լեզու ունենք-չենք
իմանում» (6, 174): Նման իրա
վիճակի հետևանքը կարող

է լինել աղետալի. «Եվ եթե
ճշմարիտ էսպես է, սրանից
հե
տո էլ ի՛նչ ու
ղիղ ճա
նա
պար
հի կա
րող է լի
նել այս
դրութ
յան մեջ գտնվող ժո
ղո
վուրդը, ի՛նչ արժանապատ
վության զգացմունք կարող է
ունենալ և ի՛նչ հարգանք հենց
դեպ իրեն: Եվ ի՛նչպես կարող
է պատահել, որ մեզ սիրեն ու
հարգեն օտարները...» (6, 176):
Իմացության,
գրագիտութ
յան, տեղեկացված լինելու
հարցը Թումանյանը քննում է
շատ ավելի լայն շառավղով՝
դուրս բերելով նեղ ազգային
շրջանակներից և հասցնելով
հարևաններին, տիրապետող
պետություններին ու նրանց
ժողովուրդներին
ճանաչե
լու մակարդակին: Իմացութ
յան պակասը խանգարում է
ժողովուրդների միջև ճիշտ և
մտածված
հարաբերություն
ներ կառուցելուն: «Մի գի
տակցական, մտածված վերա
բերմունք, որ գոյություն չունի
ամե նևին, և միշտ առաջնորդ
վում ենք քամու հոսանքնե
րով, նախապաշարումն երով
ու
թյուրիմացություններով,
ամե ն անգամ էլ դառնութ
յամբ հաշվելով մեր կոպիտ
սխալներն ու կորուստները,
ա
մե ն ան
գամ էլ ա
մե ն մեկս
ետին
թվով
հանդիսանա
լով խե
լոք ու հե
ռա
տես, երբ
եղածն անցել է անդառնալի»
(6, 254),- գրում է Թու
ման
յա
նը «Քաղաքականությունը և
մենք» հոդվածում:
Փրկության
ճանապարհը
Թումանյանը տեսնում է լու
սավորության, կրթության, ու
սուցչի, մամուլի աշխատանքի
մեջ, որոնք, սակայն, տարբեր
պատճառներով չեն արդա
րաց
նում ի
րենց վրա դրված

հույսերը: Բազմաթիվ են Թու
մանյանի
անդրադարձնե
րը դպրոցին, դասագրքերին,
ուսուցիչների նյութական և
իմացական
մակարդակին,
հոգեբարձուների
կամայա
կան որոշումն երին («Պետք
է
բարձրացնել»,
«Ելքը»,
«Դասագրքերի բարեփոխութ
յան խնդիրը», «Ճեմարանի
և թեմական դպրոցների մա
սին Գր. Չալխուշյանի առա
ջարկը», «Հայ ուսուցչի դա
տը», «Հայ ուսուցչի ռոճիկը»,
«Ընդհանուր
ուսուցչական
խնդիրը», «Դպրոց և գրակա
նություն» և այլն): Թումանյա
նը հաճախ է անդրադառնում
հայ ուսուցչի նյութական վի
ճա
կին, ո
րը թույլ չի տա
լիս
նրան բարձրացնել իր իմա
ցական ու բարոյական մա
կարդակը, կարևորում է նրա
բացառիկ դերը ազգի լուսա
վորության ու կրթության գոր
ծում. «Գործիչների մեջ գուցե
ամե նակարևորն ու ազնիվը,
և՛ ընտանիքի համար, որ զա
վակ
ներն է կրթում, և՛ հա
սարակության
համար,
որ
գիտակից անդամն եր է պատ
րաստում, և՛ պետության հա
մար, որ ազնիվ քաղաքացի
ներ է հասցնում, և՛ աշխարհքի
համար, որ լուսավոր մարդիկ
է տալի, նա, ուսուցիչն ունե
ցել է գրեթե ամե նավատթար
վիճակը մեր մեջ» (6, 220-221):
Հնարավորությունների իմաս
տով ոչ հա
մար
ժեք, բայց հա
սարակական դերի առումով
նա համեմատում է Ամերիկա
յի, Գերմանիայի և այլ երկր
ների ու հայ ուսուցիչներին.
«Ամերիկան, որ մի հարյուր
հազար զինվոր ունի, չորս
հարյուր քսան հազար ուսու
ցիչ է պա
հում» (7, 96) և լավ

է պահում, որովհետև գիտակ
ցում է ուսուցչի կարևոր դերը
(«Մեծ տոնը և հայ ուսուցիչն
ու գրողը»): Լուսավորության և
կրթության հետ միասին Թու
մանյանը մեծ նշանակություն
է տալիս նաև գրականության
բարոյակրթիչ դերին: «Դպրոց
և գրականություն» հոդվածում
նա գրում է. «Դպրոցը գրակա
նության հիմքն է, գրականութ
յունը՝ դպրոցի բովանդակութ
յունը, երկուսը միացած են
պայծառ ու լուսավոր ուժով,
որով հզոր ու անխորտակելի
են դառնում ժողովուրդներն
ու մտնում են կուլտուրական
ազգերի եղբայրության մեջ»
(7, 51):
Կրթական,
մշակութային,
կրոնական հարցերի շրջա
նակում Թումանյանը հաճախ
է անդրադարձել մամուլին և
եկեղեցուն՝ երևան հանելով
այս բնագավառներում տի
րող
անարդարությունները,
թերություններն ու սխալնե
րը: Նա ան
հաշտ կռիվ է մղել
մամուլի
կողմն ակալության,
փաստական աղավաղումն ե
րի, անարդարության, աղքա
տիկ լեզվի և այլ արատների
դեմ («Չար վերաբերմունք»,
«Կեղտոտ մամուլ», «Մեր մա

մուլն ու իր ընթերցողը» և
այլն): Նա անընդունելի է հա
մարում, որ ժողովրդի անու
նից խոսող մամուլը հենց այդ
ժո
ղովր
դին ի
րար դեմ է հա
նում ու պառակտում և համոզ
մունք հայտ
նում, որ մա
մու
լը եր
բեք չի լա
վա
նա, մինչև
չլինի պահանջող ընթերցող:
Հրապարակախոս Թումանյա
նը տևա
կան պայ
քար է մղել
հատկապես «Մշակ» լրագ
րի դեմ, ո
րից, իր կար
ծի
քով,
միայն հիմնադ
րի՝ Գր. Արծ
րունու անունն է մնացել, թեև
վերջինիս նկատմամբ ևս վե
րապահումն եր ունի: Երկար
բանակռիվ է մղել «Մշակի»
խմբագիր Հ. Առաքելյ անի դեմ,
և այդ կռիվը սկիզբ առնելով
եկեղեցական
խնդիրներից՝
եր
բեմն ան
ցել է այլ բնա
գա
վառներ («Հ. Առաքելյ անը և
Էջմիածնի վերջին դեպքերը»,
«
Բաց նա
մակ պ-ն Հ. Ա
ռա
քելյ անին»,
«Հ.
Առաքելյ ա
նը հսկում է մա
տաղ սերն
դի
բարոյականության վրա» ևն):
Երբեմն այս բանավեճերն ու
ղեկցվել են հարակից արձա
գանքներով, որոնք արժանի
պատասխան են ստացել Թու
մանյանի կողմից:
Կրոնի և եկեղեցու հար
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ցերը
Թումանյանին
զբա
ղեցրել են այնքանով, որքա
նով դրանք վերաբերել են
համազգային
(կաթողիկոսի
ընտրություններ) և մշակու
թային (ուղղագրության հարց
և այլն) խնդիրներին: Թու
մանյանի
հետաքրքրությու
նը պայմանավորված էր ժո
ղովրդի կյանքում եկեղեցու
դերի, մշակույթի, դպրոցների,
պատմագիտության,
բանա
սիրության և այլ բնագավառ
ներում վերջինիս մեծ ազդե
ցության
գիտակցությամբ:
Այս իսկ պատճառով նա կար
ևորում էր եկեղեցու գլուխ
կանգնած
կաթողիկոսների
անձը, մոտ հարաբերություն
ներ ուներ հատկապես Խրիմ
յան Հայրիկի և Մատթեոս
Իզմիրլյ անի հետ («Խրիմյան
և Իզմիրլյ ան», «Չպաշտպա
նեցինք», «Կաթողիկոսական

ընտրելիները», «Հին խնդիրը»
ևն): Հոգեբանական նուրբ դի
տարկումն երով է առանձնա
նում Խրիմյան Հայրիկի և Մ.
Իզմիրլյ անի համեմատական
բնութագիրը:
Թումանյանին
անհագստացնում էր նաև այն,
որ հաճախ եկեղեցու գոր
ծերի անհաջողությունը կամ
ձախողումը կապված է եղել
«Էջմիածնի
միաբանության
հավիտենական
անմիաբա
նության հետ»: Պատմությու
նը և ներկան ցույց են տալիս,
որ ձախողումն երի պատճառը
մշտապես եղել է անձնակա
նը. «Այդ մթնոլորտում միշտ էլ
անպակաս են եղել մարդիկ,
որ առաջնորդվել են միմիայն
անձնականով, սակայն միշտ
էլ, «հայ ժո
ղովր
դի օգ
տի ու
հայոց առաքելական եկեղե
ցու փառքի» անունով: Եվ չափ
ու սահ
ման չեն ճա
նա
չել այդ

մարդիկ երբե՜ք, երբե՜ք, երբե՜ք»
(6, 267, «Էջմիածնի ցավը»):
Թումանյանը
երևույթները
դիտարկում էր համակողմա
նի՝ նկատի ունենալով թեմա
յի հետ առնչ
վող այլ հան
գա
մանքներ ևս:
Որքան Թումանյանի գրիչը
սրա
միտ է, կրքոտ ու հեգ
նող
ներհասարակական խնդիրնե
րի լուսաբանման մեջ, նույն
քան զգույշ ու զուսպ է ազգա
միջյան հարաբերություններին
անդրադարձների մեջ: Նա
կատարյալ դիվանագետ է,
երբ զուսպ ու փաս
տարկ
ված
խոսում է ժողովուրդների եղ
բայրության և հայ ժողովրդի
պատմական ճակատագրի ու
նրա
արժանապատվության
դիրքերից: Թումանյանի հրա
պարակախոսության
ամե
նաարժեքավոր մասը վերաբե
րում է մի կող
մից՝ հա
յե
րի և

կովկասյան
ժողովուրդների,
մյուս կող
մից՝ հա
յե
րի և մեծ
տերությունների հարաբերութ
յուններին: Հայ և կովկասյան
թաթարների
ազգամիջյան
ընդհարումն երի
ժամանակ
հաշտարարի նրա կատարած
անփոխարինելի դերը ցարա
կան կառավարության սրտովը
չէր, և դա գիտեր բանաստեղ
ծը: «Հայ ժողովուրդը հեղա
փոխական» հոդվածում նա
բողոքում է Դումայի անդամ
Զամսլովսկու դեմ, ով արդա
րացնում էր հայերի կոտորածը
թուրքերի կողմից՝ ասելով, որ
հայերը հեղափոխական են,
դրա համար էլ «պետությանը
հավատարիմ թուրքերը նրանց
կոտորել են»: Թումանյանն
անարդար է համարում կեղծ
լուրերը պատրվակ դարձնելը
և հայերին ճնշելը, բավական
է մի սուտ լուր, որ «տա
րի
նե

րով հարայ տան ամբողջ Ռու
սաստանովը մին, թե հայերը
մեծ Հայաստան են ծրագրում
մինչև Ռոս
տով» (6, 243): Հա
կառակ այս կեղծ լուրերին՝
Թումանյանի գործողություն
ների մեջ ոչ միայն թշնամանք
չկար, այլև կար ասպետական
վեհություն:
«Լոռեցիների
անունից» կոչի մեջ նա ասում
է, որ լոռեցիները չեն կռվում
ոչ ոքի դեմ, «որովհետև եթե
ուժեղ ենք – անիրավություն է,
եթե թույլ ենք-հիմարություն
է» (6, 146): Թու
ման
յա
նի հոդ
վածների զգալի մասը վերա
բերում է հայ ժողովրդի
վտանգված շահերի պաշտ
պանությանը: Գաղտնիք չէ, որ
բազմազգ
Անդրկովկասում
ազգամիջյան
հարաբերութ
յունների սրումը որոշակի ու
ժեր օգտագործում էին հայերի
դեմ՝ փոր
ձե
լով նրանց վրա

կենտրոնացնել կառավարութ
յան ուշադրությունը: Ֆիզիկա
պես ցուցաբերելով խիզախութ
յուն, վտան
գե
լով իր ան
ձը՝ նա
միևնույն ժամանակ հրապա
րակախոսության մեջ («Բողոքի
դեմ», «Տխուր Գ. Վ.-ն», «Մշակի
պ-ն Գ. Վ.-ին» ևն) փորձում էր
զսպել կրքե
րը, թույլ չտալ ոչ
միայն ազգամիջյան, այլև նե
րազգային բախումն եր: Երբ Կ.
Պոլսի հայերը 1910 թ. իրենց
հանրահավաքներում
բողո
քում են Կովկասում հայերի
բանտարկությունների
դեմ,
խուսափելով ավելի վատից՝
Թումանյանը տաճկահայ եղ
բայրներին խնդրում է բողոքի
ցույցեր չա
նել: Նա այդ բան
տարկությունները բացատրում
է կառավարության կողմից
հեղափոխականներ փնտրելու
գործողություններով և իս
կույն
էլ
դիվանագիտորեն
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ավելացնում է. «Սակայն ոչ մի
կողմն ակի հանգամանք և ոչ
մի ժամանակավոր խառնակ
դրություն չպետք է մեզ դարձ
նի ապերախտ Ռուսաստանի
առջև էն խաղաղության ու
բարիքի դեմ, որ մենք վայելել
ենք նրա հովանու տակ ևոչ էլ
Ռուսաստանին մոռացնել տա
էն սերն ու հա
մակ
րան
քը, որ
մենք ունեցել ենք դեպի նրան
ևո
րով փա
րել ենք նրա դրո
շա
կին» (6, 185-166): Թու
ման
յանի այս կարգի հոդվածները
ևս ունեին իրենց ընդդիմա
խոսները,
որոնցից
մեկի՝
«Մշակի» թղթակից Գ. Վ-ին,
ով բանաստեղծին մեղադրում
էր «անտեղի մտքերի» համար,
նա գրում է ընդհանրական
նշանակություն
ունեցող
հետև
յալ խոս
քե
րը. «... ես իմ
ողջ էությամբ ապրում եմ
մարդկային կյանքից ավելի

մեծ կյանքով, հենց էն
պես,
ինձ համար, և անընդունակ
եմ մի որ
ևէ վան
դա
կի մեջ
փակվելու ու էն տեսակ երգեր
եր
գե
լու, որ ձեզ դուր գամ»
(ընդգծ.- Ժ. Ք. 6, 190): Ազ
գա
յին խնդիրների վերաբերյալ
իր վերաբերմունքը Թուման
յա
նը հա
մա
րում է ոչ թե պա
տեհապաշտություն, այլ ճա
կատագիր ու առաքելություն.
«... ևես առաջ եմ գալի ոչ թե
«տիրող հանգամանքներից»,
այլ մի ար
յու
նոտ հո
ղից, մի
անօրինակ զարհուրելի պատ
մությունից, մի հոշոտված ժո
ղովրդից, ուր ինձ բանաստեղծ
է արել ճակատագիրը ու
ներշնչել է անկեղծ լինել ամե
նից ա
ռաջ» (6, 19): Թու
ման
յանն իր հրապարակախոսութ
յան
մեջ
եր
կու
կար
ևոր
առաքելություն է կատարում՝
պաշտպանում է հայերի պատ

մական իրավունքն ու արժա
նապատվությունը և հանդես է
գալիս ժողովուրդների խա
ղաղ գոյակցության դիրքերից:
Անգամ խաղաղ օրերին բազ
մազգ Անդրկովկասը հղի էր
ազգերի բախման վտանգով,
որ կարող էր բորբոքվել ամե
նաանմեղ առիթներով: Օրի
նակ՝
վրացիներից
ոմանք
Թիֆլիսի
հրապարակներից
մեկը Սայաթ-Նովայի անունով
կոչելը համարում էին վտան
գավոր և հայերի կողմից
Թիֆլիսը զավթելու փորձ:
Ռուսական թերթերն էլ դեմ
էին Երևանում Խ. Աբովյանի
արձանը տեղադրելուն: Բա
նաստեղծը նման տեսակետ
հայտնողներին
անգիտակից
թշնամի ներ
է
անվանում,
որովհետև նրանք իբրև թե
իրենց ազգերի շահերն էին
պաշտպանում՝ մոռանալով, որ

Աբովյանը «մոլեռանդ ռուսա
սեր էր», իսկ Սայաթ-Նովան՝
«համակովկասյան
երգիչ...
որին վրաց գրականության
պատմությունը անվանում է
Վրաստանի երգիչ» («Անգի
տակից թշնամի ներ», 6, 109):
Նման
պարագաներում
խնդիրն ընդհանրապես հան
գում էր Անդրկովկասում հա
յերի բնիկ լինելը ժխտելուն,
որը երբեմն անհեթեթ և ող
բերգական
արտահայտութ
յուններ էր ստանում: Թուման
յանն
ու
շա
դիր
էր
նաև
ռուսական և վրացական մա
մուլում (կամ վրացիների կող
մից գրված) հրապարակումն ե
րի
նկատ
մամբ
և
միշտ
արձագանքում էր հայ ժո
ղովրդի նկատմամբ եղած ան
բարենպաստ
կարծիքներին
(«Մի
երկու
վկայություն»,
«Փորձիչը» և այլն): 1915 թ.
հայկական ջարդերի հետևան
քով
գաղթականներ
են
հայտնվում Թիֆլիսում, իսկ մի
ազգամոլ՝ «Грузин» կեղծանու
նով (իրականում՝ Կ. Տումա

տոնական արձանագրություն
ները»-7, 182)՝ ապացուցելով
հայերի բնիկ լինելը: Թուման
յանի արձագանքից հետո վե
ճը շարունակվում է հայկա
կան, ռուսական և վրաց
մամուլում, որոնցում դատա
պարտվում էր շովինիստական
վերաբերմունքը հայ գաղթա
կանության նկատմամբ: Այդ
խնդրին Թումանյանն անդրա
դառ
նում է նաև «Ա
ղետ է, ոչ
թե քաղաքականություն» հոդ
վածում:
1 9 1 0 - ակ ա ն
թվականներից սկսած՝ Թու
մանյանի
հրապարակախո
սության առանցքը դառնում է
հայերի ճակատագիրը, նրանց
ողբերգությունը, պետություն
նաշվիլի) «Закавказская речь»
ների քաղաքականությունը և
թերթում նամակաշար-հոդվա
Ռուսաստանի որդեգրած դերն
ծաշար է հրապարակում, որի
այս հար
ցում: Դեռևս 1913 թ.,
մեջ հայ ժողովրդին պատու
պատերազմի
նախօրեին
հասած «անպատում աղետի»
գրում է «Հայկական հարցն ու
հետևանքով հայ գաղթական
իր լուծումը» ծավալուն հոդ
ների հայտնվելը համարում է
վածը, որտեղ անդրադառնում
ռուսական քաղաքականութ
է հարցի ամբողջ պատմությա
յան հետևանք, որն ուղղված
նը և ստեղծված այն վիճակին,
էր Կովկասի բնիկ ժողովուրդ
երբ հա
յերն այլևս մե
նակ ու
ների՝ այսինքն վրացիների և
ինքնուրույն չեն կարող տնօ
թաթար-թուրքերի դեմ: Նրա
րինել իրենց ճակատագիրը:
ներկայացմամբ հայերը մի
Նա այս հարցում չափազանց
«երրորդ» ժողովուրդ էին, որ
կարևորում է Ռուսաստանի
ռուսների գալուց հետո էին
դերը՝ վստահ լինելով, որ
հայտնվել Կովկասում: Թու
թուրքը չի կարող հաղթել ռու
մանյանը «Մի երկու վկայութ
սին, այդ են ցույց տվել ռուսյուն» հոդվածում արժանա
թուրքական նախորդ պատե
պատվորեն հերքում է այս
րազմն երը:
Սակայն
անհեթեթ միտքը: «Տգեղ ու
Թումանյանն իրատես է և
տգետ» համարելով նման տե
պատմության փորձից ելնելով՝
սակետը՝ նա գիտակցաբար
գտնում է, որ տարածաշրջա
մի կողմ թող
նե
լով հայ և նում ռուսների առաջ՝ դեպի
օտար պատմական աղբյուր
հարավ գնալը չի բխում եվրո
ները, հենվում է բացառապես
պացիների, մասնավորապես
վրացական պատմական աղբ
անգլիացիների շահերից, ուս
յուրների վրա («վերցնելու եմ
տի նրանք մշտա
պես պաշտ
միմիայն վրացական աղբյուր
պանում են Թուրքիային՝ իբրև
ներն ու կառավարական պաշ
պատվար Ռուսաստանի դեմ:
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Քաղաքագիտական այս տա
րողունակ
վերլուծության
դրույթները
դժբախտաբար
աշխատեցին Առաջին աշխար
համարտից հետո ևս, երբ
պարտված Թուրքիան ի վերջո
հաղթանակած դուրս եկավ, և
Թումանյանի լավատեսական
ցանկությունները չիրականա
ցան: «Վերջին տագնապը»
(1914)
հոդվածում,
որտեղ
փաստում
է
պատերազմի
սկիզ
բը և ցա
վով նշում, որ
«նոր-եվրոպական
քրդերը»՝
գերմանացիները, «մեծ բա
նաստեղծների ու մեծ փիլիսո
փաների հայրենիք Գերմա
նիան» գնում են քրդի ճա
նապարհով՝ միացած Էնվերի
հանցագործ կառավարությա
նը: Թումանյանը դեռևս հա
վա
տը չի կորց
րել և կար
ծում
է, որ ռուսական պետության
բոլոր ժողովուրդները կհա
մախմբվեն «Ամե նից առաջ էն
մեծ գործի համար, նրանից
հետո մեր գործի համար», և
որ «Մեր ապագան արդեն
կապված է Ռուսաստանի հետ,

և բարեբախտություն է, որ
մեր ա
պա
գան կապ
ված է մի
ժո
ղովր
դի հետ, որ մեծ ու
պայծառ ապագա ունի» (7,
157): Խորքային պատկերա
ցումն եր ունենալով մեծ տե
րությունների սեփական շահե
րի վերաբերյալ՝ Թումանյանը
մշտապես պահպանել է ռու
սական քաղաքական կողմն ո
րո
շու
մը և վս
տահ էր, որ
սկսված պատերազմը վերջին
տագնապն է, որին վերած
նություն է հաջորդելու: Սա
կայն նրա հոդվածներն աստի
ճանաբար մռայլ երանգներ են
ստանում՝ համակվելով վշտով
ու տագ
նա
պով: Դեռևս պա
տերազմից
առաջ
գրված
«Երեկվա պատմությունը և այ
սօրվա իրականությունը», «Ա
հա թե ինչու» հոդվածներում
(1912) նա բացատրում է հայե
րի
նկատմամբ
Օսմանյան
Թուրքիայի առանձնահատուկ
դաժան վերաբերմունքի պատ
ճա
ռը. այդ եր
կի
րը նստել է
Արևմտյան
Հայաստանում, հայկական հողերի

