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Ժ.01.07 – ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆՏԻԿ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Անտիկ գրականության առարկան, ուսումնասիրության մեթոդներն ու 

աղբյուրները: Երկիրը, ժողովուրդը: Հունական հրաշքի քննադատու-

թյունը: Նախահոմերոսյան Հունաստանը: Կրետե-Միքենյան քաղաքա-

կրթությունը: Հոմերոսյան Հարցը: <<Իլիական>> և <<Ոդիսական>> 

պոեմները, նրանց պատմական և դիցաբանական հիմքերը: Հոմերոսյան 

պոեմների պոետիկան: 

Հոմերոսյան էպոսի քայքայումը: Խրատական էպոսի առաջացումը: 

Հեսիոդոսի <<Աստվածների ծագումը>> և <<Աշխատանք և օրեր>> 

պոեմները: Մարդկության էվոլուցիայի կոնցեպցիան: 

Քնարերգության առաջացումը: Քնարերգության հիմնական տեսակները 

և դեմքերը /Արքիլոքոս, Սապֆո, Ալքայոս, Անակրեոն, Պինդարոս/: 

Հին Հունական դրաման և թատրոնը, նրա պատմական և դիցաբանական 

հիմքերը: 

Էսքիլեսի ողբերգությունների հիմնական առանձնահատկությունները: 

<<Պրոմեթևսը շղթայված>>, <<Օրեստական>> ողբերգությունները: 

Սոֆոկլեսի ողբերգությունների հիմնական առանձնահատկությունները: 

<<Անտիգոնե>>, <<Էդիպ արքա>> ողբերգությունները: 

Եվրիպիդեսի ողբերգությունների հիմնական առանձնահատկությունները: 

<<Իփիգենիան Ավլիսում>>, <<Մեդեա>> ողբերգությունները: Ժողովրդա-

վարության ճգնաժամի արտացոլումը Արիստոֆանեսի  կատակերգու-

թյուններում: 

Հին Հունական արձակը: Նրա տարատեակները /պատմագրություն, 

ճարտասանություն, փիլիսոփայություն/: Պլատոնի <<Սոկրատի պաշտ-

պանականը>>: 

Հելլենիստական գրականության հիմնական առանձնահատկությունները, 

կապը տեղական մշակույթի հետ: Նոր ժանրերը: Հին հունական վեպը: 

Հռոմեական մշակույթը: Հռոմի պատմությունը և դիցաբանությունը: 

Հռոմեական գրականության առաջին շրջանը: Թարգմանական գրակա-

նություն: Պլավտուսի և Տերենտիուսի կատակերգությունները: 
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Հռոմեական գրականության ոսկեդարը: Կենսականության գաղափարը: 

Վերգիլիուսի ստեղծագործությունը: Գյուղական աշխատանքի փառաբա-

նությունը Վերգիլիուսի պոեզիայում: <<Էնեականի>>` իբրև ազգերի 

էպոսի, թեման և պոետիկան: Նրա առնչությունները հոմերոսյան էպոսի 

հետ: Հռոմեական քնարերգության համայնապատկերը  Կուտուլլուսից 

մինչև Օվիդիուս:  

Արևմտաեվրոպական միջնադարյան մշակույթի կառուցվածքը և 

գլխավոր հատկանիշները: Քրիստոնեության դերը և նշանակությունը 

միջնադարյան մշակույթի համար: Սխոլաստիկան և միստիկան: 

Ֆեոդալիզմ և ասպետականություն: Միջնադարյան արվեստի 

կարևորագույն գծերը: Գրականությունը միջնադարի մշակութային 

համակարգի մեջ: Միջնադարյան գրականության ցիկլերը: 

 

 

ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ավգուստինոս Ավրելիուսի աստվածաբանական-փիլիսոփայական ուս-

մունքը և նրա գեղագիտական հայացքները: <<Խոստովանանքը>> որպես 

վաղ միջնադարյան գրական հուշարձան: Բոյեցիուսի <<Փիլիսոփայական 

մխիթարանքը>>: 2/ Լեգենդների և վարքագրությունների գրական-

փիլիսոփայական նշանակությունը: Լեգենդներ Ս.Ալեքսիսի, Ս.Կոլոմբանի, 

Ս.Էտյենի, Ս.Ժերմենի մասին: 3/ Հոգևոր դրամա և միստերիա: <<Հին 

Կտակարանի>> միստերիաները (Ադամի և Եվայի ցիկլը): Ծննդյան և 

հարության միստերիաները: 4/ Միջնադարյան էպիկական 

գրականություն: Սկանդինավյան էպիկական պոեմները: <<Բեովուլֆ>> և 

<<Երգ Սիդի մասին>> էպոսները: Ֆանսիական էպոսի առաջացումը և 

նրա զարգացման աստիճանները: <<Ռոլանդի երգը>> որպես 

ֆրանսիական հերոսական էպոս: Գերմանական էպոսը. <<Նիբելունգների 

երգը>>: 5/ Ասպետական վեպ և քնաբերգություն: <<Տրիստանի և 

Իզոլդայի սիրավեպը>>: Պրովանսյան տրուբադուրների պոեզիան: 

Տրուբադուրների պոեզիայի ժանրային համակարգը: 

ՈՒՇ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԵՎ ՆԱԽԱՎԵՐԱԾՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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Դանթե. Կյանքը և ստեղծագործությունը: <<Նոր կյանք>> ժողովածուն: 

<<Աստվածային կատակերգության>> սկզբնաղբյուրները, կառուցվածքը 

և այլաբանական շերտերը: Բեատրիչեի և Վերգիլիոսի կերպարները: 

Խորհրդանիշների համակարգը և թվային միստիկան: Ֆրանսուա 

Վիյոնի պոեզիան: Չոսերը և անգլիական նախավերածննդյան 

գրականությունը: 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Իտալիայի մշակութային իրավիճակը 14-16-րդ դարերում:  

Պետրարկայի <<Մոնետների գիրքը>>:  

Բոկկաչիոյի ստեղծագործությունները: <<Ֆյամետա>>: <<Դեկամերո-

նի>> նշանակությունը իտալական և եվրոպական արձակի համար: 

Իտալական հումանիզմի բնութագիրը Ռեֆորմացիան Գերմանիայում և 

գերմանական հումանիզմի շրջանները:  

Ուլրիխ Ֆոն Հուտտեն: Էրազմ Ռոտերդամցին և նրա <<Գովք հիմա-

րության>> երգիծանքը: Իտալական ազդեցությունները ֆրանսիական 

վերածնության վրա: Մարգարիտտա Նավարրացու խմբակը: Դեպերյե: 

Ռաբլեի <<Գարգանտյուա և Պանտագրյուել>> վեպը:  

Պլեադի գեղագիտությունը: Մոնտենի <<Փորձերը>>: Վերածնության 

առաջացումը Անգլիայում: Թ.Մորի <<Ուտոպիան>>: Նախաշեքսպիրյան 

թատրոնը: Գրիստոֆեր Մառլոյի ողբերգությունները:  

Շեքսպիրի կյանքը և առեղծվածը: <<Քրոնիկները>> և <<Մոնետները>>: 

Կատակերգությունները: Շեքսպիրի մեծ ողբերգությունները (<<Համ-

լետ>>, <<Օթելլո>>, <<Լիր Արքա>>, <<Մակբեթ>>): Շեքսպիրի աշխար-

հայեցողությունը: Շեքսպիրի դրամատիկական հանճարի բնութագիրը:  

Իսպանական Վերածնության գլխավոր գծերը Աշխարհագրական մեծ 

հայտնագործությունները և Իսպանիայի գաղութարարական քաղաքակա-

նությունը: Պիկարոյական վեպը: Սերվանտեսի կյանքը: <<Դոն Կիխո-

տի>> սկզբնաղբյուրները: Դոն Կիխոտի կերպարը: Իսպանական թատ-

րոնի սկիզբը: Սերվանտեսի պիեսները:  

Լոպե դե Վեգան` իսպանական վերածնության թատրոնի գագաթ: 16-րդ 

դարի իսպանական դրամատուրգիան: Կալդերոնի փիլիսոփայական 

դրամաները: 
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17-18-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Կլասիցիզմի առաջացումը Ֆրանսիայում: Կլասիցիզմի տեսությունը (Ն. 

