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  Սոֆ յա Ն. Օ հան յան 
  Փի լի սոփ. գիտ. թեկ նա ծու

ԵՐՎԱՆԴ ՖՐԱՆԳՅԱՆԻ ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ ՄՈՆԻԶՄԸ 
XX ԴԱՐԱՍԿԶԲԻ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ծննդ յան 140-ամ յա կի և  մահ վան 90-րդ  տա րե լի ցի առ թիվ* 
 

  Բա նա լի բա ռեր - հայ փի լի սո փա յութ յան պատ մութ յուն, 
պո զի տի վիզմ, հա մադ րա կան մո նիզմ, գա ղա փար նե րի փո-
խա դարձ լրաց ման սկզբունք, պատ մա կան ռեա լիզմ։

 Հա յոց պատ մութ յան մեջ XX դա րաս կիզ բը բարդ ժա մա նա կաշր ջան էր 
և՛ քա ղա քա կան, և՛ մշա կու թա յին ա ռու մով: Այդ շրջա նում հայ ժո ղո վուրդն 
ապ րել է հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ու հե ղա փո խութ յան, ցե ղաս պա-
նութ յան ու տե ղա հա նութ յան սար սափ նե րը, պե տա կա նութ յան վե րա կերտ-
ման ու րա խութ յու նը, են թարկ վել է խորհր դա յին վար չա կար գին, որն էլ ո րո-
շել է հե տա գա տաս նամ յակ նե րի հայ մշա կույ թի զար գաց ման միա կող մա-
նիութ յու նը: 

XX դա րասկզ բի հայ փի լի սո փա յա կան միտ քը հա րուստ ու բազ մա զան 
էր, քան զի ժա մա նա կի գա ղա փա րա կան ընդ հա նուր մթնո լոր տի, փի լի սո-
փա յա կան հիմն ախն դիր նե րի ա ռա ջադր ման և քն նարկ ման գոր ծում նշա-
նա կա լի դեր են խա ղա ցել Ա վե տիս Ա հա րոն յա նը (1866-1948),  Մի քա յել 
 Վա րանդ յա նը (1870-1934), Եր վանդ Ֆ րանգ յա նը (1878-1928),  Դա վիթ Ա նա-
նու նը (1879-1943),  Բախ շի Իշ խան յա նը (1879-1921),  Վա հան  Խո րե նին (1885-
1920),  Գա րե գին Նժ դե հը (1886-1955),  Հայկ Ա սատր յա նը (1900-1956) և  ու րիշ-
ներ։ Ն րանք, հա մաշ խար հա յին փի լի սո փա յութ յան բազ մա զան ուղ ղութ յուն-
նե րի գա ղա փա րա կան զի նա նո ցը ծա ռա յեց նե լով ազ գա յին շա հե րի և ն պա-
տակ նե րի տե սա կան հիմն ա վոր մա նը1, փոր ձել են ի մաս տա վո րել հայ ժո-
ղովր դի ազ գա յին կե ցութ յու նը, բա ցա հայ տել հայ մար դու նկա րա գի րը, 
նա խան շել հայ ազ գի զար գաց ման հե ռան կար նե րը:

XIX դա րի վեր ջը և XX դա րի սկիզ բը հա յոց պե տա կա նութ յան ձևա վոր-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 19.09.2018
1 Տե՛ս Օհանյան Ս., Փիլիսոփայական-մարդաբանական հարցերը XX դարասկզբի հայ փիլիսոփայության 
մեջ, «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի», Եր., 2007, N 2, էջ 175-187:
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ման քա ղա քա կան նա խադր յալ նե րի կու տակ ման ժա մա նա կա հատ վածն էր: 
Տվյ ալ դա րաշր ջա նին բնո րոշ՝ սե փա կան հայ րե նի քում ինք նո րոշ վե լու քա-
ղա քա կան նպա տա կի հիմն ա կան կրող նե րը հայ ազ գա յին կու սակ ցութ յուն-
ներն էին2:

Այդ առաջադրանքի հիմնավորման ա ռու մով ու շագ րավ էր ժամանակի 
ա կա նա վոր մտա վո րա կան, Եր վանդ Ֆ րանգ յա նի խորիմաստ դի տար կումն 
այն մա սին, որ հար ցե րի տե սա կան լու սա բա նումն ու հիմն ա վո րու մը նույն-
քան ար ժե քա վոր և  կար ևոր են, որ քան գործ նա կան կող մը3: Ե. Ֆ րանգ յա նը 
ցան կա ցած քա ղա քա կան կու սակ ցութ յան հա մար ընդ հա նուր փի լի սո փա-
յա կան աշ խար հա յե ցո ղութ յան հիմն ա վո րումն այն քան էր կար ևո րում, որ քան 
հստակ գա ղա փա րա խո սութ յան մշա կու մը. « Հա սա րա կա կան կեան քում 
հաս տա տուն, ան շեղ ու ո րո շա կի են ընդ հան րա պէս այն հո սան քի քայ լե-
րը, ո րի փի լի սո փա յա կան աշ խար հա յեաց քը, հա սա րա կա-քա ղա քա կան 
կօն ցեպ ցիան ո րոշ, պարզ և բիւ րե ղա ցած է: Ա նո րոշ, տար տամ և ե րե-
րուն են, ընդ հա կա ռա կը, այն հո սան քի քայ լե րը, ո րի հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան ըմբռ նո ղու թիւ նը ե րե րուն, ա նո րոշ և բիւ րե ղա ցած չէ»4:  