վրա և մինչև չազատվի հայե
րից, չի հանգստանալու: Ար
դեն սանձազերծված պատե
րազմը
իր
դաժանությամբ
գերազանցում է նախորդնե
րին, և Թու
ման
յա
նը գրում է.
«
Նե
րե
ցեք մեզ, ո՜վ քրդեր, ո՜վ
թուր
քեր, որ 1878 թ. մենք
գնացինք Բեռլին ու գանգատ
վեցինք ձեր կատարած կողո
պուտների, բռնաբարումն երի,
սպանությունների, հրդեհների
ու ավերումն երի դեմ՝ ձեզ ան
վանելով բարբարոսներ ու
գա
զան
ներ, իսկ նրանց մար
դասեր դատավորներ» (7, 147148, «Ապաշավանք»): Մեծ է
Թումանյանի հիասթափությու
նը՝ նա կարծում է, թե մարդու
հոգում
Ռայմսի
տաճարից
ա
վե
լի մեծ տա
ճար կար, ուր
ապրում
էր
քաղաքակիրթ
մարդը, ևայդ տաճարն էլ կոր
ծանվեց:
Եզրակացությունը
չափազանց տխուր է. իզուր են
ապրում ու անցնում մեծ փիլի
սոփաներն ու բանաստեղծնե
րը, ըստ էութ
յան, նրանք ազ
գերի զարդարանքն են լոկ:

Առաջին
համաշխարհա
յին պատերազմի տարինե
րին Թումանյանի գրած հոդ
վածները լի են անպատմելի
վշտով, երբ նա խոսում է ավե
րակ ու անմարդաբնակ դար
ձած հայկական տարածքների,
բազմահազար որբ մանուկնե
րի, նրանց դժբախտ մայ
րե
րի
ու նաև այն անձնազոհ մարդ
կանց մասին, որոնք իրենց
կյանքը
նվիրեցին
որբերի
խնամքին («Մեր սրբազան հո
վիտները», «Թանկ մարդու հի
շատակին», «Հիշողություններ
Էջմիածնի որբանոցից» ևն):
Ծանր օրերին նա իր մեջ ուժ է
գտ
նում հույս ներշն
չել ու ժո
ղովրդին, տոգորել ու վաղվա
օրվա հավատով, հիշեցնելու,
որ մենք «երեկ-մեկելօրվա ժո
ղո
վուր
դը չենք» և շատ փոր
ձությունների ենք դիմացել:
Վշտացած բանաստեղծը ժո
ղովրդին արիության կոչ է
ա
նում. «Էս ա
մե 
նը լավ պետք
է ի
մա
նա ա
մե ն մի հայ, ոչ ոք
հուսահատի ու վհատի խոս
քեր չպետք է անի, որ հատուկ

է ձախորդ վայրկենին, փոր
ձութ
յու
նը, ինչ
քան էլ մեծ լի
նի, պետք է տանենք արիութ
յամբ...» («Հանգիստ ու լիքը
հավատով». 7, 177):		
Այսուհանդերձ, Թումանյա
նին սպա
սում էր մեծ հիաս
թափություն: Նա մեծ հույս էր
կապում Ռուսաստանի հետ և
մշտապես գնահատում նրա
մարդասիրական
առաքե
լությունը, բայց հետպատե
րազմյան իրադարձություննե
րը, Ռուսաստանի հեռանալը
Կովկասից՝ մեծապես ազդում
են նրա վրա: Սեր
գեյ Գո
րո
դեց
կուն հղած բաց նա
մա
կում Թումանյանը հարցնում է.
«Հավատա՞լ արդյոք, որ ռուս
ներն այդքան հեշտ կարող են
թողնել իրենց գրաված վայ
րերը և Կովկասը: Հավատա՞լ
արդյոք, որ ռուսները միայն
ցարերի կամքով էին Կով
կաս գա
լիս, ևայժմ, երբ այդ
կամքը չկա, վերադառնում են
տուն...» (7, 644): Չէ՞ որ ռուս
ները գալիս էին Կովկաս մար
դասիրական
ծրագրերով.
«Ի՞նչ եք կար
ծում, այդ բո
լո
րը
միայն դատարկ ֆրազնե՞ր էին,
մենք, որ մինչև այժմ հա
վա
տում էինք, սխալ
վե՞լ ենք» (7,
644),- գրում է նա:		
1918-1920 թթ. Թումանյա
նի հոդվածները, հորդորները
(«Լոռեցիներ, իմ քաջ հայրենա
կիցներ»), կոչերը («Հանգցրեք
հրդեհը»
հայ-թաթարական
կռիվ
ն երի մասին), հայ-վրա
ցական հարաբերությունների
վատթարացման և հաշտութ
յան մասին հրապարակումն ե
րը («Վերջին տեղատվությու
նը», «Ելքը», «Իմ պատասխանը
Լևան Կիպիանուն») դառնում են
ավելի գործնական: Թուման

յանն ամբողջ հոգով ծառանում
է հայ-վրացական սահմանային
վեճերի առթիվ ծագած պատե
րազ
մի դեմ, գրում, որ եր
կու
կողմից էլ արձակած գնդակ
ները թափանցում են մտածող
մարդու սիրտը, բացատրում, որ
«ամեն մի եկվոր տիրապետողն
աշխատում է ամեն կերպ խառ
նել իրար բոլոր ժողովուրդ
նե
րին», որ իր դեմ չու
նե
նա
«առողջ և կենսունակ միութ
յուններ» և ապահովի իր տի
րապետությունը (7, 368): Ամե
նածանր պայմաններում էլ նա
իր գրիչը ծառայեցնում է ազ
գերի համերաշխության ու ար
դարության
մարդասիրական
գոր
ծին: Եվ դա ար
ձա
գանք էր
գտնում, ու պատահական չէ,
որ վրաց բանաստեղծ Տիցիան
Տաբիձեն գրում է. «Ոչ ոք ավե
լի իրավունք չունի Հայաստա
նի ժողովրդի անունից խոսե
լու, ինչ
պես Դուք...» (7, 653):
Եվ Տա
բի
ձեն ճիշտ էր ա
սում,
որովհետև Թումանյանը, լի
նելով հայ ժողովրդի զավակը,
հայրական հոգատարություն էր
ցուցաբերում ժողովրդի նկատ
մամբ՝ խոսքով և գործով:
Անշուշտ, Թումանյանի հրա
պարակախոսությունն
ընդգրկում է մշակութային ու հա
սարակական կյանքի այլ բազ
մազան խնդիրներ, որոնք պա
հան
ջում են խոր և ծա
վա
լուն
անդրադարձ: Սակայն այս
համառոտ ակնարկն անգամ
երևան է հանում անանձնա
կան կյան
քով ապ
րող մի ան
հանգիստ ու մեծ մտածողի,
որի հորդորները այսօրվա
խառնակ աշխարհում հնչում
են իբրև պատգամն եր:
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ՍԵՅՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ
ԵՊՀ հայ նորագույն գրականության
ամբիոնի վարիչ
Գիտական հետաքրքրությունների
շրջանակը՝ արդի հայ գրականութ
յուն, գրաքննադատություն

ՊԱՐՈՒՅՐ
ՍԵՎԱԿ
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արույր Սևակի պոե
զիան սկզբից՝ 1940ական թվականներից մինչև
գրական գործունեության վեր
ջը սերտորեն կապված է եղել
դասական բանաստեղծության
ավանդների հետ: Այդ հանգա
մանքը բազմաթիվ արտահայ
տութ
յուն
ներ է գտել նրա թե՛
բնագ
րե
րում, թե՛ դրանք «ինք
նագիտակցող» հեղինակային
էջերում՝ հոդվածներում, ու
սումն ասիրություններում, հար
ցազրույցներում և նամակնե
րում:
Երևույթը
համապատաս
խա
նա
բար այս կամ այն չա
փով արձագանքներ է ունեցել
նաև ժամանակի գրաքննա
դատության մեջ, ինչպես նաև
Սևակի մահվանը հաջորդած
տասնամյակներին ստեղծված
գրականագիտական հետազո
տություններում: Հայ, ռուսա

կան, եվրոպական և ամերիկ
յան պոեզիայի հետ ունեցած
ծագումն աբանական կամ տի
պաբանական առնչությունների
մասին ինչ-որ չափով խոսվել
է բանաստեղծի ստեղծագոր
ծությանը նվիրված մենագրութ
յուններում,
ատենախոսութ
յուններում և հոդվածներում:
Ժամանակ առ ժամանակ լույս
են տեսել նաև հատկապես այդ
առնչություններին վերաբերող
ուսումն ասիրություններ:
Կատարված ահռելի աշ
խատանքը, սակայն, ընդհա
նուր առմամբ համարժեք չէ ո՛չ
համաշխարհային
պոեզիայի
սևակյ ան իմացությանը, ո՛չ էլ
նրա բանաստեղծություններում
և պոեմնե
րում սփռված ակն
հայտ և թաքնված բնագ
րա
յին մերձեցումն երին: Աշխարհի
բանաստեղծության առջև սե
փական բնագիրը բաց պահե
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լու սևակյան ձգտումը թե՛ հեղի
նակի կենդանության օրոք, թե՛
հետ
մա
հու ծնունդ է տվել մի
ամբողջ շարք չափազանցութ
յունների և մոլորությունների:
Դրանցից ծանրագույնը Պա
րույր Սևակի ստեղծագործա
կան հասունության և գրական
վերելքի շրջանում՝ 1960-ական
թթ. կեսերին հայտնված այն
տեսակետն էր, թե, իբր, Սևակի
բանաստեղծական անհատա
կանությունը գտնվում է նորա
գույն շրջանի համաշխարհային
բանաստեղծության ուղղակի և
անթույլատրելի ազդեցության
ներ
քո: Հա
րա
կից մեկ այլ տե
սակետի համաձայն՝ Պարույր
Սևակն իր գեղագիտությամբ և
բնագրային փորձով իբրև թե
կտրված է դասական բանաս
տեղծության, հատկապես անց
յալի հայ պոեզիայի ավանդ
նե
րից: Հե
տաքր
քիր է, որ այս

երկրորդ տեսակետը հայտնվել
է նույն շրջանում՝ այսպես կոչ
ված «ռեալիզմի նախահիմքե
րի» շուրջ ծավալված գրական
բանավեճի ընթացքում (19651967 թթ.):
Մեր
գրականագիտական
գործունեության սկզբից՝ 1990ական թվականներից մինչև
օրս մենք Պարույր Սևակի
պոեզիայի և հայ նորագույն
գրականության զարգացման
խնդիրների հանդեպ ունեցած
հետաքրքրության մղումով հա
տուկ ուշադրության ենք արժա
նացրել վերոհիշյալ հարցերը:
1990-ականների կեսերին Հա
յաստանի և սփյուռքի մամու
լում հրապարակել ենք հար
ցի պատմությանը վերաբերող
բանասիրական հետազոտութ
յուն
ներ, ինչ
պես նաև 19-20րդ դարերի համաշխարհային
պոեզիայի հետ Պարույր Սևա
կի դրսևորած կապերը քննող
հոդվածներ: Դրանց հիմն ական
արդյունքներն
ամփոփվեցին
«Պարույր Սևակ. Արձագանքող
անտառը» մենագրության մեջ:
Սա
կայն այդ գիր
քը ևայն
նախապատրաստող հոդված
ներն ու հրապարակումն երը
ունեին որոշակի շարժառիթ
և ուղղվածություն: Շարժա
ռի
թը 1960-ա
կան թթ. ծնունդ
ա
ռած և 1980-ա
կան թթ. վեր
ջից մամուլում ժամանակ առ
ժամանակ վերստին հայտնող
վարկածն էր Պարույր Սևա
կի գոր
ծե
րում իբրև թե տեղ
գտած «բանագողության» մա
սին, որ վերաբերում էր մա
սամբ բանասիրական ճշտում
ների
և
հակաճառության
եղանակի, մասամբ էլ հիշյալ
հեղինակների վրա կենտրո
նանալու դրդումն երով ռուս
և արևմտյան նորագույն բա

նաստեղծության հետ Սևա
կի պոեզիայի առնչություննե
րի, ուսումն առության և կրած
ազդեցությունների հետազո
տությանը:
Իրականում խնդիրը շատ
ավելի ընդգրկուն է: Ինչպես
Պարույր Սևակի ստեղծագոր
ծության պատմությունը, այն
պես
էլ
սևակագիտության
անցած ուղին թելադրում են
«Պարույր Սևակը և համաշ
խարհային պոեզիան» գրա
կանագիտական խնդրի ժա
մանակային և տարածական
ավելի լայն պարագծեր:

Էական հարցերից մեկն այն
է, թե արդ
յո՞ք սևակյան բնա
գիրը առավելապես հակված
է դեպի աշխարհի բանաս
տեղծության նորագույն նվա
ճումն երը՝
մոդեռնիստական
հոսանքներն ու նորարար հե
ղինակների գործերը: Վերլու
ծական ընթերցումն երը ցույց
են տա
լիս, որ Պա
րույր Ս
ևա
կը սկզբից մինչև վերջ անջր
պետ չի դնում հնի և նո
րի
միջև: Նրա բնագրերը անթա
քույց ևա
ռատ դի
մումներ են
պարունակում՝ ուղղված նաև
հին ժամանակների դասական
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բանաստեղծությանը:
Մաս
նավորապես Աստվածաշուն
չը սևակյան ըն
կալ
մամբ հա
մարվում է համաշխարհային
պոեզիայի հնագույն դրսևո
րումն երից մեկը: Ուստի թե՛
«Պարույր Սևակ. Արձագան
քող անտառը» մենագրությա
նը նախորդած տարիներին,
թե՛ հատկապես հետագայում
շարունակել ենք զննումն երն
ու դիտարկումն երը սուրբգրա
կան առավել բանաստեղծա
կան մի քա
նի գրքե
րի հետ՝
Սևակի
ստեղծագործության
դրսևորած
առնչությունները
վերլուծության դաշտ բերելու
ուղղությամբ:
Սկզբունքային
հարցերից
մեկն էլ այն է, թե արդյոք հե
տազոտությունը պիտի սևեռ
վի սոսկ այն գրող
նե
րի՞ վրա,
որոնց անունները ժամանա
կին հնչել են Պա
րույր Ս
ևա
կի
կարծեցյալ պլագիատի առն
չությամբ: Խնդիրը մշտապես
բանավեճի հունում չպահելու,
հակաճառության դիտաեղա
նակի սահմաններում չպար
փակվելու և հանգիստ ու

արդյունավետ հետազոտութ
յունը շարունակելու նկատա
ռումնե
րով մենք գտնում և
գիտական
շրջանառության
մեջ ենք դնում նաև այն
պի
սի
նյութեր, որոնք որևէ կերպ չեն
ակնարկվել գրական ասուլիս
ների ընթացքում: Այդպիսին
է, օրինակ, Մարինա Ցվետա
ևայից Պարույր Սևակի կրած
գիտակցված և ստեղծագոր
ծական ազդեցությունը, որի
գիտական
համակարգման
հիմն ական արդյունքներն ար
դեն
2010-ական
թվական
ներին ներկայացրել ենք և՛
հայերեն, և՛ ռուսերեն տարբե
րակներով:
«Պարույր Սևակը և հա
մաշխարհային
պոեզիան»
խնդիրը
սևակագիտության
համար իսկական փորձություն
է ևս մեկ առումով: Ժամանա
կի գրաքննադատությունը եր
բեմն ակնարկներով, երբեմն
էլ բացահայտորեն Պարույր
Սևակին մեղադրել է նորա
րարությունը նորամոլությամբ
նենգափոխելու, դրսի պոե
զիայի երկրպագման ճանա

պարհին հայոց ազգային բա
նաստեղծության
դասական
ավանդները
ստորադասելու
կամ անտեսելու համար: Իրա
կանում պատկերը բոլորովին
հակառակն է: Բուն մասնագի
տությամբ լինելով բանասեր,
գրականագետ՝ Սևակը խնամ
քով և հանգամանորեն ուսում
նասիրել է շուրջ 1500-ամյա
հայ պոեզիան, գրել այն քննող
հոդվածներ և մենագրութ
յուններ, իսկ իր բանաստեղ
ծություններում և պոեմն երում
լիուլի օգտագործել է հայ դա
սական
բանաստեղծության
նվաճումն երը: Ամե նակարևորն
այս առումով այն է, որ նա հայ
պոեզիան դիտում է իբրև հա
մաշխարհային
բանաստեղ
ծության հարազատ մաս, իսկ
իր նախասիրած հայ բանաս
տեղծների ստեղծագործութ
յան ար
ժե
քը չա
փում է մի
ջազգային չափանիշերով: Այդ
սկզբունքի ամե նից ցայտուն
դրսևորումը «Սայաթ-Նովա»
մենագրությունն է, որի մեջ
Պարույր
Սևակը
նույնիսկ
աշուղական բանաստեղծութ
յան և թիֆլիսահայ բարբա
ռի թվացյալ մեկուսացման
մեջ գտնվող Սայաթ-Նովայի
պոեզիան դիտարկում է արև
մտաեվրոպական և արևելյ ան
բանաստեղծության ավանդ
ների հետ ունեցած զուգահե
ռումն երի օգնությամբ: Հետ
ևաբար հայ բանաստեղծների
հետ Սևակի ունեցած բնագ
րային առնչությունների վեր
հանումը կարևոր է թե՛ ինքնին,
թե՛ որպես համաշխարհային
պոեզիայի հետ ունեցած ևս
մեկ հարազատության դրսևո
րում: Այս ա
ռու
մով մեզ ա
ռա
վելապես հետաքրքրել են մի
քանի հեղինակներ, որոնց ժա

ռանգության հետ Սևակը սեր
տորեն կապված է հատկա
պես այն հիմքի վրա, որ հենց
այդ բանաստեղծներն իրենք
ընդգծված մերձավորություն
ունեն համաշխարհային պոե
զիայի հետ: Այդպիսին է մաս
նավորապես Կոստան Զար
յանը՝ հայ բանաստեղծության
թերևս ամե նից «միջազգային»
դեմքը:
Որպես Պարույր Սևակի
ստեղծագործական
աշխար
հի ձևավորմանը նպաստած
մեծություններ՝ մեր հետա
զոտության նյութ են դարձել
նաև Հովհաննես Թումանյա
նը և Եղիշե Չարենցը: Նրանց
հետ Սևակի պոեզիայի ունե
ցած օրինաչափ և խիստ ինք
նատիպ ուսումն ասիրություն
ները նույնպես ընդգրկվել են
այստեղ:
Անշուշտ, մենք համաձայն
ենք որոշ գրողների և տեսա
բանների այն պնդումն երին,
որ անհնար ևանիմաստ է որ
ևէ գրողի բնագրերում տեղ
գտած բոլոր քաղվածքների
և հղումն երի ամբողջական
հայտնաբերումը: Դա թերևս
վեր է մեկ ուսումն ասիրողի և
անգամ մեկ սերնդի ուժերից:
Սակայն գրականագիտությու
նը պարտավոր է շարունակել
աշխատանքը: Պարույր Սևակի
պարագայում բավական անե
լիք կա ինչ
պես այդ տե
սանկ
յունից արդեն ուսումն ասիր
ված առանձին հեղինակների
ստեղծագործության, այնպես
էլ սևակագիտությանը քիչ ծա
նոթ կամ նույնիսկ անծանոթ
հեղինակների գործերի հետ
Սևակի պոեզիայի աղերսնե
րը հայտնաբերելու և մեկնա
բանելու առումով: Անծանոթ
շերտերի բացահայտմանը մե

ծապես կնպաստի Պարույր
Սևակի ձեռագրերի և անձնա
կան գրադարանի հանրայ
նացումը, թեև սևակագետ
նե
րը ա
ռանց դրա էլ ա
րել
են և պետք է շա
րու
նա
կեն
պրպտումն եր անել:
Առանձին հեղինակների և
Սևակի բանաստեղծական հա
մակարգերի ծագումն աբանա
կան զուգադրումն երին առըն
թեր հետազոտական մեծ նյութ
են պարունակում նաև համաշ
խարհային պոեզիայի «հա
վերժական» կամ «թափա
ռիկ» մոտիվ
ն երի մեջ Սևակի
կատարած
ներթափանցում
ները: Այդպիսի մեկ-երկու մո
տիվ
ն եր թեթևակի շոշափված
են ներկայացվող աշխատան
քում, բայց և՛ դրանք, և՛ մի
շարք ուրիշ գեղարվեստական
ձևեր կա
րոտ են ա
ռա
վել խո
րը և ամբողջական քննութ
յան (օրինակ՝ տարվա հինգե
րորդ եղանակի, Ֆրանչեսկա
դա Ռիմի նիի, վեցերորդ զգա
յարանի, սիրած էակի փակ
դռան, հազարմեկերորդ գի
շեր
վա, շշի մեջ փակ
ված նա
մա
կի ևայլ մո
տիվ
ներ): Հա

մաշխարհային
պոեզիայից
քաղած ու զարգացրած նման
և ուրիշ միավորների ամբող
ջացումով, ի դեպ, ճանապարհ
կբացվի նաև Պարույր Սևա
կի պոետիկայի ուսումն ասի
րության համար:
Նյութի կուտակման և խո
րացման պարագայում, երբ
ավելի շատ բանաստեղծներ,
նրանց առնչ
վող փաս
տեր և
հիմն ավորումն եր
կհավաք
վեն, հարկ կլի
նի ստեղ
ծել
նաև տարբեր ժողովուրդների
ազգային բանաստեղծության
ավանդույթների հետ Սևակի
դրսևորած
համակարգային
առնչությունների մենագրա
կան քննություններ (ասենք՝
«Պարույր Սևակը և ֆրան
սիական պոեզիան», «Պարույր
Սևակը և իսպանական պոե
զիան», «Պարույր Սևակը և
ռուսական պոեզիան» և այլն):
Համանման
տրամաբա
նութ
յամբ պետք է ա
վե
լի ծա
վալել և խորացնել հայ դասա
կան բանաստեղծության հետ
Պարույր Սևակի հատկապես
չափածոյի
ծագումն աբանա
կան առնչությունների հետա
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զոտությունը: Ընդ որում, այս
մի ասպարեզում ևս վիթխա
րի նյութ կա թե՛ գրապատմա
կան երևույթների ու օրինա
չափությունների վերհանման,
թե՛
առանձին
հեղինակնե
րին
առնչվող
զուգադրա
կան քննությունների համար
(վերջին առումով առաջնա
յին են, ա
սենք, ինչ-որ չա
փով
ուսումն ասիրված
«Պարույր
Սևակ և Գրիգոր Նարեկացի»,
«Պարույր Սևակ և Դանիել
Վարուժան» թեմաները, բայց
նաև գրեթե ուշադրության
չարժանացած «Պարույր Սևակ
և Սայաթ-Նովա», «Պարույր
Ս
ևակ և Ռու
բեն Ս
ևակ» ևայլ
թեմաներ): Դրանց ամբող
ջա
ցու
մով էլ թերևս կհայտն
վեն «Պարույր Սևակը և հայ
բանաստեղծության ավան
դույթները» թեմայով առա
ջին մենագրությունները: Գի
տական աշխատանքի նույն
տիրույթում են հեռանկարա
յին երկու խնդիրներ, որոն
ցից մեկը լիովին անտեսված
է («Պարույր Սևակը և իր ժա
մանակի բանաստեղծները»),
իսկ մյու
սը մի քանի խիստ
հետաքրքրական
հոդված