Բուալո, Դը Օրբինյակ): Կլասիցիզմը և անցյալի գրական-մշակութային 

ժառանգությունը: Կոռնեյլի ողբերգությունների գլխավոր հատկանիշները 

(<<Սիդ>>, <<Պոլիկտոս>>): Ռասինի պիեսների բարոյա-հոգեբանական 

ուղղվածությունը (<<Ֆեդրա>>, <<Բրիտանիկ>>, <<Անդրոմաքե>>):  

Մոլիերի թատրոնը և կլասիցիստական կատակերգությունը (<<Դոն 

Ժուան>>, <<Տարտյուֆ>>, <<Միզանտրոպ>>):  

Կլասիցիզմի հետագա ճակատագիրը Ֆրանսիայում և Արևմտաեվրո-

պական մյուս երկրներում (Անգլիա, Գերմանիա, Իտալիա):  

Անգլիական վեպի ձևավորումը և զարգացումը 18-րդ դարում: Դ.Դեֆոյի, 

Ռոբինզոն Կրուզո>> վեպի գլխավոր գաղափարները: 

 Ջ.Սվիֆթի <<Գուլիվերի ճանապարհորդությունները>>. եվրոպական 

քաղաքակրթության քննադատությունը Սվիֆթի կողմից: Սվիֆթի ուտո-

պիան:  

Սենտիմենտալիզմի առաջացումը Անգլիայում:  

Լ.Ստերնի <<Տրիստամ Շենդի>> վեպը: Ռիչարդսոնի սենտիմենտալիզմը 

(<<Պամելա>>, <<Կլարիս>>): Հ.Ֆիլդինգի, Սմոլերի ստեղծագործություն-

ները: Ֆրանսիական լուսավորչական գրականությունը: Պայքար կլասի-

ցիզմի դեմ:  

Ռուսսոյի <<բնական մարդու>> տեսությունը: Ռուսսոյի սենտիմենտա-

լիզմը և հակա-գրական>> գեղագիտությունը. (<<ՆորԷլիոզ>>, <<Խոստո-

վանանք>>): 

Դ.Դիդրոյի գրական գործունեությունը: Դիդրոն արվեստի և գրակա-

նության  տեսաբան: Դրամայի ժանրի առաջացումը: Դիդրոյի վեպերը 

(<<Միանձնուհի>>, <<Ռամոյի ազգականը>>, <<Ժակ Ֆատալիստ>>):  

Վոլտերի երգիծանքը: Վոլտերը և կլասիցիզմի գեղագիտությունը:  

Լայբնիցի լավատեսական աշխարհայացքի քննադատությունը <<Կան-

դիտ կամ օպտիմիզմ>> վիպակում: Փիլիսոփայական պատմվածքները:  

Վոլտերը դրա դրամատուրգ (<<Օռլեանի կույսը>>): 
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Բոմարշեի դրամատուրգիան: 18-րդ դարի ֆրանսիական հոգեբանական 

վեպը. Աբբա Պրևո (<<Մանոն Լեսկո>>, <<Շադերլո դը Լակլո >> 

Վտանգավոր կապեր>>): 

Լուսավորությունը Գերմանիայում:  

Հերդերի գրական-փիլիսոփայական գործունեությունը:  

Լեսսինգը արվեստի տեսաբան (<<Լասկոոն>>, <<Համբուրգյան դրամա-

տուրգիա>>): <<Գրոհ և փոթորիկ>> շարժումը:  

Վ.Գյոթեի գրական գործունեության սկիզբը. (<<Երիտասարդ Վերթերի 

տառապանքները>>, <<Գյոց Ֆոն Ֆեռլինխգեն>>): Գյոթեի քնարերգու-

թյունը:  

Շիլլերը և արվեստի ազատության տեսությունը. (<<Նամակներ մարդու 

գեղագիտական դաստիարակության մասին>> տրակտատը): Շիլլերի 

<<Ավազակները>>, <<Սեր և խարդավանք>> պիեսների նորարարական 

նշանակությունը: Շիլլերի պատմական դրամաները, նրա քնարերգու-

թյունը: 

19-ՐԴ ԴԱՐԻ ԳՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ռոմանտիզմի պատմական նախադրյալները: Ռոմանտիզմի փիլիսոփայա-

կան ակունքները: Է.Կանտի <<Դատողական ունակության քննադա-

տությունը>> և <<արվեստի անկախության>> տեսությունը իբրև 

ռոմանտիզմի փիլիսոփայական նախահիմք: Անհատի նշանակության 

բարձրացումը և նրա գոյաբանական արժեքը Ֆիխթեի փիլիսոփայության 

մեջ և նրա ազդեցությունը գերմանական ռոմանտիզմի գեղագիտության 

վրա: Ֆ.Շելլինգի <<Արվեստի փիլիսոփայությունը>> աշխատությունը. 

միֆի և միֆագիտակցության նրա մեկնաբանությունը իբրև նոր պոետի-

կայի սկիզբ: Ավգուստ և Ֆրիդրիխ Շլեգել եղբայրները. գրականության 

պատմականության տեսակետը: Նովալիսի <<Գիշերվա հիմները>>: 

Հյոքդերլինը և անտիկ մշակույթը: Գերմանական ռոմանտիկական 

արձակը: Գյոթեն և Հեգելը ռոմանտիզմի մասին: Հոֆմանի ստեղծա-

գործությունները (<<Փոքրիկ Ցախեսը>>): Շամիսոյի <<Պետեր Շլեմելի 

արկածները>> վիպակը: Հ.Հայնեի քնարերգությունը. նրա քաղաքական 

երգիծանքը (<<Գերմանիա>>, <<Աթթա Տրոլ>>) պոեմները: 
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Անգլիական ռոմանտիզմի ներքին հակասությունները: <<Լճային>> 

դպրոցի բանաստեղծները. Վորդսվորթ, Քոլրիջ, Սաութի: Վոլդսվորթ, 

<<Լիրիկական բալլադները>>, <<Նախերգանքը>>: Ռոմանտիզմի 

Բայրոն-Շելլիական գիծը:  

Բայրոնի <<դեմոնիզմը>>. մարդու կոնցեպցիան Բայրոնի պոեզիայում. 