Թեև փի լի սո փա յութ յու նը միշտ ու նե ցել է իր ա ռաջ նա կարգ տե ղը եր-
ևույթ նե րի ու ի րե րի լու սա բա նութ յան մեջ, սա կայն հատ կա պես XX դա րում, 
ո րը Ե. Ֆրանգյանի կարծիքով՝ «գե րա զան ցա պէս փի լի սո փա յու թեան դար 
է»5, ոչ միայն ան հատ նե րը, այլև քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներն էին աշ-
խա տում հիմն ա վո րել ի րենց փի լի սո փա յա կան աշ խար հա յաց քը: Ուս տի Ե. 
Ֆրանգյանը գտնում էր, որ հարկ է «Մ շա կել այս պի սի մի փի լի սո փա յա կան 
աշ խար հա յեացք - ա հա գե րա գույն խնդի րը ա մեն մի մտա ծո ղի, ա մեն մի 
դպրո ցի և  հա սա րա կա-քա ղա քա կան կու սակ ցու թեան:  Մի դպրո ցի, մի կու-
սակ ցու թեան մաս նա կի տե սա կէտ նե րը և սկզ բունք նե րը մի գե ղե ցիկ ներ-
դաշ նա կու թեամբ և տ րա մա բա նա կան հա մա ձայ նու թեամբ ձուլ ւած են այդ 
հա մայ նա պար փակ կօն ցեպ ցիա յի մէջ: Ա մեն ե րև ոյթ և  շար ժում, ան գամ 
ա մեն մի հա սա րակ դէպք բա ցատ րե լիս և գ նա հա տե լիս՝ մենք ել նում և  
ա ռաջ նորդ ւում ենք այդ հա մայ նա պար փակ աշ խար հա յե ցո ղու թիւ նից:  Նա 
մեր ղե կա վա րող սկզբունքն է ա մեն քայ լա փո խում»6: Իսկ քա նի որ 20-րդ 
 դա րասկզ բին հայ ժո ղովր դի՝ իր ա զա տութ յան և  ան կախ պե տա կա նութ յան 
վե րա կանգն ման հա մար մղած պայ քա րը պե տա կան կե ցութ յան փո խա կեր-
պե լու գոր ծում ա ռանց քա յին դեր խա ղա ցած կազ մա կեր պութ յու նը ՀՅԴ-ն  
էր, Ե. Ֆ րանգ յանն իր նպա տակն էր հա մա րում հենց ՀՅԴ ար ժե հա մա կար-
գի և  գա ղա փա րա խո սութ յան տե սա կան-փի լի սո փա յութ յան հիմն ա վո րու մը։ 

 Թեև ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան գոր ծու նեութ յան և  ռազ մա վա րութ յան հա յե-
ցա կար գա յին սկզբունք նե րին վե րա բե րող աշ խա տութ յուն նե րը, պատ մա-
գի տա կան գրա կա նութ յու նը, փաս տագ րա կան նյու թը բազ մա զան են, սա-
կայն խիստ սա կավ են կու սակ ցութ յան փի լի սո փա յա կան հիմ քե րի տե սա-

2 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Խուդինյան Գ., ՀՅ Դաշնակցության քննական պատմություն 
(ակունքներից մինչև 1895 թվականի վերջերը), Եր., 2006, էջ 6-7:
3 Տե՛ս Օհանյան Ս., Երվանդ Ֆրանգյանը փիլիսոփայության էության և նշանակության մասին, «Բանբեր 
Երևանի համալսարանի», Եր., 2008, N 2, էջ 12-20:
4 Ֆրանգեան Ե., Փիլիսօփայական նամակներ, «Գործ» օրաթերթ, Բաքու, 1908, N 19, էջ 3:
5 Ֆրանգեան Ե., Մեր փիլիսոփայական աշխարհայեացքը. Իրապաշտ փիլիսոփայութիւն. Հ.Յ.Դաշնակցու-
թեան փիլիսոփայական աշխարհայեացքի հիմնաւորման փորձ, Փարիզ, 1929, էջ 11:
6 Ֆրանգեան Ե., Փիլիսօփայական նամակներ, N 19, էջ 3:
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կան լու սա բան մա նը նվիր ված ար ժե քա վոր ու սումն ա սի րութ յուն նե րը: Ե. 
Ֆ րանգ յա նի կեն սագ րութ յան7 վե րա բեր յալ պահ պան ված հի շա տա կութ յուն-
նե րը և  տար բեր ամ սագ րե րում նրա հե ղի նա կած հոդ ված նե րը ցույց են 
տա լիս, որ դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րից նա իր և  իր սերն դա կից նե րի 
ա ռա քե լութ յունն էր հա մա րում ՀՅ  Դաշ նակ ցութ յան աշ խար հա յե ցո ղութ յան 
վեր լու ծութ յու նը, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան դա վա նան քի և  հայ ազ գա-
յին կե ցութ յան մեջ այս կու սակ ցութ յան ու նե ցած դե րա կա տա րութ յան ու-
սումն ա սի րութ յու նը:

Ե. Ֆ րանգ յա նի փի լի սո փա յա կան հա յացք նե րի ձևա վոր ման վրա ազ դե-
ցութ յուն են գոր ծել  Սոկ րա տե սը, Պ լա տո նը,  Ֆիխ տեն,  Տոլս տո յը, Մի խայ-
լովս կին,  Շո պեն հաո ւե րը,  Նից շեն,  Կոն տը և  այ լոք:  Սա կայն նրա՝ որ պես 
մտա ծո ղի գա ղա փա րա կան կա յաց ման գոր ծում էա կան ներդ րում ու նեն 
հատ կա պես «երկ րորդ պո զի տի վիզմ»-ի հիմն ա դիր ներ Է.  Մա խը և Ռ. Ա վե-
նա րիու սը:  Հետ ևե լով  Մա խին և Ա վե նա րիու սին՝ Ե. Ֆ րանգ յանն իր փի լի սո-
փա յութ յունն ան վա նում է հա մադ րա կան մո նիզմ կամ քննա դա տա կան-ի-
րա պաշտ փի լի սո փա յութ յուն8:  Նա, ընդ հան րաց նե լով փի լի սո փա յա կան 
բո լոր ուղ ղութ յուն նե րը, ա ռանձ նաց նում է մտա ծո ղութ յան եր կու՝ ի րար լրիվ 
հա կա դիր տե սակ ներ՝ մո նիս տա կան և  դո ւա լիս տա կան, ո րոնք գո յութ յուն 
են ու նե ցել մեկ տեղ ու միա ժա մա նակ:  Բայց որ քան մարդ կա յին միտ քը նո-
րա նոր նվա ճումն եր է ու նե նում, որ քան նո րա նոր գի տա կան մե թոդ ներ են 
7 Երվանդ Ֆրանգյանը ծնվել է 1878 թ. փետրվարի 3-ին Սուրմալուի Իգդիր գյուղաքաղաքում` աղքատ 
երկրագործի ընտանիքում: Գյուղի ծխական դպրոցն ու Երևանի թեմական դպրոցն ավարտելուց հետո նա մի 
քանի տարի պաշտոնավարում է Թավրիզի թեմական և Սալմաստի հայկական դպրոցներում` միաժամանակ 
մասնակցելով հասարակական-քաղաքական կյանքին և ՀՅ Դաշնակցության կազմակերպական-քարոզչական 
աշխատանքներին, ուսումնասիրելով Ատրպատականի պատմական անցյալը, նրա տնտեսական դրությունը, 
ազգագրական կազմը: Հավաքված նյութերը կազմում են «Ատրպատական» երկը (Թիֆլիս, 1905 թ.):

