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Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյան*

Հոդ վա ծում անդ րա դար ձել ենք հայ երե խա նե րի բա նա վոր խոս քում կի
րառ ված մի այն զա վեշ տա լի` զվար ճա խո սա յին դրսև ո րում ե րին: Հաշ վի 
առ նե լով նեղ շրջա նակ նե րում դրանց փո խանց ման և կեն ցա ղա վար ման 
հան գա ման քը, ինչ պես նաև նմուշ նե րի որոշ մա սի տար բե րակ նե րի առ կա
յու թյու նը` այդ պի սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, իբ րև ժո ղովր դա կան բա
նա հյու սու թյան ինք նա տիպ տե սակ, ան վա նել ենք ման կա կան զվար ճա
խո սու թյուն:

Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րում ար տա ցոլ ված են երե խա յի յու րօ
րի նակ մտա ծե լա կեր պը, բնու թյան և մարդ կա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի վե րա բե րյալ մո տե ցում երն ու ար ված «վեր լու ծու թյուն նե րը», գի տա
տեխ նի կա կան նվա ճում ե րի հան դեպ ու նե ցած վե րա բեր մուն քը, և այդ 
ամե նը` շրջա պա տում զա վեշտ առա ջաց նող ման կան ան կեղծ, պարզ ու 
շի տակ խոս քի մի ջո ցով:

Բա նա լի բա ռեր. ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն, մտա ծո ղու թյան շրջա
նակ ներ, ման կաշ խարհ, ան կեղ ծու թյուն, հո գե բա նու թյուն, ան մի ջա կա նու
թյուն, աշ խար հի բա ցա հայ տում, աշ խար հըն կա լում, ասա ցող, վե րա պատ
մող:

Հայ իրա կա նու թյան մեջ առա ջին ան գամ ման կա կան խոս քին անդ
րա դար ձել է մե ծա նուն լեզ վա բան Հրա չյա Աճա ռյա նը: 1901 թվա կա նին 
Փա րի զում հրա տա րակ վում է նրա «Ման կա կան բար բառ»1 աշ խա տան քը: 
Իր իսկ գրա ռում ե րի հի ման վրա հե ղի նա կը նախ ներ կա յաց նում է հա յե
րե նի մի շարք բար բառ նե րում թո թո վա խոս մա նուկ նե րի ար տա բե րած բա
ռե րը`«…թուով իբր 280, տասն և մէկ գա ւա ռա կան բար բա ռով», ապա` 
անդ րա դառ նում ման կա կան բար բա ռի քե րա կա նա կան ձև ե րի յու րօ րի նակ 
դրսև ո րում ե րին: Աճա ռյա նը ման կա կան խոս քը քննու թյան առար կա է 
դարձ րել նաև հա յոց լեզ վի լի ա կա տար քե րա կա նու թյու նը պատ րաս տե

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սու թյան տե
սու թյան և պատ մու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող, բա նա սի րա կան գի տու
թյուն նե րի թեկ նա ծու:

1 Աճա ռե ան Հ., Ման կա կան բար բառ. – «Բա նա սէր» հան դէս, հատ. 3, պրակ Ա, 1901, 
էջ 3 –28:
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լիս2: Հե տա գա յում ևս մի քա նի հե տա զո տող ներ հոդ ված նե րով կամ հա
մա պա տաս խան բա ժին ներ ընդգր կող առան ձին գի տա կան աշ խա տանք
նե րով անդ րա դար ձել են երե խա նե րի խոս քի ու սում ա սի րու թյա նը, և 
կրկին բո լո րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում ման կա կան խոս քի լեզ վա կան 
հար ցերն են եղել, մաս նա վո րա պես` բա ռա պա շա րը3: 2006 թվա կա նին 
Անա հիտ Գալս տյա նը հա վա քել և հրա տա րա կել է նաև 1 –7 տա րե կան երե
խա նե րի մտքի առ կայ ծում ե րի մի հե տաքր քիր գիրք4, որ տեղ, ման կա կան 
խոս քի բա ռա պա շա րա յին տա րա տե սակ դրսև ո րում ե րից զատ, ընդգրկ
վել են նաև երե խա նե րի կող մից ար տա բեր ված ան կեղծ ու շատ սո վո րա
կան, սա կայն ունկն դիր նե րի հա մար ան սո վոր և անս պա սե լի ծի ծաղ առա
ջաց նող հար ցեր, ար տա հայ տու թյուն ներ ու յու րօ րի նակ «վեր լու ծու թյուն
մեկ նա բա նու թյուն ներ»: Ի դեպ, մինչ այդ և դրա նից հե տո ևս մի քա նի հե
ղի նակ ներ (ոչ լեզ վա բա նու թյան կամ բա նա գի տու թյան ոլոր տի ց) իրենց 
եր գի ծա պա տում ե րի և զվար ճա խո սու թյուն նե րի գրքե րում առան ձին բա
ժին նե րով կամ խա ռը ներ կա յաց րել են նաև ման կա կան զվար ճա խո սու
թյուն ներ5:

Այս ու սում ա սի րու թյան մեջ մենք անդ րա դար ձել ենք հայ երե խա
նե րի բա նա վոր խոս քում կի րառ ված մի այն զա վեշ տա լի` զվար ճա խո սա յին 

2 Աճա ռե ան Հ., Լի ա կա տար քե րա կա նու թյուն հա յոց լեզ վի (իմաս տա բա նու թյուն, 
բա ռաքն նու թյուն, շա րա հյու սու թյու ն). Ման կա կան բա ռեր, Երև ան, ԵՊՀ հրատ., 
2005, էջ 80 –90:

3 Կոն դակ չյան Ժ., Մե կից յոթ տա րե կան երե խա նե րի բա ռա պա շա րը, Երև ան, 1981, 
էջ 6 –9: Գալս տյան Ա., Ման կա կան խոս քի բա ռա պա շա րի մի քա նի առանձ նա
հատ կու թյուն ներ. – Գի տա կան նյու թե րի ժո ղո վա ծու` նվիր ված պրոֆ. Տ. Ավե
տի սյա նի ծննդյան 60ամյա կին, Երև ան, «Վան Արյան», 2001, էջ 15 –20: Նույ նի` 
Ման կա կան խոս քի բա ռա պա շա րը և նրա զար գա ցու մը. – Ջա հու կյա նա կան ըն
թեր ցում եր, Երև ան, «Վան Արյան», 2006, էջ 38 –43: Նույ նի` Հա յե րեն ման կա կան 
խոս քի դրսև ո րում ե րի վեր լու ծու թյան հար ցեր. – Ջա հու կյա նա կան ըն թեր ցում եր, 
Երև ան, «Վան Արյան», 2007, էջ 42 –48: Նույ նի` Ման կա կան խոս քի ու սում ա սի
րու թյան մի քա նի հար ցեր. – Ջա հու կյա նա կան ըն թեր ցում եր, Երև ան, «Նա ի րի», 
2007, էջ 43 –49: Վար դա նյան Ա., Վա յոց ձո րի խոս ված քի ման կա կան բա ռա պա շա
րը, ՊԲՀ, 2003, թիվ 2, էջ 272 –275: Նույ նի` Վա յոց ձո րի միջ նա բար բա ռը, Երև ան, 
«Տիգ րան Մեծ» հրատ., 2004, Ման կա կան բա ռա պա շա րը բա ժի նը, էջ 81 –83:

4 Ման կա կան խոսք, կազ մող` Անա հիտ Գալս տյան, Երև ան, «Զան գակ97», 2006:
5 Ահյան Մ., Ծի ծա ղի հա րյուր ակն թարթ «Զվար ճա պա տում եր», Ակա մա եր գի

ծա բան ներ բա ժի նը. – «Մար տիկ» թեր թի հա վել ված, Ստե փա նա կերտ, 1995, էջ 
48 –51,: Մու րա դյան Ս., Ու րախ եր գի ծա նի, Ման կա կան ժպիտ ներ բա ժի նը, Երև
ան, «Շու շան» հրատ., 1999, էջ 123 –133: Ծի ծա ղենք մի ա սին, կազ մեց Սա րի նէ 
Ամիր խա նե ա նը, Բ տպագ րու թիւն, Թեհ րան, «Նա յի րի» հրատ., 2007, էջ 100 –114: 
Քո չա րյան Ս., Զվար ճա պա տում եր և իրա պա տում եր, Թոռ նիկ նե րիս հետ բա
ժի նը, Երև ան, «Ասո ղիկ» հրատ., 2008, էջ 70 –73: Բա լա յան Գ., 55+ (Հի սուն հինգ 
պլյու ս): Եր գի ծանք, Ման կա կան սրամ տու թյուն ներ, Երև ան, «Վան Արյան», 2009, 
էջ 41 –42: Գյուր ջի նյան Հ., Մի բուռ ժպիտ, Կա տա կում են փոք րե րը բա ժի նը, Վա
նա ձոր, Սիմ տպագ րա տուն, 2012, էջ 151 –227 և այլք:
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դրսև ո րում ե րին: Հաշ վի առ նե լով նեղ շրջա նակ նե րում դրանց փո խանց
ման և կեն ցա ղա վար ման հան գա ման քը, ինչ պես նաև նմուշ նե րի որոշ մա
սի տար բե րակ նե րի առ կա յու թյու նը` այդ պի սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, 
իբ րև ժո ղովր դա կան բա նա հյու սու թյան ինք նա տիպ տե սակ, ան վա նել ենք 
ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն:

Շա րադ րան քում օգ տա գործ վել են թե՛ մեր անձ նա կան հա վա քա
ծուում պահ պան վող նյու թե րը, որոնց մեծ մա սը վեր ջին տա սը տա րի նե րի 
ըն թաց քում մեր գրա ռած ներն են, մի մասն էլ մեր նա խա ձեռ նու թյամբ և 
հոր դո րով այ լոց կող մից գրան ցած նե րը, թե՛ զա նա զան տպա գիր հրա տա
րա կու թյուն նե րում, մաս նա վո րա պես անեկ դոտ նե րի ժո ղո վա ծու նե րում 
տեղ գտած գոր ծե րը:

Երե խա նե րը մա քուր, ազ նիվ ու մի ա միտ էակ ներ են: Կյան քի աղ տե
ղու թյուն ներն ու անար դա րու թյուն նե րը, հաշ վեն կա տու թյունն ու խո րա
ման կու թյու նը, դեռ չեն հասց րել թա փան ցել ման կան պարզ ու շի տակ հո
գին, դեռ չեն պղտո րել նրա նե րաշ խար հը: Շատ հա ճախ երե խան իրա կա
նու թյան այս կամ այն երև ույ թի վե րա բե րյալ իր ըն կա լում ե րը ան կեղծ 
մղու մով վե րար տադ րե լիս մտքի այն պի սի զա վեշ տա լի փայ լա տա կում եր 
է հրամց նում շրջա պա տին, որ ունկն դի րը ցան կա նում է հե տա գա յում 
դրանց հա ղոր դա կից դարձ նել նաև այ լոց: Այդ ըն թաց քում էլ ձև ա վոր վում 
է եր գի ծա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի ինք նա տիպ շերտ` ման կա կան 
զվար ճա խո սու թյու նը, որը թե՛ իր սեղմ կա ռուց ված քով, թե՛ անս պա սե լի ծի
ծաղ առա ջաց նող խոս քով առանձ նա նում է բա նա հյու սու թյան մյուս տե
սակ նե րից:

Ընդգծ ված հու մո րի զգա ցու մը` շա ղախ ված զա վեշտ առա ջաց նող 
լեզ վա կան տա րա տե սակ մի ջոց նե րով, ման կա հա սակ երե խա նե րի մտա
ծո ղու թյա նը հա րիր չէ: Այն հա տուկ է ձև ա վոր ված ան հա տին, սա կավ քա
նա կու թյամբ նաև` դպրո ցա կան մի ջին տա րի քի երե խա նե րին, և, բնա կա
նա բար, նման պա րա գա նե րում մա նուկ նե րի անս պա սե լի ծի ծաղ հա րու
ցող խոս քը կան խամ տած ված չէ: Այն երե խա յի ան մի ջա կա նու թյան, աշ
խար հըն կալ ման առա ջին քայ լե րի դրսև որ ման, տե սա ծը իր հնա րա վո րու
թյուն նե րի սահ ման նե րում վեր լու ծե լու և լսա ծը ու ղիղ իմաս տով ըն կա լե լու 
հե տև անք է:

Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի գե րակ շիռ մա սը իրա պա
տում եր է և սեր տո րեն կապ ված է երե խա յի տա րի քա յին առանձ նա հատ
կու թյուն նե րի ու մտա ծո ղու թյան որո շա կի աս տի ճա նի հետ: Դրանց ասող
ար տա բե րո ղը երե խան է, գրան ցողփո խան ցողտա րա ծո ղը` մե ծը: Երե
խան ասա ցող չէ, նա իբ րև իրո ղու թյուն է ըն կա լում շրջա պա տում տե սած
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Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի թե մա տիկ դրսև ո րում ե րը