(<<Կայեն>>, <<Դոն Ժուան>>, <<Մանֆրեդ>>): Բայրոնի պոետիկան: 

Շելլիի քնարերգությունը: Վոլտեր Սկոտի վիպասանությունը. նրա 

նորարարությունը: Ռոմանտիզմը Ֆրանսիայում:  

Շատոբրիանի ռոմանտիզմը (<<Քրիստոնեության հանճարը>>, 

<<Աթալլա>>): Վ..Հյուգոն բանաստեղծ, դրամատուրգ, վիպասան:  

Ֆրանսիական ռոմանտիկական պոեզիան (Լամարթին, Ալֆրեդ դը Վինյի, 

Ալ Մյուսսե): Պրոսպեր Մերիմեի ռոմանտիզմի ինքնատիպությունը: 

Անցում ռոմանտիզմից դեպի ռեալիզմ:  

Բալզակի <<Մարդկային կատակերգության>> կառուցվածքը և նրա 

գեղագիտական փիլիսոփայական կոնցեպցիան: Մարդը և հասարակու-

թյունը: Ստենդալի գեղագիտական հայացքները (<<Նամակներ 

Հռոմից>> նրա վեպերը) <<Կարմիրն ու Սևը>>, <<Պարմի մենաս-

տանը>>): Ռոմանտիկական իդեալի փլուզումը Գ.Ֆլոբերի վեպերում 

(<<Տիկին Բովարի>>, <<Սալամբո>>, <<Զգացմունքների դաստիարա-

կություն>>): Ֆլոբերի պոետիկան: 

Դիկկենսի վիպասանությունը. մանկության թեմայի արծարծումը 

Դիկկենսի վեպերում (<<Օլիվեր Թվիստ>>):  

Թեկկերեյի <<առանց հերոսների>> վեպի տեսությունը (<<Սնափա-

ռության տոնավաճառ>>): Նատուրալիզմի և սիմվոլիզմի առաջացումը 

Ֆրանսիայում: Ռոմանտիզմի քայքայումը և սիմվոլիզմի առաջացումը:  

Է.Զոլայի <<Էքսպերիմենտալ>> վեպի տեսությունը: <<Ռուգոն Մակար-

ներ>> վիպաշարը:  

Շառլ Բոդլերի <<Չարի ծաղիկներ>> ժողովածուի փիլիսոփայական-

գեղագիտական հիմքերը: Շ.Բոդլերը և նոր պոեզիայի սկզբունք (անցում 

<<պառնասական>> պոեզիայից սիմվոլիզմին): 

Երաժշտության և պոեզիայի հարաբերությունների հարցը սիմվոլիզմի 

տեսության մեջ: Պ.Վեռլենի <<Պոետական արվեստ>> բանաստեղծու-
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թյունը: Նրա բանաստեղծական ուղին և պոետիկայի գլխավոր հատկա-

նիշները: Ա.Ռեմբոյի նորարարական պոեզիան և նրա արձակ պոեմները 

(<<Պայծառացումներ>>, <<Մեկ սեզոն Դժոխքում>>):  

Ս.Մալարմեի <<լեզվական-սիմվոլիստական>> գեղագիտությունը. 

(<<Ֆավնի հետճաշյա հանգիստը>> բանաստեղծությունը): Սիմվոլիզմի 

ազդեցությունը եվրոպական պոեզիայի վրա:  

Օսկ.Ուայլդի գեղագիտությունը <<Դորիան Գրեյի դիմանկարը>> վեպը:  

Բեռնար Շոուի դրամատուրգիան: 

Ամերիկյան ռոմանտիզմ: Էդգար Պոյի նովելները: (<<Ագռավը>> 

բանաստեղծությունը): Ֆ.Կուպերի և Վաշ Իրվինգի ստեղծագործու-

թյունները: Հ.Մերվիլի <<Մոբի Դիկ>> վեպի սիմվոլիստական և 

փիլիսոփայական հիմքերը: 

Ռաֆ.Էմերսոնը և նրա <<տրանսցենտենտալիզմը>>:  

Էմիլի Դիկկինսոնի քնարերգությունը: 

Ուոլթ Ուիթմենի <<Խոտի տերևները>> իբրև արևմտյան նոր պոեզիայի 

նախասկիզբ: Պոեզիայի և պոետականի նոր ըմբռնումը Ուիթմենի 

կողմից: 

20-ՐԴ ԴԱՐԻ ԳՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ջեյմս Ջոյսի նորարարությունը. <<Դուբլինցիներ>> պատմվածաշարը: 

<<Արվեստագետի դիմանկարը երիտասարդ հասակում>>: <<Ուլիսը>> 

որպես 20-րդ դարի վեպի նոր կոնցեպցիա: Պարոդիայի հասկացությունը 

<<Ուլիսում>>:  

Մարսել Պրուստի <<Կորած ժամանակների որոնումները>> վիպաշարի 

փիլիսոփայական հոգեբանական հիմքերը: Ֆ.Կաֆկան և էքսպրեսիո-

նալիզմի գրականությունը: Մարդու իրավիճակի պատկերումը Կաֆկայի 

վեպերում և նովելներում: (<<Դատավարություն>>, <<Դղյակ>>, <<Կեր-

պարանափոխություն>>, <<Դատավճիռ>>): 

Թոմաս Մանի ստեղծագործության ուղին <<Բուդենբրոքներից>> մինչև 

<<Հովսեփը և նրա եղբայրները>>: Թոմաս Մանի փիլիսոփայական և 

գեղագիտական հայացքները (<<Դոկտոր Ֆաուստոս>>): Հայնրիխ 

Մայնի գեղարվեստական կոնցեպցիան: Հերման Հեսսեն և գերմանա-

կան գրական զարգացումը 20-րդ դարի առաջին կեսին. (<<Տափաստանի 
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գայլը>>, <<Ուլունքախաղ>>): Հերման Հեսսեն և Արևելքը  (<<Ճանա-

պարհորդություն դեպի Արևելք>>): Ռ.Մ.Ռիլկեն և արևմտաեվրոպական 

պոեզիան 20-րդ դարի սկզբներին: <<Դուինյան Էլեգիաների>> և 

<<Սոնետներ Օրփեոսին>> շարքերի հոգևոր-փիլիսոփայական հիմքերը: 

Ավստրո-գերմանական պոեզիան 20-րդ դարում. (Թրակլ, Ցելան, 

Էնցենսբերգեր): 

Թ.Ս.Էլիոթը և 20-րդ դարի մոդեռն պոեզիան: Էլիոթի պոեմները 

(<<Մեռյալ երկիր>>, <<Չորս կվարտետ>>, <<Մոխրե չորեքշաբթի>>): 

Էլիոթի քննադատական հայացքները: Եվրոպական մշակույթի անկման 

գաղափարները Էլիոթի պոեզիայում:  

Դիլան Թոմասի քնարերգությունը: Հետպատերազմյան շրջանի անգլիա-

կան պոեզիան: Ֆրանսիական սյուրռեալիզմի պոեզիան:  

Ա.Բրետոնի <<Մանիֆեստները>>. Ապոլիներ, Էլյուար, Արագոն, 

Պրևեր, Պոլ Վալերի, Սեն Ժոն Պերս: Ֆրանսիական էկզիստենցիա-

լիստական գրականությունը:  

Ալ.Կամյուի <<Ընդվզող մարդը>> Կամյուի էկզիստենցիալիզմը. (<<Օտա-

րականը>>, <<Ժանտախտը>>): Կամյուի դրամատուրգիան:  

Ժան Պոլ Սարտրի փիլիսոփայական կոնցեպցիան և նրա գեղարվես-

տական մարմնավորումը. Սարտրը վիպագիր (<<Ազատության ուղի-

ներ>>) և դրամատուրգ: 

20-րդ դարի ամերիկյան գրականության հիմնական ուղղությունները. 