ների ձևով ուրվագծեց, բայց
այդպես էլ չամբողջացրեց
գրաքննադատ
Ալեքսանդր
Թոփչյանը («Պարույր Սևակը
և հայ բանաստեղծության հե
տագա զարգացումը»):
Գրականագիտական ևս մի
քանի լրջագույն հարցեր առն
վազն հարում են «Պարույր
Սևակը և համաշխարհային
պոեզիան» խնդրին:
Դրանցից մեկը աշխարհի
բանաստեղծներից
Պարույր
Սևակի կատարած թարգմա
նությունների
հետազոտութ
յունն է: Այս բնագավառը
միայն մասամբ է անմիջա
կանորեն մաս կազմում մեզ
առաջնորդող խնդրին: Բայց
կա նաև ռուսերենից և վերջի
նիս միջոցով այլ լեզուներից
կատարված սևակյ ան թարգ
մանությունների քննությունը
լեզվական
համեմատության
և թարգմանական արվեստի
սկզբունքներով, որ նույնպես
ամբողջացված չէ:
Մեկ ուրիշ հարակից բնա
գավառ է Պարույր Սևակի՝
համաշխարհային
արձա
կի նկատմամբ ունեցած հե

տաքրքրության,
հատկապես
դրա բնագրային դրսևորում
ների գիտական համակար
գումը: Ընդ որում՝ արձակի
հանդեպ յուրահատուկ սեր
ունեցած, «Ամանեջ» թեկուզև
անավարտ, բայց ընտիր վեպը
գրած Սևակի հակումը դեպի
մեծ արձակագիրների փորձը
նույնպես ուղեկցել է նրան ամ
բողջ գրական գործունեության
ընթացքում: Խորհրդանշական
իմաստ ունի կյանքի վերջում
Սևակի արած այն խոստովա
նությունը, որ իր առաջին բա
նաստեղծությունը ներշնչված
է Տուրգենևի «Առաջին սեր»
պատմ
ված
քից (5, 388): Բայց
հետագայում էլ նա մերթընդ
մերթ հղումներ է ա
նում այն
պիսի հզոր արձակագիրների
գործերին, ինչպիսիք են Դոս
տոևսկին, Կուպրինը, Բուլգա
կովը և անգամ Սելինջերը:
Այսպիսով՝
արդյունավետ
և հետևողական աշխատան
քի դեպքում սևակագիտությա
նը սպա
սում են նո
րա
նոր հե
տաքրքրական թեմաներ, հին ու
ծանոթ երևույթների թարմ մեկ
նութ
յուն
ներ, թերևս նաև գրա
կանագիտական նոր գյուտեր:

Ի ԴԵՊ

Հարցում կատարելով 1,5-ից
մինչև 2 տարեկան հասակի 900
երեխաների ծնողների շրջա
նում՝ Տորոնտոյի մանկական
հիվանդանոցի աշխատակից
ները պարզ են, որ փոքրիկնե
րի 20 %-ն սկսել է օգտագործել
էլեկտրոնային տեղեկատվա
կան սարքեր՝ հիմն ականում
սմարթֆոններ և պլանշետներ,
և 18 ամսական հասակից նա
յել էկրանին օրական մոտավո
րապես 28 րոպե: Հետագայում
գիտնականները հետևել են
այդ երեխաների խոսքի զար
գացմանը: Պարզվել է, որ այդ
28 րոպեներին օրական ևս կես
ժամ ավելացնելու դեպքում կի
սով չափ մեծանում է երեխայի
խոսքի զարգացման ուշացման
վտանգը: Գիտնականներն այս
փաս
տը կա
պում են այն հան
գամանքի հետ, որ ծնողնե
րը երեխաների հետ շփվելու,
նրանց հետ զրուցելու փոխա
րեն, հա
ճախ նրանց զբա
ղեց
նում են էլեկտրոնային սար
քով: Բժիշկները խորհուրդ են
տալիս 1,5 տարեկանից փոքր
երեխաներին հեռու պահել էկ
րանից:
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Ո՞ Ր ՃՆՇՈՒՄՆ
Է ՀԱՄԱՐՎՈՒՄ
ՆՈՐՄԱԼ
2017 թ. նոյեմբերի 13-ին չա
փահաս ամերկացիների գրեթե
կեսը մի ակնթարթում առողջ
մարդկանցից վերածվեց հի
վան
դի: Բանն այն է, որ այդ
օրը Սրտաբանության ամերիկ
յան ընկերությունը և Սրտա
բանական քոլեջը հրապարա
կել էին ար
յան ճնշման նոր
չափանիշներ: 40 հեղինակնե
րի ստորագրած հոդվածում
հայտարարվում է՝ 130/80 մմ
և դրանից ավելի ճնշումը հա
մար
վում է բարձր և կա
րող է
հանգեցնել սրտամ
կ անի անո
թախցանման (ինֆարկտ), ու
ղեղի կաթվածի և սրտային ան
բավարարության: Մինչև այդ,
նորմայի սահմանը, հատկա
պես տարեցների համար, հա
մար
վում էր 140/90 մմ
-ը: Այժմ
ստացվում է, որ գերճնշումով
(հիպերտոնիա) տառապում է
ԱՄՆ մեծահասակ բնակչութ
յան 46 %-ը՝ նախ
կին 32 %-ի
փոխարեն:
Մեծածավալ
հոդվածն
ավարտվում է հիշեցումով այն
մասին, որ գերճնշման դեպքե
րի միայն 1/5-նէ պա
հան
ջում
դեղորայքային բուժում, մանա
վանդ որ ցանկացած դեղամի
ջոց ունի կողմն ակի ազդեցութ
յուն: Մնացած հիվանդներին
խոր
հուրդ է տրվում շատ
շարժվել, չծխել, սահմանափա
կել ալկոհոլի օգտագործումը,
օգտագործել առողջ սնունդ և
գիշերները լավ քնել:

ՓՈՂԸ ՉԷ, ՈՐ
ԵՐՋԱՆԿԱՑՆՈՒՄ Է
Ֆրանսիացի
ժողովրդա
գիրներն ուսումն ասիրել են
վիճակախաղում խոշոր շա
հումի ազդեցությունն առող
ջության վրա՝ հետևելով այն
6000 հաջողակների ճակա
տագրին, որոնք շահել են
1996-ից մինչև 2008 թթ.: Գու
մարի և առողջության միջև
ընդ
հա
նուր կապ չի գրանց
վել, շահումի հետևանքները
հակասական են: Մի կողմից,
հանկարծ հայտնված մեծ գու
մարը շատ հոգսերից է ազա
տում: Մյուս կողմից, շահող
ներն սկսում են օգտագործել
ա
վել շատ ո
գե
լից խմիչք և
ծխախոտ, որն ակնհայտորեն
չի նպաստում առողջությանը:
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ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼ ԵՆ
ԲԱՐՁՐՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԱՅԻՆ
ԳԵՐՀԱՂՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ՌԵԿՈՐԴ*

Աշխատանքի ղեկավարն է ֆիզիկոս Միխայիլ Երե
մեցը Գերմանիայի Մաքս Պլանկի քիմիայի ինս
տիտուտից, որը 2014 թ. սահմանել էր բարձրջեր
մաստիճանային գերհաղորդականության նախորդ
ռեկորդը՝ 203 Կ (–70 0C):
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երմանացի գիտնականները պնդում
են, որ հասել են գերհաղորդակա
նության նոր սահմանագծի: Նրանց հրատա
րակած հոդվածում նշվում է, որ հաջողվել է
ստանալ առանց դիմադրության էլեկտրա
կան հոսանք ամե նաբարձր ջերմաստիճա
նում՝ 250 Կ կամ -23 0C: Չնայած գիտախմ
բի գերհաղորդիչ նյութը դեռևս չի ստուգվել,
արդյունքի թարմացման հավանականությու
նը բավականաչափ մեծ է: Հետազոտությու
նը հասանելի է arxiv.org կայքում:
Գերհաղորդականության երևույթը, որը
հայտ
նա
գործ
վել է 1911 թ., մեծ հե
տաքրք
րություն է առաջացնում գիտնականների
շրջանում: Սովորաբար էլեկտրական հո
սանքը հանդիպում է որոշակի դիմադրութ
յան: Ճիշտ այնպես, ինչպես օդի խոչընդոտ
է առաջացնում դիմադրությունը շարժ
վող օբյեկտի համար: Որքան բարձր է նյու
թի հաղորդականությունը, այնքան փոքր
է էլեկտրական դիմադրությունը, հետևա
*
https://naked-science.ru/article/physics/uchenyeustanovili-novyy-rekord

բար՝ հոսանքը կարող է ավե
լի ազատ հոսել: Սակայն ցածր
ջերմաստիճանների պայման
ներում որոշ նյութերում ինչ-որ
տարօրինակ բան է կատար
վում: Դիմադրությունը նվազում
է՝ հասնելով զրոյի, և հոսանքի
ճանապարհին խոչընդոտնե
րը վե
րա
նում են: Դիտ
վում է
Մայսների երևույթ՝ մագնիսա
կան դաշտի լիակատար ար
տամղում հաղորդչի ծավալից,
և նյութն անցնում է գերհաղոր
դիչ վիճակի:
Սենյակային, այսինքն՝ 00C-ից
բարձր ջերմաստիճանի պայ
մաններում գերհաղորդիչ վի
ճակի հասնելը գիտնականնե
րի գլխա
վոր նպա
տակն է, չէ՞
որ նման արդյունքը հեղափո
խություն կառաջացնի էլեկտ
րական արդյունավետության
հարցում՝ զգալիորեն բարելա
վելով էլեկտրական ցանցերը,
տվյալների բարձրակարգ հա
ղորդումը և էլեկտրաշարժիչ
ները: Սրանով են զբաղված
աշխարհի բազմաթիվ լաբո
րատորիաներ: Ժամանակ առ
ժամանակ դրանք հայտնում են

հաջող արդյունքների մասին,
որոնք, սակայն, չի հաջողվում
վերարտադրել:
Երեմեցը գործընկերների հետ
նախորդ ռեկորդը սահմանել էր՝
օգտագործեով ծծմբաջրածին:
Նոր հետազոտության համար
օգտագործվել է լանթանի հիդ
րիդ կամ դեկա
հիդրիդ (LaH10):
Այն ենթարկվել է 170 գի
գա
պասկալ ճնշման, որը համեմա
տելի է երկրագնդի միջուկի
կենտրոնում առկա ճնշման
հետ: 2018 թ. խումբը հայտնել
էր, որ հասել է գերհաղորդիչ
վիճակի՝ օգտագործելով այդ
նյութը 215 Կ (-58,15 0C, -72 0F)
ջերմաստիճանում, և այժմ՝ մի
քանի ամիս անց նրանք բարե
լավել են այդ արդյունքը:
250 Կ կամ -23 0C նոր ջեր
մաստիճանը զգալիորեն բարձր
է Հյուսիսային բևեռի ձմեռային
միջին ջերմաստիճանից (-40 0C):
«Նախորդ կրիտիկական ար
ժեքի համեմատ՝ ջերմաստիճա
նի նվազեցումը 50 Կ-ով խոսում
է մոտ ապագայում սենյակային
ջերմաստիճանում գերհաղոր

դականություն ստանալու իրա
կան հնարավորության մա
սին»,- վստահ են աշխատանքի
հեղինակները:
Գոյություն ունի 3 թեստ,
որոնք կոչվում են գերհաղոր
դականության ոսկե ստան
դարտներ: Խումբը հաղթահա
րել է դրանցից դեռևս երկուսը՝
դիմադրության անկում ջեր
մաստիճանի կրիտիկական շե
մից ցածր ևավելի ծանր իզո
տոպներով նյութի տարրերի
փոխարինում՝ գերհաղորդակա
նության ջերմաստիճանի ան
կում դիտելու համար: Երրորդը
Մայսների երևույթն է. այդ եր
ևույթը գիտնականները դեռևս
չեն տե
սել, քա
նի որ նրանց
նյութի նմուշի տրամագիծը ըն
դամենը մի քանի միլիմետր է, և
այն ալմաստե պատիճի ներսում
բարձր ճնշման տակ է: Սակայն
անցումը գերհաղորդականութ
յան ազ
դել է նաև ար
տա
քին
մագնիսական դաշտի վրա, և
թե
կուզ սա դեռևս չի կա
րող
համարվել երևույթի հաստա
տում, այնուամենայնիվ բավա
կանաչափ խոստումն ալի է:
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2019 թ. հունվարի 24–26-ը Հայաստանում էր Իտալիա
յի Հանրապետության ազգային հետազոտական խորհրդի
(ԱՀԽ) պատվիրակությունը՝ խորհրդի նախագահ, պրոֆե
սոր Մասիմո Ինգուշոյի գլխավորությամբ: Այցի ընթացքում
ԱՀԽ-ի և ՀՀ ԿԳՆ գի
տութ
յան պետական կո
մի
տեի միջև
ստորագրվեց գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտնե
րում համագործակցության ծրագիր:
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Ծ

րագրի
ստորագ
րումն առկա գիտա
կան
համագործակցության
ամրապնդման
տրամաբա
նական շարունակությունն է:
Ստորագրվել էին պայմանագ
րեր Աբդուս Սալամի անվան
տեսական ֆիզիկայի միջազ
գային կենտրոնի (Տրիեստ),
Ռելյ ատիվիստական աստղա
ֆիզիկայի կենտրոնների մի
ջազգային ցանցի (ԻԿՐԱՆԵՏ)
հետ, գործում են անհատա
կան և միջինստիտուցիոնալ
ծրագրեր: Որպես հետագա
համագործակցության համար
հնարավոր
ուղղություններ
նշվել են՝ տեսական ֆիզիկան,
աստղագիտությունը, աստղա
ֆիզիկան, սննդի անվտան
գությունը, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները, գյուղատն
տեսությունը և այլն: Նախա
տեսվում է, որ ստորագրված
ծրագրի շրջանակներում հա
մատեղ նախագծերի առաջին

............................................................................................................................. ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ

մրցույթը կհայտարարվի արդեն
2019 թ. գարնանը:
Այցի ընթացքում իտալա
կան պատվիրակությունն այ
ցելեց Հայաստանի մի շարք
գիտական
կազմակերպութ
յուններ:
Հունվարի
26-ին
իտալացի
բարձրաստիճան
հյուրերին ընդունեց ՀՀ նա
խագահ Արմե ն Սարգսյանը:
Նախագահ Սարգսյանը և Մա
սիմո Ինգուշոն անդրադար
ձել են հայ-իտալական գի
տական համագործակցության
խորացման, գիտակրթական
կապերի ընդլայնման հեռան
կարներին: Հանդիպման ըն
թացքում Մասիմո Ինգուշոն
նշել է, որ Ի
տա
լիա
յում Հա
յաստանն ընկալում են որ
պես ամե նաբարձր մակարդա
կի ռազմավարական երկիր:
Արմե ն Սարգսյանը հույս է
հայտնել, որ երկու երկրնե
րը կարող են հաջողությամբ
համագործակցել
մասնավո
րապես արհեստական բանա
կանության մաթեմատիկական
մոդելավորման, ջրի պաշար

ների արդյունավետ կառա
վարման և այլ ոլորտներում:
Հունվարի 26-ին ՀՀ գի
տությունների ազգային ակա
դեմիայում տեղի է ունեցել
գիտաժողով` նվիրված հայ-

Բարձրաստիճան հյուրերի ընդունելությունը նախագահական նստավայրում

իտալական գիտական կա
պերի զարգացմանը, որին
մաս
նակ
ցում էր նաև ՀՀ նա
խագահ Արմե ն Սարգսյանը:

նախագահ Արմե ն Սարգսյա
նը: Նա նշեց, որ ի
տա
լա
կան
պատվիրակության այցի գա
ղափարը ծնվել էր ամիսներ
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ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը և
Իտալիայի ազգային հետազոտական խորհրդի նախագահ Մասիմո Ինգուշոն
ստորագրում են համագործակցության ծրագիրը:

Գիտաժողովը կազմակերպվել
էր պրոֆեսոր Մասիմո Ինգու
շոյի գլխավորած Իտալիայի
ԱՀԽ պատվիրակության Հա
յաստան այցի շրջանակներում
և նվիրված էր հայ-իտալական
գիտական կապերի զարգաց
մանը:
Գիտաժողովին
ողջույնի
խոսքով հանդես եկան ՀՀ նա
խագահ Արմե ն Սարգսյանը,
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադե
միկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը,
Իտալիայի ազգային հետազո
տական խորհրդի նախագահ,
պրոֆեսոր Մասիմո Ինգուշոն:
«Լավ է, որ Հայաստա
նի և Իտալիայի գիտնական
ները
համագործակցության
ճանապարհն են ընտրել և
վստահեցնում եմ, որ նախա
գահական ինստիտուտն ամե ն
ինչ կա
նի, որ այդ հա
մա
գոր
ծակցությունը խորանա»,- իր
ողջույնի խոսքում ասաց ՀՀ
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ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ողջունում է գիտաժողովի մասնակիցներին
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ա
ռաջ, երբ ինքն այ
ցե
լել էր
Իտալիա ու հանդիպել Իտա
լիայի ազգային հետազոտա
կան խորհրդի նախագահ,
պրոֆեսոր Մասիմո Ինգուշոյի
հետ:
Ողջունելով
գիտաժողո
վի մասնակիցներին` ՀՀ ԳԱԱ
նախագահ ակադեմիկոս Ռա
դիկ Մարտիրոսյանը նշեց, որ
գիտության և տեխնոլոգիա
ների ոլորտներում հայ-իտա
լական համագործակցության
մասին արդեն ստորագրված
փոխըմբռնման հուշագրի և
համագործակցության ծրագրի
շրջանակներում կամրապնդ
վեն երկու երկրների գիտնա
կանների կապերը, կիրակա
նացվեն համատեղ ծրագրեր:
Որպես համագործակցության
հիմն ական ոլորտներ ՀՀ ԳԱԱ
նախագահը նշեց ֆիզիկան և
աստղաֆիզիկան, քիմիան, մո
լեկուլային կենսաբանությունը,
գյուղատնտեսական գիտութ
յունները, տեղեկատվական և

հաղորդակցական տեխնոլո
գիաները, հնագիտությունը և
արվեստագիտությունը:
Պրոֆեսոր Մասիմո Ինգու
շոն իր ող
ջույ
նի խոս
քում գո
հունակություն հայտնեց հայ-ի
տալական գիտական կապերի
ընդլայնման առնչությամբ: «Ի
տալիայում ոչ միայն մենք՝ ֆի
զիկոսներս, այլև ուրիշ բնա
գավառների մարդիկ շատ լավ
գիտեն հայ գիտնականների և
հետազոտողների խելքի ու բա
նականության առավելություն
ների մասին: Հենց այդ պատ
ճառով մենք աշխատում ենք և
մտադիր ենք ավելի ինտենսիվ
գործակցել հայերի հետ, մեր
զարգացման ռազմավարութ
յունը պետք է միասնական լի
նի», նշեց նա:
Գիտաժողովի ընթացքում
ներկայացվեց ինը զեկուցում:
«Համաշխարհային
ռիսկերի
քվանտային վարքագիծը» թե
մայով զեկուցմամբ հանդես
եկավ ՀՀ նախագահ Արմե ն

Սարգսյանը: Իտալիայի ազ
գային հետազոտական խորհր
դի նախագահ, պրոֆեսոր Մա
սիմո Ինգուշոն ներկայացրեց
«Հեղափոխության իրականա
ցումը քվանտային տեխնոլո
գիաներում հանուն մարդկութ
յան և Մոլորակի» զեկուցումը:
Զեկուցումն երով հանդես եկան
նաև Երևանի պետական հա
մալսարանի,
Հայ-ռուսական
համալսարանի,
Իտալիայի
օպտիկայի ազգային ինստի
տուտի, Իտալիայի տեղեկատ
վական գիտության և տեխնո
լոգիաների ինստիտուտի, ՀՀ
ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազո
տությունների
ինստիտուտի,
ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ կենտ
րո
նի,
«Քենդլ» ինստիտուտի ներկա
յացուցիչները:

Ի ԴԵՊ

Փարիզի շրջաններից մե
կում որոշել են ազդերի հա
մար նախատեսված ուղեսյու
ները վերածել օդը մաքրող
զտիչների: Ապակե ուղեսյու
ները լցնում են միկրոջրիմուռ
ներ պարունակող ջրով: Ար
ևի լույսի ազդեցությամբ այդ
ջրիմուռներն օդից յուրացնում
են ածխաթթու գազ: Ջրիմուռ
ների օգնությամբ այս գործըն
թացն ընթանում է 100 անգամ
ավելի ակտիվ, քան քաղաքի
կանաչապատումն երի
դեպ
քում: Բայցի այդ, կա հույս, որ
ջրիմուռները կյուրացնեն նաև
ազոտի օքսիդներ, սակայն այս
փաստը դեռ պետք է ստուգել:
Գիտափորձը կտևի մեկ տարի:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ՝
ՀԵԾԱՆԻՎՈՎ
Աշխատանքային օրվա ամենասթրեսային պահը գրասեն
յակ հասնելուց հետո առաջին
45 րո
պե
ներն են, երբ հարկ է
լինում գլուխ հանել կուտակ
ված նամակներից, հարցում
ներից, ղեկավարության շտապ
ցուցումն երից: 123 գրասենյա
կային աշխատողների շրջա
նում կատարելով հարցում
այդ բարդ ժամանակահատ
վածի վերաբերյալ՝ կանադա
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ցի հետազոտողները պարզել
են, որ նրանք, ով
քեր աշ
խա
տանքի են եկել հեծանիվով,
ավելի թույլ սթրես են ապրում
և ավելի հեշտ են ներգրավ
վում աշխատանքի մեջ, քան
ավտոմեքենայով կամ հա
սարակական տրանսպորտով
եկածները:
Իսկ Կոպենհագենի համալ
սարանի բժիշկներն ավելորդ
քաշ ու
նե
ցող 20-ից մինչև 40
տարեկան մարդկանց ստի
պել են կես տա
րի հե
ծա
նի
վով գնալ աշխատանքի և
վերադառնալ տուն: Նրան
ցից յուրաքանչյուրն օրական
անց
նում էր շուրջ 14 կմ: Գի
տափորձի ավարտին հեծան
վորդները նիհարել էին միջին
հաշ
վով 4,2 կգ՝ գրե
թե այն
քան, որքան նույն չափանիշ
ներով, շաբաթական 5 անգամ
35 րոպե մարզանքով զբաղ
վող հաստլիկները:

ԱՆԱՊԱՏԸ
ԿԱՆԱՉՈՒՄ Է
30 տարի առաջ Չինաս
տանի հյուսիսում՝ Ներքին
Մոնղոլիայում, մեկնարկել է
Կուզուպչի անապատի կանա
չապատման նախագիծը: 16100
քառակուսի կիլոմետր մակե
րեսով անապատը չափերով
յոթերորդն է Չինաստանում
և քիչ չորայիններից է. այս
տեղ ստորգետնյա ջրերի խո
րութ
յու
նը մի քա
նի մետր է:
Ներկայում անապատի ավելի
քան 6500 քառակուսի կիլո
մետրը ծածկված է երաշտա
դիմացկուն ծառերով և թփե
րով: Արդյունքում թուլացել
են ավազե հողմերը, որոնց
պատճառով ավազը հասնում
էր մինչև Կուզուպչիից 700 կմ

հեռու Պեկին: Անապատում
նույնիսկ հայտնվել են դեղա
բույսերի պլանտացիաներ և
կառուցվել են դրանց վերա
մշակմամբ զբաղվող գործա
րաններ:

ԱԼԵՐԳԻԱՅԻ
ԳԵՆԵՐԸ
Ուսումն ասիրելով տարբեր
երկրներում բնակվող 360838
մարդու գենոմն երը՝ ծագում
նաբանների և բժիշկների մի
ջազգային խումբը կարողացել
է առանձնացնել 132 գենե
րի վրա ազ
դող 136 գոր
ծոն,
որոնք հանգեցնում են ալեր
գիայի տարբեր դրսևորումն ե
րի՝ հեղձուկ, պոլինոզի կամ
թրմաքոսի: Բացի այդ, հետա
զոտողները հայտնաբերել են
արդեն գոյություն ունեցող 20
դեղամիջոց, ինչպես նաև այլ
հիվանդությունների բուժման
համար նախատեսված պատ
րաստուկներ, որոնք կարող են
ազդել ալերգիկ հիվանդութ
յունների գեների վրա: Առա
ջիկայում այդ դեղամիջոցնե
րը կփորձարկվեն: Նշվում է,
որ ալերգիայի զարգացմա
նը հատկապես նպաստում է
ծխելը: Ծխելիս անջատվում է
PITPNM2 գենը, որի պատճա
ռով ալերգիայի հավանակա
նությունը մեծանում է:
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ԱԶԴԻ ՓՈԽԱՐԵՆ
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ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ..................................................................................................... .

