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Ներածություն 
Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրումը կրթության կարևո-

րագույն և կենսական անհրաժեշտության իրողություն էր հայ ժողովրդի 
կյանքում: Այն կրթության, լուսավորության նկատմամբ ունեցած համազ-
գային ցանկությունների, դարավոր ձգտումների իրագործման արդյունք 
էր: Հայ ժողովուրդը, որ դեռևս միջնադարում հասել էր համալսարանա-
կան կրթօջախներ ունենալու մակարդակին, պատմության նորագույն 
շրջանում ավելի քան զգում էր դրա անհրաժեշտությունը, առավել ևս ան-
կախության և սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն տնօրինելու պայման-
ներում: Հասկանալի պատճառներով Հայաստանը, բացի Գևորգյան ճե-
մարանի լսարանական բաժնից, չունենալով բարձրագույն ուսումնական 
որևէ հաստատություն, զրկված էր երկրի ներսում ազգային կադրեր պատ-
րաստելու հնարավորությունից:  

Պատահական չէ, որ Ամենայն հայոց բանաստեղծը՝ Հովհաննես Թու-
մանյանը, դեռևս 1917 թ. մայիսին գրել է. «Պետք է ստեղծել Հայոց համալ-
սարանը, ուր կարելի լինի բարձրագույն գիտությունները ավանդել ու սովո-
րել հայերեն լեզվով: Մեր տարրական ու միջնակարգ դպրոցների մեջտեղը 
պետք է կառուցանել ու պահել մի գիտության տաճար, մեր մանր ու մեծ 
ճրագների մեջտեղը պետք է վառել մի ջահ՝ Հայկական համալսարան…»1: 

Ուղիղ 100 տարի առաջ՝ 1919 թ. մայիսի 16-ին, Հայաստանի Առաջին 
հանրապետության նախարարների խորհուրդը որոշում ընդունեց համալ-
սարան հիմնելու մասին՝ առաջնահերթ համարելով բացել պատմալեզվա-
բանական ֆակուլտետ2: Որոշման մեջ մասնավորապես ասվում էր.  

                                                 
1 Երևանի պետական համալսարան-90 2009, 8: 
2 ՀԱԱ, ֆ. 207, ց. 1, գ. 220, թ. 78: 
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«Լսեցին… հանրային կրթության մինիստրի զեկուցումը՝ Հայաստա-
նում համալսարան բանալու և նրա նախնական ծախսերը հոգալու համար 
5 միլիոն ռուբլի հատկացնելու մասին: 

2. Որոշեցին.  
ա) հիմնել Երևանում համալսարան՝ հետևյալ չորս բաժիններով՝  

ա) պատմալեզվաբանական, բ) տնտեսաիրավաբանական, գ) բժշկական 
և դ) ֆիզիկամաթեմատիկական՝ տեխնիկական ստորաբաժանումով, 

բ) համալսարանը բանալ 1919-1920 ճեմարանական տարում, 
գ) մնացած բաժինները բանալու ժամանակը և հերթը սահմանում է 

Մինիստրների խորհուրդը՝ ըստ հանրային կրթության մինիստրի առա-
ջարկության, 

դ) առաջին հերթին բանալ պատմալեզվաբանական բաժինը, 
ե) համալսարանը բանալու նախնական ծախսերը հոգալու համար 

հատկացնել 300.000 ռուբլի՝ հանձնարարելով ֆինանսների մինիստրությանը 
բանալ համապատասխան վարկ հանրային կրթության մինիստրությանը»3: 

Անհրաժեշտ է փաստել, որ Հայաստանի Առաջին հանրապետության 
իշխանությունները երկրի համար չափազանց ծանր սոցիալ-տնտեսական 
իրադրության մեջ, ինչպես նաև սովի, համաճարակի, մեծ թվով գաղթա-
կանության առկայության պայմաններում գիտակցեին և խիզախորեն իրա-
կանացրեցին այդ ազգանպաստ գործը: 

Նշված որոշման հիման վրա 1919 թ. հունիսի 5-ին Նախարարների 
խորհուրդն ընդունեց «Երևանի համալսարանի մասին» օրենք4:  

Համալսարանի տեսուչի (ռեկտոր) պաշտոնում նշանակվեց Եվրո-
պայում և Ռուսաստանում մեծ հռչակ ունեցող իրավագետ, Մոսկվայի և 
Բրյուսելի համալսարանների պրոֆեսոր Յուրի Ղամբարյանը: Վերջինս 
հռոմեական և քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ էր և այդ ժամա-
նակ աշխատում էր Թիֆլիսի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում՝ որպես 
պրոֆեսոր և ռեկտորի պաշտոնակատար5: Սահմանվեց համալսարանի 
պրոֆեսորի աշխատավարձի չափը՝ մինիստրական, իսկ արտասահմանից 
հրավիրելու դեպքում՝ ավելի բարձր6:  

Համալսարանի հանդիսավոր բացումը Ալեքսանդրապոլում. գոր-
ծունեության առաջին շրջանը 

Հանրային կրթության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանի՝ 
1919 թ. դեկտեմբերի 5-ի ՀՀ նախարարների խորհրդին ուղղված զեկու-

                                                 
3 ՀԱԱ, ֆ. 207, ց. 1, գ. 220, թ. 78: 
4 ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 98, թ. 83, հմմտ. ֆ. 199, ց. 1, գ. 207, թ. 105: 
5 ՀԱԱ, ֆ. 207, ց. 1, գ. 220, թ. 114, 132: 
6 ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 207, թ. 105: 
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ցագրից տեղեկանում ենք, որ Երևան քաղաքում հարմար շենքեր չգտնելու 
պատճառով նախարարությունն առաջարկել է համալսարանը ժամանա-
կավորապես տեղափոխել Ալեքսանդրապոլ (Գյումրի), որտեղ կային բոլոր 
հարմարությունները: Նշված գրության հիման վրա վարչապետ Ա. Խա-
տիսյանի մակագրությամբ որոշվել է «Հայաստանի համալսարանը ժամա-
նակավորապես մինչև ուսումնական տարվա վերջը տեղափոխել Ալեք-
սանդրապոլ»7: Մինչև համալսարանի և նրա անդրանիկ ֆակուլտետի բա-
ցումը անհրաժեշտ էր լուծել երկու կարևոր խնդիր՝  

1) այն ապահովել որակյալ դասախոսական կազմով,  
2) ստեղծել ընդունելության կարգ և կազմակերպել ընդունելություն:  
Նշված խնդիրների իրագործմանն էլ ձեռնամուխ եղան համալսարա-

նի կազմակերպիչները: Հանրային կրթության վերոնշյալ նախարարները  
և կազմակերպիչները՝ Յու. Ղամբարյանն ու նրա օգնական, հայտնի քիմի-
կոս Դ. Զավրյանը, անժխտելի, մեծ ավանդ ունեցան ոչ միայն համալսա-
րանի բացման, այլև նրա անդրանիկ՝ պատմալեզվաբանական ֆակուլտե-
տը բարձրորակ դասախոսական կազմով ապահովելու գործում: Հենց 
նրանց ջանքերով դասախոսական աշխատանքի հրավիրվեցին ժամանա-
կի նշանավոր գիտնականներ, փորձառու և ճանաչված մանկավարժներ՝ 
Մանուկ Աբեղյանը (հայ գրականություն), Գրիգոր Ղափանցյանը (համե-
մատական լեզվաբանություն), Ստեփան Մալխասյանցը (պատմական լեզ-
վաբանություն), ֆակուլտետի առաջին դեկան Մեսրոպ եպիսկոպոս Տեր-
Մովսիսյանը (հայոց պատմություն և հայ գրականության հին շրջան), Եր-
վանդ Տեր-Մինասյանը (հայոց պատմության հին շրջան), դեկանի պաշ-
տոնակատար (1920 թ. հունիս-հուլիս) Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանը 
(հայ եկեղեցու պատմություն և գրչության արվեստ), Սիրական Տիգրանյանը 
(հայ իրավունքի պատմություն և հոգեբանություն), Հակոբ Մանանդյանը 
(հայոց պատմություն), Աշխարհբեկ Քալանթարը (Արևելքի պատմություն և 
հնագիտություն) և ուրիշներ: 

Երկրորդ կարևոր հարցը ուսանողության հավաքագրումն էր, որը 
կարգավորվեց ՀՀ նախարարների խորհրդի՝ 1919 թ. հուլիսի 8-ին հաս-
տատած՝ «Երևանի համալսարանի ժամանակավոր կանոնների» համա-
ձայն, ըստ որի՝ «իսկական ուսանող կարող էին դառնալ առաջին հերթին 
միջնակարգ կրթությամբ քաղաքացիները՝ առանց սեռային խտրականու-
թյան, ապա՝ միջնակարգ կրթություն չունեցողները, որոնք ընդհանուր ժո-
ղովի թույլտվությամբ կարող էին ընդունվել որպես ազատ ունկնդիր: Դի-
մումի հետ պահանջվում էր ներկայացնել միջնակարգ կրթության վկայա-
կան կամ դրա վավերացված պատճենը, ծննդյան և զինվորական ծառա-

                                                 
7 Ղարիբջանյան 1994, 36։ 
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յության վկայականները: Ուսանողները պետք է վճարեին ուսման վարձ՝ 
տարեկան 500, իսկ ազատ ունկնդիրները՝ 100 ռուբլի: Դիմումների թիվը 
համալսարանում մինչև 1919 թ. հոկտեմբերի 1-ը եղել է 632: Սակայն հա-
մալսարանի ժամանակավոր կանոնների համաձայն՝ ընդունվել է ընդա- 
մենը 260 ուսանող, որոնցից 121-ը՝ հիմնական, իսկ 139-ը՝ որպես ազատ  
ունկնդիր: Հետաքրքիր է, որ ուսանողների մեջ մեծ թիվ են կազմել ուսու-
ցիչները8: 