Ջ.Լոնդոն (<<Մարտին Իդեն>>), Դրայզեր (<<Ամերիկյան ողբերգու-

թյուն>>): <<Կորած սերնդի>> գրականությունը: Ս.Ֆիցջերալդի <<Մեծն 

Գեթսբին>> և  <<Գիշերն անուշ է>> վեպերը: <<Ամերիկյան երազի>> 

փլուզումը: Ուժեղ մարդու կերպարը Է.Հեմինգուեյի ստեղծագործություն-

ներում: (<<Ֆիեստա>>, <<Ծերունին և ծովը>>): Ուիլ.ֆոլկների <<Հարա-

վային վեպը>> <<Գիտակցության հոսքի>> մեթոդը ֆոլկների ստեղծագոր-

ծություններում (<<Աղմուկ և ցասում>>): Ֆոլկների պատմվածքները: 

Հետպատերազմյան շրջանի ամերիկյան արձակը (Ջ.Ապդայկ, Սելինջեր, 

Վոնեգուտ): Վիլ.Սարոյանը արձակագիր (<<Մարդկային կատակերգու-

թյուն>> վեպը, պատմվածքները) և դրամատուրգ (<<Իմ սիրտը լեռներում 

է>>, <<Քո կյանքի ժամանակը>>): 20-րդ դարի ամերիկյան դրամատուր-
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գիան. (Թենիսոն Ուիլյամս, Յուջին Օ’նիլ>>): Ամերիկյան բիթնիկների 

պոեզիան. ընդվզման և խռովարարական տրամադրությունները 

Ա.Գինզբերգի, Լ.Ֆերլինգերտիի, Ռ.Լոուելի ստեղծագործություններում: 

Ֆրանսիական <<աբսուրդի>> թատրոնը (Ա.Ադամով, Իոնեսկո, 

Բեկկեա): Մարդու անհետացման գաղափարը Բեկկետի պիեսներում 

(<<Գոդոյին սպասելիս>>): 

Ֆրանսիական <<Նոր վեպը>> (Մ.Բյութոր, Ն.Սարրոտ, Ա.Ռոբ Գրիե): 

Անգլիական փիլիսոփայական-հոգեբանական արձակը 1950-80-ական 

թվականներին (Ուիլ. Գոլդինգ, Ա.Մերդոկ): 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

1. Տրոնսկի Ի., Հին հունական գրականության պատմություն, Ե., 1951 
2. Տրոնսկի Ի., Հռոմեական գրականության պատմություն, Ե., 1951 
3. Առաքելյան Ա., Հունական գրականության պատմություն, Ե., 1968 թ. 
4. Առաքելյան Ա., Հռոմեական գրականության պատմություն, Ե., 1956 թ. 
5. Лосьев А, Античная литература, М, 2005 
6. Մամիկոնյան Հովհ., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, 

Վերածննդի դարաշրջան, Եր. 1957 
7. Սողոմոնյան Ս., Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Ե. 

1981 
8. Արևմտաեվրոպական գրականության պատմություն, Վաղ Միջնադար, 

Ե., 1949 
9. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение, М., 

1987 
10. Արտամոնով Ս., 17-18-րդ դդ. արտասահմանյան գրականության 

պատմություն, Ե., 1986 
11. 19-րդ դ. արտասահմանյան գրականության պատմություն, Ե., 1989 
12. Արտասահմանյան գրականության պատմություն, Ե., 1985 
13. Էդոյան Հ., Շարժում դեպի հավասարակշռություն, Ե., 2008 
Անգլո-ամերիկյան գրականություն 

1. Անիքստ Ա., Շեքսպիր, Ե., 1988 
2. Հարությունյան Ա., Ետպատերազմյան ամերիկյան պոեզիայի զար-

գացման հիմնական միտումները /1945-1970/ 
3. Ивашева В.В., Литература Великобритании 20-го века, М., 1984 
4. Кеттл А., Введение в историю английского романа, М., 1966 
5. Михальская Н.П.,  Аникин Г.В., Английский роман 20-го века, М., 

1980 
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6. Михальская Н.П.,  История английской литературы, в 2-х томах, М., 
1985 

7. Литературная история США, в 3-х томах, М., 1978 
8. История английской литературы в 5-и томах  
9. Гилензон Б. А., История литературы США, М., 1987 
10. Урнов М.В., Вехи традиций в английской литературе, М., 1986 
11. Սեդրակյան Ա.,  Էզրա Փաունդ, Ե., 2001 
Ֆրանսիական գրականություն 
1. История французсой литературы в 4-х томах, М., 1946-63 
2. Обломиевский Д., Французсий символозм, М., 1973 
3. Обломиевский Д., Французсий романтизм, М., 1947 
4. Бахтин М.М., Франсуа Рабле и народная культура средневековья, 

М., 1990 
5. Андреев Л.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К., История французсой 

литературы, М., 1987 
6. Реизов Б.Г., Французсий романтизм 19-го века, М., 1977 
7. Բախչինյան Հ., Դրվագներ ֆրանսիական գրականության պատմու-

թյան,Ե., 2004 
Գերմանական և ավստրիական գրականություն 

1. История немецкой литературы в 5-и томах, М., 1962-76 
2. Берковский Н.Я, Романтизм в Германии, Л., 1983 
3. Лейтес Н.С., От “Фауста” до наших дней, М., 1987 
4. ЭбхЫЭЗ` Немецкий роман 1918-45 г.г.,  Пермь 1987 
5. Павлова Н.П., Типология немец. романа 1940-1945, М., 1985 
6. История литературы ФРГ, М., 1980 
7. Սողոմոնյան Ս. Ս., Լեսսինգ, Գյոթե, Հայնե, Երևան, 1978 
8. Էքերման, Զրույցներ Գյոթեի հետ, Ե., 1975 
9. Մատինյան Կ.,  20-րդ դարի երկրորդ կեսի ավստրիական դրաման, Ե., 

2004 
10.  Առաքելյան Ա.,  Հերման Հեսսեն և Արևելքը, Երևան, 2009, 
11.  Ալեքսանյան Ա.,  Ռ. Մուզիլի գրական-փիլիսոփայական հայացքները, 

Ե., 2009 
12. Ստեփանյան Ս., Ժամանակի երկու ընկալում, Ե., 2009 
Իսպանական գրականություն 

1. Плавскин З.И.,  Испанская литература 17-19 веков,  М., 1978 
2. Плавскин З.И.,  Испанская литература 19-20 веков,  М., 1982 
3. Тертерян И., Испытание историей, Очерки испанской лит-ры 20-го 

века,  М., 1973 
4. Штейн А.Л., История испанской литературы, М., 1994 
5. Пидаль Р.М., Избранные произведения; испанская литература сред. 

веков и  Возрождения, М., 1998 
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6. Пидаль Р.М., Избранные произведения, М., 1961 
7. Гильермо Диас, Плаха, История и теория испанской лит-ры, М., 

2000 
 

 

 

ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Թյուրք գրականության ձևավորումը Փոքր Ասիայում թյուրքական պետա-

կանության ձևավորման (սելջուկյան սուլթանաթ) և Օսմանյան պետու-

թյան կազմավորման շրջանում (11-րդ-15-րդ դդ.): Օղուզական բանահյու-

սության և արաբա-պարսկական գրավոր մշակույթի ավանդույթների 

ազդեցությունը թուրք գրականության կազմավորման վրա: Բյուզան-

դական ազդեցության հիմնահարցը (արևելաքրիստոնեական միստիցիզմ 

և սուֆիզմ) թուրքական մշակույթի վրա: Թուրք գրականության հնագույն 

և միջնադարյան շրջանների ուսումնասիրության պատմության համառոտ 

ակնարկ: Փոքր Ասիայի թյուրքական ցեղերի բանահյուսությունը և 

գրավոր մշակույթի ծագումը (13-րդ դար-14-րդ դարի սկիզբ): «Իմ պապ 

Քորքութի գիրքը». օղուզական էպոսը: Էպիկական պոեզիայի տարբեր 

ձևերի ու ժողովրդական դիդակտիկայի ստեղծագործությունների 

միահյուսումը «Օղուզ-նամե»-ում: 

Սուֆիզմ և ուֆիական գրականություն: Ջելալեդդին Ռումիի (1207-1279) 

կյանքը և գրական ժառանգությունը («Մասնավի-ի մաանավի», «Դիվան-ի 

Շամս», «Ֆիհի մա ֆիհի», «Մավաիլ-ի մաջալիս-ի սաբա», «Մաքթուբաթ») 