լսա ծը և ան մի ջա կան ան կեղծ խոս քով ար տա հայ տում իր զգա ցա ծը: Ասա
ցո ղը ման կան ծի ծաղ առա ջաց նող այդ խոս քը յու րո վի ըն կա լո ղը և ու րիշ
նե րին վե րա պատ մողտա րա ծողն է: Իսկ փո խան ցողվե րա պատ մող նե րը 
դառ նում են երե խա յի զա վեշ տա լի խոս քին ունկն դիր ըն տա նի քի ան դամ
նե րը կամ էլ ըն կերբա րե կամհա րև ան նե րը, որոնք ան մեղ երե խա յի կող
մից հնչեց րած այդ զվար ճա լի ար տա բե րում – «մեկ նա բա նու թյուն նե րը» 
վե րա պատ մում են նաև այլ մի ջա վայ րում:

Երե խան գի տակ ցա կան կյան քի առա ջին քայ լերն անե լիս ու զում է 
բա ցա հայ տել իրեն շրջա պա տող աշ խար հը, իրերն ու երև ույթ նե րը, մարդ
կա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և անընդ հատ տրվող հար ցե րի տա րա
փով ձգտում օր առաջ ըն կա լե լի դարձ նել այն ամե նը, ինչ իր հա մար այդ 
պա հին ան ծա նոթ ու ան հաս կա նա լի է:

Բա վա կա նին ընդգր կուն են ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի 
թե մա տիկ դրսև որ ման շրջա նակ նե րը:

ա) Զվար ճա խո սու թյուն նե րում նրանք լեզ վա կան տա րա տե սակ 
«գաղտ նիք ներ» են ու զում բա ցա հայ տել, քննար կում ինչինչ հար ցեր, եր
բեմ էլ ընդ դի մա նում, զա վեշ տա լի մեկ նա բա նու թյունառա ջարկ նե րով են 
հան դես գա լիս: Այս պես, օրի նակ, հնչյու նար տա բեր ման գաղտ նիք նե րի 
մեջ «խո րա մուխ եղած» 4,5 տա րե կան Արա մը հարց նում է մո րը.

— Մա՛մ, մար դը լեզ վով ա՞ խո սում:
— Այո:
— Բայց ես ատամ ե րով, շրթուն քով, կո կոր դով էլ եմ խո սում: 

Տե՛ս, ձեռքդ դիր կո կոր դիս: Որ ասում եմ պ, շրթուն քով եմ ասում: Որ 
ասում եմ բ, ճիշտ ա, շրթուն քով ա, բայց ձեռ քիդ վրա զգում ես, չէ՞, 
որ համ էլ կո կոր դով եմ ասում: Իսկ ս ատամ ե րով եմ ասում: Մե
նակ լն եմ լեզ վով ասում:6

Զվար ճա խո սու թյուն նե րից մե կում էլ երե խան լեզ վի մաք րու թյան 
հար ցեր է «շո շա փում» և սխալ ար տա բեր մամբ ան ձամբ «կան խում» օտա
րա հունչ բա ռե րի կի րա ռու թյու նը խո սակ ցա կան լեզ վում` ներ կա յաց նե լով 
դրա հա յե րեն «հա մար ժե քը», ինչն էլ դառ նում է զա վեշ տի աղ բյու րը.

— Ար փի նե՛, գնա կուխ նյա յից աղը բեր, — 4.7 տա րե կան Ար փի
նե ին է դի մում հո րեղ բոր կի նը:

— Լյու դա՛, կուխ նյա չեն ասում, խո զա նո՛ց են ասում (իմա` խո հա
նոց), — հո րեղ բոր կնո ջը «ուղ ղում» է Ար փի նեն: (ԱՇ ՍԱՀ)7

6 Ման կա կան խոսք, էջ 68:
7 Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու: Այ սու հե տև մեր հա վա քա

ծուից մեջ բե րում ե րի մոտ փա կագ ծում կնշվի ԱՇ ՍԱՀ հա մա ռո տագ րու թյու նը:
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Ար մեն Սարգ սյան

Գրա կան հա յե րե նի և բար բառ նե րի մի ջև եղած զգա լի տար բե րու
թյուն նե րը ևս մի կող մից մո լո րեց նում են երե խա նե րին, մյուս կող մից զա
նա զան ինք նա տիպ «վեր լու ծու թյուն նե րի» և զա վեշ տա լի մեկ նա բա նու
թյուն նե րի տե ղիք տա լիս.

Մայ րը անընդ հատ փոր ձում է ուղ ղել 3.6 տա րե կան Դավ թին, 
հաս կաց նել, որ բար բա ռով չխո սի.

— Դա վի՛թ ջան «կու գամ, կեր թամ, ինչ ա կե նես…» որ ասես, 
դա սա տու նե րը քեզ դպրո ցից դուրս կա նեն:

Բայց Դա վի թը նեղն է գցում մո րը.
— Մա՛մ, բա խի՞ ա տա տին ըտենց խո սըմ, էդ վախտ դա սա տու 

չի՞ էղել: (ԱՇ ՍԱՀ)
Դպրոց նոր ոտք դրած երե խան իր պարզ ու շի տակ խոս քում «անդ

րա դառ նում» է լեզ վա կան խնդիր նե րին, փոր ձում դպրո ցում ու սու ցան վող 
ան ծա նոթ հա յե րեն բա ռե րի և ըն տա նի քի ան դամ ե րի առօ րյա խո սակ ցա
կան լեզ վում առ կա մի և նույն առար կա նե րի ան վա նում ե րի տար բե րու
թյան գաղտ նի քը պար զել: Ման կան մեկ նա բա նու թյամբ նրանք գործ ու նեն 
մի նոր լեզ վի հետ, ընդ որում, դպրո ցում անց նող լե զուն նրանց հա մար 
օտար լեզ վի բա ռե րի պես խորթ ու ան հաս կա նա լի է.

Սեպ տեմ բե րին մի քա նի օր դա սի գնա լուց հե տո առա ջին դա
սա րան ցի երե խան տա նը նեղսր տած ասում է.