Նախապատրաստական աշխատանքներից հետո՝ 1920 թ. հունվարի 
31-ին, Ալեքսանդրապոլի (Գյումրի) առևտրային դպրոցի շենքում տեղի ունե-
ցավ Հայաստանի համալսարանի պաշտոնական բացման հանդիսավոր 
արարողությունը, որին ներկա էին խորհրդարանի փոխնախագահ Ա. Սա-
հակյանը, նախարարապետ (վարչապետ) Ա. Խատիսյանը, հանրային կրթու-
թյան և արվեստի նախարար Ն. Աղբալյանը, բարձրաստիճան այլ պաշ-
տոնյաներ, օտարերկրյա դիվանագետներ, քաղաքական կուսակցություն-
ների ղեկավարներ, նույնիսկ անգլիական կառավարության ռազմաքաղա-
քական կոմիսար, գեներալ Ուորտրոպն իր շքախմբով, ամերիկացի կոմի-
սար-գնդապետ Հասկելը, ֆրանսիական ռազմաքաղաքական հետախու-
զության պետ Պուադեպարը, Պարսկաստանի դիվանագիտական ներկա-
յացուցիչ Ասադուլլա խանը, Դենիկինի զինվորական ներկայացուցիչ, հայ-
կական դիվիզիայի նախկին պետ Զենկևիչը և ուրիշներ9: 

Բացման խոսքով հանդես եկավ համալսարանի առաջին ռեկտոր 
(տեսուչ) Յու. Ղամբարյանը: Համալսարանի բացման անհրաժեշտությունն 
ու նրա սոցիալ-քաղաքական դերն ընդգծեց նաև Ն. Աղբալյանը՝ ասելով. 
«Այս համալսարանում միտքը պիտի լինի մատչելի ամենքի համար, մտնե-
լը լինի հեշտ, ելնելը՝ դժվար, որ ուսումը լինի ձրի, գիտությունը վարվի 
գործնական եղանակով, որ հիմք դրվի համայնական գիտական աշխա-
տանքների»10: 

Վարչապետ Ա. Խատիսյանն իր ողջույնի խոսքում կոչ արեց «բռնու-
թյան շղթան տապալելուց հետո «կործանել նաև տգիտության շղթան:  

Համալսարանը բացման առիթով 300-ից ավելի ողջույնի հեռագրեր 
ստացավ: Ելույթներին հաջորդեց պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի 
առաջին դեկան, պրոֆեսոր Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանի 
անդրանիկ դասախոսությունը՝ «Հայ վանքերի նշանակությունը Հայաս-
տանի մշակութային գործերում» թեմայով: Մեսրոպ արքեպիսկոպոսը նվիր-
յալ հայրենասեր էր, իսկական մտավորական, տիրապետում էր մի քանի 
օտար լեզուների: Հաշվի առնելով նրա գիտակրթական մակարդակն ու 
                                                 

8 Ղարիբջանյան 1994, 38։ 
9 Ղարիբջանյան 1994, 39։ 
10 Հառաջ 1920, փետրվարի 6, N 27։ 
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մանկավարժական հարուստ փորձը, կազմակերպչական ունակություննե-
րը՝ նրան հրավիրել էին Հայաստանի նորաբաց համալսարան որպես՝ հայ 
գրականության և կրոնական մատենագրության առարկաների պրոֆեսոր 
և պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի առաջին դեկան (1919 թ. հունի-
սից մինչև 1920 թ. դեկտեմբեր): Մի տարուց փոքր-ինչ ավել ժամանակա-
հատվածում նրան հաջողվեց մեծածավալ աշխատանքներ կատարել ոչ 
միայն ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու, այլև գի-
տական աշխատանքներ հրատարակելու ուղղությամբ:  

Համալսարանի բացման արարողությունը վերածվեց իսկական տո-
նախմբության: 

1920 թ. հունվարի 31-ին՝ համալսարանի և նրա անդրանիկ ֆակուլ-
տետի բացման օրը, լույս տեսավ «Հայաստանի համալսարան» մեկօրյա 
թերթը, որի վաճառքից ստացված եկամուտը հատկացվեց չքավոր ուսա-
նողների օգնության ֆոնդին11:  

Պատմալեզվաբանական ֆակուլտետը աստիճանաբար համալրվեց 
բարձրորակ մասնագետներով: Բացման ժամանակ ֆակուլտետում 
ունկնդիրների թիվը 262 էր, իսկ դասախոսներինը՝ 32:  

Առաջին օրը՝ փետրվարի մեկին, առաջին հանդիսավոր դասախո-
սությունը կարդալու պատիվը վիճակվել էր անվանի հայագետ Ստեփան 
Մալխասյանցին: Բացի ուսանողներից՝ դասախոսությանը ներկա էին նաև 
ՀՀ հանրային կրթության նախարարը, համալսարանի ռեկտորը, նրա օգ-
նական-կազմակերպիչը, ֆակուլտետի դասախոսները և ուրիշներ: Պատ-
մալեզվաբանական ֆակուլտետի առաջին կիսամյակի ուսումնագիտական 
և կազմակերպչական աշխատանքների մասին մանրամասն տեղեկութ-
յուններ են պարունակում դեկան Մեսրոպ եպիսկոպոս Տեր-Մովսիսյանի, 
դեկանի պաշտոնակատարներ Գարեգին եպիսկոպոս Հովսեփյանի ու  
Հակոբ Մանանդյանի զեկուցագրերը և ֆակուլտետի ժողովների նիստերի 
արձանագրությունները, որոնք հաշվետվություններ են կատարված աշխա-
տանքների մասին12: Դրանք մեզ տեղեկություններ են տալիս մասնագի-
տական գրականության ձեռքբերման դժվարությունների, ուսումնական 
գործին առնչվող հայրենանվեր աշխատանքների, ինչպես նաև դասախո-
սությունների որակի բարձրացման, տեքստերի տպագրության նախա-
պատրաստման և հրատարակման, ուսանողների հետ տարվող անհատա-
կան աշխատանքների, դիմորդների ընդունելության, ուսումնական պա-
րապմունքների արդյունավետության բարձրացման խնդիրների մասին:  

 

                                                 
11 Հայաստանի համալսարան 1920, 31 հունվարի։ 
12 ՀԱԱ, ֆ. 207, ց. 1, գ. 337, թ. 190, 191։ 
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Առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփումը։ Համալսարանը 
Երևան տեղափոխելու մասին 1920 թ. հունիսի 21-ի ՀՀ կառավարութ-
յան որոշումը 

Հետագայում պարզ դարձավ, որ չնայած ֆակուլտետում անվանի 
դասախոսների անձնուրաց ջանքերին, ինչպես նաև ուսանողության մեծ 
խանդավառությանն ու ջանասիրությանը, այնուամենայնիվ, առաջին կիսամ-
յակի արդյունքները չէին բավարարում տնօրինության սպասելիքները՝  
ֆակուլտետի դասախոսներին ու ղեկավարությանը բերելով այն եզրա-
հանգման, որ համալսարանը՝ որպես ուսումնագիտական հաստատութ-
յուն, պետք է իր գործունեությունը ծավալի ոչ թե Ալեքսանդրապոլում, այլ 
մայրաքաղաքում:  

Համամիտ լինելով վերոնշյալ հարցադրմանը՝ նորանշանակ նախա-
րար Գ. Ղազարյանը Նախարարների խորհրդին առաջարկեց համալսա-
րանը տեղափոխել Երևան13: Այդ առաջարկի հիման վրա էլ 1920 թ. հունի-
սի 21-ին Նախարարների խորհուրդը որոշեց.  

1. համալսարանը Ալեքսանդրապոլից տեղափոխել Երևան,  
2. ուսուցչական սեմինարիայի շենքը (այժմ՝ ԵՊՀ պատմության ֆա-

կուլտետի շենք – Է.Մ.) հատկացնել համալսարանին, 
3. պրոֆեսորների համար գտնել մասնավոր շենքեր14: 

Ուսուցչական սեմինարիայի շենքի վերանորոգման համար նախա-
րարությունը հատկացրեց 500 000 ռուբլի: Համաձայն նշված որոշման՝ 
Երևանում համալսարանը պարապմունքները պետք է վերսկսեր 1920 թ. 
հոկտեմբերի 16-ին, սակայն քաղաքական լարված իրավիճակի պատճա-
ռով հնարավոր չեղավ այդ որոշումը իրագործել: Հայաստանի խաղաղ զար-
գացումը խաթարվեց 1920 թ. թուրք-հայկական պատերազմի հետևանքով: 
Համալսարանը Երևան տեղափոխվեց դեռևս պատերազմի օրերին. նրա 
հետագա գործունեությունը պարզապես անհնար դարձավ թուրքերի կող-
մից գրավված Ալեքսանդրապոլում: Համալսարանը չկարողացավ վերսկսել 
իր պարապմունքները միակ՝ պատմալեզվաբանական ֆակուլտետում:  

Համալսարանը Երևանում վերաբացվեց Խորհրդային իշխանության 
հաստատման առաջին ամիսներին: Որքան էլ բացասական էր խորհրդա-
յին նորաստեղծ իշխանությունների վերաբերմունքը Հայաստանի Առաջին 
հանրապետության ղեկավարության նկատմամբ, այնուամենայնիվ, կա- 
րևորելով համալսարանի գոյության պատմական փաստը, որոշվեց ոչ թե 
փակել, այլ ուղղակի վերակազմավորել այն՝ ծառայեցնելով երկրի շահե-
րին ու խնդիրներին: Միաժամանակ, ելնելով գիտակրթական այդ կարևոր 
օջախը միայն խորհրդային իրավակարգի ծնունդ տեսնելու ցանկությու-
                                                 

13 ՀԱԱ, ֆ. 207, ց. 1, գ. 337, թ. 115: 
14 ՀԱԱ, ֆ. 207, ց. 1, գ. 337, թ. 117 և ֆ. 199, ց. 1, գ. 118, թ. 128:  
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նից՝ տասնամյակներ շարունակ անտեսվեցին Հայաստանի Առաջին հան-
րապետության՝ սկզբնական տարիներին արված ձեռնարկումները և գոյու-
թյուն ունեցող փաստաթղթերը: 