և դրա ազդեցությունը թուրք գրականության ձևավորման վրա: Սուլթան 

Վելեդ (1226-1312): Շեյյաթ Համզա (13-րդ դար): 

Յունուս Էմրեի (մոտ. 1250-1320) - «Դիվանը», «Ռասալաթյուն-նուսհիյե», 

«Խրատական ուղերձներ» պոեմը): Ժողովրդական «թեքե»-ի գրականու-

թյունը: 

 Ավանդական պատկերները Յունուս Էմրեի «Դիվան»-ում (համիսլամա-

կան և սուֆիական արքետիպեր): Յունուս Էմրեն` որպես սուֆիական 

բարոյականության ու բարոյագիտության ջատագով: 

Աշըք Փաշա (1271-1332): Աշխարհիկ գրականության սկզբնավորումը: 
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Օսմանյան պետության կազմավորման ու ծաղկման շրջանի գրականու-

թյան ընդհանուր բնութագիրը: Վարքագրություն: Սիրային պոեմ:  

Ահմեդի (մոտ. 1329-1413), Շեյխի (?-1428): «Վերածնության» միտումների 

հիմնահարցը 15-րդ-16-րդ դարերի թուրք գրականության մեջ:  

Ահմեդ Փաշա (?-1497): Միջնադարյան թուրքական արձակը: Աշուղական 

պոեզիա. Փիր Սուլթան Աբդալ (?-1560): Դիդակտիկ պոեզիայի առանձ-

նահատկությունները: Քնարական պոեզիան 16-րդ դարում: Բաքի (1526-

1600): 16-րդ դարի վերջի և 17-րդ դարի սկզբի թուրք գրականությունը: 

Քարաջաօղլան (1606-1689): «Քյոր-օղլի» էպոսը: 17-րդ դարի երկրորդ 

կեսի-18-րդ դարի գրականությունը։  

«Քաղաքային գրականության» զարգացման առանձնահատկությունները: 

Նոր հերոսի, նոր թեմաների, նոր ժանրերի մուտքը քաղաքային գրակա-

նությանմեջ: Ռեալիստական ուղղության ուժեղացումը այդ 

գրականության մեջ: Երգիծանքի և առանձնապես ծաղերգության 

զարգացումը: 

Յուսուֆ Նաբին (1642-1712). երգիծական-դիդակտիկ «Հայրիե» պոեմը: 

Նաբիի դիվանը, երգիժական, հասարակական և կրոնա-փիլիսոփայական 

մոտիվները նրա ստեղծագործություններում: 

Ալաէդդին Սաբիտի (1650-1712). «Կիրճի պոեմը»` որպես «խաբեբա-

յական չափածո նովելի» օրինակ: 

«Կակաչների դարաշրջան»-ի գրականությունը: Ահմեդ Նեդիմի (1642-

1730). Նրա գրական դպրոցը և ազդեցությունը ժամանակակիցների վրա: 

Նեդիմի հիմնական մոտիվները, նրա սիրային լիրիկայի առանձնահատ-

կությունները: 

Սուֆիական պոեզիայի անկումը: Շեյխ Մեհմեդ Գալիբը (1757-1799) 

որպես դրա վերջին խոշոր ներկայացուցիչ: Գալիբի «Գեղեցկությու և սեր» 

սուֆիական պոեմը: Մինչթանզիմաթյան գրականության առանձնահատ-

կությունները: 

Լուսավորչական գաղափարախոսության առաջին ծիլերը 18-րդ դարի 

վերջի- 19-րդ դարի սկզբի գրականության մեջ: Իզզեթ Մոլլա Քեչեջիզադեն 

(1778-1829). «Տառապանք կրողը» պոեմը: Բայբուրթլու Զիհինիի (1797-
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1854) «Զիհինիի արկածների պոեմ» երգիծական վիպակը, նրա 

հակաֆեոդալական ուղղվածությունը: 

Թանզիմաթի բարենորոգումների նշանակությունը: Եվրոպականացում 

(արևմտականացում) հասկացությունը և դրա էությունը: Լուսավորական 

շարժման նպատակներն ու առանձնահատկությունները, դրսևորման 

ձևերը թուրք գրականության մեջ: 

Թուրքական պարբերական մամուլի առաջացումը: Հրապարակախո-

սության սկզբնավորումը և ունեցած ազդեցությունը երկրի հասարակա-

կան-քաղաքական կյանքում: Նոր երևույթներ գեղարվեստական գրակա-

նության մեջ: Արձակ: Պոեզիա: Դրամատուրգիա: Թարգմանական 

գրականությունը և նրա նշանակությունը: Նոր գրական լեզվի խնդիրը: 

«Թանզիմաթի գրականություն» հասկացությունը, դրա ժամանակագրա-

կան շրջանակները, տիպաբանական առանձնահատկությունները: 

Իբրահիմ Շինասու (1826-1871) տեղն ու դերը Թանզիմաթի շրջանի թուրք 

գրականության ձևավորման գործում: Հասարակական-քաղաքական 

գործունեության վերլուծությունը: Ի. Շինասին որպես հրապարակախոս: 

«Մտքերի լուսաբանում» (Tasvir-i Evkâr) լրագրի հիմնումը (1861) և դրա 

դերը թուրք մտավորականության ձևավորման գործում: Ի. Շինասու 

դիվանի թեմատիկ և տաղաչափական առանձնահատկությունները: 

«Բանաստեղծի ամուսնությունը» (Şair Evlenmesi) առաջին պիեսը թուրք 

գրականության մեջ: Պիեսի սյուժեի, նրանում արծածված հրատապ 

թեմաների ու խնդիրների վերլուծություն, երգիծական ռեալիզմի վերհա-

նում: Եվրոպական գրականության ազդեցությունները Շինասու գրա-

կանության վրա, նրա ստեղծագործություններում պահպանված թուրքա-

կան ժոովրդական ավանդույթները: 

«Նոր Օսմաններ» գաղտնի կազմակերպությունը, նրանց գաղափարների 

արտացոլումը թուրք գրականության մեջ: 

Աբդուլհամիդ Զիյա փաշան (1825-1880) որպես նոր թուրք գրականության 

հիմնադիրներից մեկը: Նրա չափածո ստեղծագործությունները, «Երազ» 

(Rûyâ) երկը.ստեղծագործությունների լուսավորչական ուղղվածությունը. 

որպես թարգմանիչ և գրաքննադատ: Նրա տեղը և դերը նոր թուրք 

գրականության մեջ: 
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Նամըք Քեմալը (1840-1888) թանզիմաթի գրականության խոշորագույն 

ներկայացուցիչ: Նրա հրապարակախոսական գործունեությունը. Ազգայ-

նական գաղափարախոսության հիմնական դրույթները. պիեսները և 

դրանց տեղը թուրքական դրամատուրգիայի ձևավորման գործում: Օսմա-

նիզմի գաղափարախոսության արտացոլումը «Հայրենիք կամ Սիլիստրե» 

(Vatan yahut Silistre, 1873) դրամայում: Իսլամիստական գաղափարա-

խոսության արտացոլումը «Խորեզմի շահ Ջելալեդդինը» (Celâlettin 

Harezmşah, 1882) պատմական դրամայում: Կնոջ կերպարը դրամատուր-

գիայում և հրապարակախոսության մեջ. «Գյուլնիհալ» (Gülnihal, 1874), 

(Zavallı çocuk, 1873): Նամըք Քեմալը թուրքական պատմական վեպի 

հիմնադիր: Պատմական-խրատաբանական «Նախազգուշացում կամ Ալի 

բեյի արկածը» (Intibah yahut sergüzeşt-I Ali Bey, 1876) վեպը: «Ջեզմի» 