ՄԻՏԻՈ ԿԱԿՈՒ
Ամերիկացի ֆիզիկոս-տեսաբան,
տարրական մասնիկների ֆիզի
կայում հայտնի լարերի տեսության
հիմնադիր, գիտահանրամատչելի
գրքերի հեղինակ

ՈՒՍՈՒՄՆ ԱՅԼԵՎՍ ՉԻ
ՀԻՄՆՎԵԼՈՒ ՀԻՇԵԼՈՒ
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ*
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Տեսական ֆիզիկայի պրոֆեսոր Միտիո Կակուն
խոսում է այն մասին, թե ինչպիսին են լինելու
դպրոցներն ու համալսարանները 100 տարի անց
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«Նյու Յորք թայմս» թերթը 2013 թ. Միտիո Կակու ին անվանել է Նյու Յորքի ամենախելացի մարդկանցից
մեկը: Ճապոնական ծագմամբ ամերիկացի ֆիզիկոսը կատարել է մի շարք հետազոտություններ սև խոռոչ
ների և տիեզերքի ընդարձակման արագացման ուսում
ն ասիրության ոլորտում, հիմ
ն ադրել է լարերի տեսութ
յունը, որը ճանաչվել է որպես տարրական մասնիկների ֆիզիկայի հիմ
ն ական մոդել: Գիտնականը հեղինակ
է լայն ճանաչում ստացած ութ գրքերի, BBC և Discovery ալիքներով հեռարձակվող հաղորդաշարերի: Լինելով
Նյու Յորքի համալսարանի տեսական ֆիզիկայի պրոֆեսոր՝ Կակուն դասախոսություններ է կարդում աշխար
հով մեկ: Dsnews.ua կայքին Միտիո Կակուն պատմել է, թե ինչպիսին է նա տեսնում ապագայի կրթությունը:
* http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-uzhe-ne-budet-bazirovatsya-na-zapominanii-28082014231600

–
«Ապագայի
ֆիզիկան»
գրքում Դուք գրում եք, որ
կրթությունը հիմնվելու է հա
մացանցային տեխնոլոգիաների և Google Glasses կարգի թվա
յին սարքավորումն երի վրա:
Ուրիշ ինչպիսի՞ փոփոխություն
ներ տեղի կունենան կրթութ
յան ոլորտում:

– Ամե նակարևորն այն է,
որ ուսումը չի հիմնվելու հի
շելու ունակության վրա: Շատ
շուտով
համակարգիչները
և Google Glasses ակ
նոց
նե
րը կփոխակերպվեն փոքրիկ
ոսպնյակների, որոնք անհ
րաժեշտ տեղեկատվությունը
ներբեռնելու
հնարավորութ
յուն կտան: Ար
դեն գո
յութ
յուն ունեն այսպես կոչված
լրացված իրականության ակ
նոցներ, որոնք օժտված են
այդպիսի
գործառույթներով:
Դրա շնորհիվ մեկ-երկու տա
րի անց ա
շա
կերտ
ներն ու ու
սանողները
կկարողանան
քննության ընթացքում հեշ
տությամբ փնտրել համացան
ցում հարցերի պատասխան
ները. բավական է թարթել, և

կհայտնվի անհրաժեշտ տե
ղեկատվությունը: Մի կողմից,
պետք չի լինի ուղեղը ծանրա
բեռնել անօգուտ տեղեկութ
յուններով, որոնց հիմն ական
տո
կո
սը, ինչ
պես ցույց է տա
լիս պրակտիկան, հետագա
յում չի օգտագործվում: Մյուս
կողմից, ուղեղի ազատված
ներուժը
կվերակողմն որոշ
վի դեպի մտածելու, վերլուծե
լու, փաստարկելու և, ի վերջո,
ճիշտ որոշումն եր ընդունելու
կարողության զարգացումը:
– Արդյոք այդ դեպքում կվե
րանա՞ քննությունների և դա
սախոսների
անհրաժեշտութ
յունը:

– Անշուշտ, մենք կդառնանք
ավելի ինքնուրույն, ավելի
մեծ պատասխանատվություն
կկրենք մեր կյան
քի հա
մար,
և
համապատասխանաբար,
որևէ
«վերահսկող
մարմ
նի» կա
րիք չի զգաց
վի: Մար
դը կկրթվի ինքն ի
րեն, ընդ
որում, գիտակցելով, թե հատ
կապես ինչպիսի գիտելիքներ
են իրեն հարկավոր: Իսկ եթե
անհրաժեշտ է խորհրդատ

վություն, ապա այն կարելի է
ստանալ, օրինակ, «խելացի»
պա
տից: Շատ շու
տով ար
հեստական բանականության
վրա հիմնված այդպիսի սար
քավորումն երը
տեղադրված
կլինեն ամե նուր՝ բնակարան
ներում, հիմն արկներում, փո
ղոցներում: Բավական կլինի
մոտենալ պատին և ասել. «Ես
ուզում եմ զրուցել կենսաբա
նության պրոֆեսորի հետ»: Եվ
պատին անմիջապես կհայտն
վի գիտնականը, ով կարող է
տրամադրել ձեզ անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը:
Նման
համակարգը կկիրառվի ոչ
միայն կրթության ոլորտում,
այլ նաև այլ բնագավառնե
րում՝ բժշկությունում, իրա
վագիտությունում, դիզայնում,
հոգեբանությունում և այլն:
Իհարկե, իրական մասնագետ
ները, օրինակ՝ վիրաբույժնե
րը պետք կլի
նեն, բայց պարզ
խնդիրները կլուծեն վիրտու
ալ կերպով: Ինչ վերաբերում
է «կենդանի» ուսուցիչներին,
ապա նրանք հաստատ չեն լի
նի:
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– Արդյոք մարդիկ կկարողա
նա՞ն ինքնակրթվելու, առցանց
ուսում ստանալու համար արագ
վերաորակավորվել:

36

– Առցանց համալսարանա
կան դասընթացներ արդեն
գոյություն ունեն. սա, իրոք,
փայլուն գաղափար է: Ճիշտ է,
այսպիսի ծրագրերի շրջանակ
ներում ուսումը կիսատ թո
ղածների տոկոսը դեռևս շատ
բարձր է: Պատճառն այն է, որ
մարդիկ դեռ չեն վերակառուց
վել, չեն կարողանում աշխատել
առանց ուսուցչի՝ «միայն դու և
համակարգչի
ցուցասարքը»
սկզբուն
քով, չու
նեն դրա հա
մար անհրաժեշտ դրդապատ
ճառներ: Մյուս կողմից, առցանց
համակարգը նոր է սկիզբ առ
նում, այն հարկավոր է կանոնա
կարգել: Բայց այս համակարգը
շատ ա
րագ է զար
գա
նում ու
կատարելագործվում և, անկաս
կած, առաջիկա 50 տարիների
ընթացքում ուսուցումը կկա
տարվի հենց այդ եղանակով:
Համալսարանները կպահպան
վեն, բայց դրանք կլինեն հիմ
նականում վիրտուալ բուհեր,

որոնցում ուսուցումը հիմն
ված է ամպային համակարգի
վրա: Ավանդական ուսումն ա
կան
հաստատություններում
դասընթացներ հաճախողները
կհամարվեն անհաջողակներ:
Նրանց մասին կասեն. «Չկարո
ղացավ ինքնուրույն կազմակեր
պել իր կրթությունը»:
– Այժմ ստացված գիտելիքի
ծավալը հաստատում է դիպլո
մը: Ինչպե՞ս է ապագայում մաս
նագետը հաստատելու իր բա
նիմացությունն այս կամ այն
բնագավառում:

–
Դիպլոմն երը կվերանան
նախ և առաջ այն պատճառով,
որ կրթութ
յունն այլևս չի սահ
մանափակվելու որևէ ժամանա
կային և տարածական շրջա
նակներով:
Հավանաբար,
կհայտնվեն հմտությունների ու
բանիմացության մակարդակը
որոշող արտոնագրման կենտ
րոններ: Կախված արդյունքից՝
մար
դը կստա
նա կամ չի ստա
նա որոշակի պաշտոն: Հավա
նաբար, ժամանակի ընթացքում
կներդրվի նաև միավորների

միասնականացված սանդղակ.
դրանց քանակը հնարավորութ
յուն կտա հասարակության մեջ
զբաղեցնելու որոշակի դիրք:
Հ ամ ապ ատ ա սխ ան աբ ա ր
համալսարանները
կդառնան
ծառայություններ մատակարա
րող մարմիններ, սակայն դրանք
այդ
ծառայությունները
չեն
գնահատի: ԱՄՆ-ում, Կանադա
յում, Ճապոնիայում Եվրոպայում
շատ տարածված է պորտֆոլիո
յի1 համակարգը, երբ ուսման
ընթացքում մարդը կուտակում է
դիպլոմն եր, վկայագրեր, արտո
նագրեր և ներկայացնում է
դրանք գործատուին: Ապագա
յում գիտելիքների կուտակված
ծավալը կդառնա կրթության
համակարգի
հանգուցային
տարրերից մեկը, իսկ տեղե
կատվական տեխնոլոգիաները
մատչելի և թափանցիկ կդարձ
նեն մարդու վաստակը:
– Եթե չափահաս մարդը կա
1
Պորտֆոլիո՝ մարդու ձեռքբերում
ներն այս կամ այն բնագավառում, նրա
մասնակցությունը տարբեր մրցույթ
ներին, հաջողությունները կրթության
ոլորտում և այլ փաստեր հաստատող
փաստաթղթերի ամբողջություն:
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րող է գիտակցորեն մոտենալ
կրթությանը, ապա երեխանե
րը հազիվ թե սովորեն առանց
մշտական վերահսկողության…

ներդրվում են:
– Այսօր լավ մասնագետ
դառնալու համար հարկավոր
է կուտակել գիտելիքների պա
շար և ձեռք բե
րել փորձ: Ինչ
պիսի՞ որակներ պետք է ունե
նա ապագայի մարդը հաջողակ
կոչվելու համար:

– Իրական հաջողության
հասնելու համար պետք է զար
գացնել այն ունակությունները,
որոնք անմատչելի են ռոբոտ
ների համար՝ ստեղծագործե
լու կարողություն՝ երևակա
յություն,
նախաձեռնություն,
առաջնորդի որակներ: Հասա
րակությունն աստիճանաբար
անցում է կատարում ապրան
քայինից դեպի մտավոր ստեղ
ծագործական տնտեսության:
Իզուր չէ Տոնի Բլերը սիրում
ասել, որ Անգլիան ավելի մեծ
եկամուտ է ստանում ռոքնռո
լից, քան իր հանքահորերից:
Հաջողության ավելի մեծ նա
խադրյալներ ունեն այն երկր
ները, որոնք կկարողանան
հավասարակշռել ապրանքա
յին շուկաները և իմացական
ստեղծագործական
ներուժը:

Այն ազգերը, որոնք հավատում
են միայն գյուղատնտեսութ
յանը, երկար չեն գոյատևի.
նրանք դատապարտված են
աղքատության:
– Ֆուտուրոլոգների (ապա
գայագետ) մեծ մասը կանխա
գուշակում է, որ աշխատատե
ղերի առյուծի բաժինը շուտով
կզբաղեցնեն ռոբոտները: Ի՞նչ
է մնալու մարդուն:

– Ամենաեկամտաբերը կլի
նեն կենսատեխնոլոգիաները,
նանոտեխնոլոգիաները և ար
հեստական բանականությու
նը: Փո
փոխ
վե
լու է ոչ միայն
կրթության համակարգը, այլ
նաև աշխատանքի համակար
գը: Գործարաններում շուտով
մարդիկ չեն աշխատի, փո
խարենը կհայտնվեն բազ
մաթիվ նոր մասնագիտութ
յուններ մտավոր ոլորտում:
Ամենակարևորն է ժամանա
կին կողմն որոշվել և վերաո
րակավորվել: Մարդկանց մե
ծամասնության խնդիրն այն է,
որ նրանք ան
գոր
ծուն
յա են և
չեն կարողանում ինքնուրույն
քայլ կատարել: Եթե ուզում եք
հաջողության հասնել ապա
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– Ակտիվորեն կզարգանան
մանկական կրթական ծառա
յությունների
կենտրոնները:
Մոտակա 10–15 տարիների ըն
թաց
քում կրթութ
յան այն բա
ղադրիչի
հնարավորություն
ները, որն այսօր անվանում
են
արտահամակարգային,
անսահման կմեծանան: Մաս
նավորապես, կլինի այնպի
սի ծառայություն, ինչպիսին է
առցանց մանկավարժությունը:
Ընդ ո
րում, առ
ցանց չի նշա
նա
կում, որ բո
լո
րը նստած են
համակարգչի առջև և նայում
են ցուցասարքին. փոխվում է
բուն միջավայրը, որում ապ
րում է մարդը, և ինտերֆեյս
ները՝ մարդու ու համակարգ
չի փոխազդեցության համար
անհրաժեշտ գործիքակազմը:
Տեղեկատվական հաղորդակ
ցական լուծումն երով հագեցած
ապագայի քաղաքներն ինքնին
կդառնան նոր կրթական միջա
վայրի ակտիվ մասնակիցներ:
Մասնավորապես, երեխաների
համար կառաջարկվեն ծավա
լուն խաղեր, որոնք օրերի և
ամիսների ընթացքում կշարու
նակվեն քաղաքի իրական կամ
հատուկ նախապատրաստված
տարածքներում: Դասագրքերն
օժտված կլինեն արհեստա
կան բանականությամբ, որը
կկարողանա ընտրել կրթական
նյութ՝ լուսանկարներ, տեքս
տեր, տեսանյութեր, առաջադ
րանքներ յուրաքանչյուր աշա
կերտի
պահանջմունքներին
համապատասխան և անկախ
նրա տա
րի
քից՝ լի
նի նա վեց
թե վաթսուն տարեկան: Այս
պիսի մշակումն երը բազմաթիվ
են և դրանք աստիճանաբար
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գա
յում, նախ ևա
ռաջ պետք
է կարողանաք տարբերվել
մյուս
նե
րից, ձեզ վրա վերց
նել ամբողջական պատաս
խանատվությունը
սեփական
կյանքի համար, չվախենալ մեկ
օրում փոխել ամեն բան ևըն
թանալ նոր ճանապարհով:
– Ներկայում գործազրկութ
յան մակարդակն աննախադեպ
բարձր է, հատկապես երիտա
սարդության շրջանում: Արդ
յոք միակ պատճառը համաշ
խարհային ճգնաժա՞մն է, թե՞
մեղքի իր բաժինն ունի նաև
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կրթության անարդյունավետ
համակարգը:
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– Կրթության գործող հա
մակարգը պատրաստում է
անցյալի մասնագետներ: Մենք
ուսուցանում ենք նրանց, որ
պես
զի նրանք գնան աշ
խա
տանքի, որն արդեն գոյութ
յուն չունի, ապահովում ենք
մտավոր այնպիսի գործիքա
կազմով, որը վաղուց արդեն
անարդյունավետ է: Այս է աշ
խարհում
գործազուրկների
բարձր տոկոսի պատճառը: Ին
չի՞ համար ձեռնարկատերն ըն
դունի աշխատանքի շրջանա
վարտներին. բավական չէ, որ
նրանք չունեն անհրաժեշտ գի
տելիքներ, բացակայում է նաև
փորձը: Արդյունքում՝ համաշ
խարհային առաջատար ըն
կերություններում գերիշխում
են 50–60 տարեկանները: Իսկ
չէ՞ որ երբ մար
դիկ հան
գիստ
ապրեն մինչև 120 տարի, այդ
50–60 տարեկանները շարու
նակելու են սովորել և հետ
ևել անընդհատ կրթության, իմ
կարծիքով, անխուսափելի հա
յեցակարգին: Այս է պատճառը,
որ ներկայում կրթության ոլոր
տի մասնագետներն արմատա
պես վերանայում են բնական

գիտությունների ուսումն ական
ծրագրերը, որոնք անմիջական
առնչություն ունեն ապագայի
տեխնոլոգիաների հետ:
– Բայց չէ՞ որ բո
լո
րը չեն,
որ ունեն մտավոր աշխատան
քի հակում: Շնորհիվ ինչպիսի՞
տաղանդների մտավոր աշխա
տանքի հակում չունեցող մար
դը կարող է գոյատևել ռոբոտ
ների աշխարհում:

–
Ոչ մի արհեստական
բարձր զարգացած բանակա
նություն ի վիճակի չէ ամբող
ջությամբ փոխարինել մար
դուն: Իրականում մենք ավելի
շատ առավելություններ ունենք
մեքենաների
համեմատութ
յամբ, քան կարող ենք պատկե
րացնել: Օրինակ՝ ռոբոտները
չունեն պատկերավոր մտա
ծողություն,
գիտակցություն,
ներըմբռնում
(ինտուիցիա):
Ուս
տի դրանք չեն կա
րող փո
խարինել, օրինակ, ֆոնդային
միջնորդներին, որոնց համար
կար
ևոր է ոչ թե մտա
ծո
ղութ
յունը (ինտելեկտ), այլ ներըմբռ
նումը: Կմն ան այգեպանները,
շինարարները,
ֆիզիկական
աշխատանք
կատարողները,
որոնց աշխատանքը ենթադ
րում է ոչ թե գործառույթների
մեքենայական կատարում, այլ
տարբեր փուլերում մոտեցման
փոփոխություն: Շուտով «բան
վորական»
են
ճանաչվելու
որոշ
մասնագիտություններ,
որոնք ներկայում համարվում
են մտավոր՝ ծրագրավորու
մը, կայքի դիզայնի մշակու
մը, 3D-նախագծումը: Ինչով
էլ մարդ զբաղ
վի, նա պետք
է դրսևորի ստեղծագործա
կան մոտեցում, վառ երևակա
յություն, արագ կողմն որոշվե
լու կարողության փոփոխվող
հանգամանքներում
և
լավ

զարգացած ներըմբռնում:
–
Ինչպիսի՞
փոփոխութ
յուններ են ակնկալվում մար
դու
բանականության
հար
ցում՝ կապված ժամանակակից
տեխնոլոգիաների զարգացման
հետ՝
բժշկության
ոլորտից
մինչև կիբերնետիկա:

– Միանգամայն իրական
է, որ մինչև 2050 թ. ստեղծ
վի գերբանականություն, որը
զգալիորեն գերազանցի մարդ
կության լավագույն ուղեղնե
րը գրեթե բոլոր ոլորտներում:
Օրինակ՝ բոլորովին վերջերս
գիտնականների
միջազգա
յին խումբը եվրոպական Human Brain Project նա
խագ
ծի
շրջանակներում, որի իրա
գործման համար ներդրվել է
1 մլրդ դո
լար, կազ
մել է մար
դու ուղեղի Big Brain բացառիկ
քարտեզը, որում մանրամաս
նորեն՝ մինչև 20 միկրոմետր
ճշտությամբ պատկերված է
դրա կառուցվածքը: Այդպիսի
կազմախոսական
քարտեզը
ոչ միայն կպար
զեց
նի նյար
դաբանների և նյարդավիրա
բույժների աշխատանքը, այլ
նաև հնարավորություն կտա
տեսնելու, թե ինչպես է ուղե
ղը հղկում հույզերը, ընկալում
տեղեկատվությունը: Այն էա
պես կարագացնի գերուղեղի
ստեղծումը, ինչպես նաև հնա
րավորություն կտա անվտանգ
կատարելագործելու և խթանե
լու իմացական գործընթացնե
րը, ձեռք բերելու գիտելիքներ:
Տեղեկատվության անընդհատ
հոսքն ապահովող ուղեղային
չիպերի ստեղծումը (միկրոս
խեմաները) ոչ հեռավոր ապա
գայի տեխնոլոգիա է:
Տ. Գրոմովա
Թարգմանեց Մ. Սարգսյանը

Ի ԴԵՊ

Որպեսզի ուղեծրից շեղված
արբանյակներն ավելի հազ
վադեպ ընկնեն Երկրի վրա
ամբողջական տեսքով, որը
կարող է հանգեցնել աղետա
լի հետևանքների, Ֆրանսիայի
Տիեզերական գործակալության
աշխատակիցներն
առաջար
կում են դրանց ո
րոշ մա
սեր
կառուցել տերմիտային խառ
նուրդից՝ ալյ ումի նի և երկաթի
օքսիդից ստացվող փոշենման
նյութից: Մթնոլորտի հետ շփու
մից տաքացած տերմիտը կբո
ցավառվի, և արբանյակը կբա
ժանվի ավելի փոքր մասերի:

Մինչև 2030 թ. Հնդկաստա
նը մտադիր է դադարեցնել
սովորական
ավտոմեքենա
ների վաճառքը՝ դրանք ամ
բողջությամբ
փոխարինելով
էլեկտրամոբիլներով:

ԱՄՆ երկնքում ամե ն տարի
տեղի է ունենում թռչունների
շուրջ 10000 բա
խում քա
ղա
քացիական և գրեթե 5000 բա
խում՝ ռազմական ինքնաթիռ
ների հետ հետ:

Ծովերում և օվկիանոսնե
րում հայտն
ված աղ
բի 15 %-ը
լողում է դրանց մակերևույթին,
ևս 15 %-ը մնում է ջրի մեջ, իսկ
70 %-ն աստիճանաբար նստում
է հատակին:
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Միջին ամերիկացու գոր
ծունեության
արդյունքում
առաջացած ածխաթթու գազի
արտանետումն երը (ջեռուցու
մից, երթևեկությունից, արդ
յունաբերությունից և այլն)
կազմում են տարեկան 16
տոննա, միջին եվրոպացունը՝
7 տոննա, իսկ ամբողջ մարդ
կությունը մթնոլորտ է արտա
նետում տարեկան 35 միլիոն

Չինաստանում մշակել են
արյան խմբի որոշման եղա
նակ, ո
րը տևում է կես րո
պե (սովորական գործընթա
ցը տևում է մինչև 20 րո
պե):
Ար
յան կա
թի
լը դնում են հա
կամարմի ններով
հագեցած
ինդիկատորային թղթի վրա,
և թուղթը, կախված արյան
խմբից, փոխում է գույնը:

Կաթնասունների և թռչուն
նե
րի գրե
թե 700 տե
սակ ար
դեն տառապում է կլիմայի
համընդհանուր (գլոբալ) փո
փոխությունների պատճառով:

Բուսաբաններին հայտնի է
ծառերի 60065 տեսակ: Ամե
նամեծ
բազմազանությամբ
առանձնանում է Բրազիլիայի,
Կոլումբիայի և Ինդոնեզիայի
անտառները. Այդ երկրներից
յուրաքնչյուրում առկա է ծա
ռերի ավելի քան 5000 տեսակ:

Աշխարհում տարեկան ար
տադրվում են 83 միլիոն տոն
նա հագուստի պարագաներ:
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2008
թ.
մարդկությունը
հատեց կարևոր մի սահման.
պատմության մեջ առաջին ան
գամ մարդկանց մեծամասնութ
յունն սկսեց ապրել քաղաքնե
րում: Ըստ կանխատեսումն երի՝
առաջիկա 30 տարում քաղաք
ներ կտե
ղա
փոխ
վի ևս 2 մի
լիարդ մարդ:

թե այս
պես շա
տոննա CO2: Ե
րու
նակ
վի, ա
պա 2045 թ. ամ
ռանն Արկտիկայում սառույց
չի լինի:
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ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան
Բյուրականի աստղադիտարանի
տնօրեն
Վ. Համբարձումյանի անվան մրցա
նակի միջազգային հանձնաժողովի
գիտական քարտուղար
էլ. փոստ` aregmick@yahoo.com

ՍՈՆԱ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի անվան
Բյուրականի աստղադիտարանի
կրտսեր գիտաշխատող
Վ. Համբարձումյանի անվան մրցա
նակի միջազգային հանձնաժողովի
քարտուղար
էլ. փոստ` sona.farmanyan@mail.ru
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ՎԻԿՏՈՐ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ
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 իկտոր Համբարձումյանի հիշատակը հավեր
Վ
ժացնելու, ինչպես նաև նրա գիտական ժառան
գության զարգացումը խթանելու նպատակով ՀՀ
նախագահի՝ 2009 թ. ապրիլի 16-ի հրամանագրով ըն
դունվեց Հայաստանի ազգային հերոս, ակադեմիկոս
Վ. Համբարձումյանի անվան միջազգային գիտական
մրցանակ հիմն ելու մասին որոշումը: Այն աստղագի
տության և աստղաֆիզիկայի, ինչպես նաև հարակից
գիտությունների կարևոր մրցանակներից մեկն է: Այն
շնորհվում է որևէ երկրի և ազգության ֆիզիկամա
թեմատիկական գիտությունների ոլորտում նշանակա
լից ներդրում ունեցող ականավոր գիտնականներին:
Մր
ցա
նա
կը շնորհ
վում է 2010 թվա
կա
նից ի վեր յու
րա
քանչ
յուր եր
կու տա
րին մեկ ան
գամ: 2010-2016 թթ.
այն կազ
մել է 500 հա
զար ԱՄՆ դո
լար, 2018 թ.-ից՝
300 հազար ԱՄՆ դոլար:

........................................................................................................ ՄԻ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մ

րցանակին դիմելու համար աշխատան
քը կարող է ներկայացնել հեղինա
կը կամ հեղինակների խումբը (ոչ ավելի, քան
3 անձ): Դրամական պարգևը հավասարապես
բաշխվում է հաղթողների միջև, իսկ յուրա
քանչյուր հաղթողին տրվում է դիպլոմ, մեդալ
և վկայագիր: Ներկայում հաղթողը կամ հաղ
թողները ստանում են 200 հազար ԱՄՆ դոլար՝
որպես անհատական մրցանակ, իսկ 100 հազար
ԱՄՆ դոլարն օգտագործվում է Հայաստանում
աստղագիտության զաևգացման համար, այն
է՝ հայ գիտնականների խմբերի համար հե
տազոտական ծրագրերի (50 հազար ԱՄՆ դո
լար), հայ գիտնականների արտասահմանյան
աշխատակցությունների (25 հազար ԱՄՆ դո
լար), Հայաստանում գիտական միջոցառում
ների կազմակերպման (15 հազար ԱՄՆ դոլար)
և աստղագետ-ուսանողների կրթաթոշակների
(7,2 հազար ԱՄՆ դոլար), ինչպես նաև աստղա
գիտության հանրայնացման համար (2,8 հազար
ԱՄՆ դոլար), բոլորը` միջազգային հանձնաժո
ղովի և տվյալ երկամյակի մրցանակակիրների
հսկողության ներքո:
Աշխատանքների առաջադրման իրավուն
քը վերապահված է.

2.

Ներկայացված գիտական արդյունքների
կամ ձեռքբերումն երի նկարագրություն,
3. Թեկնածուների գիտական կենսագրութ
յունները,
4. Թեկնածուների գրախոսվող հրապարա
կումն երի ցանկը,
5. Երաշխավորագրեր ոլորտի երեք հայտնի
գիտնականներից,
6. Հրապարակված հոդվածներ, գրքեր, CD/
DVD-ներ կամ առաջադրվող այլ աշխա
տանքներ,
7. Այլ փաստաթղթեր, որոնք կարող են կա
րևոր լինել որոշման համար:
Առաջադրման ժամ
կ ետները.

Առաջադրման համար հայտարարությունը
տրվում է յուրաքանչյուր կենտ տարվա սեպտեմ
բերի 18-ին։ Փաստաթղթերի ներկայացման վերջ
նաժամ
կ ետն է յուրաքանչյուր զույգ տարվա մար
տի 18-ը: Որոշումն երը կայացվում են մինչև տվյալ
տարվա հուլիսի 18-ը: Վիկտոր Համբարձումյանի
անվան միջազգային գիտական մրցանակի
մրցանակաբաշխությունը տեղի է ունենում յու
րաքանչյուր զույգ տարվա սեպտեմբերի 18-ին՝
Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրը:

Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգա
յին գիտական մրցանակին աշխատանքն առա
ջադրել չի թույլատրվում այն դեպքում, եթե այն
արդեն շահել է կամ միևնույն ժամանակ ներկա
յացվել է մեկ այլ խոշոր միջազգային մրցանակի
համար:
Առաջադրման համար անհրաժեշտ փաս
տաթղթերը.
1.

Համապատասխան կազմակերպության
ստորագրած և կնքած պաշտոնական
գրություն՝ առաջադրման նամակ,

Վ. Համբարձումյանի անվ. միջազգային գիտական մրցանակի
մեդալը

Մրցանակի վերաբերյալ որոշումն երը կա
յացնում է միջազգային հանձնաժողովը, որն
ստեղծվել է ՀՀ կառավարության որոշմամբ և
ընդգրկում է աշխարհահռչակ 9 գիտնական։
Յուրաքանչյուր 2-ամյա պարբերաշրջանում ռո
տացիայի սկզբունքով փոփոխվում է հանձ
նաժողովի կազմի 1/3-ը (3 հոգի), ուստի յու
րաքանչյուր անդամ ծառայում է 6 տարի։ Ըստ
կանոնակարգի, հանձնաժողովի նախագահն է
ՀՀ ԳԱԱ նախագահը։
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 Նոբելյ ան մրցանակակիրներին
 գիտությունների ազգային ակադեմիանե
րի նախագահություններին
 աստղադիտարանների կամ աստղագի
տական ինստիտուտների գիտական խոր
հուրդներին
 համալսարանների համապատասխան բաժինների գիտական խորհուրդներին
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Վ. Համբարձումյանի անվան մրցանակի
միջազգային հանձնաժողովը.
ՌԱԴԻԿ
ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
(Հայաստան), հանձնաժողովի
նախագահ
ՀՀ ԳԱԱ նախագահ
ՌԴ ակադեմիայի արտա
սահմանյան անդամ (2016 թ.)
Ուկրաինայի և ՀԽՍՀ պետա
կան մրցանակների դափնեկիր
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի, Պատվո նշա
նի, Ժողովուրդների բարեկամության շքան
շանների, Գագարինի անվան ոսկե մեդալի,
«Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների
համար» 1-ին աստիճանի շքանշանի դափնեկիր
ՔՍԱՎԻԵ ԲԱՐԿՈՆՍ
(Գերմանիա)
Եվրոպական
հարավային
աստղադիտարանի (ESO) գլխա
վոր տնօրեն
Կանտաբրիայի
ֆիզիկայի
ինստիտուտի պրոֆեսոր, Սանտանդեր, Իսպանիա
ESO-ի խորհրդի նախագահ 2012-2014
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ԵՐՎԱՆԴ ԹԵՐԶՅԱՆ (ԱՄՆ)
ՆԱՍԱ-ի Նյու-Յորքի նահան
գի տիեզերական ծրագրի ղե
կավար
ANSEF գիտական խորհրդի
նախագահ
ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան
անդամ
Հայկական
աստղագիտա
կան ընկերության (ՀԱԸ) համանախագահ
«Աստղաֆիզիկա» հանդեսի խմբագրական
խորհրդի անդամ
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ՄԻՇԵԼ ՄԱՅՈՐ (Շվեյցարիա)
Վ. Համբարձումյանի անվ.
միջազգային գիտական մրցա
նակի 2010թ. դափնեկիր
Առաջին արտարեգակնային
մոլորակի հայտնաբերող (1995 թ.)
Եվրոպական գիտությունների
ակադեմիայի անդամ
Ժնևի աստղադիտարանի տնօրեն
Հայկական աստղագիտական ընկերության
(ՀԱԸ) անդամ

ԲՐԱՅԱՆ ՇՄԻԴՏ (Ավստրա
լիա)
2011 թ. Նոբելյ ան մրցանա
կակիր (ֆիզիկայի ոլորտ)
2006 թ. աստղագիտության
ոլորտի Շոուի, 2007 թ. տիեզե
րաբանության ոլորտի Գրուբե
րի և 2014 թ. ֆիզիկայի ոլորտի
Բեկումն ային մրցանակների դափնեկիր
Տիեզերքի արագացող ընդարձակման հա
մահայտնաբերող (1998 թ.)
Ավստրալիայի
ազգային
համալսարանի
(ANU) փոխռեկտոր և նախագահ
ԱՆԱՏՈԼԻ
ՉԵՐԵՊԱՇՉՈՒԿ
(Ռուսաստան)
Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի
անվ. պետական համալսարա
նի Շտեռնբերգի անվան աստ
ղագիտական
ինստիտուտի
տնօրեն (ՌԴ)
Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի
անվ. պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆա
կուլտետի աստղագիտության բաժնի վարիչ
ՌԴ գիտության և տեխնիկայի ոլորտում պե
տական մրցանակի դափնեկիր (2008 թ.)
«Աստղաֆիզիկա» հանդեսի խմբագրական
կոլեգիայի անդամ
Հայկական աստղագիտական ընկերության
(ՀԱԸ) անդամ
ՎԱՀԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (ԱՄՆ)
Սթենֆորդի համալսարանի
աստղագիտության ծրագրի ղե
կավար
ՀՀ ԳԱԱ արտասահմանյան
անդամ
Տիեզերական գրավիտացիոն
ոսպնյակների հայտնաբերող
Հայկական աստղագիտական ընկերության
(ՀԱԸ) անդամ
ՋՈԶԵՖ ՍԻԼՔ (Մեծ Բրիտա
նիա)
Օքսֆորդի
համալսարանի
ֆիզիկայի ֆակուլտետի աստ
ղաֆիզիկայի ամբիոնի ղեկա
վար Բալզանի միջազգային
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ԷՎԻՆ
ՎԱՆ
ԴԻՍԽՈՒԿ
(Նիդերլանդներ)
Միջազգային աստղագիտա
կան միութ
յան (ՄԱՄ) նա
խա
գահ
Լայդենի համալսարանի մո
լեկուլային
աստղաֆիզիկայի
պրոֆեսոր, Նիդերլանդներ
ALMA-ի գիտական խորհրդատվական կոմի
տեի նախագահ
Աստղագիտության Նիդերլանդների հետա
զոտական դպրոցի (NOVA) գիտական տնօրեն
Հանձնաժողովի գիտական քարտուղար.
ԱՐԵԳ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
(Հայաստան)
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Համբարձումյանի
անվան Բյու
րականի աստղա
դիտարանի տնօրեն
Միջազգային աստղագիտա
կան միության (ՄԱՄ) ՀարավԱրևմտյան և Կենտրոնական
Ասիայի տարածաշրջանային աստղագիտական
կենտրոնի տնօրեն
Հայկական աստղագիտական ընկերության
(ՀԱԸ) համանախագահ
Եվրասիական աստղագիտական ընկերութ
յան (ԵԱԱԸ) փոխնախագահ
«Աստղաֆիզիկա», «Բյուրականի աստղադի
տարանի հաղորդումներ» և այլ հանդեսների
խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Հանձնաժողովի բոլոր անդամները 20092019 թթ.
Ռադիկ Մարտիրոսյան (ՀՀ, ՀՀ ԳԱԱ նա
խա
գահ, Հանձնաժողովի նախագահ ըստ կա
նոնակարգի) 2009-ից
Նորայր Առաքելյան (ՀՀ) 2009-2011
Ջեֆրի
Բարբիջ
(ԱՄՆ)
2009-2010
(վախճանվել է)
Քսավիե
Բարկոնս
(Գերմանիա),
Եվրոպական հարավային աստղադիտարանի
(ESO) գլխավոր տնօրեն, 2019-ից
Գենադի Բիսնովատի-Կոգան (Ռուսաստան)
2009-2015
Ռայնհարդ Գենցել (Գերմանիա) 2009-2010
Երվանդ Թերզյան (ԱՄՆ) 2009-2019
Նորիո Կայֆու (Ճապոնիա), ՄԱՄ նախկին
նախագահ, 2013-2019
Միշել Մայոր (Շվեյցարիա), Համբարձումյանի
մրցանակակիր 2010թ., 2011-ից
Ջայանթ
2013

Նարլիկար (Հնդկաստան) 2011-

Բրայան Շմիդտ (Ավստրալիա), Նոբելյան
մրցանակակիր 2011թ., 2015-ից
Անատոլի
Չերեպաշչուկ (Ռուսաստան),
2015-ից
Վահե Պետրոսյան (ԱՄՆ) 2013-ից
Մարտին
Ռիս
(Մեծ
Բրիտանիա),
Թագավորական աստղագետ, 2009-2015
Դավիթ Սեդրակյան (ՀՀ) 2011-2012
Քաթրին
Սեսարսկի (Ֆրանսիա),
նախկին նախագահ, 2009-2019

ՄԱՄ

Ջոզեֆ Սիլք (ՄԹ) 2015-ից
Էվին վան Դիսխուկ (Նիդերլանդներ), ՄԱՄ
նախագահ, 2019-ից
Ռոբերտ Ուիլյամս (ԱՄՆ), ՄԱՄ նախկին
նախագահ, 2009-2015
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մրցանակի դափնեկիր
ԱՄՆ Ջոն Հոփքինս համալսարանի և Ֆրան
սիայի Փարիզի աստղաֆիզիկայի ինստիտուտի
պրոֆեսոր
Տեսական տիեզերաբանության աշխարհի
առաջատար մասնագետներից մեկը
Տիեզերքում կարևորագույն հարցերի դասա
խոսությունների շարքի հեղինակ
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Վ. Համաբրձումյանի անվան միջազգային
գիտական մրցանակի բոլոր տարիների
մրցանակակիրները.
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2010 – Միշել ՄԱՅՈՐ (Michel MAYOR, Ժնևի
աստղադիտարան,
Շվեյցարիա),
Գարիկ
ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ (Garik ISRAELIAN, Կանարյան
կզղիների
աստղաֆիզիկայի
ինստիտուտ,
Իսպանիա) և Նունու ՍԱՆՏՈՒՇ (Nuno SANTOS,
Պորտուի համալսարանի աստղաֆիզիկայի
կենտրոն, Պորտուգալիա)։ Առաջադրվել են
Շվեյցարիայի գիտությունների ակադեմիայի
կողմից՝
մոլորակային
համակարգերի
և
դրանց մայրական աստղերի միջև կապի
ուսումնասիրության մեջ նշանակալի ներդրման
համար։
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ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ՀՀ նախագահ
Սերժ Սարգսյանը, մրցանակակիրներ Միշել Մայորը, Գարիկ
Իսրայել յանը և Նունու Սանտուշը 2010 թ. մրցանակի
հանձնման արարողության ժամանակ

2012 – Յան ԷՅՆԱՍՏՈ (Jaan EINASTO, Տարտուի
աստղադիտարան, Էստոնիա)։ Առաջադրվել է
Տարտուի աստղադիտարանի կողմից՝ թաքնված
զանգվածի և տիեզերական սարդոստայնի
բացահայտման մեջ հիմնարար ներդրման
համար, և Իգոր ՆՈՎԻԿՈՎ (Игорь НОВИКОВ,
Պ.Ն. Լեբեդևի անվ. ֆիզիկայի ինստիտուտի
տիեզերական աստղագիտության կենտրոն,
ՌԴ)։ Առաջադրվել է Վիլնյուսի համալսարանի
Տեսական ֆիզիկայի և աստղագիտության
ինստիտուտի (Լիտվա) կողմից՝ Տիեզերքի՝
որպես ջերմ տիեզերք առաջանալու դիտողական
հաստատման
առաջին
ձևակերպման
և
քվազարների զանգվածների որոշման եղանակի
առաջարկման համար։

Մրցանակակիրներ Իգոր Նովիկովը, Յան Էյնաստոն և ՀՀ
նախագահ Սերժ Սարգսյանը
2012 թ. մրցանակի հանձնման արարողության ժամանակ
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2016 – մրցանակը չի շնորհվել։

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մրցանակակիրներ Բրենթ
Թալին, Իգոր Կարաչենցևը, Ֆելիքս Ահարոնյանը և ՀՀ ԳԱԱ
նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը 2014 թ. մրցանակի
հանձնման արարողության ժամանակ

2018 – պրոֆ. Էդվարդ ՎԱՆ ԴԵՆ ՀՈՅՎԵԼ
(Edward VAN DEN HEUVEL, Ամստերդամի հա
մալսարանի
Անտոն
Պանեկուկի
ան
վան
աստղագիտության ինստիտուտ, Նիդեր
լանդներ), պրոֆ. Ալեքսանդր ՏՈՒՏՈՒԿՈՎ (АЛЕКСАНДР ТУТУКОВ, ՌԴ ԳԱ աստղագիտության
ինստիտուտ (ИНАСАН), Մոսկվա, ՌԴ), պրոֆ.
Լև
ՅՈՒՆԳԵԼՍՈՆ (Лев ЮНГЕЛЬСОН, ՌԴ
ԳԱ աստղագիտության ինստիտուտ (ИНАСАН), Մոսկվա, ՌԴ)
գիտական խմբին։
Խումբն առաջադրվել է Ամստերդամի համալ
սարանի Անտոն Պանեկուկի անվան աստղագիտության ինստիտուտի (Anton Pannekoek
Institute for Astronomy, University of Amsterdam) և միաժամանակ Մոսկվայի ՌԴ ԳԱ
աստղագիտության ինստիտուտի (ИНАСАН)
կողմից՝ Զանգվածեղ կրկնակի աստղերի,
հատկապես
ռելատիվիստական
կրկնակիների և գրավիտացիոն ալիքների աղբյուրների
ձևավորման ոլորտում առաջնային ուսումնասի
րությունների համար։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մրցանակակիրներ
Էդվարդ վան դեն Հյովելը, Լև Յունգելսոնը և ՀՀ ԳԱԱ
նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը 2018 թ. մրցանակի
հանձնման արարողության ժամանակ

Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազ
գային գիտական մրցանակի համացանցային
կայքէջն է` http://vaprize.sci.am։

¶ÆîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐàôØ | ¹1. 2019

2014 – Ֆելիքս ԱՀԱՐՈՆՅԱՆ (FELIX AHARONIAN,
Դուբլինի
առաջատար
հետազոտությունների
ինստիտուտ,
Իռլանդիա
և Միջուկային ֆիզիկայի Մաքս Պլանկի
ինստիտուտ, Հայդելբերգ, Գերմանիա)։ Առա
ջադրվել է Իտալիայի Դեի Լինչեի ազգային
ակադեմիայի կողմից՝ բարձր էներգիաների
աստղաֆիզիկայի և տիեզերական արագարարների ֆիզիկայի ոլորտում նշանակալի ներդրման և չերենկովյան դիտակների տարածադիտական համակարգի մշակման գոր
ծում
առաջատար դերի համար, և համատեղ՝
Իգոր
ԿԱՐԱՉԵՆՑԵՎ (Игорь КАРАЧЕНЦЕВ,
Հա
տուկ աստղադիտարան (САО), ՌԴ) և
Բրենթ ԹԱԼԻ (Brent TULLY, Հավայան կղզի
ների համալսարանի Աստղագիտության ին
ստիտուտ, ԱՄՆ)։ Առաջադրվել են ՌԴ Հատուկ
աստղադիտարանի կողմից՝ Տեղական Տիե
զեր
քի տիեզերաբանության մեջ հիմնարար
ներդրման համար։
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
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Փետրվարի 26-ին ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադե
միայում (ԳԱԱ) «Հայկական գե
նոմ» նախագծի շրջանակներում
տեղի ունեցավ աշխատանքա
յին հանդիպում, որին մասնակ
ցում էին ՀՀ ԳԱԱ գի
տա
կան
կազմակերպությունների,
ՀՀ
առաղջապահության նախարա
րության, բժշկական հաստա
տությունների, ԲՈՒՀ-երի, բա
րեգործական հիմն ադրամն երի
ներկայացուցիչներ:
Նախագծի քննարկումը կազ
մակերպել էր ՀՀ ԳԱԱ բնական
գիտությունների բաժանմունքը:
ՀՀ առողջապահության նա
խարարությունը և ՀՀ ԳԱԱ մո
լեկուլային կենսաբանության
ինստիտուտը պետք է համա
տեղ մշակեն «Հայկական գե
նոմ» նախագծի մանրամասն
ռազմավարություն,
ճանա
պարհային քարտեզ և բյուջեի

ժամանակացույց, աշխատեն
պոտենցիալ հետաքրքրություն
ունեցող անձանց շրջանակի
հստակեցման և ներդրողների
ներգրավման ուղղությամբ:
Հանդիպման
ընթացքում
«Հայկական գենոմ» նախա
գիծը ներկայացրեց ՀՀ ԳԱԱ
մոլեկուլային կենսաբանութ
յան ինստիտուտի տնօրեն Ար
սեն Առաքելյ անը: «Հայկական
գենոմ» նախագիծն ուղղված
է մեր երկրում գենոմիկա
յի ոլորտի զարգացմանը, որը
դրական ազդեցություն կու
նե
նա ՀՀ ԳԱԱ բնա
կան գի
տությունների բաժանմունքի
ինստիտուտների հետազոտա
կան
հնարավորությունների
ընդլայնման, կիրառական գի
տության և հանրային առող
ջապահության արդյունավետ
քաղաքականության մշակման
համար:

«Սույն նախագծով Հայաստանը հնարավորություն է
ստանում համալրելու գենո
մի վերծանման նմանօրինակ
ազգային նախաձեռնությունների շարքը, որոնք արդեն մեկնարկել են աշխարհի տար
բեր երկրներում` ԱՄՆ-ում,
Մեծ Բրիտանիայում, Ռուսաստանում, Էստոնիայում, Թուրքիա
յում»,- ա
սաց ՀՀ ԳԱԱ
բնական գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար Ռուբեն Հարությունյանը:
Հանդիպման
մասնակից
ները կարևորեցին նախագծի
իրականացումը և նախագծի
շրջանակներում
համագոր
ծակցելու
պատրաստակա
մություն հայտնեցին:
ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկատվական-վերլուծական ծառայություն
27.02.2019 թ.