 
ՀԽՍՀ լուսժողկոմի 1920 թ. դեկտեմբերի 17-ի հրամանը։ Երևանի 

ժողովրդական համալսարանի հանդիսավոր բացումը և գործունեութ-
յան առաջին շրջանը 

Ըստ ՀԽՍՀ առաջին լուսժողկոմ Աշոտ Հովհաննիսյանի 1920 թ. դեկ-
տեմբերի 17-ին ստորագրած առաջին իսկ հրամանի («Երևանի համալսա-
րանը վերակազմելու մասին»)՝ «Երևանի համալսարանը վերակոչվում է 
Երևանի ժողովրդական համալսարան, նախկին համալսարանի ֆակուլ-
տետները փակվում են, և հիմնվում է երկու բաժանմունք՝ բնագիտական և 
հասարակագիտական, իսկ նախկին համալսարանի բոլոր պրոֆեսորնե-
րը, դոցենտները, պրիվատ-դոցենտները, դասատուները և ասիստենտնե-
րը համարվում են արձակված: Լուսավորական ժողովրդական կոմիսա-
րիատին կից կազմակերպվում է համալսարանի վերակազմության հանձ-
նաժողով, որի վրա պարտականություն է դրվում սույն հրամանը հրապա-
րակելու օրից մեկ շաբաթվա ընթացքում ներկայացնել կոմիսարիատ  
հաստատության՝ նոր համալսարանի կազմակերպման հիմունքները, ծրա-
գիրը, դասախոսների կազմը և շտատները: Հանձնաժողովի նախագահ  
է նշանակվում ընկ. Կողբետլյանցը, անդամներ՝ ընկ. Գ. Չուբարյանը, 
Գ. Պիճիկյանը և ուսանողության երկու ներկայացուցիչներ»15:  

Լուսժոմկոմատը 1920 թ. դեկտեմբերի 28-ին հաստատեց Երևանի 
համալսարանի ժամանակավոր կանոնադրությունը16: Նույն օրն էլ ՀԽՍՀ 
լուսժողկոմ Աշոտ Հովհաննիսյանը ստորագրեց «Երևանի ժողովրդական 
համալսարանի կազմակերպման մասին» հրամանը17: 

Երևանի ժողովրդական համալսարանը առաջին իսկ օրվանից իր 
աշխատանքն սկսեց իբրև նոր տիպի բարձրագույն դպրոց18: Նրա կանո-
նադրության առաջին իսկ հոդվածում շեշտվում էր, որ նորաստեղծ «Երևա-
նի ժողովրդական համալսարանը բանվորագյուղացիական ազատ դպրոց 
է, որ մասսաների սեփականությունն է դարձնում բնական և սոցիալական 
գիտություններն ու նրանց ուսումնասիրության մեթոդները՝ նպաստելով 
կյանքի գիտակցական վերաշինությանը կոմունիստական աշխարհայաց-
քի հիմունքներով: 

                                                 
15 ՀԽՍՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու 1921, 17-18: 
16 ՀԽՍՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու 1921, 35-39: 
17 ՀԽՍՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու 1921, 34-35, հմմտ. Կոմունիստ 

1921, հունվարի 4։ 
18 Ղարիբջանյան 1921, 49: 



19                                             Էդիկ Մինասյան 

 

1921 թ. հունվարի սկզբին լուսժողկոմատը հրավիրեց համալսարանի 
խորհրդի առաջին նիստը, որտեղ քննարկվեց նրա վարիչի (ռեկտորի) ընտ-
րության հարցը (ռեկտոր անվանվել է 1922 թ. փետրվարից): Փակ (գաղտ-
նի) քվեարկությամբ ռեկտոր ընտրվեց պատմաբան Հակոբ Համազասպի 
Մանանդյանը19: Պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի դեկանի պաշտո-
նակատար, ականավոր պատմաբան Հ. Մանանդյանը եղավ համալսա-
րանի երկրորդ ռեկտորը: Նա բազմակողմանի և խորը գիտելքների տեր 
հայագետ էր: Անցել էր հիանալի դպրոց՝ ուսանելով Ենայի, Լայպցիգի, 
Ստրասբուրգի, Սանկտ Պետերբուրգի և Դորպատի համալսարաններում: 
Հ. Մանանդյանը հեղինակ է հայերեն, ռուսերեն և գերմաներեն ավելի քան 
150 աշխատությունների՝ նվիրված հայոց հին և միջնադարյան պատմու-
թյանն ու բանասիրությանը, պատմական աշխարհագրությանն ու մշակույ-
թին: ԵՊՀ-ում 1921-1931 թթ. նա առաջինն էր, որ դասավանդել է հայ ժո-
ղովրդի հին և միջնադարյան պատմություն: Ռեկտորի պարտականութ-
յուններից ազատվելուց հետո Հ. Մանանդյանը ղեկավարել է արևելագի-
տական և պատմագրության ֆակուլտետները, 1921-1925 թթ. եղել է հա-
մալսարանի Հայ ժողովրդի պատմության ամբիոնի վարիչ, 1925 թ. նրան 
շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում: 1939 թ. նա ընտրվել է ԽՍՀՄ ԳԱ, իսկ  
1943 թ.՝ ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, 1925-1931 թթ. եղել է ԵՊՀ Հայոց պատ-
մության ամբիոնի պրոֆեսոր:  

Դեռևս 1920 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբերին ձևավորվել էին և գրեթե լիո-
վին հայտնի էին պատմալեզվաբանական ֆակուլտետի բոլոր 90 դիմորդ-
ների (ընդունվածների) անունները: 1921 թ. հունվարի 23-ին նախապատ-
րաստական աշխատանքներից հետո Երևանում տեղի ունեցավ համալսա-
րանի հանդիսավոր բացումը, իսկ հունվարի 24-ին վերսկսվեցին պարապ-
մունքները:  

Երևանի ժողովրդական համալսարանի վերաբացման պաշտոնա-
կան, հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ 1921 թ. հունվարի 23-ին՝ 
կիրակի օրը, Ս. Շահումյանի անվան բանվորական ակումբի դահլիճում 
(այժմյան Հ. Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի շեն-
քում): Այդ օրը ակումբում հավաքվել էին մայրաքաղաքի հասարակայնու-
թյան հարյուրավոր ներկայացուցիչներ, համալսարանի դասախոսներ, ու-
սանողներ, զինծառայողներ: Համալսարանի խորհրդի անդամները և դա-
սախոսները Լուսավորության ժողկոմի և ռեկտորի հետ տեղ գրավեցին 
բեմում: Հանդիսավոր նիստը «Ինտերնացիոնալի» հնչյունների ներքո բա-

                                                 
19 Համալսարանի ռեկտորներից միայն Հակոբ Մանանդյանն է, ըստ ժամանակա-

վոր կանոնադրության, ընտրվել փակ (գաղտնի) քվեարկությամբ: Հետագայում ռեկ-
տորները նշանակվել են ՀԽՍՀ լուսժողկոմատի, ԽՍՀՄ բարձրագույն կրթության պե-
տական կոմիտեի, ապա՝ մինիստրության կողմից, Ղարիբջանյան 1921, 50:  
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ցեց Հ. Մանանդյանը: Ճառով հանդես եկավ ՀԽՍՀ լուսժողկոմ Ա. Հով-
հաննիսյանը, որը, վերլուծելով բարձրագույն կրթության և գիտության դերը, 
մասնավորապես նշեց. «…Ժողովրդական համալսարանը պետք է հանդի-
սանա մտքի գիտական աշխատանոց բանվորության և գյուղացիության 
համար: Դասախոսական զբաղմունքներից այստեղ ավելի մեծ տեղ պետք 
է բռնեն լաբորատորական և սեմինարական աշխատանքները, այն է՝ ուսա-
նողների ինքնաշխատությունը դասատուների ղեկավարությամբ: Ուսանող-
ները պետք է աշխատեն յուրացնել գիտական հետազոտման մեթոդը և 
այդ ուղղությամբ վարժվեն և հմտանան»20:  

Եզրափակիչ խոսքում ռեկտոր Հակոբ Մանանդյանը, շնորհակալու-
թյուն հայտնելով բարեմաղթանքների համար, նշեց, որ Հայկական բարձ-
րավանդակը զուրկ է եղել բարձր ուսումնավայրերից, հայ մտավորակա-
նությունը ստիպված է եղել գործել ու աշխատել երկրի սահմաններից 
դուրս, և այժմ նա պետք է վերադառնա իր հայրենիքը՝ տառապած աշխա-
տավորության գիտական պետքերին ծառայելու: «Խորհրդային իրավունքը 
և Հայաստանի ժողովրդական համալսարանը» թեմայով դասախոսութ-
յամբ հանդես եկավ Գրիգոր Չուբարյանը21: 

Երևանի համալսարանի վերաբացումը բացառիկ կարևոր իրադար-
ձություն էր հայ ժողովրդի կյանքում: Աշխարհասփյուռ հայ մտավորակա-
նությունը վերջապես լայն հնարավորություն էր ստանում աշխատելու հայ-
րենիքում և ծառայելու հարազատ ժողովրդի գիտական ու հոգևոր պա-
հանջմունքներին: Մեր երիտասարդության համար բացվեցին մայրենի 
լեզվով բարձրագույն դպրոցի դռները: Դրանով պետք է բացատրել այն 
մեծ ոգևորությունն ու խանդավառությունը, որով ժողովուրդն ընդունեց  
համալսարանի վերաբացման լուրը: Այդ ուրախալի փաստը մեծ ցնծու-
թյամբ ընդունեց նաև սփյուռքահայությունը, որը խորապես գիտակցում և 
բարձր էր գնահատում ազգային կրթօջախի պատմական դերը22:  

Երևանի ժողովրդական համալսարանը վերաբացվեց հանրապետու-
թյան համար չափազանց ծանր պայմաններում: Այդ հանգամանքը, բնա-
կանաբար, չէր կարող չանդրադառնալ նրա գործունեության վրա, մանա-
վանդ սկզբնական շրջանում: Համալսարանի դերակատարությունն ու գոր-
ծունեությունը բարձր գնահատելով՝ ՀԽՍՀ կառավարության նախագահ  
Ա. Մյասնիկյանը 1923 թ. գրել է. «Մեր կուլտուրայի կենտրոնն է կազմելու 
պետական համալսարանը Երևանում: Նրա համար միջոցներ չպետք է 
խնայել: Սրանք անհրաժեշտ և կենսական մեծություններ են: Որովհետև 
համալսարանը այն հնոցն է ու լաբորատորիան, որից կենսական ճառա-
                                                 

20 Ղարիբջանյան 1921, 51-52։  
21 Ղարիբջանյան 1921, 52։ 
22 Ղարիբջանյան 1921, 52։ 
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գայթներ են ցրվում դեպի ծայրերը: Գիրն ու ընթերցանությունը տարածելու 
համար պետք են լուսավոր գլուխներ, որ կտա համալսարանը: Հողի մշա-
կությունը պահանջում է դաշտագետներ, որոնց ստեղծելու է դարձյալ հա-
մալսարանը: Արդյունաբերությունն ու արհեստը չէին կարող բարգավաճել 
առանց ճարտարապետի, որին նույնպես պատրաստելու է համալսարա-
նը: Ընդհանուր կուլտուրայի զարկերակը բանալու է շարունակ և անընդ-
հատ, եթե առողջ պահվի սիրտը: Համալսարանը այդ սիրտն է…»23: 