(Cezmi) պատմական անավարտ վեպը: Քեմալի պոեզիան. Թարգման-

չական գործունեությունը, ստեղծագործությունների հասարակական-

քաղաքական հնչեղությունը և գեղարվեստական նշանակությունը: 

Աբդուլհաք Համիդի (1852-1937) տեղը Թանզիմաթի գրականության մեջ: 

Նրա պոեզիայի հիմնական թեմաները, լեզվաոճական ու տաղաչափական 

առանձնահատկությունները. դրամատուրգիան: «Հնդկաստանի դուստ-

րը» (Duhter-i Hindû)  պիեսի և «Թարըք» դրամայի առանձնա-

հատկություններն ու գաղափարախոսական ուղղվածությունը: 

Նովելի ժանրի ձևավորումը թուրք գրականության մեջ: Ահմեդ Միհդատը 

(1844-1913) որպես նովելիստ, վիպագիր, հրապարակախոս, թարգմանիչ: 

Նրա պատմվածքների հիմնական թեմաները, կերպարները և լեզվի 

առանձնահատկությունները: «Ֆելյաթուն բեյը և Ռաքըմ Էֆենդին» 

(Felâtun Bey ve Râkım Efendi) վեպում բարձրացված արդիական 

հասարակական խնդիրների վերլուծություն և գեղարվեստական արժեք-

ների վերհանում: Ահմեդ Միհդատի արկածային վեպերը: Նրա դերը նոր 

թուրքական արձակի ձևավորման ու գրական լեզվի պարզեցման ու 

զարգացման գործում: 

Թանզիմաթի գրականության տիպաբանական բնութագիրը, առանձնա-

հատկությունները, նրանց տեղը նոր գրականության մեջ: Հայ-թուրքական 

գրական առնչությունները թանզիմաթի շրջանում: 
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Թուրք գրականությունը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին։ 

Սուլթան Աբդուլ Համիդ 20-րդի բռնապետական` «զուլումի» ռեժիմի 

հաստատումը, այդ քաղաքականության էությունն ու թողած ծանր 

հետևանքները: Հալածանքները հասարակական, գրական-մշակութային 

ոլորտում: 

«Գիտելիքների հարստություն» (Servet-i Fünün) գրական-գեղարվեստա-

կան պարբերականի (1891-1901) ստեղծումը, հետագա ծավալումները, 

գաղափարական ուղղվածությունը և ունեցած նշանակությունը գրական 

կյանքում: Պարբերականում գրական հրապարակումների հիմնական 

թեմաները և խնդիրները, նրանցում առկա գեղարվեստական առանձնա-

հատկությունների և եվրոպական ազդեցության ձևերի լուսաբանումը:  

Թևֆիկ Ֆիքրեթը (1867-1915) որպես թուրքական պոեզիայի ամենանշա-

նակալից դեմքերից մեկը: Հասրակական գործունեությունը, ստեղծագոր-

ծության հիմնական շրջանները: Քաղաքացիական, ազատասիրական 

ուղղվածության բանաստեղծությունները: «Հին պատմություն» փիլի-

սոփայական պոեմը և ապագայի իդեալի երազային տեսիլքի պատկե-

րումը: Թևֆիկ Ֆիքրեթը «Սերվեթ-ի Ֆյունուն» գրական-գեղարվեստական 

պարբերականի խմբագիր: Թևֆիկ Ֆիքրեթի գրական գործունեությունը 

1908 թ. հետո. նրա իդեալների կործանման, հիասթափության, հոռետե-

սության շրջանը: Երիտթուրքական իրականության քննադատությունը 

Թևֆիկ Ֆիքրեթի պոեզիայում: Ֆիքրեթը որպես բանաստեղծ-քաղաքացի: 

«Կողոպտիչների խնջույքը» երգիծական բանաստեղծությունը, «Հրաժեշտ 

Հալյուկին» սիմվոլիստական բանաստեղծությունը: Պատերազմի 

քննադատությունը նրա ստեղծագործություններում. «Սրբազան պատե-

րազմ» բանաստեղծությունը: Թևֆիք Ֆիքրեթի գրական-գեղարվեստա-

կան հայացքները: Թևֆիկ Ֆիքրեթի քնարերգությունը, բնության 

պատկերները նրա բանաստեղծություններում: Ֆիքրեթի պոեզիայի լեզուն 

և տաղաչափական յուրահատկությունները: 

Հալիդ Զիյա Ուշաքլըգիլը (1866-1945) որպես «Սերվեթ-ի Ֆյունունի» 

խոշորագույն արձակագիր: Ռեալիստական մոտիվները նրա վեպերում: 

«Կապույտը և սևը» վեպը: Ուշաքլըգիլի ստեղծագործությունների հումա-

նիզմը: «Փոքր մարդու» կերպարը նրա նովելներում:  
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1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումը և գրական կյանքի աշխու-

ժացումը: «Ֆեջր-ի աթը» գրական-գեղարվեստական հանդեսի հիմնումը 

և բանաստեղծների խմբակի կազմավորումը: Նրանց հռչակագիրը և 

գրական գեղարվեստական հայացքները: «Ֆեջր-ի աթը» խմբակի դերը 

20-րդ դարի սկզբի թուրքական պոեզիայի ձևավորման գործում: 

Թուրքական խորհրդապաշտությունը: Ահմեդ Հաշիմ (1885-1933). 

«Լուսնային բանաստեղծություններ», «Ժամերը լճի մոտ» ժողովածուները: 

Գրական ուղղությունների ձևավորումը թուրք գրականության մեջ: 

Իսլամիստական ուղղություն, գաղափարական և քաղաքական նպատակ-

ներն ու առանձնահատկությունները: Մեհմեդ Աքիֆ Էրսոյի (1873-1936) 

կյանքը և գրական ուղին: Հիմնական ստեղծագործությունները` «Փուլեր» 

(Safahât) ժողովածուները, դրանց գաղափարա-քաղաքական ուղղվածու-

թյունը և արտահայտչական միջոցների առանձնահատկությունները: 

Օսմանական ուղղություն. գաղափարական և թեմատիկ առանձնահատ-

կությունները: Յահյա Քեմալը (1885-1958) որպես արուզի վերջին խոշոր 

ներկայացուցիչ: Նրա կյանքը և հիմնական ստեղծագործությունները: 

Սուլեյման Նազըֆի (1870-1929) կյանքը և ստեղծագործությունները: 

Օսմանյան կայսրության անցյալի իդեալականացումը նրա ստեղծագոր-

ծություններում: 

Պանթյուրքիստական ուղղություն. Գաղափարախոսական ուղղությունը, 

թեմատիկ և ժանրային առանձնահատկությունները: Պանթյուրքիզմին 

հարող գրողների գրական-գեղարվեստական հայացքները: Նրանց դերը 

պանթյուրքիստական ուղղության ձևավորման գործում: 

Երիտթուրքական ու քեմալական շարժման գործիչ, թյուրքականության 

(թյուրքչուլուքի) գաղափարախոս Զիյա Գյոքալփի (1875-1924) թաղաթա-

կան, գիտական և գրական-հասարակական գործունեության վերլուծու-

թյուն: Պանթյուրքիզմի գաղափարախոսության դրսևորումը Գյոքալփի 

գեղարվեստական ստեղծագործություններում («Թուրան» (Turan) «Կար-

միր խնձոր» (Kırmızı Elma), «Նոր կյանք» (Yeni Hayat) բանաստեղծու-

թյունների ժողովածուն): «Թյուրքականության հիմունքները» աշխատու-

թյան գաղափարական հենքը և թյուրքականության գյոքալփյան ընկալ-

ման գաղափարական և քաղաքական առանձնահատկությունները: 