Ի ԴԵՊ

Մանչեստրում
(Անգլիա)
տեղի ունեցած նորաձևութ
յան հերթական ցուցադրութ
յան ընթացքում ներկայացվել
է գրաֆենի (ածխածնի ատոմ
ների շերտից կազմված չա
փազանց ամուր և հաղորդիչ
նյութ) տարրեր պարունակող
գործվածքից կարված զգեստ:
Զգեստի գոտու ներսում տե
ղադրված է կուտակիչ, շարժ
ման տվիչ և միկրոպրոցեսոր:
Երբ այդ զգես
տը կրո
ղը խոր
շունչ է քա
շում, զգես
տը կա
պույտ լույս է ար
ձա
կում, իսկ
մակերեսային
շնչառության
ժամանակ՝ կանաչ լույս:

Անգլիայում թեյի սպառումը
խիստ աճում է ընտրություննե
րից առաջ և դրանց արդյունք
ները հրապարակելուց անմի
ջապես հետո:

Անգլիացի
բժիշկ
Ջեմս
Պարկինսոնին (1755-1824) մեր
օրերում հիշում են առաջին
անգամ նկարագրած «դող
դողացող կաթված» հիվան
դության շնորհիվ, որը հրա
պարակումից 60 տարի անց
անվանվեց
պարկինսոնիզմ:
Բայց
ժամանակակիցներին
նա ավելի հայտնի էր որպես
առաջին հնէաբաններից մե
կը, քարացուկներ հավաքող և
«Հին աշխարհի օրգանական
մնացորդներ» (1804-1811) եռա
հատոր աշխատության հեղի
նակ: Պարկինսոնն աղետնե
րի տեսության կողմն ակից էր:
Այդ տեսությունը բացատրում
էր կենդանիների շատ տեսակ
ների լիակատար ոչնչացման
փաստը պարբերաբար տե
ղի ունեցող համաշխարհային
աղետներով՝ նման աստվա
ծաշնչյան ջրհեղեղին, որից հե
տո կենդանի բնությունն ամ
բողջությամբ փոփոխվում է:

Կորեական
ժողովրդա
կան բժշկության մեջ վաղուց ի
վեր կի
րառ
վում է կար
միր լո
բու եփուկը: Ուսումն ասիրելով
այդ բույսի բաղադրությունը՝
կորեացի բժիշկները վերջերս
հայտնաբերել են դրանում
օլեանոլային թթվի ացետատ,
որը բուժում է բորբոքումն երը,
լյարդն ու երիկամն երը պաշտ
պանում
ախտահարումից:
Փոր
ձե
րը ցույց են տվել, որ
այն նաև ար
գե
լա
կում է բջիջ
ների մահացումը և բորբոք
ման գործընթացներին մաս
նակցող որոշ սպիտակուցների
ակտիվությունը: Միացությունը
դրսևորում է նաև հակաշա
քարախտային և հակաուռուց
քային ակտիվություն: Նա
խատեսվում է կարմիր լոբու
հի
ման վրա ստեղծ
ված նոր
դեղամիջոցի թողարկում. ար
տոնագիրն արդեն ստացվել է:

Ինչո՞ւ են բժշկական կրտսեր
անձնակազմի
անդամն ե
րին անվանում «բուժքույրեր»:
Բանն այն է, որ մի
ջին դա
րերում
հիվանդանոցներում
բուժվողներին խնամում էին
միանձնուհիները՝ վանական
ների համայնքի քույրերը:
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Կոնֆետների
սպառման
հարցում շվեդներն զբաղեցնում
են առաջին տեղը՝ տարեկան 17
կգ, իսկ մեկ շնչի հաշ
վով շա
քարի սպառումը հասնում է
մինչև 50 կգ: Իրավիճակը չի
փրկում անգամ կես դար առաջ
հաստատված
ավանդույթը,
որն ուղղված էր ոսկրափուտից
(կարիես)
պաշտպանվելուն,
այն է՝ օգտագործել քաղցրա
վենիք միայն շաբաթ օրերին:

ԼՈԲՈՒՑ
ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ
ԴԵՂԱՄԻՋՈՑ
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ՌՈՄԻԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Գիտական հետաքրքրությունների
ոլորտը՝ բարձրամոլեկուլային միա
ցությունների քիմիա, ֆիզիկաքիմիա
կան գործընթացներ լուծույթներում,
բնական կլանիչների վերափոխում
և կիրառում, կենսաանօրգանական
քիմիա

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Քիմիական գիտությունների դոկտոր
Գիտական հետազոտությունների
ոլորտը՝ մակերևութային ակտիվ նյու
թերի քիմիա, կենսաէկոլոգիական և
կենսաանօրգական քիմիա, բնական
կլանիչների վերափոխում և կիրառում

ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ
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արորակ հիվանդութ
յունների վաղ ախտո
րոշումը և դրանց դեմ պայքա
րի հարցերն անմիջականորեն
կապված են ավելի ընդհա
նուր պրոբլեմն երի՝ աշխա
տանքի հիգիենիայի, շրջակա
միջավայրի պահպանության և
կենցաղի հետ:
Բազմաթիվ հետազոտութ
յուններում
մանրամասնո
րեն վերլուծվել են արտա
քին միջավայրի զանազան
քաղցկեղածին
ազդակնե
րի, արտադրական ոլորտ
ների,
սննդանյութերի
և

դեղանյութերի
վերաբերյալ
առկա փաստական նյութերը,
բացահայտվել է դրանց դերը
քաղցկեղով
հիվանդանալու
գործընթացում: Պարզվել է,
որ քաղցկեղով հիվանդանա
լու դեպ
քե
րի 80 %-ը կապ
ված
է սկզբունքորեն վերացնելի
գործոնների հետ:
Խորհրդային
գիտնական
Չակլինի ուսումն ասիրություն
ներից պարզվել է, որ ըստ չա
րորակ ուռուցքների ընդհանուր
ցուցանիշի՝
Ինդոնեզիայում
ստամոքսի քաղցկեղով հի
վանդների թիվը կազմում է 1 %,

իսկ Ճապոնիայում՝ 45-50%, այն
դեպքում, երբ Ճապոնիայում
բերանի խոռոչի քաղցկեղով
հիվանդների թիվը 0,1% է, իսկ
Հնդկաստանում՝ մինչև 45%, և
այդ տարբերությունները կապ
ված են կեն
ցա
ղի, սնման և
վարքագծի ու ազգային սովո
րույթների հետ:
Սն
վե
լը մեծ դեր ու
նի մար
դու կյան
քում, և 
դա պայ
մա
նավորված է ոչ միայն նրանով,
որ սնվելիս մարդն ընդունում
է իր կենսունակության պահ
պանման համար անհրաժեշտ
տարբեր բնույթի սննդամթերք

ներ, այլև նրա
նով, որ ճիշտ
սնվելով՝ մարդը պահպանում
է ֆիզիկական և հոգեկան
առույգությունը, մարմն ի ու
կեցվածքի
բարետեսությու
նը, աշխատունակությունը և
այլն: Դեռևս մեր նախնիները
գի
տեին, որ սննդով կա
րե
լի է
հիվանդին բուժել կամ ընդհա
կառակը՝ անկանոն սնվելը և
շատակերությունը կարող են
մարդուն հիվանդացնել: «Առա
վոտյան ինքդ կեր, կեսօրին ու
տելիքդ կիսիր ընկերոջդ հետ,
իսկ երեկոյան՝ տուր թշնամուն»
ասացվածքում խտացված է
սնվելու նկատմամբ ժողովրդա
կան իմաստությունը: Մարդու
կյանքում սնվելու ճիշտ կազմա
կերպման և դրա դերի ու նշա
նակության մասին մեր գիտե
լիքների և պատկերացումն երի
զարգացմանը զուգընթաց, ի
հայտ են գա
լիս նո
րա
նոր եր
ևույթներ, որոնք անմիջապես
կապված են սնվելու և սննդա
մթերքի հետ:
Սնունդը կարող է պատ
ճառ դառնալ մարդու օրգա
նիզմում չարորակ նորագո
յացումն երի առաջացման և
զարգացման, որը պայմանա

վոր
ված է մի շարք սննդա
յին
գործոնների անբավարարութ
յան կամ ավելցուկի հետևան
քով նյութափոխանակության
խանգարումով: Բացի այդ,
սննդի մեջ կա
րող են պա
րունակվել բնական քիմիա
կան քաղցկեղածիններ: Նման
նյու
թեր կա
րող են սննդի մեջ
անցնել
շրջապատից
կամ
առաջանալ սննդամթերքնե
րի վերամշակման կամ պատ
րաստման
տեխնոլոգիայի
խախտման հետևանքով: Մի
շարք երկրներում քաղցկեղի
առաջացման
պատճառների
ուսումն ասիրությունը ցույց է
տվել, որ սնվե
լը մեծ դեր ու
նի հատկապես աղիքաստա
մոքսային
համակարգում,
կրծքագեղձերում,
արգան
դում և շագանակագեղձում
ուռուցքների առաջացման և
զարգացման
գործընթաց
ներում: Սնվելու գործոնի հետ
կապված քաղցկեղով հի
վանդների թիվը կազմում
է քաղցկեղով հիվանդնե
րի ընդ
հա
նուր թվի մո
տավորապես 40 %-ը,
իսկ ստամոքսի, ուղիղ
աղիքի և կրծքագեղ

ձերի քաղցկեղի դեպքում՝
35 %-ը:
Վերջին
տասնամյակնե
րում մարդուն պաշտպանելը
շրջակա միջավայրի աղտոտ
վածությունից, որը պայմանա
վորված է մարդու կենսագոր
ծունեության
մնացուկներով
և վերջանյութերով, դարձել է
ժամանակի հրամայականը: Այ
սօր բազմակողմանիորեն ու
սումն ասիրվում է շրջակա մի
ջավայրի աղտոտվածության
բնույթը և դրա ազդեցությունը
կենդանի օրգանիզմն երի վրա:
Մարդը միշտ էլ շրջապատված
է եղել քիմիական քաղցկեղա
ծին նյութերով, սակայն մար
դու ինտենսիվ գործունեութ
յան հետևանքով օդում, ջրում
և հողում մեծ չափով մեծացել
է այդ նյութերի պարունակութ
յունը:
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Սննդամթերքի
աղտոտ
ման աղբ
յուր կա
րող են լի
նել բնամթերքները և հումքի
տեխնոլոգիական
մշակու
մը (տապակում, չորացում և
ծխահարում կամ ապխտում):
Քաղցկեղածինների
հիմն ա
կան աղբյուրն են բուսական
ծագում ունեցող մթերքնե
րը, որոնք մարդն օգտագոր
ծում է անմիջապես, և որոնց
միջոցով քաղցկեղածինները
կուտակվում են մսի, կաթի,
ձվի և կենդանական ծագում
ունեցող այլ գյուղատնտե
սական մթերքների մեջ: Այս
պես, կան տվյալ
ներ, որ մար
դը մեկ օ
րում ջրի, բու
սա
կան
յուղի և բանջարեղենի հետ
օգտագործում է քաղցկեղա
ծին բազմացիկլիկ արոմատիկ
ածխաջրածիններ 1:10:100 հա
րաբերությամբ: Հատուկ ու
շադրության է արժանի այդ
ածխաջրածինների
գոյութ
յունն ապխտած մթերքներում
և ծխեցրած մրգերում: Դա
չպետք է զարմանք առաջաց
նի, քա
նի որ փայ
տի կամ այլ
վառելիքի
այրման
ժամա

նակ առաջանում են բազմա
ցիկլիկ արոմատիկ ածխաջ
րածիններ: Պարզվել է, որ
կա որոշակի կապ ապխտած
մթերքների օգտագործման և
ստամոքսի ու կերակրափողի
չարորակ ուռուցքի առաջաց
ման միջև: Օրինակ՝ ծովափն
յա ձկնորսական ավաններում,
որտեղ շատ են ուտում ապխ
տած ձուկ, ստամոքսի չարո
րակ ուռուցքով հիվանդանա
լու հավանականությունը մոտ
3,5 անգամ մեծ է, քան ծովից
հեռու ապրող բնակչության
շրջանում:
Հայտնի է, որ պարենա
հումքի
տեխնոլոգիական
մշակման ժամանակ կարող
է տեղի ունենալ քաղցկե
ղածիններով աղտո
տում, ինչ
պես նաև
դրանց առաջա
ցում սննդա
մթերքնե
րից:

Սննդի մեջ ճարպերը չարո
րակ նորագոյացումն եր առա
ջացնելու ավելի մեծ հավա
նականություն ունեն: Պարզվել
է, որ սննդի մեջ ճար
պե
րի
մեծ պարունակությունը մե
ծացնում է հաստ ա
ղի
քի, շա
գանակագեղձի և կրծքագեղձի
քաղցկեղով
հիվանդանալու
վտանգը: Կենդանիների կե
րի մեջ ճարպերի ավելացու
մը նպաստում է ուռուցքների
առաջացմանը, ուստի շատ
հետազոտողներ այն միտքն
են արտահայտում, որ ճար
պերն ունեն քաղցկեղածին
ազդեցություն: Այն երկրնե
րում, որտեղ քիչ են օգտագոր
ծում կենդանական ճարպեր և
կենդանական ծագում ունե
ցող սննդամթերքներ (օրի
նակ՝ Ճապոնիա, Չինաստան,
Կորեա, Հարավային Ամերիկա
յի և Ասիայի երկրներ), ավելի
քիչ է հանդիպում հաստ աղի
քի և ուղիղ աղիքի քաղցկեղ,
քան Հյուսիսային Ամերիկայում
և Եվրոպայում, որտեղ կենդա
նական ճարպերի օգտագոր
ծումը մի քանի անգամ ավելի
է: 
Բանն այն է, որ ճար
պե
րի
ազդեցությամբ
արագանում
է լեղու արտադրությունը և
լեղաթթվի ու խոլեստե
րինի մուտքը հաստ
աղիք,
որտեղ
մ ի կր ո ֆլո 
ր այ ի

ազդեցությամբ
առաջանում
են դրանց օքսիդացման նյու
թեր, որոնք ունեն քաղցկե
ղածին հատկություններ: Ցույց
է տրվել, որ մկնե
րի մաշ
կի
տակ
լեղաթթու
ներարկե
լիս առաջանում է սարկոմա:
Հաս

տատ
վել է նաև, որ ճար
պային սննդակարգը (դիետա)
մեծացնում է քաղցկեղով հի
վանդանալու վտանգը:
Հայտնի է, որ լիպիդնե
րի
օքսիդացման
նյութերը,
որոնք առաջանում են մթերք
ների տապակման գործընթա
ցում երկար ժամանակ ճար
պերի
տաքացումից,
ունեն
քաղցկեղածին ազդեցություն:
Տապակման ժամանակ սննդա
յին ճարպերը տաքանում են
մինչև 160-200 0C, իսկ ամանի
հետ շփման տե
ղե
րում՝ մինչև
0
400-600 C: Տան պայմաննե
րում դրանք օգտագործվում են
մեկ անգամ, իսկ հասարակա
կան սննդի կետերում՝ բազմա
կի ան
գամ, ո
րը խիստ վտան
գավոր է: Շատ հետազոտողներ
ցույց են տվել, որ գերտաքաց
ված ճարպերն ունեն քաղցկե
ղածին հատկություններ: Այս
պիսով՝ մեծ քանակությամբ
կենդանական ճարպերի, մսի
և կենդանական ճարպերով
հարուստ այլ մթերքների օգ
տագործումն ակտիվացնում է
այն մանրէների կենսագործու
նեությունը, որոնք օքսիդաց
նում են խո
լես
տե
րինն ու լե
ղաթթուն՝ դրանք վերածելով
քաղցկեղածին մետաբոլիտնե
րի:
Քիմիական քաղցկեղածին
ներից են նիտրոզոամի նները,
նիտրատները և նիտրիտները:
Նիտրոզոամի նները ցուցաբե
րում են ուժեղ քաղցկեղածին
հատկություններ: Նման միա

ցություններ կարող են առա
ջանալ մի շարք ամի նամիա
ցությունների և նիտրիտների
փոխազդեցությունից, սակայն
դրանք առաջացնող ռեակ
ցիա
նե
րը ճնշվում են և 
չեն
ընթանում մի քանի հակաօք
սիդիչների
ներկայությամբ
(վիտամի ն C, բութիլօքսիտո
լուոլ ևայլն):
Նիտրոզոամինները պարու
նակվում են շատ սննդամթերք
ներում, հատկապես մսեղենի և
ձկնեղենի մեջ: Դրանք կարող
են սննդամթերքի մեջ անցնել
պեստիցիդներից:
Նիտրոզոմիացությունների ելանյութերը
(ամինա- և ամիդամիացություն
ներ, նիտրատներ և նիտրիտներ)
նույնպես պարունակվում են
շատ սննդամթերքներում:
Մսի և ձկան տապակման ու
ապխտման ժամանակ սպիտա
կուցների քայքայումից առաջա
նում են նիտրոզոմիացություն
ներ: Մեկ անգամ ուտելիս
մարդն ընդունում է մոտավո
րապես 10 մգ տարբեր նիտրո
զոմիացություններ: Մյուս կող
մից, նիտրատները և նիտրիտները բնական միացութ
յուններ են, և դրանց քանակը
սննդամթերքներում կախված է
հողի բնույթից ու օգտագործ
վող ազոտային պարարտան
յութերի քանակից: Բացի այդ,
որպես պահածոյացնող նյու
թեր, նիտրիտներն ավելացվում
են մթերքներին՝ լավացնելով
մսեղենի և ձկնեղենի գույնը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ արգել
ված է նիտրատներ ավելացնել
մանկական սննդամթերքներին:
Քանի որ նիտրոզոմիացութ
յունների օրգանիզմ մուտք
գործելն անխուսափելի է, ապա
անհրաժեշտ են արդյունավետ
միջոցներ, որոնք կարգելակեն

դրանց քաղցկեղածին ազդե
ցությունը:
Քաղցկեղածին հատկությունով օժտված են հատկապես
դիօքսինները և բազմացիկլիկ
արոմատիկ ածխաջրածիննե
րը:
Դիօքսիններն ուժեղ թունա
վոր միացություններ են, որոնք
ունեն ձևափոխիչ (մուտագեն),
քաղցկեղածին և տեռատոգեն
(հրեշածին) հատկություններ:
Դրանք սննդամթերքի և ջրի
աղտոտման իրական վտանգ
են: Դիօքսինները պլասմասա
ների,
թունաքիմիկատների,
թղթի և տերևաթափիչների (դե
ֆոլիանտ) արտադրության երկ
րորդային նյութեր են: 1969 -1971
թթ. վիետնամական պատե
րազմի ընթացքում ամերիկյ ան
ինքնաթիռները 57 հազար տոն
նա տերևաթափիչ են թափել
Հարավային Վիետնամի տա
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րած
քի վրա, ո
րի մեջ պա
րու
նակվել է 3 . 10-4 % դիօքսին: Դրա
հետևանքով ազգաբնակչության
շրջանում առաջացել են բազ
մաթիվ հիվանդություններ՝ այդ
թվում՝ նաև ուռուցքաբանական:
Այդ պատերազմի հետևանքնե
րը ցույց տվեցին, թե դիօքսին
ներն ինչ ա
հա
վոր վտանգ են
ներկայացնում ամբողջ մարդ
կության համար:
Դիօքսիններ հայտնաբերվել
են մետալուրգիական, փայ
տամշակման և թղթի արդյու
նաբերությունների
թափոն
ներում: Դրանք առաջանում
են աղբի այրման վառարան
ներում՝ թափոնների վերաց
ման ժամանակ, ջերմաէլեկտ
րակայաններում,
սինթետիկ
ծածկույթների և յուղի այրման
ժամանակ, քաղաքային աղ
բավայրերում, առկա են ավ
տոմեքենաների արտանետած
գազերում, այսինքն՝ գործնա
կանորեն այնտեղ, որտեղ քլո
րի (բրոմի) իոնները կարող են
թթվային միջավայրում փո
խազդել ակտիվ ածխածնի
հետ: Դասական դիօքսին է 2,
3, 7, 8-քառաք
լոր երկբեն
զո
դիօքսինը, որի ազդեցությունն
ավելի ուժեղ է, քան ցիանիդ
ների, ստրիխնինի, զոմանի
կամ զարինի ազդեցությունը:
Ընկնելով
շրջակա
մի
ջավայր՝ դիօքսինները կու
տակ
վում են հո
ղում, ջրամ

բարներում
և
ակտիվորեն
տեղաշարժվում են սննդա
յին շղթայով: Մարդու օրգա
նիզմ դիօքսինները թափան
ցում են հիմնա
կա
նում սննդի
հետ: Դրանց պարունակությու
նը համեմատաբար մեծ է կեն
դանական ճարպերում, մսի և
ձկան մեջ, կաթնամթերքներում
(որքան ճարպոտ է մթերքը,
այն
քան մեծ է դիօք
սի
նի պա
րունակությունը): Հետաքրքիր
է, որ կովի կաթի մեջ դիօքսի
նի պարունակությունը 40 - 200
անգամ գերազանցում է դրա
պարունակությանը կենդանու
մսի մեջ: Դիօքսինի աղբյուր
են նաև կարտոֆիլը և արմա
տապտուղները:
Դիօքսինի համար գոյութ
յուն չունի «թույլատրելի կոն
ցենտրացիա» հասկացությու
նը, քանի որ ցանկացած
քանակով այն թունավոր է:
Փոքր չափաբաժիններով դիօք
սինները ձևափոխիչներ են,
տարբերվում են կուտակիչ
հատկությամբ,
արգելակում
(դանդաղեցնում) են օրգանիզ
մի տարբեր ֆերմենտային հա
մակարգերի գործունեությունը:
Դրանց վտանգն այնքան մեծ է,
որ դրանք դասվում են գերթու
նավոր նյութերի խմբին:
Սանիտարական
նորմերի
հաստատումը տարբեր երկր
ներում հիմնվում է տարբեր
չափանիշների վրա: Օրինակ՝

Եվրոպայում որպես հիմք ըն
դունվում է ուռուցքածին ցու
ցանիշը, այսինքն՝ քաղցկե
ղային ուռուցք առաջացնելու
հնարավորությունը, ԱՄՆ-ում՝
իմունաթունային
ցուցանի
շը, այսինքն՝ իմունային հա
մակարգի ճնշումը: Օրական
թույլատրելի
չափաբաժինն
այն
պես է հաշվ
վում, որ 70
տարվա ընթացքում մարդու
օրգանիզմ ներմուծվի օրական
10-11 գ/կգ-ից ոչ ավել քաղցկե
ղածին նյութ:
Դիօքսինների դեմ պայքա
րը մղվում է համաշխարհային
մասշտաբով:
Հիմն ականում
դա կապված է տեխնոլոգիա
կան գործընթացների կատա
րելագործման հետ: ԱՄՆ-ում
և
Արևմտյան
Եվրոպայում
աշխատանքներ
են
տար
վում կենցաղային աղբի տե
սակավորման և պլասմասե
իրերի անջատման ուղղութ
յամբ
(Շվեդիայում
դրանք
կատարվում
են
վաղուց):
Բացի այդ, շվեդներին հա
ջողվել է ստանալ դիօքսինա