Հայաստանի կառավարությունը սկզբնական շրջանում կարողացավ 
ստեղծել սոսկ ժողովրդական համալսարան, և երկու տարուց ավել տևող 
կազմակերպչական աշխատանքներից հետո միայն դարձավ պետական 
համալսարան:  

Այն ուներ ընդամենը երկու ֆակուլտետ՝ բնագիտական  և հասարա-
կագիտական24: Մաթեմատիկական և մյուս բնական գիտությունները 
կենտրոնացվել էին բնագիտական ֆակուլտետում: Երիտասարդության 
հոսքը մեծ էր երկու ֆակուլտետներում էլ: Չնայած համալսարանի գործու-
նեության համար անհրաժեշտ նյութական միջոցների սղությանը, լաբորա-
տորիաների, կաբինետների, ինչպես նաև որոշ մասնագետների ակնհայտ 
պակասին, այնուամենայնիվ, հենց առաջին օրվանից՝ 1921 թ. հունվարի 
24-ից համալսարանի պարապմունքները սկսվեցին:  

Վերակառուցված համալսարանի հասարակագիտական ֆակուլտե-
տի կազմում էր պատմագրության բաժինը: Պատմագրական առարկանե-
րի ուսումնասիրության կազմակերպումն ու ղեկավարությունն իրականաց-
վում էին պատմության առարկայական հանձնաժողովի կողմից, որը գլխա-
վորում էր Հակոբ Մանանդյանը: Ուսումնասիրվում էին Հայաստանի պատ-
մություն, ընդհանուր պատմություն և հեղափոխական շարժումների պատ-
մություն, լեզվաբանական և գրականագիտական առարկաներ: Պարապ-
մունքներն ընթանում էին միանգամայն կազմակերպված ձևով: Համալսա-
րանը տեղափոխվել էր Աստաֆյան (այժմ՝ Աբովյան 52) փողոցում գտնվող 
նախկին ուսուցչական սեմինարիայի՝ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի սև, 
տուֆաշեն, երկհարկանի շենքի առաջին հարկը, քանի որ երկրորդ հարկը 
ծառայում էր որպես զինվորական հիվանդանոց: 1921 թ. հոկտեմբերի 10-ին 
համալսարանում վերսկսվեցին պարապմունքները: Շենքը կառուցվել էր 
1902-1903 թթ. Ստեփան Ավետիքյանին պատկանող այգու տեղում, ինժե-
ներ Ն. Կիտկինի նախագծով: 1933-1935 թթ. կառուցվեց երկրորդ հարկը, 

                                                 
23 Երևանի պետական համալսարան –90 2008, 49: 
24 1921 թ. հունվարի 2-ին դասախոսների ֆակուլտետային ժողովներում փակ (գաղտ-

նի) քվեարկությամբ հասարակագիտական ֆակուլտետի դեկան ընտրվեց Սիրական 
Տիգրանյանը, իսկ բնագիտական ֆակուլտետի դեկան՝ Դավիթ Զավրյանը. տե´ս Ղա-
րիբջանյան 1921, 53: 
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իսկ 1939 թ. համալսարանի դասախոս Ն. Բունիաթյանի նախագծով՝ աջ 
թևը, որտեղ այժմ մեծ դահլիճն է25: 

Հանրապետության ժողկոմխորհը, ելնելով ժողովրդական տնտեսու-
թյան վերականգնման ու զարգացման հեռանկարներից և այդ առնչութ-
յամբ մասնագիտական կադրեր ունենալու պահանջներից, 1921 թ. հոկտեմ-
բերից համալսարանում ուսուցումը կազմակերպեց ավելի լայն ընդգրկմամբ: 
Նախկին երկու՝ բնագիտական և հասարակագիտական ֆակուլտետների 
փոխարեն բացվեցին հինգ՝ բնագիտական, արևելագիտական, տեխնիկա-
կան, մանկավարժական և խորհրդային շինարարության ֆակուլտետներ: 
Ծայրաստիճան քայքայված հանրապետությունը նաև մանկավարժների, 
ինժեներների, գյուղատնտեսների և բժիշկների մեծ կարիք ուներ26:  

1921 թ. պատմագիտական մասնագիտացումների հիմքի վրա ստեղծ-
վեց արևելագիտության ֆակուլտետը, որը 1922-1923 ուստարում ստացավ 
«պատմագրական անվանումը: Վերջինս գործեց մինչև 1924-1925 ուս-
տարին: Թե՛ արևելագիտական, թե՛ պատմագրական անվանված ֆակուլ-
տետների հիմնական խնդիրը մանկավարժական կադրերի պատրաս-
տումն էր: Նշված ուստարում հայագիտական բոլոր մասնագիտություննե-
րը կրկին ներառվեցին հասարակագիտական ֆակուլտետի մեջ՝ կազմելով 
վերջինիս պատմագրական բաժինը: Ելնելով հանրապետության և ԽՍՀՄ 
հայաբնակ վայրերի համար մայրենի լեզվով բարձրագույն կրթությամբ 
մանկավարժների օրավուր աճող պահանջարկից՝ 1926 թ. ստեղծվեց ման-
կավարժական ֆակուլտետը, որի կազմի մեջ մտավ պատմագրական բա-
ժինը՝ պատմություն, գրականություն և լեզու մասնագիտություններով: Այդ 
կառուցվածքը պահպանվեց մինչև 1930 թվականը: Այդ տարիներին՝ 1923-
1924 թթ., պատմագրական բաժնում աշխատելու հրավիրվեցին ճանաչ-
ված լեզվաբան, խորը գիտելիքների տեր, մանկավարժական մեծ հմտու-
թյուններ ունեցող Հրաչյա Աճառյանը, պատմաբան ու հրապարակախոս 
Լեոն (Առաքել Բաբախանյան), որը դասավանդում էր հայոց պատմության 
նորագույն շրջանը: Նույն թվականին ընդհանուր պատմության դասախո-
սությունները կարդալու համար հրավիրվեց Ստեփան Ներսիսյանը: Նրա 
դասախոսություններն իրենց գիտական հագեցվածությամբ, տրամաբա-
նական կառուցվածքով և պատմական փաստերի խոր վերլուծությամբ  
արժանանում էին ուսանողների հիացմունքին ու համակ ուշադրությանը: 
Հրավիրվեցին նաև Եվրոպայում կրթություն ստացած տաղանդավոր 
պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանը, աշխարհագետ-մանկավարժ Ստե-
փան Լիսիցյանը, գրականագետ Սիմոն Հակոբյանը, ճանաչված պատմա-
բան Վահան Ռշտունին և հայոց պատմության մասնագետ, «Նեմեսիս» 
                                                 

25 Ղարիբջանյան 1921, 54: 
26 Ղարիբջանյան 1921, 54: 
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գործողության մասնակից, Թալեաթ փաշայի սպանության կազմակերպիչ 
Հակոբ Զորյանը: 

1920-ական թթ. ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, քա-
նակապես և որակապես աճելով, դարձավ հզոր կոլեկտիվ: 1920-1930-ա-
կան թթ. դասավանդող առարկաների ցանկը և դասախոսների անուն-ազ-
գանունները ցույց են տալիս, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք է կատարել  
հայ պատմաբանների և բանասերների ավագ սերունդը ֆակուլտետի 
ստեղծման, կայացման ու հետագա ամրապնդման գործում: 1920 թվա-
կանից սկսած՝ ֆակուլտետում դասավանդել են Հակոբ Մանանդյանը  
(հայոց պատմություն), Մանուկ Աբեղյանը (հայ հին գրականություն), Ար-
սեն Տերտերյանը (հայ նոր գրականություն), Գուրգեն Էդիլյանը (մանկա-
վարժություն և հոգեբանություն), Հրաչյա Աճառյանը (հայոց լեզվի պատ-
մություն), Հայկ Գյուլիքևխյանը (փիլիսոփայություն), Առաքել Բաբախան-
յանը (հայոց նորագույն պատմություն) և ուրիշներ:  

1929-1930 ուստարում համալսարանի դասախոսական կազմի պրո-
ֆեսորներից շատերը անվանի գիտնականներ էին, բազմաթիվ աշխատու-
թյունների հեղինակներ ու փորձառու մանկավարժներ: Նրանք ոչ միայն 
հմտորեն իրականացրին պատմաբան-բանասեր կադրերի ուսուցման գոր-
ծը, այլև պատրաստեցին իրենց փոխարինողներին: Նրանցից յուրաքան-
չյուրը ֆակուլտետում նոր ամբիոն հիմնադրեց: Եթե 1919-1920 թթ. համալ-
սարանի պատմալեզվաբանական ֆակուլտետում դասավանդող պատմա-
բանների ու բանասերների թիվը 10-ն էր, ապա 1924-1925 թթ. հասավ 24-ի, 
1929-1930 թթ.՝ 30-ի:  

Համալսարանի հասարակագիտական ֆակուլտետի պատմագրա-
կան բաժինը 1925-1930 թթ. ավարտել է 181 ուսանող27: Այդ բաժնի 1920-
ական թթ. շրջանավարտներից են Գրիգոր Միքայելյանը (հետագայում՝  
դոկտոր, պրոֆեսոր), Աբգար Հովհաննիսյանը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս), 
լեզվաբաններ Արարատ Ղարիբյանը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս), Գուրգեն 
Սևակը (ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս), գրականագետ Մկրտիչ Մկրյանը 
(ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիայի թղթակից անդամ): Այդ բաժնի շրջանավարտնե-
րից էին նաև գրողներ Նաիրի Զարյանը, Գուրգեն Մահարին, Սողոմոն 
Տարոնցին և ուրիշներ28: 

1920-1930 թթ. ընթացքում համալսարանի ֆակուլտետները, բաժին-
ները, ուսուցանվող մասնագիտությունները ենթարկվել են փոփոխություն-
ների՝ ելնելով ժողովրդական տնտեսության, գիտության ու մշակույթի զար-
գացման առաջնահերթ պահանջներից:  
 
                                                 

27 Ղարիբջանյան 1921, 58: 
28 Ղարիբջանյան 1921, 87-88: 
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Գրականություն  
ՀԱԱ ֆ. 199, ց. 1, գ. 98, թ. 83,  գ. 118, թ. 128, գ. 207, թ. 105, ֆ. 207, ց. 1, գ. 