 17 

Գյոքալփի մշակութաբանական հայացքները, լեզվի մաքրման նրա 

առաջադրած բարեփոխումները: 

Օմեր Սեյֆեդդինը (1884-1920) որպես թուրքական արձակի խոշորագույն 

ներկայացուցիչ. հասարակական-քաղաքական գործունեությունը և 

հայացքները: Օմեր Սեյֆեդդինի նովելները, դրանց գրական-գեղարվես-

տական առանձնահատկությունները: Ծայրահեղ ազգայնամոլության և 

պանթյուրքիստական գաղափարների արտացոլումը նրա նովելներում: 

Օմեր Սեյֆեդդինի տեղը թուրք գրականության մեջ: 

Պանթյուրքիստական ուղղությանը հարող այլ գրողներ` Մեհմեդ Էմին, 

Հալիդե Էդիպ, Ահմեդ Հիքմեթ և ուրիշներ: Ազգային ուղղության 

սաղմնավորումը 20-րդ դարի 10-ական թթ.: «Անատոլիայի» թեմատիկան 

նոր թուրք գրականության մեջ: 

Մեհմեդ Էմին Յուրդաքուլի (1869-1944). Պանթյուրքիզմի արտացոլումը 

նրա ստեղծագործություններում: «Թուրքերեն բանաստեղծություններ» 

(Türkç Şiirleri, 1898), «Դեպի Թուրան» (Turana Doğru, 1918) ժողովածու-

ների գաղափարախոսական ուղղվածությունը. Գաղափարական հայացք-

ները 1908թ. Երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո, դրանց 

արտացոլումն իր շրջանի ստեղծագործություններում: 

Հալիդե Էդիփ Ադըվարի (1884-1964) Թյուրքականության գաղափարա-

խոսության արտացոլումը Էդիփի «Նոր Թուրան» (Yeni Turan, 1912), 

«Կրակե վերնաշապիկ» (Ateşten Gömlek, 1923), «Թաթարուհին» 

(Tatarcık, 1939) վեպերում: Սիրո թեմայի և կնոջ կերպարի ընկալումները: 

Քեմալական շարժումը և նրա արտացոլումը գրականության մեջ: 

Թուրքիայի Հանրապետության հռչակումը: Բարեփոխումների իրականա-

ցումը Թուրքիայի Հանրապետությունում, Թուրքիայի վերածումը բուր-

ժուական պետության: Մշակութային բարենորոգումների նպատակներն 

ու նշանակությունը: Լեզվական բարեփոխում, անցումը արաբատառից 

լատինատառ այբուբենի: Նոր երևույթներ երկրի հասարակական-

քաղաքական, տնտեսական ու մշակութային կյանքում: Գրական կյանքի 

աշխուժացումը, նոր թեմաների ու հասարակական-քաղաքակական 

հիմնահարցերի արտացոլումը քեմալական շրջանի գրականության մեջ: 
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20-30-ական թթ. Թուրք գրողների ստեղծագործությունների թեմատիկ և 

ժանրային առանձնահատկությունները: 

Քեմալ Աթաթուրքի կերպարի իդեալականացումն ու ջատագովությունը 

թուրք գրականության մեջ: 

 Ռեշաթ Նուրի Գյունթեքինի (1889-1956). դերը քեմալական շրջանի թուրք 

գրականության ձևավորման ու զարգացման գործում: Քեմալական 

շարժման արտացոլումը ստեղծագործություններում: Թուրքական վեպի 

ժանրի զարգացումը Նուրիի կողմից: «Կանաչ գիշեր», «Ցախասարեակ», 

«Տերևաթափ» վեպերը: Կնոջ ազատության, անատոլիական կյանքի 

սոցիալական հիմնահարցերը: 

Հաքուբ Քադրի Քարաօսմանօղլու (1889-1975). «Օտարականը», «Անկա-

րա» և «Աքսոր» վեպերը: Քեմալական շարժման մեկնաբանությունը 

ստեղծագործություններում: Գյուղացու կերպարը և գյուղական կյանքը 

պատմվածքներում: 

1940-ական թվականների առաջադեմ բանաստեղծներ Օրհան Վելի 

(1914-1950), Մելիհ Ջևդեթ Անդայի (1915) և Օքթայ Ռիֆաթի (1914-1988) 

ստեղծած «Եռոտանի» գրական խմբակի դերն ու նշանակությունը թուրք 

գրականության հետագա զարգացման գործում: 

Սաբահաթթին Ալի (1907-1948). հասարակական գործունեությունը, 

քաղաքական հայացքները: Նրա պատմվածքների թեմատիկան: «Փոքր 

մարդու» կերպարը: «Մեր միջի սատանան» (İçimizdeki Şeytan), «Քույու-

ջակցի Յուսուֆը» (Kuyucaklı Yusuf), «Մուշտակով տիրամայրը» (Kürk 

Mantolu Madonna) վեպերի գաղափարական և գեղարվեստական արժեք-

ները: Նազըմ Հիքմեթ (192-1963). հասարակական-քաղաքական գործու-

նեությունը, կյանքը վտարանդիության մեջ (Մոսկվայում): Հիքմեթի 

պոեզիան և արձակը:  

20-րդ դարի թուրքական պոեզիայի ուղղություններն ու առանձնահատ-

կությունները (Ահմեթ Հաշիմ, Օրհան Սեզֆի, Յաշար Նաբի, Նաիլ, Օրհան 

Վելի և ուրիշներ): Ֆազըլ Հյուսնու Դաղլարջայի (ծնվ. 1914): 20-րդ դարի 

երկրորդ կեսի թուրքական արձակի թեմատիկ ծավալները (Օրհան Քեմալ, 

Ֆաքիր Բայքուրթ, Ֆահրի Էրդինչ, երգիծաբան Ազիզ Նեսին): 
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«Փոքր մարդու», «Մարդու միայնություն», «Մարդու երջանկություն», 

«Մարդու ողբերգություն», թեմաների արծարծումը թուրք գրականության 

մեջ: «Հին ու նոր սերունդների» հակասությունների հիմնահարցերը 

թուրքական արձակում: Գյուղագրությունը որպես 20-րդ դարի երկրորդ 

կեսի թուրքական արձակի գլխավոր թեմատիկներից մեկը: 1960-1970-

ական թթ. Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների արձա-

գանքները թուրք գրականության մեջ: Պատմական թեմատիկայի ամրա-

կայումը  արձակում. քաղաքական վեպի ձևավորումը: 

Ֆաքիր Բայքուրթի (1929-1999) գրական և հասարակական գործունեու-

թյունը. ռեալիստական գյուղագրության վառ ներկայացուցիչ: Սոցիալա-

կան հավասարության, հակաամերիկյան տրամադրությունների և աշխա-

տանքային արտագաղթի թեմատիկան Բայքուրթի պատմվածքներում ու 

վեպերում:  

«Սոցալական ռեալիզմի»-ը 1950-1970-ական թթ.. թուրքական արձակում: 

Ազիզ Նեսինի  (1915-1995). Երգիծանքը.  «Փոքր մարդու», մտավորա-

կանի, աշխատավորի կերպարը պատմվածքներում: 

Ժամանակակից թուրքական արձակի գաղափարական և թեմատիկ 

հիմնահարցերը, ժանրային ծավալումները: 

Յաշար Քեմալի (ծնվ.1922-). «Սոցիալական ռեալիզմի»` որպես գյուղական 

կյանքը համակողմանիորեն պատկերելու ուղղության քեմալյան 

ծավալումները: Բանահյուսական տարրերը, դարձվածքները, բարբառը 

որպես ստեղծագործությունների գլխավոր լեզվաոճական 

բացահայտիչներ: «Արարատ լեռան լեգենդը», «Անմահ խոտը» վեպերի 

գաղափարական և գեղարվեստական արժեքը: 