— Դպրո ցում ու րիշ լեզ վով ենք խո սըմ, տա նը` ու րիշ:
— Ո՞նց, — զար մա նում են տնե ցի նե րը:
— Տա նը ասըմ ենք սում ա, դըպ րո ցըմ` պա յու սակ, տա նը ասըմ 

ենք տե լե վի զըր, դըպ րո ցըմ` հե ռուս տա ցույց, տա նը ասըմ ենք խա
լա դիլ նիկ, դըպ րո ցըմ` սառ նա րան, — բա ցատ րում է երե խան: (ԱՇ
ՍԱՀ)
բ) Երե խան մարդ կա յին, կեն ցա ղա յին, սո ցի ալտնտե սա կան հա

րա բե րու թյուն նե րում ան մի ջա պես բախ վում է իր սո վո րածիմա ցա ծի և ռե
ալ կյան քում առ կա երև ույթ նե րի հա կա սու թյուն նե րին և փոր ձում է իր հա
մար պար զա բա նում մտցնել. խորհր դա յին տա րի նե րին առևտ րի բնա  գա
վա ռում տի րող անօ րի նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ այս պես է իր «ըմ բոս տու
թյունն» ար տա հայ տում երե խան.

— Մա՛մ, մեր դպրո ցի ան ցած մա թե մա տի կան խա նութ նե րում 
ին չի՞ չի անց նում, — հարց նում է 11ամյա Ար փի նեն:

— Ին չո՞ւ, աղ ջի՛կ ջան:
— Մա ծունն ար ժի 16 կո պեկ, իրեք շիշ մա ծու նի հա մար պետկ ա 

տա յի 48 կո պեկ, տվել եմ 50 կո պեկ, խա նութ պանն ին չի՞ ա ասըմ` 10 
կո պեկ պա կաս ա, գնա բեր: (ԱՇ ՍԱՀ)
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Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի թե մա տիկ դրսև ո րում ե րը

գ) Երե խան ակա մա ընդգրկ վում է նաև քա ղա քա կան թե մա նե րի 
մեջ, իր զա վեշ տա լի մեկ նա բա նու թյուն նե րի ու խա ղե րի են թա տեքս տով 
«նպաս տում» ինչինչ հար ցե րի «վեր հան մանն» ու «քննա դա տու թյա նը»:

Նո րան կախ հան րա պե տու թյան նա խա գա հա կան ընտ րար շա վի 
օրե րին երե խան, նույն մար դու նկար նե րը փո ղոց նե րում շեն քե րի պա տե
րին փակց րած տես նե լով, զար մա նում է և փոր ձում իրեն հու զող հար ցե րի 
պա տաս խան նե րը գտնել.

— Պա պի՛կ, էս մարդն ո՞վ ա, — հարց նում է 3 տա րե կան թոռ նի
կը:

— Մեր վար չա պետն է, բա լիկս:
— Բա նա ալ բոմ չու նի՞:
— Ալ բո՞մ, ալ բո՞մ ին չի հա մար է, որ հարց նում ես:
— Ալ բոմ չու նի՞, որ իրա նկար նե րը ալ բո մում կպցնի, շեն քե րի 

պա տե րին չկպցնի: (ԱՇ ՍԱՀ)

Ղա րա բա ղյան շարժ ման առա ջին ամիս նե րի գոր ծա դու լա յին շար
ժում իր ար ձա գանքն ու ազ դե ցու թյունն է գտնում նաև ման կան մտա ծո
ղու թյան վրա` առիթ հան դի սա նա լով զա վեշ տա լի տրա մա բա նա կան եզ
րա հան գում ե րի` գոր ծա դու լա յին բո ղո քին մաս նա կից դարձ նե լով նաև 
տնա յին թռչուն նե րին.

— Էս տի րա մե ռի հա վե րը էլի ձու չեն ածել, — տրտնջում է Մա
րի ամ տա տը:

— Տա տի՛կ, ախր գոր ծա դուլ ա, հա վե րը ո՞նց կա րան ձու ածեն, 
— պա տաս խա նում է 3 տա րե կան Մա րի ա մի կը: (ԱՇ ՍԱՀ)
դ) Ղա րա բա ղյան պա տե րազ մը չէր կա րող շրջան ցել մա նուկ նե րին 

ու ազ դե ցու թյուն չթող նել նրանց հո գե բա նու թյան վրա: Հայ րե նի քի հա մար 
կյան քը նվի րա բե րած մեր ազա տա մար տիկ նե րին փո խա րի նող նե րը ահա 
այս պես են ներ կա յա նում իրենց ան կեղծ խոս քում.

— Ի՞նչ ես ու զում դառ նաս, բա լի՛կ ջան, — հարց նում են 5ամյա 
Գև որ գին:

— Զոհ ված ազա տա մար տիկ, — պա տաս խա նում է երե խան: 
(ԱՇ ՍԱՀ)

Երե խան չի գի տակ ցում «պա տե րազմ», «մահ», «զոհ վել» հաս կա
ցու թյուն նե րը, և «Մի վա խե ցիր» ֆիլ մը դի տե լիս 5ամյա Վռա մը Ղա րա
բա ղյան պա տե րազ մին մաս նակ ցած պա պին հարց նում է.

— Գա գո՛ պա պի, բա դու հեչ չես զոհ վե՞լ… (ԱՇ ՍԱՀ)
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ե) 1988ի երկ րա շար ժը ևս չի շրջան ցել ման կաշ խար հը. ծնո ղա զուրկ 
երե խա նե րին հո գե կան ցնցու մից հա նե լու հա մար մեկ ամ սով ար տա սահ
ման տա նե լիս Գա յա նե ին հնա րա վոր չի լի նում հաս կաց նել, որ նրան չեն 
կա րող տա նել, քա նի որ ծնող ներ չի կորց րել:

— Դու օր մա ցե՞լ ես, ըն ձի ի՞նչ կե նես, մե ռած էղ նե իր, ես էլ կեր
թա յի, — սրտնե ղած ասում է երե խան: (ԱՇ ՍԱՀ)

զ) Ղա րա բա ղյան շարժ մա նը, երկ րա շար ժին և խորհր դա յին հա մա
կար գին հա ջոր դած մութ ու ցուրտ տա րի նե րը և հա մա տա րած գոր ծազր
կու թյունն իրենց ազ դե ցու թյունն են թող նում նաև երե խա նե րի մտա ծո ղու
թյան վրա: Տան տղա մար դու ավան դա կան դե րի խարխ լու մը և առ կա ըն
տա նե կան իրա վի ճա կի ման կան ըն կա լումմեկ նա բա նում էլ դառ նում է 
զվար ճա խո սու թյան զա վեշ տի մե խը.