220, թ. 78, 114, 132, գ. 337, թ. 115, 117, 190, 191։ 
Ղարիբջանյան Լ. 1994, Երևանի պետական համալսարանը 1919-1930 թթ., 

Երևան, «ԵՊՀ հրատ., 304 էջ։ 
Երևանի պետական համալսարան-90 2008, Սրտի խոսք, կազմեց և հրատ. 

պատրաստեց Վ.Ս. Մաղալյանը, Երևան, «ԵՊՀ հրատ., 172 էջ։ 
ՀԽՍՀ դեկրետների և հրամանների ժողովածու 1921, պր. 1, Էջմիածին, 122 էջ։ 
Կոմունիստ 1921, հունվարի 4։  
Հառաջ 1920, փետրվարի 6, N 27։ 
Հայաստանի համալսարան 1920, 31 հունվարի։ 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ 1920-ԱԿԱՆ ԹԹ. 
(հիմնադրման 100-ամյակի առթիվ) 

 
Էդիկ Մինասյան  

 
1919 թ. մայիսի 16-ին, ՀՀ նախարարների խորհրդի որոշմամբ ազդա-

րարվեց Երևանի համալսարանի հիմնադրումը: Համալսարանը աշխատանք-
ները պետք է սկսեր Երևանում, մեկ՝ պատմալեզվաբանական ֆակուլտետով, 
1919-1920 ուսումնական տարում: Սակայն շենքային հարմարավետ պայմաննե-
րի չլինելու պատճառով, այն տեղափոխվեց Ալեքսանդրապոլ (այժմ՝ Գյումրի) և 
իր գործունեությունը սկսեց այնտեղ: Պարապմունքները սկսվեցին փետրվարի 
1-ին և շարունակվեցին մինչև հունիս: Մեկ կիսամյակ անց՝ 1920 թ. հունիսի   
21-ին, ՀՀ նախարարների խորհրդի որոշմամբ, համալսարանը պետք է տեղա-
փոխվեր Երևան և իր պարապմունքները վերսկսեր 1920 թ. հոկտեմբերի 16-ին: 
Սակայն թուրք-հայկական պատերազմի պատճառով դրանք հետաձգվեցին: 
ՀԽՍՀ առաջին լուսժողկոմ Աշոտ Հովհաննիսյանի՝ 1920 թ. դեկտեմբերի 17-ին 
ստորագրած  հրամանով «Համալսարանը վերակոչվում է Երևանի  ժողովրդա-
կան համալսարան: 1921 թ. հունվարի 23-ին Երևանում տեղի ունեցավ համա-
լսարանի հանդիսավոր բացումը: 1921-1923 թթ. վերաբացված համալսարանի 
հիմնադիրների՝ Հակոբ Մանանդյանի, Մանուկ Աբեղյանի կողքին բնագիտա-
կան և հասարակագիտական ֆակուլտետներում դասավանդելու հրավիրվե-
ցին նշանավոր մանկավարժներ, Ռուսաստանի և Եվրոպայի տարբեր երկրների 
հեղինակավոր բուհերն  ավարտած, ճանաչված ու տաղանդավոր դասախոս-
ներ Արսեն Ղամբարյանը, Ալեքսանդր Հակոբյանը, Գրիգոր Չուբարյանը, Ստե-
փան Տերտերյանը և այլք: Երևանի ժողովրդական համալսարանը ժողկոմխոր-
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հի 1923 թ. հոկտեմբերի 20-ի որոշմամբ վերանվանվեց Երևանի պետական 
համալսարան:  

Բանալի բառեր՝ Աշոտ Հովհաննիսյան, Երևանի ժողովրդական հա-
մալսարան, Երևանի պետական համալսարան, գյուղատնտեսական, բժշկա-
կան, տեխնիկական, խորհրդային շինարարության ֆակուլտետներ: 
                  

ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 1920-Е ГГ. 
(к 100-летию со дня основания) 

 
Эдик Минасян 

 
16-го мая 1919 года Совет министров РА принял решение об осно-

вании университета в Ереване. Университет должен был стартовать с един-
ственным историко-лингвистическим факультетом в 1919-1920-ом учебном 
году. Поскольку в Ереване не было соответствующего для университета 
здания, открытие университета состоялось 31-го января 1920 года в Алек-
сандрополе (ныне Гюмри), в здании торговой школы. По решению Совета 
министров РА от 21-го июня 1920 г. университет должен был быть переве-
зен в Ереван, в здание учительской семинарии на улице Астафьян. Заня-
тия должны были начаться 16-го октября 1921 года, однако началась ту-
рецко-армянская война, и занятия возобновились лишь 24-го января 1921 
года. После советизации Армении по первому приказу первого наркома 
просвещения Ашота Иоаннисяна от 17-го декабря 1920 года университет 
был  переименован в “Народный университет Еревана”. 23-го января 1921 г. 
состоялось торжественное открытие университета. В 1921-1923 годах в 
университет были приглашены выдающиеся и талантливые педагоги и 
ученые Акоп Манандян, Манук Абегян, Арсен Гамбарян, Александр Акопян, 
Григор Чубарян, Степан Малхасянц, Арсен Тертерян и другие, получившие 
образование в лучших вузах России и Европы. 

По решению Совнаркома от 20-го октября 1920 года Народный уни-
верситет Еревана был переименован в Ереванский государственный уни-
верситет. В начале 1930-х годов на основе университетских факультетов 
были созданы отдельные институты ‒ медицинский, сельскохозяйствен-
ный, инженерно-технический (строительный), политехнический, коопера-
тивно-экономический и педагогический. 
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Ключевые слова – Ашот Иоаннисян, Народный университет Ере-
вана, Ереванский государственный университет, сельскохозяйственный, 
медицинский, технический институты, факультет советского строительства.  
 

YEREVAN STATE UNIVERSITY DURING 1920-S  
(In Commemoration of the 100th Anniversary) 

 
Edik Minasyan 

 
On May 16, 1919 the Yerevan University was founded by the resolution of 

the council of ministers of Republic of Armenia. The University started in the aca-
demic year 1919-1920 in Yerevan with only one faculty of linguistics and history.  
But it had to move to Alexandropol (now Gyumri) because there were no proper 
premises. The ceremony of opening took place on 31 of January in the building of 
Commerce school: the classes started on the 1 of February and continued till June. 
On 21 of June the University had to move to Yerevan and was allocated in the build-
ing of the Teacher training seminary in Astafyan street. The classes were to begin 
on 16 of October, 1920  but were cancelled because of the Turkish-Armenian war 
and restarted only on 24 of January, 1921. After sovietization of Armenia, the Uni-
versity was renamed “People’s University of Yerevan” by the first order signed by 
commissar of education Ashot Hovhannisyan on 17 of December, 1920. The only  
faculty was closed and departments of natural science and social science were 
opened instead. On January 23, 1921 the official ceremony of opening of the Uni-
versity in Yerevan took place. In 1921-1923, together with founder lecturers, Hakob 
Manandyan and Manouk Abeghyan, such famous and talented pedagogues as Juri 
Ghambaryan, Alexander Hakobyan, Grigor Chubaryan, Stepan Malkhasyants, Arsen 
Terteryan and others were invited to teach, who had graduated from authoritative 
universities of Russia and Europe. By the order of People’s Education Committee 
from October 20, 1923, People’s University was renamed Yerevan State University. 
In the beginning of 1930s, as a result of reconstruction of University faculties, the 
medical, agricultural, cooperative-economic, constructional and pedagogical insti-
tutes were established. 

Key words ‒ Ashot Hovhannisyan, People’s University of Yerevan, Yerevan 
State University, agricultural, medical, technical institutions, the Soviet construction 
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Ներածություն 
Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուել Մակրոնը, 2019 թ. փետրվարի 5-ին 

Փարիզում ելույթ ունենալով Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպություն-
ների համակարգող խորհրդի ամենամյա հավաքին, հայտարարեց ապրիլի 
24-ը Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հռչա-
կելու իր որոշման մասին, որը, ինչպես և ակնկալվում էր, քննարկումների 
և  քննադատությունների լայն ալիք բարձրացրեց Թուրքիայում: Իսկ ապ-
րիլի 24-ը Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր 
սահմանելու մասին որոշումը բնավ նոր գաղափար չէր: Առաջին անգամ 
1986 թ. ֆրանսիական խորհրդարանում այն բարձրացրեց Կոմունիստա-
կան կուսակցությունը՝ հանդես գալով առաջարկով՝ յուրաքանչյուր տարի 
ապրիլի 24-ը նշել Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր: Նա կոչով դի-
մեց միջազգային հանրությանը՝ ճանաչել մարդկայնության դեմ իրակա-
նացված այս ոճրագործությունը1։ 

Ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում հիշատակի ազգային օր հռչակելու մա-
սին դրույթը առկա էր նաև նախագահ Մակրոնի նախընտրական խոս-
տումներում: Այս մասին Ֆրանսիայի նախագահը խոսել էր նաև Երևանում՝ 
2018 թ. հոկտեմբերին Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակներում 
իր այցի ժամանակ2:   

Այնուամենայնիվ, չմոռանանք, որ Ֆրանսիայի նախկին երկու նա-
խագահներից թե՛ Ն. Սարկոզիի, թե՛ Ֆ. Օլանդի՝ հայկական համայնքին 
տված նախընտրական խոստումներում նույնպես կային «հայամետ» դրույթ-
ներ, որոնք օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ պատճառներով իրականություն չդար-
ձան։ Խոսքը  մասնավորապես Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեա-

                                                 
1 Բարսեղյան 1998, 8-9։  
2 Արմենպրես, 11.10.2018: 
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կանացնելու որոշման մասին է, որն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, թեև առա-
ջին անգամ Սարկոզիի նախագահության տարիներին էր, երբ օրինագիծն 
ընդունեցին խորհրդարանի երկու պալատները, սակայն Ֆրանսիայի նա-
խագահը հապաղեց այն ստորագրել, և ընդունված օրենքը 2012 թ. բե-
կանեց Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհուրդը:   