Քեմալ Յալչընի (ծնվ. 1952) վեպերի քաղաքական, գաղափարաբանական 

ուղղվածությունն ու նպատակները, գեղարվեստական և թեմատիկ 

ընդգրկումները, լեզվաոճական առանձնահատկությունները: Առաջին 

անգամ Յալչնի վեպերում («Սիրտս քեզանով է խայտում» (Seninle Güler 

Yüreğim), «Նորահարս» (Sarı Gelin) Թուրքիայում ապրող ծագումով հայ 

մահմեդականների կամ «ծպտյալ հայերի»` որպես գրական կերպարների 

արծարծման քաղաքական նկատառումների վերլուծությունը: «Ավանդ 

տրված օժիտը» վեպի վերլուծությունը: 
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Օրհան Փամուքի (ծնվ.1952) ստեղծագործությունների սյուժետային և 

գաղափարական ուղվածությունը: Իսլամական և քրիստոնեական աշ-

խարհների տարաձայնությունների վերացման «մշակութային քաղաքա-

կանության» փամուկյան սխեմայի, ինչպես նաև արևմտյան մոդեռնիզմի 

տարրերի դրսևորումները Փամուքի վեպերում: Իրական կյանքը նկարա-

գրելու` Փամուքի օգտագործած գեղարվեստական միջոցներըը: «Ջևդեթ 

Բեյը և նրա որդիները», «Խաղաղ տուն»,  «Սպիտակ ամրոց», «Սև գիրք», 

«Իմ անունը կարմիր է» «Ձյուն» վեպերի գաղափարական, գեղարվես-

տական արժեքը: Անցյալի արժեվորումը Փամուքի քաղաքական և 

փիլիսոփայական հայացքների վերլուծությունը: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

1. Գալշոյան Ս., Դասակարգերի փոխհարաբերության խնդիրը Յաշար 
Քեմալի «Թիթեղը» վիպակում,  Արևելագիտության հարցեր (Գիտա-
կան հոդվածների ժողովածու) VII, Երևան, ԵՊՀ, 2012, էջ 342-362: 

2. Խաչատրյան Է., Օրհան Քեմալ. գրական դիմանկարի փորձ, 
Արևելագիտության հարցեր (Գիտական հոդվածների ժողովածու) VII, 
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 363-370: 

3. Մարտիրոսյան Ա., Թուրքական քաղաքական վեպի թեմատիկ 
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Արևելագիտության հարցեր, Երևան, ԵՊՀ, 2012, հ. 7, էջ 371-378: 

4. Մելքոնյան Ռ., Թուրք գրող Ֆաքիր Բայքուրթը (գրական դիմանկարի 
փորձ), «Նոր-դար», թիվ 4, Երևան, 2004, էջ 117-124:  

5. Մելքոնյան Ռ., «Գյուղական ինստիտուտները» և գրական կյանքը 
Թուրքիայում (1940-50 թթ.), Կանթեղ, Ե., 2005, թ. 1 (22), էջ 139-144: 

6. Մելքոնյան Ռ., Հայոց ցեղասպանության թեման արդի թուրքական 
գրականության մեջ, Երևան, ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2010, 128 էջ: 

7. Մելքոնյան Ռ., Մարտիրոսյան Ա., Պոստմոդեռնիստական «նորարա-
կան վեպը» որպես թուրքական քաղաքական վեպի ավանդույթների 
անկման ազդարար, Էջմիածին, Ս. Էջմիածին, 2015, Ե, էջ 89-97: 

8. Պետրոսյան Տ., Թևֆիք Ֆիքրեթի պոեզիայի որոշ առանձնահատկու-
թյունների շուրջ («Մառախուղ» բանաստեղծությունը), 
Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ, հ. VI, 
ՀՀ ԳԱԱ ԱԻ, Երևան, 2009, էջ 323-330: 

9. Պետրոսյան Տ., Թուրք բանաստեղծ Թևֆիք Ֆիքրեթը` Հայ Վրիժառուի 
Ներբողագիր, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, 
2011, էջ 211-218: 
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10. Սահակյան Լ., Դավթյան Ա., Յաքուբ Քադրի Քարաօսմանօղլու. 
գրական դիմանկարի փորձ, Կանթեղ, 2010, Թիվ 1, էջ 41-50: 

11. Սաֆարյան Ա., Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները», 
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 300 էջ: 

12. Айзенштейн Н., Из истории турецкого реализма, Заметки о турецкой 
прозе (70-е годы XIX в.-30-е годы XX в.),Москва,«Наука»,1968, 288 
с.  

13. Алькаева Л., Очерки по истории турецкой литературы 1908-1939 гг., 
Москва, Изд. Академии Наук СССР, 1959, 220 с.  
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с. 
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ՊԱՐՍԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  

<<Ավեստան>>` որպես պարսից հին գրական հուշաձան: 

Միջին պարսկերենով ստեղծված գրականությունը: 

Արաբական նվաճումները և իրանական գրական արժեքների փոփոխու-

թյունը: <<Ֆարսիդարիով>> ձևավորվող գրականությունը 9-10 դդ. 

(Ռուդաքին և նրա ժամանակակիցները): 

Ֆիրդուսու <<Շահնամեն>>` որպես հեղինակային հերոսապատում. Հա-

ջորդ էպիկական խմբավորումները (<<Բարզունամե>>, <<Գարշասպնա-

մե>> և այլն): 

<<Շահնամեն>> հայ իրականության և քնարերգության  մեջ: 

ՊրոՖեսիոնալ բանաստեղծի ինստիտուտը (մալեք աշշոարա) և արքու-

նական ղասիդեի զարգացումը (Օնսորի, Ֆառռոխի, Մանուչեհրի): 

Նեզամիի <<Խամսե>>-ն: Քրիստոնեական աշխարհի անդրադարձը 

<<Խոսրով և Շիրին>> պոեմում: 

Օմար Խայամի փիլիսոփայական քառյակը որպես այդ ժանրային ձևի 

զարգացման բարձրագույն աստիճան: 

Սուֆիզմի էությունը և դրսևորումը պարսից միջնադարյան պոեզիայում:  

Ջալալ ադ-Դին Ռումի. կյանքը և ստեղծագործությունները որպես 

սուֆիական հիմնական գաղափարների ձևաչափ (մոդել): 
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Հաֆեզը և բազմաթեմատիկ ղազալի կայացումը: 

Սաադին` բարոյախրատաբան և քնարերգու:  

Ջամինª էպիգոն և պարսից միջնադարյան գրական զարգացումների 

հանրագումար: 

Պարսից գրական ոճերը, դրանց ժամանակագրությունը և հայտնի 

ներկայացուցիչները: 

Նասեր Խոսրովի <<Սաֆարնամեն>> և անդրադարձը հայերին: 

Նեզամի Արուզի Սամարղանդիի  <<Չորս զրույցը…>>` որպես միջնա-

դարյան հուշագրական արձակի նմուշ և ժամանակի արժեհամակարգի 

ցուցիչ:  

Հնդկական բարդ ոճը Զիա ադ-Դին Նախշաբիի շրջանակավոր արձակում 

(<<Թութինամե>>):  

Պարսից նոր պոեզիայի (շեերե նո) ձևավորման և զարգացման  ընթացքը 

(Նիմա Յուշիջ, Սոհրաբ Սեփեհրի, Ֆորուղ Ֆարրոխզադ):     

20-րդ դարի արձակը. հոգեբանական նովելի կայացումը (Սադեղ 

Հեդայաթ, Սադեղ Չուբաք, Ջալալ ալե Ահմադ և այլոք): 
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