զուրկ թուղթ: Գերմանիայում,
ԱՄՆ-ում, Նիդերլանդներում,
Ճապոնիայում աղբի այրման
գործարանների
վերազին
ման շնորհիվ դիօքսինների
առաջացումը հասցվել է նվա
զագույնի, իսկ Ֆրանսիայում
մշակվել են հակադիօքսի
նային զտիչներ: Ցավոք, մեր
հանրապետությունում աղբա
վայ
րե
րը զօր ու գի
շեր ծխում
են՝ սփռելով մահաբեր նյու
թեր հանրապետության ամ
բողջ տարածքում:
Անհ
րա
ժեշտ է նշել, որ
որոշ նյութեր (օրինակ՝ կա
պարը, կադմիումը, սնդիկը,
նիտրատները,
քլորֆենոլնե
րը, ծծմբի միացությունները)
և գործոններ (օրինակ՝ ճա
ռագայթումը) մեծացնում են
դիօքսիների ազդեցության չա
փը (սիներգիզմի երևույթ):
Բազմացիկլիկ
արոմա
տիկ ածխաջրածինների շուրջ
200 ներկայացուցիչներ ու
ժեղ քաղցկեղածիններ են:
Համեմատաբար ուժեղ քաղց
կեղածին է 3,4-երկեթիլբեն
զապիրենը: Թույլ քաղցկե
ղածիններից են անտրացենը,
ֆենանտրենը, պիրենը և այլն:
Բազմացիկլիկ
արոմատիկ
ածխաջրածինների
քաղցկե
ղածին ակտիվությունը 70-80
%-ով պայմանավորված է բեն
զապիրենով, ուստի սննդա
մթերքում բենզապիրենի ներ
կայությամբ կարելի է դատել
նշված
նյութերով
դրանց
աղտոտման մակարդակի և
մարդու համար ուռուցքաբա
նական վտանգի աստիճանի
մասին: Քաղցկեղածին բազ
մացիկլիկ ատոմատիկ ած
խաջրածինները բնության մեջ
առաջանում են ոչ կենսածին
գործընթացների հետևանքով:
Այսպես, տարեկան մթնոլորտ

է անցնում բնական ծագումով
հազարավոր տոննա բենզա
պիրեն, հիմն ականում՝ տեխ
նածին աղբյուրների հաշվին:
Բազմացիկլիկ
արոմատիկ
միացություններ առաջանում
են նավթամթերքների, ածու
խի, փայ
տի, աղ
բի, սննդի և
ծխախոտի այրման ժամանակ,
ընդ որում, որքան ցածր է ջեր
մաստիճանը, այնքան շատ է
դրանց քանակը:
Էկոլոգիական մաքուր բույ
սերից ստացված սննդային
հումքում բենզապիրենի կոն
ցենտրացիան 0,03 - 0,1 մկգ/կգ
է: Կախված ջերմային մշակման
պայմաններից՝ դրա պարու
նակությունը կարող է հասնել
50 մկգ/կգ-ի: Սննդամթերքի
փաթեթավորման պոլիմերային
նյութերը կարող են ունենալ
որոշակի դեր սննդամթերքը
դրանով աղտոտման գործըն
թացում: Օրինակ՝ կաթի յուղը
լուծահանում է թղթապարա
ֆինային տոպրակի կամ բա
ժակների մեջ պարունակվող
բենզապիրենի 95 %-ը: Շատ
մեծ է բենզապիրենի պարու
նակությունը ծխախոտածխում:
Սննդի միջոցով մարդը տա
րե
կան ստա
նում է 0,006 մգ
բենզապիրեն: Շատ աղտոտ
ված շրջան
նե
րում այդ կոն
ցենտրացիան կարող է աճել 5
և ավելի անգամ: Մթնոլորտում
բենզապիրենի
սահմանային
թույլատրելի կոնցենտրացիան
0,1 մկգ/100 մ3 է, ջրամբարնե
րի ջրում՝ 0,005 մգ/լ, հո
ղում՝
0,2 մգ/կգ:
Բենզապիրեն
հայտնա
բերվել է հացի մեջ, կանաչե
ղենում, մրգերում, մարգա
րինում, բուսական յուղում,
ջերմամշակված սուրճի հա
տիկներում, ապխտած մթեր
քում, տապակած մսի մեջ: Ընդ

որում, դրա պարունակութ
յունն էապես տատանվում է՝
կախված տեխնոլոգիական և
խոհարարական
մշակումից
կամ շրջակա միջավայրի աղ
տոտման աստիճանից:
Այժմ անդրադառնանք ՀՀ
ազգաբնակչության ուռուցքա
բանական վիճակին:
2015 թ. «World Life Expectancy»
կազմակերպությունը
հրատարակել է տվյալներ աշ
խարհի տարբեր երկրներում
քաղցկեղից մահացության վե
րաբերյալ: Պարզվել է, որ 172
երկրների շարքում ՀՀ-ն առա
ջին տե
ղում է: Ըստ ա
ռող
ջա
պահության համաշխարհային
կազմակերպության տվյալնե
րի՝ ուռուցքային հիվանդութ
յուններից
մահացությունը
ՀՀ-ում կազ
մում է 230 դեպք՝
հարյուր հազար մարդու հաշ
վով: 2017 թ. այդ թիվը դարձել
է 196 (երկ
րորդ տեղ): Աղյու
սակ 1-ում բերված են մի շարք
երկրների տվյալներ:
Ներկայացված
տվյալ
ներն, իրոք, խիստ մտահոգիչ
են: Մահացության բարձր մա
կարդակի հիմն ական պատ
ճառ
նե
րից մեկն էլ այն է, որ
հի
վանդ
նե
րի 50 - 60%-ի մոտ
հիվանդությունն
ախտորոշ
վում է միայն 3-րդ կ
ամ 4-րդ
փուլում, երբ բժշկական մի
ջամտությունը, որպես կա
նոն, անարդյունավետ է: Դա
է պատ
ճա
ռը, որ ՀՀ-ում ու
ռուցքային հիվանդների կյան
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Մ ահ ացությ ուն ը քաղցկեղի բոլ որ տեսակն երից 2017 թ.
(100000 մարդու հաշվով)

54

Զբաղեցրած
տեղը

Երկիր

Թիվը

Զբաղեցրած
տեղը

Երկիր

Թիվը

1

Մոնղոլիա

197

55

Իտալիա

122

2

Հայաստան

196

61

Ավստրիա

121

3

Ղազախստան

195

69

Կանադա

118

14

Ռուսաստան

186

74

Իսրայել

115

30

Չինաստան

139

78

ԱՄՆ

114

34

Ֆրանսիա

136

79

Ճապոնիա

113

37

Մեծ
Բրիտանիա

134

86

Ավստրալիա

111

45

Բելառուս

130

164

Հնդկաստան

72

53

Գերմանիա

126

183

ԱՄԷ

46

քի տևողությունը մոտ 30%-ով
քիչ է, քան եվրոպական երկր
ներում: ՀՀ-ում ուռուցքային
հիվանդությունների
բարձր
մակարդակն ունի մի քանի
պատճառ:
Հիվանդությունն
առաջացնող երեք հիմն ական
պատճառումն երից
ամե նա
հիմն ականն անորակ սնունդն
է: Այստեղ կարևոր է սննդամ
թերքի
վերամշակման
և
պահպանման տեխնոլոգիան:
Հատկապես դա վերաբերում
է ներմուծվող սննդամթերք
ներին, քանի որ գրեթե բացա
կայում է վերահսկողությունը
դրանց որակի նկատմամբ (հի
շենք, թե 1990 - 2000 թթ. մեր
ժողովուրդն ինչպես և ինչով
է սնվել): Կարևոր է նաև տա
րածաշրջանի վիճակը, որտեղ
աճեցվում է տվյալ բուսատե
սակը: Հետազոտությունները
ցույց են տալիս, որ հանքարդ
յունաբերական շրջաններում
սննդային նշանակության բույ
սերում մեծ է ծանր մետաղնե
րի պարունակությունը:
Մեր ուսումն ասիրություն
ների արդյունքները բերված են
Աղյուսակ 2-ում, որի տվյալնե

րից հետևում է, որ հանքարդ
յունաբերական շրջաններում
մոլիբդենի, պղնձի և կապարի
պարունակությունը
տասն
յակ ան
գամ մեծ է նոր
մա
յից:
Համեմատության համար բեր
ված է նաև Դիլիջանից վերց
ված նմուշներում մետաղնե
րի պարունակությունը, որը
նորմայի սահմաններում է:
Այս տվյալներից հետևում է,
որ
հանքարդյունաբերական
շրջաններում եղինջի օգտա
գործումը (կարելի է ասել
նաև մյուս բուսատեսակների
մասին) վտանգում է ազգաբ

նակչության
առողջությունը:
Իտալացի
գիտնականների
հետազոտությունը
նույնպես
ցույց է տվել, որ ՀՀ հանքարդ
յունաբերական
շրջանների
բուսականության մեջ մեծ է
ծանր մետաղների պարունա
կությունը:
Ուռուցքաբանական տեսա
կետից շատ վտանգավոր է
ծուխը: Ծխախոտածուխը պա
րունակում է ուժեղ քաղցկե
ղածին հատկությամբ շուրջ 20
նյութ (բազմացիկլիկ արոմա
տիկ ածխաջրածիններ, նիտ
րոզոմիացություններ, արոմա
տիկ ամի ններ և այլն), որոնց
քանակը հատկապես մեծ է
ծխախոտակուպրի մեջ:
Պետք է նկատի ունենալ,
որ ծխա
խո
տի ած
խի հետ օր
գանիզմ են թափանցում նաև
ճառագայթաակտիվ
տար
րեր, որոնցից ամե նավտան
գավորը պլուտոնիում -210-ն է,
որը թույլատրելի չափաբա
ժինը զգալիորեն գերազան
ցող
կոնցենտրացիաներով
կուտակվում է բրոնխներում,
թոքերում, երիկամն երում և
լյ արդում: Քաղցկեղային ու
ռուցքների
զարգացմանը
նպաստում է ծխելու և ալկոհո
լի, հատ
կա
պես թունդ սպիր
տային խմիչքների, ընդուն

Աղյուսակ 2
ՀՀ տարբեր վայրե րում աճող եղինջում ծանր մետաղ
ների տոկոսային պարունակությունն ըստ դրանց
մոխրի զանգվածի
Վայր

Մետաղի պարունակությունը, %
Mo

Cu

Pb

Քաջարան

0,190

0,070

0,030

Ախթալա

0,003

0,110

0,018

Դիլիջան

0,001

0,004

0,001

Նորմա

0,001

0,005

<0,001

ման համադրումը: Այս երկու
գործոնները փոխադարձաբար
ուժեղացնում են յուրաքանչ
յուրի ազդեցությունը: Ալկո
հոլը, բացի լորձաթաղանթի
վրա այրող ազդեցությունից,
ծխախոտածխում պարունակ
վող քաղցկեղածին նյութերի
լավ լու
ծիչ է և 
հեշ
տաց
նում է
աղիքաստամոքսային համա
կարգում դրանց ներծծումը:
Անհ
րա
ժեշտ է նշել, որ աշ
խարհում ծխախոտի օգտա
գործմամբ ՀՀ-ը, հաշվարկած
ըստ ազգաբնակչության թվի,
առաջավոր դիրքերում է:
Վտանգավոր է նաև վա
ռելիքի
այրման
հետևան
քով
առաջացած
ծուխը:
Թափոնների և աղբի այրու
մից առաջացող ծխի վտան
գավորության մասին արդեն
նշվել է: Հետազոտությունները
ցույց են տվել, որ քաղցկեղա
ծին նյութեր առաջանում են
նաև փայտի այրման ժամա
նակ: Կա կարծիք, որ հայերը
շատ են սի
րում փայ
տի կրա
կի վրա խո
րո
վել միս, ձուկ,
հավ, բանջարեղեն, որը նույն
պես կա
րող է լի
նել քաղց
կե
ղային ուռուցքների առաջաց
ման պատճառներից մեկը:
Ինչպես ասում են, խորովածը
շատ հա
մեղ է, սա
կայն խո
րովելու գործընթացի ծուխը
թույն է: Նման եզրակացութ
յան են հանգել Հարավային
Կորեայի և ԱՄՆ-ի մասնա
գետները, նշելով, որ մանղա
լի ծուխն ա
ռա
ջաց
նում է ոչ
միայն քաղցկեղային հիվան
դություններ, այլ նաև հեղձուկ
(ասթմա):
Վիճակագրական
տվյալ
նե
րը ցույց են տա
լիս, որ մեր
հանրապետությունում ուռուց

քաբանական հիվանդություն
նե
րի 1/3-ը կապ
ված է մաշ
կի
քաղցկեղի հետ, որը հիմն ա
կանում հետևանք է արևի ազ
դեցության: Ինչպես երևում է
Աղյուսակ 1-ից, Մերձավոր Ար
ևելքի երկրներում բնակիչնե
րը քաղցկեղով ավելի քիչ են
հիվանդանում, քան ՀՀ-ում,
քանի որ պաշտպանվում են
արևից:
Քանի որ հնարավոր չէ բա
ցառել քաղցկեղածին միա
ցությունների մուտքն օրգա
նիզմ, ապա անհրաժեշտ է
օգտագործել այնպիսի արդ
յունավետ միջոցներ, որոնք
արգելակում են դրանց ու
ռուցքաբանական ազդեցութ
յունը: Դրանք հիմն ականում
հակաօքսիդիչներն են, այդ
թվում A, E, C վիտամի նները
և սելենը: Մեծ չափաբաժին
ներով սելենի բոլոր միացութ
յունները թունավոր են, սակայն
դրա փոքր քանակություններն
անհրաժեշտ են օրգանիզ
մին: Բացահայտվել է որոշա
կի համապատասխանություն
սննդում սելենի բարենպաստ
պարունակության և ուռուցքա
յին հիվանդություններից մա
հացության թվի միջև: Սելենը
կենդանիների օրգանիզմ է
մտնում սննդի հետ՝ տա
րե
կան մոտավորապես 55-100
մգ: Կան որոշակի բուսատե
սակներ, որոնք կուտակում են
սելեն, և որոնցում կենսաբա
նական կուտակման գործակի
ցը (չոր բույսում զանգվածային
բաժնի հարաբերությունը չոր
հողում զանգվածային բաժ
նին) բավական մեծ է: Այսպես,
սամիթի սերմում այն 30 միա
վոր է, եղինջում՝ 10,5, ալոեում՝
11,9, սև հաղարջի տերևներում՝

42, դդումի սերմում՝ 39 ևայլն:
Այսօր սելեն պարունակող դե
ղամիջոցներ
(Աստրագալ,
Նեոսելեն և այլն) օգտագործ
վում են մի շարք հիվանդութ
յունների
(սիրտ-անոթային,
ուռուցքաբանական, ալերգիկ,
իմունային համակարգի թու
լութ
յուն ևայլն) բուժ
ման և
նախապաշտպանական միջո
ցառումն երի համար:
Ուռուցքային հիվանդութ
յունների կանխարգելման և
նախապահպանության համար
շատ կարևոր են A, C և E վիտա
մինները: Հակաճառագայթային
և հակաուռուցքային հատ
կություն ունի վիտամի ն A-ի
նախավիտամի ն
β-կարոտի
նը և մյուս կարոտինոիդնե
րը, որոնք պարունակվում են
տարաբնույթ
սննդանյութե
րում և հակաօքսիդիչներ են:
Գոյություն ունի որոշակի հա
րաբերակցություն հակաօքսի
դիչների և քաղցկեղածինների
միջև: Երբ ինչ-ինչ պատ
ճառ
նե
րով խախտ
վում է այդ հա
վասարակշռությունն ի վնաս
հակաօքսիդիչների,
ապա
քաղցկեղածինները «գլուխ են
բարձրացնում»:
Հայաստանը հարուստ է
բազմատեսակ
բանջարե
ղեններով, մրգերով ու հա
տապտուղներով, որոնք մեր
սննդա
կար
գում պետք է մեծ
դեր ունենան: Անհրաժեշտ
է հնարավորինս խուսափել
ճարպային սննդից, ծխելու
կործանարար
սովորույթից,
սուրճի չարաշահումից՝ նպաս
տելով ուռուցքային գոյացում
ների վտանգը փոքրացնելուն
և առողջ ապրելակերպին:
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ՋՈՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Երկրաբանական գիտությունների
թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ.
երկրաֆիզիկայի և ինժեներային
սեյսմաբանության ինստիտուտի
տնօրեն, լաբորատորիայի վարիչ
Գիտական հետաքրքրության ոլորտը՝
երկրաֆիզիկա, ճարտարագիտական
սեյսմաբանություն, երկրաֆիզիկական
¬ սարքաշինություն

ՎԱՆԱՆԴ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտութ
յունների թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվ.
Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային
սեյսմաբանության ինստիտուտի
թեմատիկ խմբի ղեկավար,
առաջատար գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրության ոլորտը՝
երկրաֆիզիկա, սեյսմաբանություն,
ճարտարագիտական սեյսմա
բանություն
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նցյալ դարի 60-ական
թվականներից ՀՀ ԳԱԱ
Ա. Նազարովի անվ. Երկրաֆի
զիկայի և ինժեներային սեյս
մաբանության
ինստիտուտը
(ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ) Հայաստանում
երկրաֆիզիկայի և ինժեներա
յին սեյսմաբանության տեսա
կան և կիրառական խնդիր
ներով զբաղվող առաջատար
կազմակերպությունն է։
Ինստիտուտի
հիմն ադիր,
ականավոր գիտնական, ակա
դեմիկոս Ա. Նազարովի և
ավելի քան երեք տասնամյա
կի ընթացքում նրա ձևավորած
գիտն ակ ան-մասն ագետն եր ի
դպրոցի բեղմն ավոր գործու

նեության արդյունքում դրվել
և լուծվել են երկրաֆիզիկա
յի, ճարտարագիտական սեյս
մաբանության և սեյսմակայուն
շինարարության
տեսութ
յան և կիրառության բազմա
թիվ խնդիր
ներ, ո
րոնք կար
ևոր նշանակություն են ունեցել
մեր պետության սոցիալական
և տնտեսական զարգացման
գործում։
ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ում հիմնա
րար, գիտակիրառական և ճարտարագիտական հետազոտություններ են իրականացվում
ժամանակակից
երկրաֆիզի
կայի և ճարտարագիտական
սեյսմաբանության
տարբեր

բնագավառներում՝ երկրակեղ
ևի կառուցվածքի ուսումն ասի
րում, օգտակար հանածոների
հանքավայրերի,
էներգիայի
այլընտրանքային աղբյուրների
որոնման, հետախուզման մե
թոդների
կատարելագործում
և դրանց ծավալների, երկրաբ
նապահպանական իրավիճակի
գնահատում, երկրամագնիսա
կանության և հնէամագնիսա
կանության տարբեր խնդիր
ների լուծում, սեյսմիկության
ուսումն ասիրում, ուժեղ երկ
րաշարժերի հնարավոր կան
խագնահատում,
սեյսմակա
յուն շինարարության տեսական
հիմքերի
կատարելագործում,
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տարածքների և առանձին հրա
պարակների սեյսմիկ վտանգի
ու ռիսկի գնահատում, երկրա
ֆիզիկական սարքաշինության
հայրենական արտադրության
կազմակերպում և այլն։
Ներկայացնենք երկրաֆիզիկայի,
ճարտարագիտական
սեյսմաբանության, սեյսմակա
յուն շինարարության և երկ
րաֆիզիկական սարքաշինության ոլորտներում ՀՀ ԳԱԱ
ԵԻՍԻ կարևոր ձեռքբերումն ե
րը, արդի հիմն ախնդիրները և
զարգացման հեռանկարները։

Կառուցվածքային երկ
րաֆիզիկա
Երկրի մասին գիտություն
ների ժամանակակից կար
ևոր ուղղություններից մեկը
երկրակեղևի և նրա վերին
թիկնոցի համալիր երկրաբա
նա-երկրաֆիզիկական
մո
դելի կառուցումն է։ Նշված

համալիր հետազոտություննե
րում կարևոր դեր ունի երկրա
ֆիզիկական
մոդելավորումը։
Հայաստանի տարածքի երկրա
կեղևի խորքային կառուցվածքի
երկրաֆիզիկական մոդելավոր
ման հիմն ական խնդիրներից
առաջինը գրավիտացիոն մո
դելավորման խնդիրն է։
Խորքային կառուցվածքի մո
դելի ստեղծումն իրենից ներ
կայացնում է բավական բարդ
պրոբլեմ՝ որոշակիորեն կախ
ված ուսումն ասիրվող միջա
վայրի մասին մոդելային պատ
կերացումն երից։ Այդ խնդրի
լուծման տարբերակներից մե
կը մաթեմատիկական մեթոդ
ների օգտագործումն է, որոնց
միջոցով ստացված տվյալնե
րի օգտագործման հիման վրա
կառուցվել է սեյսմագրավի
տացիոն մոդելը, որն ընդուն
վել է որպես հենակետային
Հայաստանի տարածքի միջին

մասշտաբի խորքային կառուց
վածքի եռաչափ գրավիտացիոն
մոդելի կառուցման ժամանակ։
Առաջիկայում Հայաստանի
տարածքի երկրակեղևի եռա
չափ սեյսմագրավիտացիոն մո
դելավորման խնդրի լուծումը
կապվում է սեյսմիկ շերտագր
ման (տոմոգրաֆիա) խնդրի,
այսինքն`
սեյսմաբանության
հակադարձ խնդրի և տարածքի
երկրակեղևի շերտերի արա
գությունների մոդելի կառուց
ման հետ։ Ըստ էութ
յան, այն
երկրաֆիզիկական մոդելավոր
ման երկ
րորդ խնդիրն է՝ սեյս
մաբանական մոդելավորումը։
Ն
շենք, որ ՀՀ տա
րած
քի կա
ռուցվածքային սեյսմաբանութ
յան խնդիրների նպատակային
լուծման համար անհրաժեշտ
են՝
ա. դիտարկումն երի համա
կարգի արդյունավետ կառու
ցում,
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կայի և երկրաբանական շեր
տագրության
(ստրատիգրա
ֆիա) տե
սութ
յան մի շարք
խնդիրներ։

Ս եյս մաբանություն

Սողանքները ՀՀ տարածքում և հետևանքները

բ. տվյալների հավաքագ
րում և նախնական մշակում,
գ. ուսումն ասիրվող գործըն
թացի մաթեմատիկական մոդե
լի կառուցում,
դ. մշակման և դիտարկման
նոր մեթոդների ստեղծում։
Երկրաֆիզիկական
մոդե
լավորման նշված խնդիրների
լուծումը պահանջում է երկրա
կեղևի խորքային կառուցվածքի
և վերին թիկնոցի խնդիրներով
զբաղվող բոլոր մասնագետ
ների համաձայնեցված աշխա
տանք։
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Երկրամագնիսական հե
տազոտություններ
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Երկրի մագնիսական դաշ
տի և նրա դարավոր փոփո
խակումն երի (վարիացիաներ)
ուսումն ասիրումն
ընդհանուր
երկրաֆիզիկական
հետազո
տությունների
համակարգում
կարևոր բաղադրիչ է։
Գլխավոր
երկրամագնի
սական դաշտի ուսումն ասի
րումն ունի սկզբունքային և
հիմն արար նշանակություն նաև
ֆիզիկական
տեսանկյ ունից,