3ամյա Տիգ րա նի մայրն աշ խա տում էր վար սա վի րա նո ցում ու ամեն 
առա վոտ գոր ծի էր գնում, իսկ հայ րը 3 տա րի ոչ մի տեղ չէր աշ խա տում, 
պա րապսա րապ ման էր գա լիս: Վեր ջա պես երե խա յի հայրն էլ է գործ ճա
րում ու երբ առա վոտ ծե գին ու զում է տնից դուրս գալ, տղան հարց նում է 
հո րը.

— Էդ ու՞ր ես գնըմ, հայ րի՛կ:
— Գոր ձի, տղա՛ ջան:
— Խի՞, դու խու կնի՞կ չես, որ գոր ձի ես գնըմ, — զար մա ցած հարց

նում է Տիգ րա նը: (ԱՇ ՍԱՀ)

է) Մեր օրե րի գի տա տեխ նի կա կան ան նա խա դեպ առա ջըն թա ցը 
կա մա թե ակա մա իր ազ դե ցու թյունն է թող նում թե՛ մե ծա հա սակ նե րի, թե՛ 
երե խա նե րի մտա ծո ղու թյան և հո գե բա նու թյան, ան գամ գոր ծե լա կեր պի ու 
խոս քի վրա: Ի տար բե րու թյուն երե խա նե րի` մե ծե րը կամ դժվա րու թյամբ 
են հա մա կերպ վում, կամ էլ չեն ու զում տի րա պե տել նո րաս տեղծ տեխ նի
կա յին ու դրանց օտա րա լե զու եզ րույթ նե րին:

Այդ նույն մի ջա վայ րում մե ծա ցող երե խա նե րի հա մար մե ծե րի նման 
շփոթ մուն քը և՛ զար մանք, և՛ զվար ճանք է: Նրանք եր բեմ իրենց ան կեղծ 
ափ սո սանք են ար տա հայ տում մե ծե րի «հե տամ ա ցու թյան», շատ բա նե
րից ան տե ղյակ լի նե լու, շատ բան տե սած չլի նե լու կա պակ ցու թյամբ և այդ 
ամե նը ըն կա լե լու հա մար փոր ձում են վա ղըն ջա կան ժա մա նակ նե րի ու 
իրենց ըն տա նի քի ավագ նե րի մի ջև ժա մա նա կա տա րա ծա յին կապ տես նել.

— Պա պի՛, ձեր ժա մա նակ հա մա կար գիչ կա՞ր, — հարց նում է թո
ռը պա պին:



477

Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի թե մա տիկ դրսև ո րում ե րը

— Չէ, բա լի՛կ ջան, չկար:
— Իյա՜, իսկ բջջա յին հե ռա խո՞ս:
— Չէ, բջջա յին հե ռա խոս էլ չկար:
— Չկա՜ր…Պա պի՛, իսկ դու դի նո զավր տե սած կաա՞ս: (ԱՇ ՍԱՀ)

ը) Փոխ վում են ժա մա նակ նե րը, փոխ վում են մարդ կանց, նաև երե
խա նե րի իմա ցու թյան շրջա նակ նե րը: Գի տա տեխ նի կա կան ան նա խա դեպ 
զար գաց ման պայ ման նե րում մե ծա ցող մա նուկ նե րի մեծ մա սին չես կա րող 
հա մո զել, թե երե խա նե րին արա գի լը կամ ջուրն է բե րում, կամ էլ կա ղամ բի 
թփե րի արան քից են հա նում: Երե խա յի աչ քի առաջ հղի ա նում, ֆի զի կա
կան փո փո խու թյան են են թարկ վում նրա մայ րը, ծա նոթ ու ան ծա նոթ կա
նայք, և այդ անըն կա լե լի «գաղտ նի քը» այ սօր վա փոք րի կից հնա րա վոր չէ 
թաքց նել:

Հա մե մա տա բար մեծ տա րի քի ման կի կը ար դեն գի տի, որ երե խան 
մայ րի կից է ծնվում, բայց շա րու նա կում է էլ ավե լի խո րա մուխ լի նել, փոր
ձում ըմբռ նել` ինչ պե՞ս է ծնվում ու աշ խարհ գա լիս նա.

— Հե տաքր քիր է` մար դիկ ո՞նց են ծնվում, — մի օր հարց րեց 6 
տա րե կան Անին ու շա րու նա կեց, — մա՛մ, մար դը մար դուց ծնվում է 
ծալ ված, հե տո հաց է ու տում, ծա լե րը բաց վում են, ու մե ծա նում է, չէ՞: 
(ԱՇ ՍԱՀ)
թ) Նմա նու թյու նը հո րը կամ մո րը` երե խան յու րո վի է մեկ նա բա նում 

և եր բեմ էլ ըմ բոս տա նում առ կա իրո ղու թյան դեմ.
Եր կու երե խա նե րից տղան նման էր գե ղեց կա տես մո րը, աղ ջի կը` 

հո րը: Ըն տա նի քը հյու րըն կա լել էր ըն կերբա րե կամ ե րի:
— Աղ ջի՛կ ջան, էս ինչ քա՞ն ես նման հայ րի կիդ, — ասում է հոր 

ըն կեր նե րից մե կը: Հյու րե րի գնա լուց հե տո փոք րի կը նեղսր տած 
դի մում է մո րը.

— Մա՛մ, ին չի՞ ա ինձ պա պան բե րել, ին չի՞ չես ինձ էլ դու բե րել, որ 
ես էլ քեզ նման վեի… (ԱՇ ՍԱՀ)
Փոք րիկ նե րը նույ նիսկ իգա կան և արա կան սե ռե րի ի հայտ գա լու 

իրենց յու րօ րի նակ մեկ նա բա նու թյունն ու նեն.
— Մայ րի՛կ, ինձ ո՞վ է բե րել:
— Ես:
— Այդ պես էլ գի տեի, եթե պա պան բե րած լի ներ, ես տղա կլի

նեի:8

Երե խա ներն այ սօր կա մա թե ակա մա ամեն ին չին հա ղոր դա կից են 

8 Գյուր ջի նյան Հ., Մի բուռ ժպիտ, «Կա տա կում են փոք րե րը» բա ժի նը, Վա նա ձոր, 
Սիմ տպագ րա տուն, 2012, էջ 160:
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դառ նում, հե ռուս տա տե սու թյամբ, եր բեմ էլ հա մա կարգ չի մի ջո ցով ունկն
դիրակն դի րը դառ նում զա նա զան հե ռուս տա հա ղոր դում ե րի…