Դասավանդման ընթացքում հավաքած համեստ գումարի, «Ատրպատական»-ի վաճառքից ստացված 
հասույթի և մի բարերարի աջակցության շնորհիվ նա 1905 թ. մեկնում է Գերմանիա, ընդունվում Բեռլինի 
համալսարանի պատմափիլիսոփայական ֆակուլտետը: Ուսումնառությունը կիսատ թողնելով` 1909 թ. 
վերադառնում է Անդրկովկաս, աշխատանքի անցնում Երևանի թեմական դպրոցում, որտեղ երեք տարի 
պաշտոնավարելուց հետո՝ 1912 թ., վերադառնում է Բեռլին՝ շարունակելու համալսարանական կրթությունը 
և ավարտում «փիլիսոփայության դոկտոր» տիտղոսով: 1913 թ. Թիֆլիսում տպագրում է «Հունական 
փիլիսոփայություն» ստեղծագործությունը և հեռանում Բեռլին, ուր մնում է մինչև Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի սկիզբը: Այնուհետև գնում է Բաքու, որտեղ հրավիրվում է որպես հոգեբանության և 
պատմության ուսուցիչ իգական գիմնազիայում: 

1915 թ. գարնանը` Վասպուրականի գրավումից հետո, գնում է Վան, ուր կատարում էր մի շարք հասա-
րակական աշխատանքներ: Նահանջից հետո նորից գնում է Բաքու և ստանձնում հայկական արական ու 
իգական դպրոցների տեսուչի պաշտոնը: 1917 թ. հրատարակում է «Քրիստափոր Միքայելյան» և «Հասա-
րակագիտական էտյուդներ» ուսումնասիրությունները: 1918 թ. հրավիրվում է Թեհրանի հայոց դպրոցի տե-
սուչի պաշտոնին, որը և վարում է մեկ տարի: 1919 թ. աշնանը գալիս է Հայաստան և ստանձնում Երևանի 
Ալեքսանդրյան գիմնազիայի տեսուչի պաշտոնը: Դրանից բացի` նրան հանձնվում է նաև կառավարության 
բացած տարրական և բարձրագույն դասընթացների ղեկավարությունը, իսկ 1920 թ. աշնանից հրավիրվում 
է Հայաստանի համալսարանի դոցենտի պաշտոնին: Զուգահեռաբար մասնակցում էր Հանրային կրթության 
նախարարության զանազան հանձնաժողովների, քաղաքային ինքնավարության խորհրդի աշխատանքներին, 
աշխատակցում էր հայ մամուլին, գործուն դեր կատարում կրթական-դաստիարակչական միջոցառումներում:

Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո` 1920 թ. դեկտեմբերին, Ֆրանգյանը հեռացվում է զբաղեցրած 
պաշտոններից և կրում այն բոլոր դառնությունները, որոնք բաժին են ընկնում Հայաստանում մնացած 
մտավորականությանը: Փետրվարյան հեղաշրջումից հետո նա դառնում է իր կազմակերպած Սուրմալուի 
Փրկության կոմիտեի նախագահը և մասնակցում ճակատի պաշտպանության գործին: Ապրիլյան նահանջից 
հետո գնում է Պարսկաստան և 1920 թ. սեպտեմբերից ստանձնում Ղազվինի հայկական դպրոցի տեսուչի 
պաշտոնը: Երկու տարի անց նույն գործով հրավիրվում է Սուլթանապատ: 1926 թ. սեպտեմբերից սկսած` 
վարում է Համադանի հայկական ազգային դպրոցի տեսուչի պաշտոնը: Մահացել է Համադանում 1928 թ. 
մարտի 15-ին: Մահից հետո տպագրվել է նրա «Մեր փիլիսոփայական աշխարհայացքը. Իրապաշտ փի-
լիսոփայութիւն. Հ.Յ.Դաշնակցութեան փիլիսոփայական աշխարհայեացքի հիմնաւորման փորձ» ծրագրային 
աշխատությունը:
8 Տե՛ս Օհանյան Ս., XX դարի սկզբի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն (Երվանդ 
Ֆրանգյան, Դավիթ Անանուն), թեկնածուական ատենախոսության սեղմագիր, Եր., 2008:
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եր ևան գա լիս, այն քան ա վե լի ու ա վե լի տի րա պե տող է դառ նում մո նիս տա-
կան մտա ծե լա կեր պը: Ե. Ֆ րանգ յանն ա ռանձ նաց նում է մո նիզ մի պատ մա-
կան ե րեք դրսևո րում՝ միմ յանց լրիվ հա կա դիր մա տե րիա լիզմն ու ի դեա-
լիզ մը և դ րանց միա կող մա նիութ յուն նե րից զերծ հա մադ րա կան մո նիզ մը: 
 Հա մադ րա կան մո նիզ մի փի լի սո փա յութ յան հիմ քում ըն կած է գա ղա փար-
նե րի փո խա դարձ լրաց ման սկզբուն քը: Ա ռա ջին հեր թին դա վե րա բե րում 
է սուբ յեկ տի և  օբ յեկ տի փոխ հա րա բե րութ յա նը: Ա ռանց սուբ յեկ տի՝ չկա օբ-
յեկտ, և  ա ռանց օբ յեկ տի՝ չկա սուբ յեկտ: Դ րան ցից որ ևէ մե կի ա ռաջ նայ-
նութ յան հարցն ա նի մաստ է, ո րով հետև գո յութ յուն ու նեն միա ժա մա նակ, 
ընդ ո րում, յու րա քանչ յուրն ի մաստ ու ար ժեք է ստա նում փո խա դարձ հա-
րա բե րութ յամբ. «Են թա կան (սու բեկտ) և ա ռար կան (օ բեկտ) հա մար ժէք են 
իբրև փոր ձի հա ւա սար և հա մա զօր ան դամն եր: Այն հար ցը, թէ դրան ցից 
որն է ա ռաջ նա կան և որն է ո րից ծա գում,- զուտ բնա զան ցա կան հարց է: 
Ն րանք միա ժա մա նակ տրւած են …ի մաստ և ար ժեք են ստա նում միայն այդ 
փո խա դարձ յա րա բե րու թեամբ»9: Երկ րորդ՝ հո գե բա նութ յան մեջ միմ յանց 
լրաց նում են մարդ կա յին հո գու ե րեք հիմն ա կան տար րե րը` մտա ծո ղութ յու-
նը, կամ քը և զ գաց մուն քը, քանզի «…կամ քի, զգա ցու մի և ի մա ցա կա նու թեան 
կամ մտքի բիւ րե ղա ցած պրօ ցէս ներ տե ղի չեն ու նե նում»10:  Մար դու այդ 
կա րո ղութ յուն նե րը գոր ծում են միաս նա կան և  միա ժա մա նակ, թեև տար բեր 
պա հե րի դրան ցից մե կը կա րող է գե րա կա յութ յուն ու նե նալ մյուս նե րի նկատ-
մամբ: Եր րորդ՝ սո ցիա լա կան փի լի սո փա յութ յան և  պատ մութ յան փի լի սո-
փա յութ յան մեջ հա մադ րա կան մո նիզ մը դրսևոր վում է որ պես պատ մա կան 
ռեա լիզ մի տե սութ յուն, ըստ ո րի՝ պատ մա կան գոր ծըն թա ցը պետք է դի-
տար կել իր ամ բող ջութ յան մեջ՝ ի րա տե սո րեն գնա հա տե լով այդ գոր ծըն-
թա ցին մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր տար րի և  ու ժի տեղն ու դե րը:

 Պատ մա փի լի սո փա յա կան գրա կա նութ յան մեջ սո ցիալ-պատ մա կան 
զար  գաց ման ա ռաջմ ղիչ գոր ծոն ներ ու գլխա վոր ազ դակ ներ են հա մար վել 
կրո նա կան զգա ցու մը, տնտե սա կան շա հը, ռա սա յա կան պատ կա նե լութ յու-
նը, ազ գա միջ յան բա խումն ե րը, աշ խար հագ րա կան դիրքն ու պայ ման նե րը, 
ժողովրդի հո գե բա նութ յունն ու հո գե կերտ ված քը, միտքն ու բա նա կա նութ-
յու նը և  այլն:  Սա կայն պատ մա կան ռեա լիզ մի տե սանկյ ու նից նման մո տե-
ցումն ե րը գնա հատ վում են որ պես միա կող մա նիութ յուն ներ, ո րոնց օգ նութ-
յամբ անհ նար է բա ցատ րել հա սա րա կա կան-պատ մա կան ըն թաց քի և 
 զար գաց ման բարդ օ րի նա չա փութ յուն նե րը. « Պատ մա կան պրօ ցէ սի տար-
րե րից մէ կը չի ներ կա յա նում իբր պատ ճառ, միւ սը՝ հե տև անք, մէ կը՝ ա ռաջ-
նա կան, միւ սը՝ երկ րոր դա կան, մէ կը՝ ակ տիվ, միւ սը՝ պա սիւ: Ն րանք հա-
մար ժէք են և գտնւում են մշտա կան փո խազ դե ցու թեան մէջ»11: Այս ա ռու մով 
Ե. Ֆ րանգ յա նի հա տուկ քննա դա տութ յանն է ար ժա նա նում պատ մա կան 
մա տե րիա լիզ մի տե սութ յու նը, ո րի միա կող մա նիութ յամբ անհ նար է բա ցատ-
րել պատ մա հա սա րա կա կան կյան քի բարդ եր ևույթ ներն ու դրանց զար գա-
ցու մը. «Տն տե սու թիւ նը հա սա րա կու թեան մի կողմն է միայն, պատ մա-հա-
սա րա կա կան կեան քի մի ե րև ոյ թը:  Հե տև ա պէս՝ կեան քի մի կող մով, տնտե-
9 Ֆրանգեան Ե., Մեր փիլիսոփայական աշխարհայեացքը, էջ 92: 
10 Ֆրանգեան Ե., նույն տեղում, էջ 138: 
11Ֆրանգեան Ե., Հասարակագիտական էտիւդներ. Հ.Յ.Դաշնակցութեան սօցիալ-փիլիսոփայական 
աշխարհայեցողութեան հիմնաւորման շուրջը, Բագու, 1917, էջ 104: 
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սա գի տու թեան սկզբունք նե րով բա ցատ րել մարդ կա յին ողջ պատ մա-հա-
սա րա կա կան կեան քը, քա ղա քա կան և մշա կու թա յին զար գա ցու մը, նշա նա-
կում է հենց սկզբից դա տա պար տո ւել ան յա ջո ղու թեան և ընկ նել սխա լան-
քի մէջ»12:

Ընդգ ծե լով ՀՅԴ աշ խար հա յե ցո ղութ յան հա մադ րա կան բնույ թը՝ պատ-
մա կան ռեա լիզ մը չի ան տե սում այն փաս տը, որ պատ մա կան տար բեր դա-
րաշր ջան նե րում ո րո շիչ կա րող են լի նել տար բեր ազ դակ ներ, գոր ծոն ներ և 
 տար րեր: Ուս տի անհ րա ժեշտ է «Ա մէն մի պատ մա կան և հա սա րա կա կան 
ե րև ոյ թի լու սա բա նու թեան մօ տե նա լիս վերց նել ի րա կան կեան քը իր ամ-
բող ջու թեան մէջ, ճշդել այդ բազ մա զան գոր ծօն նե րից իւ րա քան չիւ րի յա-
տուկ դե րը –  երկ րի մշա կոյ թի, ազ գա յին և պատ մա կան ա ռանձ նա յատ կու-
թիւն նե րի, մի ջա վայ րի, կրօ նի, տնտե սա կան շա հե րի, և այլ նի»13։ Դ րանց 
միջև, Ե. Ֆ րանգ յա նի կար ծի քով, գո յութ յուն ու նեն ոչ թե պատ ճա ռա հետ-
ևան քա յին, այլ գոր ծա ռու թա յին հա րա բե րութ յուն ներ:

Ե. Ֆ րանգ յա նի փի լի սո փա յա կան հա մա կար գի մեջ ա ռանձ նա կի կար ևոր 
տեղ է զբա ղեց նում հատ կա պես պատ մա կան ռեա լիզ մը՝ որ պես ՀՅԴ աշ-
խար հա յաց քի տե սա կան ա ռանցք, քա նի որ կու սակ ցութ յու նը պե տա կա-
նութ յան ի դեա լի ի րա կա նա ցու մը դի տում էր որ պես հա վա քա կան գործ, 
ո րում այս կամ այն կերպ ի րենց ներդ րու մը պի տի ու նե նան ժո ղովր դի բո-
լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հա սա րա կութ յան բո լոր խմբե րը:

 Պատ մա կան ռեա լիզ մի դիր քե րից է Ե. Ֆ րանգ յա նը քննար կում նաև 
պատ մա կան գոր ծըն թաց նե րի շար ժիչ ու ժե րի հար ցը14: Ըստ գա ղա փար նե-
րի փոխլ րաց ման սկզբուն քի՝ նա ըն դու նում է թե՛ զանգ ված նե րի, թե՛ ան-
հատ նե րի դե րը պատ մութ յան մեջ15: Ն րա կար ծի քով՝ ծայ րա հեղ տե սա կետ-
նե րը բա ցար ձա կաց նում են կա՛մ անձ նա կան նա խա ձեռ նութ յու նը, կա՛մ 
պատ մութ յան ան դեմ (ա նանձ նա կան) բնույ թը: Ի րա կա նում չի կա րող լի նել 
պատ մա կան գործ չի ու զանգ վա ծի բա ցար ձակ հա կադ րութ յուն, կար ծում է 
Ե. Ֆ րանգ յա նը, քա նի որ վեր ջին հաշ վով, մի կող մից՝ միշտ ծա գում է մարդ-
կանց ո րո շա կի աս տի ճա նա կար գութ յուն, ո րոնք ա վե լի մոտ են կանգ նած 
գործ չին և  գոր ծում են նրա գա ղա փար նե րի (կամ քի, ծրագ րե րի և  այլն) 
ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ, իսկ մյուս կող մից՝ նրա վրա ազ դե ցութ յուն 
են գոր ծում:  Բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, հա ճա խա կի են այն դեպ քե րը, երբ 
ան հատն ու զանգ վա ծը բա ժան ված են բա վա կա նին ո րո շա կի ո րա կա կան 
պատ նե շով, մաս նա վո րա պես եր բեմն ան հա տը սկսում է գոր ծել միայ նակ, 
և  միայն հե տո ծա գում է նրա հետ նորդ նե րի ու հա մա խոհ նե րի աս տի ճա-
նա կար գութ յու նը:  Պար զա պես նշա նա վոր ան հատ նե րը, թե կուզ ին տո ւի տիվ 
12 Ֆրանգեան Ե., Մարքսիզմի վարդապետութիւնը, «Նավասարդ» գրական, մշակութային, ազգային 
ամսագիր, Գլենդել, 1990, N 97, էջ 18: 
13 Ֆրանգեան Ե., Քրիստափոր Միքայէլեան. նրա կեանքը և աշխարհահայեցողութիւնը, Հ.Յ.Դաշնակցութեան 
«ԿԱՅԾԵՐ» մատենաշար, N 1, 1989, էջ 66: 
14 Տե՛ս Օհանյան Ս., Երվանդ Ֆրանգյանը և պատմության ընթացքի վրա անհատի ունեցած ազդեցության 
գնահատման հարցը, «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի», Եր., 2014, N 1, 
էջ 156-167; Оганян С., Философ дела и идеи: Ерванд Франгян о Николае Михайловском, «Русская философия 
истории: материалы Международной научной школы для молодых ученых», Белгород, 2014, с. 179-185; 
Оганян С., Николай Михайловский. Великий философ-социолог, Материалы международной философской 
конференции «Русский логос: горизонты осмысления», Санкт-Петербург, 25-28 сентября 2017 г.. В 2-х т. Т. 
1, с. 164-171: 
15 Այդ մասին տե՛ս Ֆրանգեան Ե., Պատմափիլիսօփայութիւն, «Միտք» զուտ գիտական և փիլիսօփայական 
ժողովածու, խմբ. և հրատ. Ֆրանգեան Ե., Եր., 1910, էջ 77-78:
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կեր պով, զգում, ըմբռ նում են պատ մա կան անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ն րանք 
սոսկ ան հատ ներ չեն, այլ մտա վոր ու բա րո յա կան գի տակ ցութ յան կրող ներ, 
ո րոնք ա ռանձ նա նում են հետև յալ հատ կութ յուն նե րով.

ա) նրանց կա տա րած գոր ծե րը ոչ թե տե ղա կան, այլ ընդ հա նուր նշա-
նա կութ յուն են ու նե նում,

բ) նրանց ազ դե ցութ յան շրջա նա կը և  գոր ծու նեութ յան ո լոր տը սահ մա-
նա փակ ված չէ,

գ ) նրանք տեղ են գրա վում քա ղա քակր թութ յան պատ մութ յան մեջ,
դ) նրանք քննա դա տա բար են վե րա բեր վում հա սա րա կա կան շար ժում-

նե րին, պատ մա կան կյան քի եր ևույթ նե րին:
Ինչ պես նշվեց, Ե. Ֆ րանգ յա նը չի ան տե սում նաև զանգ ված նե րի նշա-