Նման օրենք ընդունվեց նաև Ֆ. Օլանդի նախագահության ժամա-
նակ։ Այն հարցն ավելի լայն համատեքստում էր դիտարկում և ենթադրում 
էր պատժի սահմանում մարդկայնության դեմ գործած հանցագործություն-
ների, այդ թվում՝ Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար, սակայն այս 
օրենքը նույնպես կյանքի չկոչվեց:  

Ինչևէ, Ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրեն-
քը և ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազ-
գային օր սահմանելու մասին որոշումը, իհարկե, համադրելի չեն և իրա-
վական տարբեր հարթություններում են։ Այնուամենայնիվ, պետք է արձա-
նագրել, որ Է. Մակրոնը, ըստ էության, դարձավ այն նախագահը, որը կա-
տարեց հայկական համայնքին տված իր նախընտրական խոստումը: 

Փորձենք վեր հանել տվյալ ժամանակահատվածում ձեռնարկած քայլի 
տրամաբանությունը real politik-ի տեսանկյունից: 

Ինչպես հայտնի է, 1998 թվականից ի վեր Ֆրանսիայի իշխանութ-
յունների ձեռնարկած այս կամ այլ քայլերը, ուղղված Հայոց ցեղասպա-
նության մասին օրինագծերի, բանաձևերի, օրենքների ընդունման, գրեթե 
միշտ պայմանավորված են եղել թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին քաղաքական 
նպատակահարմարությամբ։   

Գաղտնիք չէ, որ 2017 թ. մայիսի 7-ին կայացած նախագահական 
ընտրությունների ժամանակ ընտրողների ավելի քան 66 տոկոսի աջակ-
ցություն ստացած նախագահ Մակրոնի վարկանիշը վերջին ամիսներին 
կտրուկ անկում է ապրում: Համաձայն Ֆրանսիայում անցկացված վերջին 
հարցումների (2019 թ. փետրվար)՝ նախագահի վարկանիշը եղել է 30 տո-
կոս, այն ժամանակ, երբ կառավարության ղեկավար Էդուարդ Ֆիլիպինը 
ամիսներ շարունակ գերազանցում է Մակրոնի վարկանիշը` հասնելով 36 
տոկոսի3: Մեկ այլ հարցման համաձայն՝ Մակրոնի վարկանիշը կազմել է 28 
տոկոս, երբ կառավարության ղեկավարինը՝ 31 տոկոս4: Նշենք, որ Էդուարդ 
Ֆիլիպը Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտում ոչ անհայտ և 2015 թ. «Հան-
րապետականներ» (Les Républicains) կուսակցության ձևափոխված «Միութ-
յուն հանուն ժողովրդական շարժման» աջակողմյան քաղաքական կուսակ-
ցության անդամ է։ Այս կուսակցությունից էին թե՛ նախագահներ Ժակ Շի-
                                                 

3 La Tribune, 22.02.2019. 
4 Le Journal du Dimanche, 16.02.2019. 
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րակն ու Նիկոլա Սարկոզին, թե՛ վերջին նախագահական ընտրություննե-
րում Մակրոնի գլխավոր մրցակից 5-րդ հանրապետության 19-րդ վարչա-
պետ Ֆրանսուա Ֆիյոնը, որը, 2017 թ. նախագահական ընտրությունների 
շեմին հայտնվելով քաղաքական սկանդալի կիզակետում, չմասնակցեց 
ընտրություններին։   

Այս համատեքստում պետք է նկատել, որ Ֆրանսիան թևակոխում է 
ընտրությունների շրջան. այս տարի (2019 թ.) տեղի են ունենալու հերթա-
կան համաեվրոպական ընտրությունները, և մայիսի 26-ին Ֆրանսիան 
ընտրելու է Եվրոպական խորհրդարան գործուղվող երկրի պատվիրակնե-
րի: Ավելին, առաջին համապետական ընտրություններն են լինելու նախա-
գահ Մակրոնի համար և հերթական փորձությունը վերջինիս «Առաջ հան-
րապետություն» (La République en Marche!) կուսակցության համար, հատ-
կապես, եթե հաշվի առնենք նախագահի նվազող վարկանիշը: Իսկ արդեն 
հաջորդ տարի՝ 2020 թ., նախատեսված են մունիցիպալ ընտրությունները: 

Փաստորեն, կարելի է արձանագրել, որ իր այս քայլով Մակրոնը, 
ըստ էության, ապահովեց ինչպես 500-600 հազարի հասնող Ֆրանսիա-
յում բնակվող հայերի, այնպես էլ ֆրանսահայ համայնքի աջակցությունն 
առաջիկա ընտրություններին:  

Առհասարակ Ֆրանսիայում հայկական օրակարգի ակտիվացումն 
ընտրությունների նախաշեմին ամենևին նոր երևույթ չէ: Բավական է հիշել 
1998 թ. մայիսի 29-ը, երբ Ֆրանսիայի Ազգային ժողովը միաձայն ընդու-
նեց Սոցիալիստական կուսակցության նախաձեռնած Հայոց ցեղասպանու-
թյան ճանաչման մասին օրինագիծը։ Ֆրանսիայում դրան հետևում և հա-
ջորդում էին ընտրական գործընթացներ. 1997 թ. նախագահ Շիրակի կող-
մից խորհրդարանն ազատ արձակվելու կապակցությամբ երկրում անց-
կացվեցին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ: 1998 թ. մար-
տի 15-ին Ֆրանսիայում տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների ընտրություններ, իսկ ահա 1999 թ. հունիսին (օրինագծի ըն-
դունումից հետո)՝ ԵՄ կառավարման մարմինների ընտրություններ: Ազատ 
արձակելով խորհրդարանը՝ Շիրակը ցանկանում էր Ազգային ժողովում 
ստեղծել մեծամասնություն, սակայն այս բոլոր ընտրություններում հաղթե-
ցին սոցիալիստները, այսինքն՝ նրանք, որոնց պատկանում էր օրինագծի 
ընդունման նախաձեռնությունը5: 

2000 թ. հոկտեմբերին Ցեղասպանության ճանաչման մասին օրի-
նագիծը Մարսելի քաղաքապետի թեկնածու Ժան-Կլոդ Գոդենի նախաձեռ-
նությամբ մտավ Սենատի օրակարգ, որն ընդունվեց նոյեմբերի 8-ին: Ժան-
Կլոդ Գոդենը, ստանալով տեղի 80 հազար բնակչություն ունեցող հայկա-

                                                 
5 Ходжаян 2014, 112. 
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կան համայնքի աջակցությունը, վերընտրվեց Մարսելի քաղաքապետի 
պաշտոնում6: 

2001 թ. Ֆրանսիայի ԱԺ-ն ընդունեց Ցեղասպանության ճանաչման 
մասին բանաձև, որը նախագահ Շիրակի ստորագրելուց հետո ստացավ  
օրենքի ուժ: 2002 թ. Ֆրանսիայում նախատեսվում էին անցկացնել նա-
խագահական և խորհրդարանական ընտրություններ: Խնդիրն այն էր, որ 
նախագահ Շիրակի դիրքերը բավականաչափ թուլացել էին, իսկ «Միութ-
յուն հանուն ժողովրդական շարժման» քաղաքական ուժին, որի անդամ էր 
նախագահը, անհրաժեշտ էր ամրապնդել  դիրքերը խորհրդարանում: 

Նույնը տեղի ունեցավ Ֆրանսիայում Հայոց ցեղասպանության ժխտու-
մը քրեականացնող օրենսդրական նախաձեռնությունների պարագայում: 
2006 թ. Ֆրանսիան ընդունեց Հայերի ցեղասպանության ժխտման համար 
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրինագիծ: Այս իրա-
դարձությանը հաջորդեց ինչպես 2007 թ. խորհրդարանական, այնպես էլ 
նախագահական ընտրությունների անցկացումը7։ 

Նմանատիպ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ իշ-
խող «Միություն հանուն ժողովրդական շարժման» կուսակցությունը: Նա-
խագահական և խորհրդարանական ընտրություններից ամիսներ առաջ` 
2011 թ. դեկտեմբերին, Ֆրանսիայի Ազգային ժողովը, իսկ 2012 թ. տարե-
սկզբին նաև Սենատը հաստատեցին ցեղասպանության ժխտման համար 
քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին օրինագիծը։  

Նույն սցենարը կրկնվեց նաև 2016 թ., երբ նորից նախագահական և 
խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին խորհրդարանի երկու 
պալատներն ընդունեցին նմանատիպ մի օրենք, որը ևս այդպես էլ կյանքի 
չկոչվեց։ 

Տվյալ ժամանակահատվածում ապրիլի 24-ը հիշատակի ազգային օր 
սահմանելու մասին որոշումը ներքաղաքական հարթության մեջ դիտար-
կելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ վերջին 
շրջանում ֆրանսիական հասարակությունում գերիշխում են ծայրահեղ ա-
ջակողմյան տրամադրություններ։ Ասածի վառ ապացույցն է «Ազգային ճա-
կատ» կուսակցության գրանցած աննախադեպ բարձր արդյունքը 2017 թ. 
նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ կուսակցության առաջ-
նորդ Մարի լը Պենն ընտրությունների երկրորդ փուլում ստացավ կուսակ-
ցության համար ընտրողների աննախադեպ աջակցությունը՝ ընդհանուր 
ձայների 33,9 տոկոսը8։ Ավելին, միգրացիոն ճգնաժամի հետևանքով ֆրան-
սիական հասարակությունում աճող ոչ միանշանակ վերաբերմունքը ներ-
                                                 

6 Ходжаян 2014, 115.  
7 Ходжаян 2014, 117.  
8 Ministère de l'intérieur 2017.  
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գաղթին ծայրահեղ աջակողմյան տրամադրությունների ստեղծման առիթ 
է հանդիսացել։ «Հասարակական կարծիքի ֆրանսիական ինստիտուտի» 
անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն՝ ներգաղթյալների հոսքը 
Ֆրանսիա հասարակությունն ընդունում է բավական բացասական երան-
գի ներքո, և այն զուգորդվում է նախևառաջ անվտանգության խնդիրների, 
ինքնության պահմանման, տնտեսության ակնման և այլնի հետ9։  