— Զա վե՛ն պա պիկ, գի տե՞ս` ինչ եմ դառ նա լու, — ասում է 4.8 
տա րե կան Սո նան:

— Ի՞նչ:
— Բժիշկ եմ դառ նա լու` գի նե կո լոգ, որ օգ նեմ մա մա յիս փո րը ճը

ղեմ, ապե րի կիս հա նեմ…(Մայ րը հղի է եղել, և երե խան խո սակ ցու
թյուն նե րից լսել էր, որ նրան կե սա րյան հա տու մով են ծննդա բե րե
լու — ծա նո թու թյու նը` ասա ցո ղի): (ԱՇ ՍԱՀ)

ժ) Նոր տար վա գի շե րը Ձմեռ պա պի կող մից բար ձի տակ նվեր ներ 
դնե լը այ սօր վա երե խան սկսում է կաս կա ծի տակ առ նել.

Զույգ ծնված վե ցա մյա քույր ու եղ բայր վի ճում են.
— Ձմեռ պապ չկա, — ասում է քույ րը:
— Ո՞նց չկա, կա, հի շում ե՞ս` ան ցած տա րի մեր ու զած նե րը բե րել 

բար ձի տակ էր դրել ու գնա ցել, — քրո ջը փոր ձում է հա մո զել եղ բայ
րը:

— Չկա, ու զու՞մ ես արի փոր ձենք. էս տա րի էր կուսս էլ Ձմեռ 
պա պից «վայ ֆայ» ու զենք, տես նենք` կբե րի՞… (ԱՇ ՍԱՀ)

Իսկ եթե նա Ձմեռ պա պի նվեր ներ բե րե լուն հա վա տում էլ է, ապա 
այ սօր վա երե խան, մա նա վանդ նյու թա պես ապա հով ըն տա նիք նե րում մե
ծա ցող, առա վել շրջա հա յաց է և հաշ վեն կատ.

— Դա վի՛թ ջան, Նոր տար վա առ թիվ քեզ հա մար նվեր առն՞եմ, 
թե՞ փո ղը տամ, — հարց նում է պա պը:

— Նվեր առ, պա պի՛կ ջան:
— Հրան տի՛կ ջան, դու որն ես ու զում` փո՞ղը, թե՞ նվե րը:
— Ինձ փո ղը տուր, պա պի՛կ, իսկ նվե րը Ձմեռ պա պը կբե րի:9

ի) Մեր օրե րում նո րա կազմ ըն տա նիք նե րը բա վա րար վում են մեկ
եր կու երե խա ներ ու նե նա լով մի այն, ին չը ավագ սերն դի սրտով չէ: Այդ թե
մա յին առնչ վող բա զում զվար ճա պա տում եր են շրջա նառ վում թե՛ մե ծե րի 
կող մից ստեղծ ված, թե՛ մա նուկ նե րի ան մեղ ար տա հայ տու թյուն նե րի հեն
քի վրա:

Ըն տա նի քի մի ակ երե խան «ապե րիկ» կամ «քու րիկ» ու նե նա լու հա
մար պա պի և տա տի հոր դո րով ծնող նե րին խնդրում է իրա կա նաց նել իր 
ցան կու թյու նը, սա կայն` ապար դյուն: Ճա րա հատ երե խան օգ նու թյան է 
կան չում տա տին.

9 Նույն տե ղում:
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Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի թե մա տիկ դրսև ո րում ե րը

— Տա՛տ ջան, մա ման ու պա պան չեն ու զում ինձ հա մար ապե
րիկ ու քու րիկ բե րեն, արի դու՛ բեր, է՛լի… (ԱՇ ՍԱՀ)

լ) Սեք սի տե սա րան նե րով, սար սա փազ դու, մար տա կան նկա րագ
րու թյուն նե րով ար տա սահ մա նյան և նո րօ րյա հայ կա կան ֆիլ մե րին, մաս
նա վո րա պես հե ռուս տա սե րի ալ նե րին կա մա թե ակա մա հա ղոր դա կից 
դառ նա լը, ինչ պես նաև` դրան ցում գռե հիկ` ժար գո նա յին խոս քի կի րա ռու
թյուն նե րը բա ցա սա բար են ազ դում երե խա նե րի մտա ծո ղու թյան, հո գե բա
նու թյան և բա նա վոր խոս քի վրա` տե ղիք տա լով բա զում ման կա կան զա
վեշ տա լի ար տա հայ տու թյուն նե րի և ինք նա տիպ մեկ նա բա նու թյուն նե րի 
ար տա բեր ման.

Հե ռուս տա տե սու թյամբ համ բուր վե լու թունդ տե սա րան է ցու
ցադր վում: Մոր հետ Կար մի րից (այժմ ` Գե ղար քու նի քի մարզ) Երև ա
նում ` մո րա քրոջ տա նը, հյու րըն կալ ված և նոր վի րա հատ ված 3.8 
տա րե կան տղան հա մակ ու շադ րու թյամբ հե ռուս տա սե րի ալն է նա
յում:

— Փո խե՛ք ալի քը, զզվում եմ, — տես նե լով երե խա յի ակ նա պիշ 
հա յաց քը` խիստ տո նով ասում է մո րա քույ րը:

— Քրիս տի նե՛ մո րա քույր, ես չեմ զզվըմ, թող մա, էլի, — 
խնդրում է երե խան: (ԱՇ ՍԱՀ)

խ) Երե խան դե ռևս չի գի տակ ցում մահ, գե րեզ ման, ծնո ղի, հա րա
զա տի կո րուստ հաս կա ցու թյուն նե րը, դրանք սոսկ անըն կա լե լի բա ռեր ու 
ար տա հայ տու թյուն ներ են: 19րդ դա րի երկ րորդ կե սին հրա տա րակ ված 
գրա ռում ե րում դա ար տա հայտ ված է սո ցի ա լա պես անա պա հով երե խա յի 
ու րա խու թյամբ, երբ տես նում է մեծ պղնձով լո բի եփե լը.