նա կութ յու նը պատ մա կան գոր ծըն թաց նե րում:  Հա սա րա կա կան շար ժումն ե-
րի, պատ մա կան զար գաց ման մեջ զանգ ված նե րի դերն ան տա րա կու սե լի է: 
 Զանգ վա ծը ևս  իր ցան կութ յուն ներն է ա ռա ջադ րում և դ րանց հա մար պայ-
քա րում:  Նա ևս  ու նի իր կամ քը, միայն թե դա կո լեկ տիվ կամք է:  Միշտ չէ, 
որ ան հա տա կան կամ քը հա կադր վում է կո լեկ տիվ կամ քին: Ե. Ֆ րանգ յա նի 
հա մար որ պես նա խադր յալ ներ ըն դուն վող կո լեկ տիվ և  ան հա տա կան կամ-
քերն ա վե լի հա ճախ միմ յանց ոչ թե հա կադր վում են, այլ լրաց նում, ամ բող-
ջաց նում: Եր բեմն էլ ան հա տա կան կամքն ա վե լի ու ժեղ է լի նում և  ուղ ղութ-
յուն է տա լիս ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րին:  Միայն թե պատ մութ յան ըն-
թաց քի վրա ան հա տի և  զանգ վա ծի ազ դե ցութ յուն ներն ու նեն տար բե րա կիչ 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ:  Ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րը, հսկա յա կան ամ-
 բոխ ներն ազ դում են պատ մութ յան ըն թաց քի վրա, բայց ոչ այն քան գի տակ-
ցա բար, որ քան մե խա նի կո րեն, ինք նա բե րա բար:  Զանգ վա ծա յին շար ժումն ե-
րի մեջ չկա խորապես գի տակ ցված, պլա նա չափ գոր ծու նեութ յուն: Պե  տութ-
յունն ու հա սա րա կութ յու նը կազմ ված են մարդ կան ցից, սա կայն վեր  ջին նե րիս 
մաս նակ ցութ յու նը պե տա կան ու հա սա րա կա կան կյան քին պա  կաս ստեղ ծա-
գոր ծա կան է, քան քննա դա տա բար մտա ծող ան հատ նե րի աշ խա տան քը, 
ո րոնց հա ճախ ան վա նում են նաև «ժա մա նա կի գի տակ ցութ յուն»: 

Ամ բո խի վար քը, հա մոզ ված է Ե. Ֆ րանգ յա նը, սո վո րա բար ո րոշ վում է 
գրա վիչ տրա մադ րութ յուն նե րի ներ գոր ծութ յամբ և  են թա կա է ա ռաջ նոր դի 
ու ժեղ ազ դե ցութ յա նը. որ պես ա ռաջ նորդ հան դես է գա լիս այն մար դը, ո րը 
մյուս նե րից ա վե լի ա րագ ու լավ է որ սում ամ բո խի տրա մադ րութ յու նը, կար-
գին չար տա սան ված նրա ձգտումն ե րը, մղումն երն ու շար ժա ռիթ նե րը կամ 
ըն դու նակ է ամ բո խին հասց նե լու ի րեն ցան կա լի վի ճա կի: Ամ բոխն ա ռանց 
ա ռաջ նոր դի ո չինչ չի կա րող ա նել:  Ժո ղո վուրդ նե րը չա փա զանց մեծ դեր են 
խա ղում խո շոր, հե ղաշր ջող գա ղա փար նե րի տա րած ման գոր ծում, բայց այդ 
գա ղա փար նե րի ստեղծ մա նը նրանց մաս նակ ցութ յունն ան հա մե մատ փոքր 
ու անն շան է ան հա տի ստեղ ծա գոր ծա կան ու ժի հան դեպ. այս տեղ զանգ-
ված ներն ա վե լի շատ օգ նող ներ են. « Մաս սան կա րող է միայն ե րեք դէպ քում 
ու շադ րու թեան ար ժա նա նալ. ա ռա ջին՝ ա նո րոշ կօ պիա մեծ մարդ կանց՝ վատ 
թղթի վրա. երկ րորդ, նրանց հա մար որ պէս խո չըն դոտ և  եր րորդ, մե ծե րի 
ձեռ քին որ պէս զէնք»16:

16 Ֆրանգեան Ե., Ֆ. Նիցշէ և նրա փիլիսօփայութիւնը (նրա մահուան 10-եակի առիթով. 1900-1910), 
Թիֆլիս, 1910, էջ 73:
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Ե. Ֆ րանգ յա նի կար ծի քով՝ պատ մա կան զար գա ցումն ու նի և՛ ժո ղովր-
դա կան զանգ ված նե րի, և՛ ան հատ նե րի կա րի քը:  Գա ղա փար ներն ա ռա ջա-
նում են ան հա տա կա ն մակարդակում, տա րած վում՝ կո լեկ տիվ կեր պով: 
Ան հատ նե րը կա տա րե լա պես ա զատ չեն ա մե նից ա ռաջ այն պատ ճա ռով, որ 
նրանք մի ջա վայ րից և  զանգ ված նե րից են ստա նում նյութ ի րենց գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հա մար: Ան հատ նե րի և  զանգ ված նե րի միջև գո յութ յուն ու նի 
հաս տա տուն փո խազ դե ցութ յուն՝ փոխ պայ մա նա վո րող և  փոխլ րաց նող: Ան-
հատ ներն են ձևա կեր պում, ի մի բե րում ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի 
ցրված մտքե րը, ա նո րոշ ու չձևա վոր ված տրա մադ րութ յուն նե րը և  այդ ա ռու-
մով ա վե լի հեշ տութ յամբ են կա րո ղա նում զանգ ված նե րին ո րոշ ուղ ղութ յամբ 
ա ռաջ մղել. « Մեծ մարդ կանց, քննա դա տօ րէն մտա ծող ան հատ նե րի ոյ ժը 
կա յա նում է հէնց նրա նում, որ նրանք կա րո ղա նում են պատ մա կան մօ մենտ-
նե րը, քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան շար ժումն ե րը ձևա ւո րել, ձևա կեր պել 
և  ի րենց ակ տիւ մաս նակ ցու թեամբ այդ շար ժումն ե րին հա մա պա տաս խան 
ըն թացք և մ ղում տալ»17:  Պատ մութ յան ողջ ըն թաց քը վկա յում է, որ ոչ մի 
սո ցիա լա կան ուժ, ոչ մի խումբ պատ մութ յան մեջ չի հա սել գե րիշ խա նութ-
յան, ե թե նա ա ռաջ չի քա շել իր քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րին, իր ա ռա-
ջա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնք ըն դու նակ են կազ մա կեր պել շար ժու մը 
և ղե կա վա րել այն:

 Միա ժա մա նակ Ե. Ֆ րանգ յա նը չի ան տե սում նաև այն բնա կան, սո ցիալ-
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան պայ ման նե րի նշա նա կութ յու նը, ո րոն ցում ապ-
րում է ան հա տը:  Պատ մա կան կազ մա վո րիչ գոր ծըն թա ցում վճռո րոշ դեր են 
կա տա րում և՛ նյու թա կան-տնտե սա կան, և՛ մշա կու թա յին-մտա վոր ու բա րո-
յա հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը:

Ան հա տի գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված՝ Ե. Ֆ րանգ յա նը քննար կում է 
նաև կամ քի ա զա տութ յան հիմն ա հար ցը: Ե. Ֆ րանգ յա նը չի ըն դու նում ո՛չ 
ին դե տեր մի նիստ նե րի կար ծի քը կամ քի բա ցար ձակ ա զա տութ յան մա սին՝ 
ան կախ հա սա րա կա կան կար գե րից ու մի ջա վայ րի պայ ման նե րից, ո՛չ էլ դե-
տեր մի նիզ մի այն տե սա կե տը, թե ան հա տի գոր ծո ղութ յուն նե րը ո րոշ վում 
են հա սա րա կա կան կար գե րով՝ որ պես դրանց արդ յունք: Ճշ մար տութ յունն 
այդ եր կու սի հա մադ րութ յունն է: « Կամ քը, ան հա տա կան կա մե ցո ղու թիւ նը 
չի ներ կա յա նում սոսկ հետ ևանք, այլ նաև պատ ճառ:  Մար դը իր կա մե ցո ղու-
թեամբ մտնում է ի րե րի պատ ճա ռա կա նու թեան կա պակ ցու թեան մէջ»18: Այս-
պի սով, ըստ Ե. Ֆ րանգ յա նի՝ մի կող մից՝ հա սա րա կա կան ու բնա կան պայ-
ման նե րը, մյուս կող մից՝ կամ քով ու գի տակ ցութ յամբ օժտ ված ան հատ նե րը 
գտնվում են փո խազ դե ցութ յան մեջ, այ սինքն՝ բա ցա ռիկ նշա նա կութ յուն չի 
վե րագր վում ո՛չ մի ջա վայ րին, ո՛չ ան հատ նե րին ա ռան ձին-ա ռան ձին վերց-
րած. յու րա քանչ յուր մարդ իր ժա մա նա կաշր ջա նի ծնունդն է, յու րա քանչ յուր 
բա ցա ռիկ ան հատ՝ իր բա ցա ռիկ դա րաշր ջա նի ծնուն դը:

Ե. Ֆ րանգ յա նի փի լի սո փա յութ յան մյուս կար ևոր բա ղադ րի չը ազ գա յին-
փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կարգն է, ո րը՝ որ պես հայ ազ գա յին հո գե կերտ-
ված քի, հայ ազ գա յին նկա րագ րի վեր լու ծութ յուն, ազ գա յին ինք նա ճա նաչ ման 
հար ցը կա պում է հայ ժո ղովր դի կրա վո րա կան կեց ված քի ու ազ գա յին ձա-

17 Ֆրանգեան Ե., Հասարակագիտական էտիւդներ, էջ 77:
18 Ֆրանգեան Ե., Պատմափիլիսօփայութիւն. գիտական-փիլիսօփայական էտիւդ, Եր., 1909, էջ 56:
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խո ղումն ե րի հետ ևան քով ձևա վոր ված պարտ վո ղա կան հո գե բա նութ յան 
հաղ թա հար ման, միաս նա կան ազ գա յին ամ բող ջութ յան ստեղծ ման խնդիր-
նե րի հետ19: Ե. Ֆ րանգ յա նը, ինչ պես և XX դա րասկզ բի մյուս փի լի սո փա նե-
րը հայ ազ գա յին հո գե կերտ ված քի, հայ ազ գա յին նկա րագ րի ձևա վոր ման 
վրա ազ դող գոր ծոն նե րը բա ժա նում է եր կու խմբի՝ oբյեկ տիվ-պատ մա կան 
և  սուբ յեկ տիվ-հո գե բա նա կան (նե րազ գա յին): Օբ յեկ տիվ-պատ մա կան գոր-
ծոն նե րից են սո ցիալ-տնտե սա կան և  քա ղա քա կան պայ ման նե րը, իսկ սուբ-
յեկ տիվ-հո գե բա նա կան գոր ծոն նե րը պայ մա նա վոր ված են հայ ժո ղովր դի 
ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով:

Օբ յեկ տիվ-պատ մա կան գոր ծոն նե րի ձևա վոր ման մեջ Ե. Ֆ րանգ յա նը մեծ 
դե րա կա տա րութ յուն է վե րագ րում նվա ճող նե րի բար բա րո սա կան-բռնա պե-
տա կան վար չա կար գե րին, ո րոնց հայ ժո ղո վուր դը դա րեր շա րու նակ ստիպ-
ված է ե ղել հպա տակ վել ու են թարկ վել: Այդ հանգամանքը «սերն դէ-սե րունդ 
... իր ա ւե րիչ, թու նա վո րող ազ դե ցու թիւնն է դրել հայ ժո ղովր դի օր գա նիզ մի 
վրայ, այ լան դա կել նրա պատ կե րը, ա ռաջ բե րել այս կամ այն չա փի բա րո-
յա  կան այ լա սե ռում»20, ո րը, Ե.Ֆ րանգ յա նը, հետ ևե լով Ք րիս տա փոր Մի  քա  յել-
յա նին, ան վա նում է «պատ մա կան չա րիք»: Ն րա կար ծի քով՝ քա նի որ հա յի 
ազ գա յին բնա վո րութ յան և  վար քագ ծի թե րութ յուն նե րը (ան միա բա նութ յու նը, 
պա ռակտ վա ծութ յու նը, սե փա կան մշա կու թա յին ար ժեք նե րի նկատ մամբ ան-
տար բե րութ յու նը, օ տա րա մո լութ յու նը, ան հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը և  այլն) 
ձևա վոր վել են դա րե րի ըն թաց քում, ա պա ժա մա նա կի ըն թաց քում տի րող 
պայ ման նե րի փո փո խութ յան հետ մեկ տեղ երբ ևէ վե րա նա լու են:

Այս պի սով, XX դա րասկզ բի հայ ա կա նա վոր մտա վո րա կան, փի լի սո փա-
յութ յան դոկ տոր Եր վանդ Ֆ րանգ յա նը (1878-1928), հե տապն դե լով ՀՅԴ գա-
ղա փա րա կան ա կունք նե րի ու հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան դա վա նան քի 
բա ցա հայտ ման,  հայ ազ գա յին կե ցութ յան մեջ այդ կու սակ ցութ յան ու նե ցած 
դե րա կա տա րութ յան ու սումն ա սի րութ յան նպա տակ նե րը, դի մել է հա մաշ-
խար հա յին փի լի սո փա յութ յան կար ևո րա գույն ուղ ղութ յուն նե րից մե կին՝ 
«երկ րորդ պո զի տի վիզ մին»: Ն րա կար ծի քով՝ այս ուղ ղութ յան հիմն ա դիր ներ 
 Մա խի և Ա վե նա րիու սի գա ղա փար նե րը լա վա գույնս են ար տա հայ տում ՀՅ 
Դաշ նակ ցութ յան աշ խար հա յե ցո ղութ յան հա մադ րա կան բնույ թը: Ե. Ֆ րանգ-
յա նի հա մադ րա կան մո նիզ մի կամ քննա դա տա կան-ի րա պաշտ փի լի սո փա-
յութ յան հիմ քում ըն կած է գա ղա փար նե րի փո խա դարձ լրաց ման սկզբուն քը, 
ո րը դրսևոր վում է ի մա ցա բա նութ յան, հո գե բա նութ յան, սո ցիա լա կան փի-
լի սո փա յութ յան և  պատ մա փի լի սո փա յութ յան մեջ:  Սա կայն Ե. Ֆ րանգ յա նի 
փի լի սո փա յա կան հա մա կար գի մեջ ա ռանձ նա կի կար ևոր տեղ է զբա ղեց-
նում հատ կա պես պատ մա կան ռեա լիզ մը՝ որ պես ՀՅԴ աշ խար հա յաց քի տե-
սա կան ա ռանցք, ըստ ո րի՝ պատ մա կան գոր ծըն թա ցը պետք է դի տար կել 
իր ամ բող ջութ յան մեջ՝ ի րա տե սո րեն գնա հա տե լով այդ գոր ծըն թա ցին մաս-
նակ ցող յու րա քանչ յուր տար րի և  ու ժի տեղն ու դե րը:
19 Տե՛ս Օհանյան Ս., Հայ ազգային հոգեկերտվածքի վերլուծությունը Երվանդ Ֆրանգյանի «Ատրպատական» 
երկում, «Հայոց ինքնության հարցեր»: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2015, պրակ 3, էջ 99-
112; Օհանյան Ս., Ազգային նկարագրի հիմնախնդիրները XX դարասկզբի հայ փիլիսոփայության մեջ, 
«Ժամանակակից քաղաքակրթության մարտահրավերները և փիլիսոփայությունը: Հոդվածների ժողովա-
ծու», Եր., 2016, էջ 136-147:
20 Ֆրանգեան Ե., Քրիստափոր Միքայէլեան. նրա կեանքը և աշխարհահայեցողութիւնը, Բագու, 1917, էջ 
87-88:
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Սոֆյա Ն. Օհանյան - գիտական մի շարք հոդվածների, վերլու-
ծական հրապարակումների և ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի հեղի-
նակ։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է 20-
րդ դարասկզբի հայ փիլիսոփայության պատմության, համաշխար-
հային և հայ մշակույթի պատմության հիմնահարցերը:

Summary

THE COMPARATIVE MONISM OF YERVAND FRANGYAN IN THE CON-
TEXT OF EARLY XX CENTURY CHALLENGES OF ARMENIAN LIFESTYLE

On the anniversary of 140 of birth and 90 of his death

 Sophia N. Ohanyan

 Key words - the history of Armenian philosophy; Positiv-
ism; Synthetic Monism; the principle of mutual addition of ideas; 
Historical Realism.

Doctor of philosophy, eminent Armenian thinker of theearly20th century 
ErvandFrangyan (1878-1928) aiming toanalyzethe ARF worldview, disclose the 
ideological sources of the statedworldview, study the role of the party in social-
political dogmas and in the Armenian national existence turns to the second 
positivism,that is, to one of the most important schools of philosophy. In his 
view the ideas of the founders of the school Mach and Avenarius best express 
the synthetic character of ARF worldview. The principle of mutual addition of 
ideas underlies Frangyan’s Synthetic Monism or critical-realistic philosophy, which 
is demonstrated in epistemology, psychology, social andhistorical philosophy. 
Nevertheless, historical realism as a theoretical basis of ARF worldview is of par-
ticular importance in Frangyan’s philosophical system. According to historical 
realism, historical process should be considered as an entity with a realistic as-
sessment of the place and role of each partyinvolved in this process.

Резюме 

СИНТЕТИЧЕСКИЙ МОНИЗМ ЕРВАНДА ФРАНГЯНА В КОНТЕКСТЕ 
ВЫЗОВОВ АРМЯНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БЫТИЯ НАЧАЛА XX 

ВЕКА

 Софья Н. Оганян

Ключевые слова - история армянской философии, 
пози ти визм, синтетический монизм, принцип взаимодопол-
нения идей, исторический реализм.

Выдающийся армянский мыслитель начала XX века, доктор философии 
Ерванд Франгян (1878-1928) в ходе анализа идейных истоков и социально-
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политической идеологии партии АРФ Дашнакцутюн и роли этой партии в 
армянском национальном бытии обращается к одному из важнейших 
направлений всемирной философии – «второму позитивизму». По его мне-
нию, идеи основоположников этого направления Маха и Авенариуса наилуч-
шим образом выражают синтетический характер мировоззрения АРФ Даш-
накцутюн. В основе синтетического монизма или критическо-реалистической 
философии Е. Франгяна лежит принцип взаимодополнения идей, который 
отображается в гносеологии, психологии, социальной философии и фило-
софии истории. Но в философской системе Е. Франгяна особо важное место 
занимает именно исторический реализм как теоретический стержень миро-
воззрения АРФ Дашнакцутюн; согласно этой теории, исторический процесс 
необходимо рассматривать в его целостности, реалистично оценивая место 
и роль каждого элемента, каждой силы, участвующей в этом процессе.
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