Այսպիսով, հաշվի առնելով Ֆրանսիայում սպասվող ընտրություննե-
րը, նախագահի նվազող վարկանիշը, հասարակության մեջ առկա ծայրա-
հեղ տրամադրությունները, ինչպես նաև «դեղին բաճկոններ» անվանումը 
ստացած սոցիալական խնդիրներով պայմանավորված բողոքի զանգվա-
ծային ակցիաները, ակնհայտ է, որ ֆրանսիական իշխանությունների՝ ապ-
րիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հայտարարե-
լու մասին որոշումը նախևառաջ ուղղված է մի շարք ներքաղաքական 
խնդիրների լուծմանը։ Այն նաև քայլ կարող է համարվել դեպի հասարա-
կության ծայրահեղ աջակողմյան հատված՝ մեղմելու առկա տրամադրութ-
յունները։ 

Խնդիրն արտաքին քաղաքական հարթության մեջ դիտարկելիս 
հատկանշական է, որ ապրիլի 24-ը հիշատակի ազգային օր հռչակելու մա-
սին Ֆրանսիայի որոշումն ընդունվում է Ֆրանսիա-Թուրքիա, Թուրքիա-
Եվրամիություն բավական լարված հարաբերությունների հենքի վրա։ Վեր-
ջին շրջանում թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների վատթարացման 
պատճառները բազմաթիվ են՝ սկսած տնտեսականից մինչև աշխարհաքա-
ղաքական խնդիրներ։ Դրանց շարքին կարելի է դասել Արևելյան Միջերկրա-
ծովյան ավազանում Կիպրոսի Հանրապետության ափամերձ շրջաններում 
հայտնաբերված գազի պաշարների ֆրանսիական Total նավթագազային 
ընկերության կողմից իրականացվող որոնողահետախուզական աշխա-
տանքները, սիրիական հարցում թուրք-ֆրանսիական առճակատումը, ԵՄ 
միգրացիոն ճգնաժամի ու դրա հետևանքների շուրջ մի շարք տարաձայ-
նություններ, ռուս-թուրքական ռազմատնտեսական հարաբերությունների 
զարգացումն ու խորացումը։ Եվ այստեղ, ըստ էության, նախագահ Մակրո-
նի այսօրինակ քայլը ձևավորված առկա քաղաքական իրադրությունում 
արտահայտում է Ֆրանսիայի հստակ դիրքորոշումն ինչպես Ֆրանսիայի 
Թուրքիայի միջև առանցքային նշանակություն ունեցող մի շարք հարցե-
րում առկա տարաձայնություններին և Թուրքիա-Եվրոպական միություն 
արդեն իսկ կասեցված հարաբերություններին, այնպես էլ Թուրքիայի ռևե-
րանսներին դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն: Մասնավորապես, խոսքը 
Թուրքիայի՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության կողմից ռուսական U-400 զենի-
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թահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ Ռուսաստանի Դաշնութ-
յան հետ պայմանավորվածության մասին է։ Ակնհայտ է, որ, բացի տնտե-
սական բաղադրիչից, այս հարցն անհրաժեշտ է ավելի լայն աշխարհաքա-
ղաքական համատեքստում դիտարկել։ Պետք չէ մոռանալ, որ Թուրքիան 
ՆԱՏՕ-ի միասնական հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի 
անբաժան մասն է, և Թուրքիան ռազմավարական նշանակություն ունի  
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության համար ԵՄ անվտան-
գության ապահովման տեսանկյունից։ Մասնավորապես, Եվրամիության 
համար Թուրքիան, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, ուղիղ հարթակ է 
դեպի մերձավորարևելյան տարածաշրջան, որտեղ Ֆրանսիան ներգրավ-
ված է ռազմական գործողություններում։ 

Վերջին շրջանում Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև հարաբերութ-
յունների զարգացման հետևանքները Ֆրանսիայի համար ունեն ոչ միայն 
աշխարհաքաղաքական, այլև աշխարհատնտեսական նշանակություն։ Գաղտ-
նիք չէ, որ Թուրքիան բազմիցս է հայտարարել սեփական հակահրթիռային 
պաշտպանական համակարգի ձևավորման իր մտադրության մասին, իսկ 
արդեն 2018 թ. նոյեմբերին Թուրքիայի նախագահ Ռ.Թ. Էրդողանը հայ-
տարարեց վերջինիս մեկնարկը10։ Այս համատեքստում պետք է նշել, որ 
դեռևս 2018 թ. Թուրքիան պայմանագիր ստորագրեց ֆրանս-իտալական 
համատեղ Eurosam և թուրքական երկու Aselsan և Roketsan ընկերություն-
ների հետ Թուրքիայի օդային և հակահրթիռային պաշտպանության հա-
մակարգերի ստեղծման նպատակով ուսումնասիրություն կատարելու հա-
մար11։ Պայմանավորվածության համաձայն՝ այս հետազոտության արդյունք-
ները պետք է հիմք հանդիսանային Թուրքիայի օդային և հակահրթիռային 
պաշտպանության ծրագրի եռակողմ իրականացման և այս ուղղությամբ 
Թուրքիայի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի միջև երկարաժամկետ համագոր-
ծակցության համար12։ Դաշինքի համար առանձնակի կարևորություն ունի 
այն, որ այս ուղղությամբ աշխատանքներն ընթանալու էին ՆԱՏՕ-ի անդամ 
պետությունների հետ: Այն համահունչ պետք է լիներ ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր 
պաշտպանական համակարգի տրամաբանությանը, քանի որ նախատես-
վող համակարգը պետք է լիներ Eurosam-ի նախկինում մշակած 
SAMP-T օդային պաշտպանության համակարգի արդիականացված  
տարբերակը: 

Հետևաբար, Թուրքիայի կողմից ռուսական «Տրիումֆների» ձեռքբե-
րումը ԵՄ-ն, ի դեմս Ֆրանսիայի, ընկալում է ոչ միայն և ոչ ամենևին ԵՄ-
ՌԴ, ՆԱՏՕ-ՌԴ կամ ՌԴ-ի դեմ սահմանված պատժամիջոցների, այլև ընդ-
                                                 

10 Defense news, 02.11.2018. 
11 MBDA, 05.01.2018. 
12 MBDA, 05.01.2018. 
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հանուր ԵՄ անվտանգային համակարգի համատեքստում։ Ահա այս տրա-
մաբանության մեջ է անհրաժեշտ դիտարկել Եվրոպական միության և Հյու-
սիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության ահագնացող անհանգստու- 
թյուններն այս ուղղությամբ: Դա է վկայում նաև ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քար-
տուղար Յենս Ստոլտենբերի հայտարարությունն առ այն, որ «Վաշինգտոնը, 
Փարիզն ու Հռոմը Անկարայի հետ քննարկում են Թուրքիայի համար ռու-
սական Տրիումֆին այլընտրանք ձեռք բերելու շուրջ»13:  

Թուրքիայի ու Ֆրանսիայի հարաբերությունները սիրիական ճգնա-
ժամի համատեքստում հակադիր քաղաքական բևեռներում են: Գաղտնիք 
չէ, որ սիրիական հակամարտությունում, որը միջնորդավորված պատերազմի 
(proxy war) դասական օրինակների շարքին կարելի է դասել, ներգրավված 
են  միջազգային գրեթե բոլոր քաղաքական դերակատարները, այդ թվում՝ 
Ֆրանսիան ու Թուրքիան: Դեռևս 2014 թվականից Ֆրանսիան Սիրիայում 
և Իրաքում իրականացնում է ռազմական գործողություններ` ուղղված Իս-
լամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարին: Խոսքը, մասնավո-
րապես, «Շամալ» կոչվող օպերացիայի մասին է։ Առհասարակ, Ֆրանսիա-
յի շահերը մերձավորարևելյան տարածաշրջանում և հատկապես Սիրիա-
յում ու Լիբանանում, իսկ վերջին տարիներին ավելի լայն` Արևելյան Մի-
ջերկրածովյան տարածաշրջանային համատեքստում, գրեթե միշտ առաջ-
նային տեղ են զբաղեցրել երկրի արտաքին քաղաքական օրակարգում:  

Սիրիական հարցում վերջին ամիսներին Ֆրանսիայի և Թուրքիայի 
միջև հարաբերությունները լարվեցին հատկապես այն բանից հետո, երբ 
պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց, որ Սիրիայից ԱՄՆ-ի կողմից ամե-
րիկյան զորքի դուրսբերումից հետո Ֆրանսիան չի պատրաստվում լքել Սի-
րիան և միտված է մնալ այնտեղ` պաշտպանելու տեղի քուրդ բնակչության 
շահերը14։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիան աջակցում է քրդական ազգային ինք-
նապաշտպանական ջոկատներին, որոնց Անկարան համարում է ահաբե-
կիչներ, և որոնց դեմ սիրիական Մանբիջում Թուրքիան պատրաստվում  
էր համապատասխան ռազմական գործողություններ ծավալել:  

Թուրքիա-Ֆրանսիա հարաբերությունների խնդրահարույց թեմանե-
րից են նաև Կիպրոսի թերակղզում հայտնաբերված գազի հանքավայրերի 
շահագործման շուրջ ծագած խնդիրները։ Մասնավորապես, ֆրանսիա-
կան Total-ն այն երեք հիմնական ընկերություններից մեկն է, որ սկսել է հո-
րատման աշխատանքները կիպրական շելֆում: Դա, իհարկե, առաջաց-
նում է թուրքական կողմի սաստկացող դժգոհությունները՝ պայմանավոր-

                                                 
13 Агентство ТАСС, 13.02.2019. 
14 Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies à New York, 20. 