«Ջա նի՜ս, ման՜իս, մեր ամին մե ռել ա, լո՜ո՜ո՜բի կու տեմ…»:10

Եր բեմ ծնո ղը զայ րույ թի պա հին չա փից դուրս չա րու թյուն անող 
երե խա նե րին զգաս տաց նե լու հա մար ասում է`«Դե հե՛րիք էլավ, է՛լի, մի օր 
մեռ նեմ, պրծնեմ ձե զա նից» խոս քը, որին երե խա նե րը յու րո վի են ըն կա լում 
ու ար ձա գան քում: Մի դեպ քում երե խան տխրում է մոր «մա հի» հա մար, 
լաց լի նում, հու զում նաև ծնո ղին, բայց երբ մայ րը հարց նում է լաց լի նե լու 
պատ ճա ռը, անս պա սե լի ծի ծաղ է առա ջաց նում ման կան ան կեղծ ու ան մեղ 
պա տաս խա նը.

— Մա՛մ, բա որ դու մե ռար, մեր աման նե րը ո՞վ ա լը վա նա լու: 
(ԱՇ ՍԱՀ)

10 Ծի ծա ղի տոպ րակ, Անեկ դօտ ներ հայ և օտար նե րի կե ան քից, աշ խա տա սի րեց 
դպիր Ս. Տ. Ս. Շա հա զի զե ան, Թիֆ լիզ, 1892, էջ 52:
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Ար մեն Սարգ սյան

Մեկ այլ դեպ քում այդ սթա փեց նող ար տա հայ տու թյու նը լսե լով` եղ
բայր նե րից մե կը պատ րաստ է ամեն ինչ անել, մի այն թե մայ րը ու րա խա
նա, և երե խան դա անում է յու րո վի` կրկին ծի ծաղ առա ջաց նե լով ունկն
դիր նե րի շրջա նում.

— Մա՛մ, որ դու մեռ նես, գե րեզ ման կու նե նաս, չէ՞, — հե տաքրքր
վում է 4ամյա Դա վի թը:

— Հա՛, — զայ րա ցած վրա է բե րում մայ րը:
— Մա՛մ, որ մենք ծա ղիկ ներ բե րենք դնենք քու գե րեզ մա նին, դու 

կու րա խա նաս, չէ՞, — հարց նում է Դա վի թը: (ԱՇ ՍԱՀ)
Խոս քակ ռիվ տա լիս ամեն մի երե խա աշ խա տում է դի մա ցի նի հան

դեպ իր առա վե լու թյու նը հիմ ա վո րել բե րած փաս տե րով: Եր բեմ էլ դրանք 
այն քան անս պա սե լի և զա վեշ տա լի են լի նում, որ ամե նատ խուր թե մա նե
րին առնչ վե լիս ան գամ մե ծերն ան կա րող են լի նում զսպել ծի ծա ղը.

Եր կու եղ բայր նե րի թոռ նիկ նե րը խոս քակ ռիվ են տա լիս: Վեր
ջա պես Էմ ման հար ձակ ման է անց նում.

— Դե գնա՜, մենք պա՜պիկ ու նենք, դուք չու՜նեք: (Վի ճա բա նող 
խմբե րից մե կի երե խա նե րի պա պի կը մի տա րի առաջ էր մա հա ցել):

Փաս տը փաստ էր, բայց «հա կա ռա կորդ» կող մը տե ղի չի տա
լիս, և երեք տա րե կան Քրիս տի նեն «հա կա հար ված» է տա լիս.

— Իսկ մենք պա պի կի գե րեզ մա՜ն ու նենք, դուք չու՜նեք… (ԱՇ
ՍԱՀ)
Առա ջին ան գամ գե րեզ մա նա քա րե րին ծննդյան և մահ վան տա րեթ

վե րը տես նե լուց հե տո երե խան ար դի գի տա տեխ նի կա կան նվա ճում ե րի 
ֆո նին եզ րա հան գում եր է անում.

— Մամ, էդ նկար նե րի տա կի թվե րը իրանց սո տը վու (իմա` բջջա
յին հե ռա խո սիԱ.Ս.) հա մար ներն ա, չէ՞… (ԱՇ ՍԱՀ)
ծ) Ժո ղովր դա կան ծի սա կար գերն իրենց «դրսև ո րում» են գտնում 

ինչ պես մե ծե րի, այն պես էլ ման կա կան զվար ճա պա տումզվար ճա խո սու
թյուն նե րում: Մենք գի տենք 3 –6 տա րե կան աղ ջիկ երե խա նե րի, որոնք 
«սի րա հար վել» են և «խոս տո վա նել» իրենց «սե րը» հո րը, հո րեղ բո րը, 
տա րի քով մեծ բա րե կա մին, հա րև ա նին, եր բեմ էլ մի քա նի տա րե կան 
տղա երե խան` բա րե կա մի կամ հա րև ա նի հար սին…: Բո լոր դեպ քե րում էլ 
այդ ան կեղծ «խոս տո վա նու թյուն նե րը» շրջա պա տի հա մար անս պա սե լի 
ծի ծա ղի առա ջաց ման և այդ մա սին շրջա պա տում վե րա պատ մե լու առիթ 
են հան դի սա ցել.

Ար սե նի 5ամյա կը նշվեց ման կա կան սրճա րա նում: Մի քա նի օր 
հե տո տուն գա լով` Ար սե նը լուրջ հայ տա րա րու թյուն արեց.
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Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի թե մա տիկ դրսև ո րում ե րը

— Մա՛մ, ես սի րա հար վել եմ, շու տով մեր հար սա նիքն ա լի նե լու:
— Ի՞նչ — անս պա սե լի լու րից շփոթ ված` հա զիվ ար ձա գան քում է 

մայ րը:
— Հա՛, մա մա՛ ջան, եթե ման կա կան սրճա րա նում ծնունդ նշում 

են, ու րեմ ման կա կան հար սա նիք էլ կա րող ենք նշել, — պա տաս
խա նում է ման կա կան սրճա րան վե րա դառ նա լու հա մար ամեն ին չի 
պատ րաստ Ար սե նը: (ԱՇ ՍԱՀ)

Նույն թե մա յին առնչ վող մեկ այլ զվար ճա խո սու թյան մեջ, ար տա
բեր ված 1950ական նե րի կե սե րին, գյու ղաշ խար հի ման կան ան հանգս տու
թյունն իր հար սա նի քի կա պակ ցու թյամբ այս պես է ար տա հայտ վել.

Մի օր 6 տա րե կան Սո սը մի քիչ քնե լուց հե տո վեր է կե նում, դի
մում մո րը, թե`

— Մա՛մ, իմ հըր սա նի քը ըլե լու վախ տը նոր ա գա լու՞, թե՞ անց ա 
կա ցել: (ԱՇ ՍԱՀ)

Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րից մե կում էլ պա պի հար սա նի
քի մա սին թո ռան հե տաքրք րու թյունն այս պես է ար տա հայ տել Նա րեն.