քա
նի որ առնչ
վում է երկ
րա
յին խմբի մոլորակների մագ
նիսական դաշտերի բնույթին
և ծագման գործընթացներին
վերաբերվող ընդհանուր հար
ցերին։
Շարունակական են համար
վում գլխավոր մագնիսական
դաշտի դարավոր և հնէադա
րավոր
փոփոխակումն երին
նվիրված ուսումն ասիրություն
ները։ Երկրի խորքային գոր
ծընթացների ուսումն ասիրման
գործում կարևորագույն ավանդ
կարող են նաև ներդնել հնէա
մագնիսական
ուսումն ասի
րությունները, որոնք իրենց
բնույթով անփոխարինելի են
երկրաբանական
անցյալում
երկրամագնիսական
դաշտի
մեծության և ուղղության վերա
կառուցման տեսանկյ ունից։
Գլխավոր երկրամագնիսա
կան դաշտի պատմության ու
սումն ասիրումը ժամանակակից
երկրաֆիզիկայի
հիմն արար
խնդիր
նե
րից մեկն է, ո
րի լուծ
ման հետ են կապ
ված երկ
րա
մագնիսականության,
գլոբալ
տեկտոնիկայի, երկրադինամի

Հայաստանում երկրաֆիզի
կական գիտությունների շարքում հույժ կարևոր և արդիա
կան են համարվում սեյսմաբա
նական հետազոտությունները՝
պայմանավորված նրա տա
րածքի բարձր սեյսմավտանգա
վորությամբ և ազգաբնակչութ
յանն ուժեղ երկրաշարժերից
կազմակերպված
պաշտպա
նության նպատակով արդիա
կան մեթոդների մշակմամբ։
Սեյսմաբանական
ուսում
նասիրությունները
տարվում
են միաժամանակ չորս բնա
գավառներում՝ կառուցվածքա
յին սեյսմաբանություն և սեյսմիկություն, սեյսմիկ ռեժիմ,
երկրաշարժի ֆիզիկա և կանխագուշակում, գործիքային և
օջախային սեյսմաբանություն։
Կառուցվածքային սեյսմա
բանության բնագավառում Հայաստանի համար ուսումն ասի
րությունների
կարևորագույն
ուղղություն է տարածքային
սեյսմիկության մանրամասն ու
սումն ասիրումը, տարածքի կա
ռուցվածքադինամիկ
մոդելի
մշակումը, նրա տարրերի սեյս
միկ պոտենցիալների գնահա
տումը։
Այս
ուսումն ասիրություն
ներն անհրաժեշտ են տարածքի
սեյսմիկ վտանգի մանրամասն
գնահատման և ուժեղ երկրա
շարժերի երկարաժամ
կ ետ և
միջնաժամ
կ ետ սեյսմաբանա
կան նախանշանների ուսում
նասիրման կարևոր գիտական
խնդիրների լուծման համար։
Երկրաշարժերի
առանձին
օջախի ֆիզիկայի բնագավա
ռում սեյսմաբանական ուսում

ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտանգի դետերմինիստական և հավանականային
քարտեզները

նասիրությունները
նպատա
կաուղղված են երկրաշարժերի
էներգիայի որոշմանը, դրանց
մակրոսեյսմիկ և գործիքային
տվյալների
ճշգրտմանը
և
համեմատմանը։
Նախատեսվում է հետագայում զարգաց
նել
ուժեղ
երկրաշարժերի
նախանշանների որոնման և
մեխանիզմն երի որոշման, հնա
րավոր օջախային գոտիների
առանձնացման և դրանց հի
ման վրա՝ բեկվածքների առա
ջացման գործընթացների հե
տազոտությունները։

Հետախուզական երկրա
ֆիզիկա
Կատարված
երկարամյա
աշխատանքները և կուտակված
փորձը ցույց են տալիս, որ վեր
գետնյա հորատանցքային և
հանքախորշային երկրաֆիզի
կական ուսումն ասիրություննե
րի արդյունավետ համադրումը

մեծապես նպաստում է հետա
խուզման
տեղեկատվության
բարձրացմանը։
Համաձայն գիտական ծրա
գրի՝ ուսումն ասիրվել են հո
րատանցքերում
երկրաֆիզի
կական մեթոդների ներդրման
յուրահատկությունները
և
մշակվել են բնական էլեկտրա
կան դաշտի (ԲԷԴ), թափառող
հոսանքների (ԹՀ), հարուցված
բևեռացման (ՀԲ) և մի շարք այլ
մեթոդների ընդգետնյա տար
բերակները։
Ներկայում կուտակված է ՀՀ
հանքավայրերում երկրաֆիզի
կական դիտարկումն երի մեծա
ծավալ փաստացի նյութ, որը
պահանջում է երկրաֆիզիկա
կան դաշտերի վերլուծության
ժամանակակից վիճակագրա
կան մեթոդների լայնամասշ
տաբ կիրառում։
Հետագա մշակումն երի գե

Բազմաճոճանակավոր ИГИС սեյսմաչափ

րակա խնդիրներից է փոքր
անոմալիաների տարանջատ
ման նպատակով ԲԷԴ, ԹՀ, ՀԲ,
ռենտգեն առ ադ իոմ ետր ակ ան
և մյուս մեթոդների տեսության
կատարելագործումը:
ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ում ստոր
գետնյա տարատեսակ բնա
կան և արհեստական ճար
տարագիտական կառույցների
(լեռնային փորվածքներ, թու
նելներ,
կարստա-սուֆոզիոն
դատարկություններ, քյարիզ
ներ և այլն) հայտնաբերման և
քարտեզագրման նպատակով
մշակվել են համալիր երկրա
ֆիզիկական մեթոդներ:
Ներկայում ՀՀ-ում շահա
գործվում է շուրջ 83 ջրամբար,
որոնք հիմն ականում գրունտա
յին տեսակի են: Դրանցից 24-ը
համարվում են հատուկ նշա
նակության օբյեկտներ՝ հաշվի
առնելով վերջիններիս կարևոր
դերը ոռոգման, էներգետիկ և
ջրամատակարարման բնագա
վառներում, ինչպես նաև անվ
տանգ շահագործումը, քանի որ
դրանց մեծ մասը կառուցված
է աշխարհագրական բարձր
տեղադիրքերում և վթարների
դեպքերում կարող է հանգեց
նել զգալի մարդկային զոհերի,
ջրածածկման տարածքների և
այլ բացասական հետևանք
ների: Դրանցից խուսափելու
նպատակով մշակվել և առա
ջարկվել են համալիր միջոցա
ռումն եր՝ ապահովելու ՀՀ տա
րածքի հատուկ նշանակության
ջրամբարների անվտանգ շա
հագործումը: Բացի այդ, մշակ
վել են գեոդինամիկ գործըն
թացների,
մասնավորապես,
սողանքների և սելավ
ն երի տա
րածաշրջանային և տեղային
շրջանացման,
սողանքների
կայունության
հաշվարկման
և մշտադիտարկման, հակա
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Ինստիտուտի
փորձակոնստրուկտորական հին
մշակումները
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սողանքային
միջոցառումն ե
րի կազմակերպման գիտական
մոտեցումն եր:
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Ճարտարագիտական
սեյսմաբանություն և
սեյսմակայուն շինարա
րություն
2002 թ. ըն
դուն
ված և 2017
թ. խմբագրված սեյսմիկ պաշտ
պանության մասին օրենքի
հիմն ական դրույթներից մեկը
ՀՀ տարածքում սեյսմիկ ռիսկի
նվազեցմանը նպատակաուղղ
ված ռազմավարական ծրա
գիրն է, որն առաջին հերթին
ենթադրում է ՀՀ տարածքի
սեյսմիկ վտանգի գնահատում
(սեյսմիկ
ազդեցությունների

կանխագնահատում)։
ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ գլխավոր գի
տական ուղղություններից մե
կը սեյսմիկ ազդեցությունների
քանակական պարամետրերի
գնահատման մեթոդների մշա
կումը և կատարելագործումն է:
Այս ուղղությամբ իրականաց
վող աշխատանքներում ինստի
տու
տը նախ
կին ԽՍՀՄ-ում եր
կար տարիներ եղել է գլխավոր
կազմակերպություն։ Ներկայում
էլ այն հա
մար
վում է ինս
տի
տուտի գերակա գիտական ուղ
ղություններից մեկը։
Սեյսմիկ
ազդեցություննե
րի գնահատման ընդհանուր
հիմն ախնդրում ըստ կարևո
րության երկրորդն ընդհա

նուր սեյսմիկ շրջանացման և
միկրոսեյսմաշրջանացման մե
թոդների մշակումն ու կատա
րելագործումն է։
Անցյալ
դարի
80–90-ա
կան թվականներից մշակվել և
կիրառվել են սեյսմիկ վտան
գի գնահատման և, մասնավո
րապես, բազմապարամետր և
տարամասշտաբ քարտեզների
կառուցման նոր մեթոդաբա
նություն և եղանակներ։
Սեյսմիկ
ազդեցություննե
րի գնահատման մշակված և
կատարելագործված մեթոդնե
րի հիման վրա, օգտագործելով
քարտեզագրման ժամանակա
կից մեթոդները, կազմվել են
ՀՀ տարածքի սեյսմիկ վտան
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գի 1։200 000 (2004 թ., 2018 թ.)
և 1։500 000 (2017 թ.) մասշտա
բի հավանականային քարտեզ
ները, որոնցում առաջին ան
գամ ան
ջատ
վել են 0,5-0,6 (g)
գրունտների սպասվող առավե
լագույն արագացման արժեք
ներով գոտիներ։
Հետագա հետազոտություն
ների խնդիրն ուժեղ երկրա
շարժերի օջախների տարա
ծաժամանակային
բաշխման
առավել բարդ մոդելների դի
տարկմամբ, ճարտարագիտա
կան տեսանկյ ունից առավել
իրատեսական և օգտագործելի
քանակական պարամետրերի
կիրառումը և քարտեզագրման
մեթոդների
կատարելագոր
ծումն է։
Մի շարք տեսական և
կիրառական բնույթի խնդիրներ
ա
ռաջ ե
կան 1988 թ. դեկ
տեմ
բերի 7-ի Սպիտակի երկրա
շարժի հետևանքների ուսումնասիրությունների և վերլուծու-

թյունների ընթացքում։
Ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Գյումրի քաղաքի տա
րածքի սեյսմիկ ռիսկի հետա
հայաց
գնահատումը
հնա
րավորություն
տվեց
առաջ
քաշելու մի շարք գիտամեթո
դական բնույթի հարցեր, քանի
որ ռիսկի գնահատման մինչ
այդ իրականացված որոշ աշ
խատանքներում կիրառվել են
շատ կո
պիտ կամ խիստ պար
զեցված մոդելներ։
Ճարտարագիտական սեյսմաբանության մյուս կարևորագույն
խնդիրը
սեյսմիկ
սանդղակների մշակումը և
կատարելագործումն է։ 1988 թ.
Սպիտակի երկրաշարժի պլեյս
տոսեյստային
(երկրաշար
ժի առավելագույն ուժգնութ
յան)
գոտում
կատարված
մակրոսեյսմիկ աշխատանքնե
րի փորձը և կատարված ուսում
նասիրությունների
ճարտարագիտական
վելուծությու

նը ցույց տվե
ցին գոր
ծող
սեյսմիկ
սանդղակների
և
մասնավորապես MSK-64 սանդ
ղակի անհամատեղելիությու
նը Հայաստանի պայմաններին։
Կատարված
աշխատանքնե
րի վերլուծությունը հնարավո
րություն տվեց առաջ քաշելու
գործող սանդղակի վերակա
ռուցման որոշակի գիտագործ
նական տեսակետներ։
Ներկայում
կատարվում
են հետազոտություններ սեյս
միկ ուժգնության գնահատ
ման սանդղակի կատարելա
գործման ուղղությամբ՝ հաշվի
առնելով
քաղաքաշինության
տարածքային
և
ազգային
առանձնահատկությունները։
Սեյսմակայուն շինարարութ
յան տեսության շրջադարձային
փուլ էր անցյալ դարի 50-ական
թվականներին սեյսմիկ ուժերի
հաշվման նոր՝ Ա. Նազարովի
ստեղծած սպեկտրային տե
սությունը, ինչպես նաև 60-ա
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Ինստիտուտի նորարական փորձակոնստրուկտորական մշակումները՝ ներդրված
ՀՀ տնտեսության տարբեր ճյուղերում
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կան թվականներին արված
մոդելավորման
տեսության
մշակումն երը։
Սեյսմակայունության
տե
սութ
յան նոր հեն
քի վրա ի
րա
կանացվել են տեսական և
կիրառական բազմակողմանի
հետազոտություններ.
շենքե
րի և կառույցների հաշվարկ
ման մեթոդների կատարելա
գործում՝ ալիքային մեթոդների
հաշվառումով, կառույցի և նրա
հիմն ատակի
փոխազդեցութ
յան ուսումն ասիրում՝ գրունտ
ների իրական հատկություն
ների հաշվառումով և այլն։
Սեյսմակայուն շինարարության
տեսության մշակման կարևոր
կիրառական նվաճումն ինս
տիտուտի մշակած բազմա
ճոճանակավոր ИГИС սեյսմա
չափն է, որն անփոխարինելի
է որոշ սեյսմաչափական և
ճարտարագիտական կիրառա
կան խնդիրներ լուծելիս։
Մոդելավորման տեսության,
նրա հետագա կատարելագործ
ման հիման վրա իրականացվել
են կիրառական բնույթի բազ
մաթիվ հետազոտություններ՝
տարաբնույթ սեյսմիկ ազդե
ցությունների դեպքում, շենքե
րի և կառույցների կոնստրուկ
ցիաների վարքի, ատոմային
էլեկտրակայանների և դրանց
տեխնոլոգիական
սարքավո
րումն երի
սեյսմադիմակայու
նության ուսումն ասիրում և
այլն, որոնք առավելապես իրա
կանցվում էին ՎՊ-100 Մ տիպի
թրթիռային և հարկադրական
գործողության ճկուն սեյսմիկ
հարթակների միջոցով (ցավոք,
Սպիտակի երկրաշարժի հետ
ևանքով երկու հարթակներն էլ
խիստ վնասվեցին և հնարավոր
չեղավ դրանք վերականգնել)։
Ներկայում սեյսմակայունու
թյան տեսության կարևորագույն

խնդիրն անհայտ պաշարնե
րի հայտնաբերման նպատա
կով շենքերի և կառույցների
միաչափ մոդելների տեսական
և փորձարարական հետազո
տությունների իրականացումն
է: Խնդրի լուծումը հնարա
վորություն կտա կինեմատիկ
գրգռման ժամանակ իրակա
նացնելու շենքի հաշվարկային
սխեմայի
համապատասխան
փոփոխություններ։

Երկրաֆիզիկական սար
քաշինություն
1963 թ. Երկրաֆիզիկայի և
ինժեներային սեյսմաբանութ
յան ինստիտուտում ստեղծվեց
Հատուկ կոնստրուկտորական
բյուրո (ՀԿԲ), որի խնդիրներն
էին՝ երկրաֆիզիկական սար
քերի
նախագծումը,
պատ
րաստումը, դրանց արտադ
րության
կազմակերպումը,
ինչպես նաև չափագիտական
աշխատանքները: ՀԿԲ կայաց
ման գոր
ծում մեծ ա
վանդ ու
նեն Մոսկվայի Երկրի ֆիզիկայի
ինստիտուտի մասնագետները,
որոնց հետ համատեղ մշակ
վել ևար
տադր
վել են ОСП-2
արագացումաչափները, АПТ-1
եռաբաղադրիչ
պիեզոարա
գացումաչափները,
էլեկտ
րագրական АСЭО-1, հայելային
ГБ-3, ГБ-4 գալվանաչափնե
րը, Հայկական ատոմակայա

նի հակասեյսմիկ պաշտպա
նության UCO-2 համակարգը,
մեծ խմբաքանակներով (6000
հատ) արտադրվել և արտա
հանվել են CМ-3 գործիքները:
ՌԴ ԳԱ Շիրշովի անվ. Օվկիա
նոսագիտության
ինստիտու
տի հետ հա
մա
տեղ մշակ
վել և
պատրաստվել են ստորջրյա
սեյսմագրիչներ, որոնք միջպե
տական փորձարկումն եր են
անցել Խաղաղ և Ատլանտյան
օվկիանոսներում:
1976 թ. ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ ՀԿԲ-ի
բազայի հիման վրա ստեղծ
վեց Հատուկ փորձնակոնստ
րուկտորական տեխնոլոգիա
կան ինստիտուտը (ՀՓԿՏԻ),
որը շարունակեց սեյսմիկ սար
քերի նախագծումը և պատրաստումը:
Նախագծվեցին
և պատրաստվեցին ծովային
սեյսմագրիչների տարբեր տե
սակներ (մագնիսական ժապա
վենի փոխարեն թվային գրան
ցումներ),
հորատանցքային
եռաբաղադրիչ սեյսմաչափներ,
մագնիսական ժապավենի վրա
գրանցող UCМP-1 սարքը, մինե
րալների հաղորդականությու
նը որոշող “Знак-1” սարքը, մեծ
զգայնությամբ C-051 արագա
ցումաչափը, տատանողական
հարթակներ:
2007 թ. ՀԿԲ-ն մի
 աց
վեց ՀՀ
ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ին՝ որպես Հատուկ

Շենքերի ախտորոշիչ հեռակառավարվող շարժունակ համակարգ
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կոնստրուկտորական
բյուրո,
որտեղ շարունակվեցին նորա
րարական մշակումները, սեյս
միկ և ջրային էկոհամակարգե
րի մշտադիտարկման համար
նախատեսված ստուգիչ-չափիչ
անվտանգության համակարգե
րի նախագծումը, պատրաստու
մը և դրանց հայրենական ար
տադրության կազմակերպման,
ինչպես նաև չափագիտական
աշխատանքները:
Մշակված
համակարգերը ներդրվել են ՀՀ
ջրամբարներում, կիրառվել ՌԴ
Կոլայի թերակղզու ատոմակա
յանի սեյսմիկ պաշտպանութ
յան համակարգի նախագծման
ժամանակ, Սիրիայում՝ Դրակե
շի ջրամբարի պատվարի անվ
տանգ շահագործման նպատա
կով և Թուրքմենստանում:
ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ գործունեութ
յան ոլորտներն անմիջակա
նորեն առչվում են քաղաքա
շինության,
էներգետիկայի,
հանքարդյունաբերության, ար
տակարգ
իրավիճակների,
ռազմ աարդյ ուն աբ եր ությ ան,
բնապահպանության, ինչպես
նաև բնական և տեխնածին
աղետների
կանխարգելման,
հնարավոր ռիսկերի նվազեց
մանը: Վերջերս ինստիտուտում
մշակ
վել են սեյս
միկ պաշտ

պանության մշտադիտարկման
հայրենական
արտադրութ
յան նորարարական տարաբ
նույթ համակարգեր, որոնք հա
ջողությամբ ներդրվել են ՀՀ
տնտեսության տարբեր ճյուղե
րում:
Մշակվել,
պատրաստ
վել և փորձարկվել է շենքե
րի տեխնիկական վիճակի հե
տազննության
օպերատիվ
հեռակառավարվող
շարժու
նակ համակարգ՝ համապա
տասխան ծրագրային փաթե
թով սեյսմիկ ազդանշանների
(գործիքային
գրանցումն երի)
ընդունման, պահպանման և
մշակման թվային կայանը (Logger) (ապահովելով գրանցված
տվյալների փոխանցման հեռա
չափական կապուղին (WiFi)),
որոնք
շենքերի
գործիքա
յին եղանակով ախտորոշման
նպատակով ներկայում կիրառ
վում են Երևանում:
Ինստիտուտի
գիտաար
տադրական բազայում ստեղծ
վել է նոր փոք
րա
ծա
վալ ար
տադրական
գիծ,
որտեղ
կազմակերպվել է ՀՀ շուկայում
որոշակի պահանջարկ ունեցող
ջրի մակարդակի ստուգիչ-չա
փիչ ստացիոնար և շարժական
սարքերի սերիական արտադ

րություն, որոնք այսօր հաջո
ղությամբ կիրառվում են ՀՀ
հատուկ նշանակության ջրամ
բարների անվտանգ շահա
գործման նպատակով:
ՀՀ-ում ներդր
վել են հե
ռա
կառավարվող
պիեզոչափա
կան,
ճարտարագիտա-սեյս
մաբանական ստուգիչ-չափիչ
համակարգեր՝
հատկապես
ռազմավարական նշանակութ
յան կառույցների մշտադի
տարկման և անվտանգ շահա
գործման նպատակով:
Նշված համակարգերը հնա
րավորություն են տալիս մոտ
ապագայում ստեղծելու մի
ջազգային
չափորոշիչներին
բավարարող
ստացիոնար
սեյսմաբանական
կայաններ՝
ջրամբարների
պատվարնե
րի, թունելների, բարձրահարկ
շենքերի, կամուրջների և այլ
շինությունների սեյսմիկ անվ
տանգության
ապահովման,
սողանքային գոտիների մշտա
դիտարկման
համակարգեր,
արագընթաց մեթոդով շենքերի
և կառուցվածքների խոցելիութ
յան աստիճանի գնահատման
սարքեր:
ՀՀ ԳԱԱ ԵԻՍԻ-ի և ՌԴ
ԳԱ երկրաֆիզիկական կեն
տրոնի
նախաձեռնությամբ
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Ջրի մակարդակի ստուգիչ-չափիչ ստացիոնար և շարժական սարքեր
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ճարտարագիտասեյսմաբանական
ստուգիչ-չափիչ
մշտադիտարկման
համակարգ
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 այաստանում,
Հ
ինստիտուտի
Գյուլագարակի գիտափորձա
րարական բազայում hիմն ադր
վել է տարածաշրջանում միակ,
ժամանակակից տեխնիկական
զինվածությամբ, Երկրի մագ
նիսական դաշտի գրանցում
ների մեթոդաբանության և
կառուցման առումով միջազ
գային չափորոշիչներին INTERMAGNET (International Real-Time
Magnetic Observatory Network)
համապատասխանող մագնի
սական դիտակայան:
Ինստիտուտն իր գիտական
գործունեության
ռազմավա
րությունը կառուցում է՝ հաշվի
առնելով հիմն արար գիտութ
յան աշխարհայացքային դերն
ու նշանակությունը, միաժամա
նակ կարևորելով ՀՀ-ում, մաս

նավորապես Շիրակի մարզում
կազմակերպության գիտական
գործունեության
առաջնա
հերթությունները: Այն օգտա
գոր
ծում է առ
կա բո
լոր հնա
րավորությունները՝ կանխելու
երիտասարդ, բանիմաց մաս
նագետների արտահոսքը տա
րածաշրջանից, հաշվի առնելով
նաև այն հանգամանքը, որ, լի
նելով Գյումրիում, ինստիտուտն
իրականացնում է ոչ միայն
մայրաքաղաքը բեռնաթափելու
կառավարության
ռազմավա
րությունը, այլև պատրաստում
է բարձրակարգ երիտասարդ
մասնագետներ:
Հարկ է նշել նաև, որ այս

ոլորտում իրականացվող գի
տական և գիտակիրառական
հետազոտությունները երբեք էլ

Երկրի մագնիսական դաշտի
գրանցումների դիտակայան

չեն կորցնի իրենց գործնական
նշանակությունը և արդիակա
նությունը:
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