— Պա պի՛կ, ձեր հար սա նի քի ժա մա նակ փե սան դու՞ էիր:11

«Պառ վի ու լե րի»` ապ րի լի 1 –3ի մա սին ավան դազ րույ ցը մոր ներ
կա յաց նե լուց հե տո 7ամյա Հո վի կը այս պի սի եզ րա կա ցու թյան է հան գում.

— Մա մա՛, որ բո լոր պա ռավ ե րը մեռ նեն, էլ «պառ վի ու լեր» չի 
լի նի, չէ՞:12

Ծնող նե րը երե խա նե րի մեջ են տես նում իրենց ան կա տար իղ ձե րի 
իրա կա նաց ման հույ սը, որոնց մի մասն իրենք են երե խա նե րին թե լադ րում 
նրանց ապա գան, և վեր ջին ներս մե խա նի կո րեն կրկնում են, մյուս մասն էլ 
երե խան ինքն է «որո շում», վճռում դառ նալ զոհ ված ազա տա մար տիկ, ժո
ղո վուրդ, տղա երե խան` ար քա յա դուստր, մեկ այլ դեպ քում` ըն կեր Նու նե, 
նույ նիսկ` ապա րան ցի, քա նի որ պա պիկն Ապա րա նում է ապ րում, իսկ մեկ 
այլ զվար ճա խո սու թյու նում հե տաքր քի րը և զա վեշ տա լին այն է, որ մե ծա
հո գի փոք րի կը իր ցան կու թյան խոս քում այս պես է ներ կա յա նում. «Եղ
բայրս` մե նե ջեր, ես` պա ժառ նիկ»` մեկ նա բա նե լով, որ եթե եղ բոր օբյեկ տը 
հրդեհ ընկ նի, ին քը կա րո ղա նա ան մի ջա պես օգ նու թյան հաս նել ու հանգց
նել: (Բո լոր նմուշ ներն էլ ԱՍՇՀի հա վա քա ծուից են)

11 Ման կա կան խոսք, էջ 75:
12 Նույն տե ղում, էջ 55:
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Ար մեն Սարգ սյան

 Իսկ մի ու րիշ երե խա ի՞նչ ես ու զում դառ նալ հար ցին իր և եղ բոր 
անու նից է պա տաս խա նում. «Ախ պերս` դի րեկ տոր, ես էլ իրա շո ֆե րը»:13

 Եր բեմ էլ հա կա սու թյան մեջ են երե խա յի և ծնո ղի ցան կու թյուն նե
րը. Նա խակր թա րա նի երե խա նե րին` դաս տի ա րա կի ուղ ղած` ո՞վ ինչ է ու
զում դառ նալ հար ցադ րու մը հին գա մյա աղ ջի կը յու րո վի է ըն կա լում, և 
ման կան ան կեղծ ու մի ա միտ խոսքն էլ զվար ճա խո սու թյան մեջ դառ նում է 
անս պա սե լի զա վեշ տի առա ջաց ման պատ ճա ռը.

— Երբ մե ծա նամ, — ասում է 5ամյա Մո նի կան, — ու զում եմ 
ամուս նա նամ, բայց մա մաս ու զում ա, որ ես բժիշկ դառ նամ:

Այս պի սով, վե րը բեր ված օրի նակ նե րը ցույց են տա լիս, որ ման կա
կան զվար ճա խո սու թյուն ներն իրենց թե մա տիկ դրսև ո րում ե րով բազ մա
զան են ու բազ մաբ նույթ: Դրան ցում ար տա ցոլ ված են ման կաշ խար հի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի ինք նա տիպ մտա ծե լա կեր պը, մարդ կու թյան գի տա տեխ
նի կա կան նվա ճում ե րի հան դեպ ու նե ցած յու րօ րի նակ վե րա բեր մուն քը, 
բնու թյան և մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ դրսև ո րած մո
տե ցում երն ու ար ված «վեր լու ծու թյուն նե րը», և այդ ամե նը` երե խա յի` 
անս պա սե լի ծի ծաղ առա ջաց նող ան կեղծ, պարզ ու շի տակ խոս քի մի ջո
ցով:

ТЕ МА ТИ ЧЕС КИЕ ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ В ДЕТС КИХ ЮМО РЕС КАХ

Ар мен Ш. Сар ки сян
Ре зю ме
Детс кая юмо рес ка – сво е об раз ный вид фольк ло ра. В ней от ра жа ет ся осо
бен ный об раз мыш лен ия ре бен ка, его под ход к при ро де и че ло ве чес ким 
вза и мо от но шен иям и их «ана ли зи ро ва ние», его от но ше ние к до сти же ни ям 
на уч нотех ни чес ко го прог рес са, и все это – пос редст вом про стой и пря мо
ли ней ной ре чи, вы зы ва ющей у ок ру жа ющих чувст во аб сур да.
В детс кой ре чи фор мы про яв лен ия шу ток мно го об раз ны, как мно го об раз
ны и сво е об раз ны рам ки мыш лен ия де тей.
Клю че вые сло ва: детс кая юмо рес ка, кру ги мыш лен ия, детс кий мир, не пос
редст вен ность, пси хо ло гия, иск рен ность, вы яв ле ние ми ра, ми ро возз ре ние, 
ска зи тель, пе рес ка зи тель.

13 Բա լյան Լ., Ականջդ բեր ասեմ. աֆո րիզմ եր, անեկ դոտ ներ, բա նաս տեղ ծու թյուն
ներ, Երև ան, ՀԳՄ հրատ., 2008, էջ 413:
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Ման կա կան զվար ճա խո սու թյուն նե րի թե մա տիկ դրսև ո րում ե րը

THEMATIC MANIFESTATIONS OF CHILDREN’S HUMOR

Armen Sh. Sargsian
Summary
The nursery humoresque is a peculiar form of folklore. The child’s extraordi
nary way of thinking, his approach to nature and human relationship, “analyz
ing” of it, his relation toward achievements of the scientifictechnical progress 
are expressed in it. All of this is done through simple and immediate speech, 
rising sense of the absurd in surrounding people.

Keywords: children’s humor, humoresque, children’s world, heartiness, psychol
ogy, directness, perception of world, discovery of the world, narrator, renarra
tor.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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