12.2018. 
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ված միջերկրածովյան ավազանում հայտնաբերված գազի պաշարների 
նկատմամբ Թուրքիայի նկրտումների հետ: Հարաբերությունները լարվե-
ցին ընդհուպ այն աստիճան, որ Միջերկրածովյան ավազան՝ հորատման 
տեղանքի շուրջ բերվեցին ֆրանսիական ու թուրքական ռազմածովային 
նավատորմները: 

 
Եզրակացություններ 
Այսպիսով, այսօր առավել քան երբևէ ակնհայտ է, որ թուրք-ֆրան-

սիական երկկողմ հարաբերությունները և այս երկրների արտաքին քաղա-
քական շահերը մի շարք առանցքային նշանակություն ունեցող հարցերում 
կտրուկ հակադիր բևեռներում են: Հակաթուրքական հռետորաբանութ-
յունն ակնհայտ նշմարվում է հատկապես համաեվրոպական ընտրություն-
ների շեմին, երբ աջակողմյան ուժերը որպես նախընտրական խոստում 
բացեիբաց խոսում են Թուրքիայի եվրաինտեգրացիոն նկրտումների վերջ-
նական չեղարկման մասին: Այս մասին մասնավորապես հայտարարեց 
գերմանացի Մանֆրեդ Վեբերը՝ առաջիկա համաեվրոպական ընտրութ-
յուններում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը ներկայացնող  
առանցքային գործիչներից մեկը15: Հետևաբար, քաղաքական իրադրութ-
յունների այսպիսի ձևավորման պարագայում ապրիլի 24-ը հիշատակի  
ազգային օր հռչակելու մասին որոշումը նախևառաջ հստակ քաղաքական 
ուղերձ է դեպի Թուրքիան և Թուրքիայի վերջին ժամանակներում վարած 
քաղաքականությանը։ Այն ուղղված է նաև առ ֆրանսիական հասարակու-
թյանը, որտեղ ծայրահեղ աջակողմյան տրամադրությունները թելադրող 
դիրք են զբաղեցնում:  

Խնդիրն այս համատեքստում դիտարկելու պարագայում ակնհայտ 
է, որ կարճաժամկետ հեռանկարում Ֆրանսիայի իշխանությունների այս- 
օրինակ որոշումն ուղղված է մի շարք ներքին և արտաքին խնդիրների 
լուծմանը։ Միևնույն ժամանակ, այն հերթական անգամ ապացուցում է այն 
բազմիցս հաստատված թեզը, որ քանի դեռ մարդկության դեմ գործած`    
XX դարի առաջին հանցագործությունը չի արժանացել լիիրավ իրավական 
գնահատականի, այն շարունակելու է մնալ մեծ քաղաքականության առան-
ձին դերակատարների աշխարհաքաղաքական խաղաթղթերից մեկը։ 
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2019 թ. տարեսկզբին Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց Ֆրան-

սիայում ապրիլի 24-ը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր 
սահմանելու իր որոշման մասին։ Այս քայլը, անշուշտ, պետք է համարել ցե-
ղասպանությունների, որպես մարդկության դեմ գործած հանցագործության 
կանխարգելման նպատակով ձեռնարկած միջոց: Նաև նկատենք, որ նմանա-
տիպ որոշումների, օրենքների, բանաձևերի ընդունումը Ֆրանսիայում, ինչ-
պես նաև այլ երկրներում հաճախ հետապնդում են նաև մի շարք ներքաղա-
քական և արտաքին քաղաքական նպատակներ: 

Բանալի բառեր՝ հիշատակի ազգային օր, Թուրքիա, ծայրահեղ աջա-
կողմյան տրամադրություններ, հակահրթիռային պաշտպանության համա-
կարգ, սիրիական հակամարտություն, Միջերկրածովյան ավազան, գազի պա-
շարներ: 
 
 
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МОТИВЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 24 АПРЕЛЯ ВО 

ФРАНЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДНЕМ ПАМЯТИ ГЕНОЦИДА АРМЯН 
 

Карине Ходжаян 
 

В начале 2019 года президент Франции объявил о решении от-
мечать 24 апреля как день памяти жертв геноцида армян в Турции. Дан-
ное решение однозначно можно рассматривать в качестве превентивной 
меры подобных преступлений с целью недопущения их повторения в бу-
дущем. В то же время принятие законов, решений, резолюций о геноциде 
армянского народа в разных странах преследует как внутриполитические, 
так и внешнеполитические интересы, а порой становится политическим 
инструментом, применяемым против властей Турции. 

Ключевые слова ‒ национальный день памяти, Турция, ультра-
правые настроения, противоракетная оборонительная система, сирийский 
конфликт, Средиземноморский бассейн, запасы газа.  
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DOMESTIC AND EXTERNAL MOTIVES FOR DECLARATION OF APRIL 24 IN 
FRANCE AS NATIONAL DAY OF COMMEMORATION OF THE ARMENIAN 

 GENOCIDE 
 

Karine Khojayan 
 

In the beginning of 2019 the President of France announced April 24 as 
the Day of commemoration of the Armenian Genocide in Turkey. Such a deci-
sion definitely should be considered as a preventive measure and a step for-
ward convictions of similar crimes against humanity in future. In the mean-
while both in France, and in many other countries very often adoption of laws, 
decisions, resolutions on the Armenian Genocide has had both domestic and 
foreign policy context as well. Sometimes it has even been regarded as a politi-
cal instrument against Turkish authorities. 

Key words ‒ national day of commemoration, Turkey, ultra-right moods, 
anti-missile defense system, Syrian conflict, the Mediterranean, gas reserves. 
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Ներածություն 
«Ճակատամարտ» օրաթերթը 1918-1919 թթ. գրեթե բոլոր համարնե-

րում անդրադարձել է Հայաստանի Առաջին հանրապետության կառավա-
րության գործունեության առավել կարևոր և օրախնդիր դրվագներին: Ըն-
թերցողներին ներկայացրել է երկրի ներքին ու արտաքին խնդիրները 
կարգավորելու համար գործադիր մարմնի ընդունած որոշումները: 

1919 թ. հունիսի 21-23-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտ-
րություններից1 հետո ձևավորված նոր Դահլիճի մասին լուրը չի ուշացել 
նաև Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» պարբերականում2: Խորհրդարանում օ-
գոստոսի 7-ի նիստում վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը հանդես էր 
եկել հայտարարությամբ, որով պարզաբանումներ էր տվել կառավարութ-
յան առաջիկա քաղաքական կուրսի վերաբերյալ3: Ընդ որում` Հայաստանն 
արտաքին քաղաքականության մեջ հավատարիմ էր մնալու հայ ժողովրդի՝ 
նախկինում որդեգրած ուղեգծին և դաշնակից ուժերի նկատմամբ եղած 
վստահությանը. «Կառավարութիւնը պիտի ջանայ ստեղծել բարեկամա-
կան փոխյարաբերութիւններ դրացի պետութիւններու հետ և փոխադարձ 
համաձայնութեամբ կարգաւորել Հայաստանի սահմաններու հարցը: Ոչ 
մէկ պարագայի սահմանային վէճերը Հայաստանի և հարեւան պետու-
թիւններու միջեւ չպիտի լուծուին զէնքի ուժով»4: Այդ մասին ԳԱԱ ՊԻ հրա-
տարակած «Հայոց պատմություն» վերնագրով բազմահատորյակում  
նշված է. «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականութ-
յան հիմնական ուղղություններից մեկը հարաբերությունների կարգավո-

                                                 
1 Հակոբյան 2018, 60: 
2 Ճակատամարտ 1919, N 243: 
3 Ճակատամարտ 1919, N 243:  
4 Ճակատամարտ 1919, N 243: 
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րումն ու կայունացումն էր անմիջական հարևանների հետ: Հայաստանի 
կառավարությունը վերջիններիս հետ հարաբերություններ կառուցելիս աշ-
խատում էր առաջնորդվել բարի դրացիության սկզբունքով և ծագած վե-
ճերն ու բախումները լուծել քաղաքական բանակցությունների, փոխադարձ 
համաձայնության ճանապարհով»5:  

Ներքին կյանքում մեր պետական այրերն առաջնորդվելու էին ռամ-
կավարական գաղափարներով ու նպատակներով` հետևելով քաղաքա-
կան սկզբունքների ազատությանը, բարենորոգելով և ազգային դիմագիծ 
տալով երկրի վարչական մեքենային ու պետական գրագրությունը դարձ-
նելով միայն մայրենի լեզվով` հայերենով6: Բացի այդ, վարչապետը 
կարևորում էր ևս մեկ հանգամանք. կառավարությունը պետք է արագ 
ձևավորեր «զեմստւոն և քաղաքային ինքնավարութիւնները», պետք է 
իրականացներ «կալուածատիրական բոլոր հողերու ազգայնացումը` այն 
բաժանելով սակաւահող գիւղացիութեան»7:  

Հայաստանի Առաջին հանրապետության գործադիր մարմինը մշա-
կութային լայն ինքնավարություն էր նախատեսել օտար ազգաբնակչութ-
յան համար, «առանց որու մեր երկիրը գոյութիւն չի կարենայ ունենալ»8:  

Այս ուղենշային շեշտադրումների հիման վրա էր ձևավորվել կառա-
վարության քաղաքականությունը, որը բազմաճյուղ էր ու բազմաոլորտ9: 
Ընդ որում, հայոց նորանկախ երկրի կառավարությունն օժտված էր նաև օ-
րենսդրական լիազորություններով, երբ սկզբնական շրջանում իրականաց-
նում էր Ազգային խորհրդի, իսկ հետո, խորհրդարանի հանգստի շրջա-
նում`  օրենսդիր մարմնի գործառույթները. «Այդ ժամանակամիջոցներում 
կառավարության կողմից ընդունված օրենքները բազմաթիվ են և իրենց 
քանակական առումով չեն զիջում, եթե չեն գերազանցում խորհրդարանա-
կան օրենքներին»10: 

 
Հայաստանի Առաջին հանրապետության կառավարության աշ-

խատանքներն ու ծրագրերը «Ճակատամարտի» էջերում 
«Ճակատամարտը», կարևորելով նոր կառավարության ուղեգծի և   

ծրագրերի մասին ընթերցողներին ծանոթացնելու անհրաժեշտությունը, ոչ 
միայն հանգամանորեն անդրադառնում էր գործադիր մարմնի առաջին 
նիստերին ու որոշումներին, այլև մանրամասն գրում էր պետական այդ 

                                                 
5 Հայոց պատմություն 2010, 38-39: Հմմտ. նաև Վրացյան 1993, 296-297:  
6 Հայոց պատմություն 2010, 36: 
7 Ճակատամարտ 1919, N 243: Հմմտ. նաև Վրացյան 1993, 297: 
8 Ճակատամարտ 1919, N 243: 
9 Վրացյան 1993, 196-197, 200-202: 
10 Վաղարշյան 2005, 21: 
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կառույցի ողջ անցուդարձի մասին: Ըստ թերթի հրապարակումների` վար-
չապետ Ա.Խատիսյանը օգոստոսի 5-ին տեղի ունեցած խորհրդարանի 
անդրանիկ նիստում իր զեկուցման մեջ փաստել էր, թե անցած 2 ամսում 
Նախարարների խորհուրդը հրատարակել է 152 օրենք, 300-ից ավելի որո-
շում, ներգաղթի և վերաշինության գործի կարգավորման նպատակով 
հատկացրել է 3.658.000 ռուբլու վարկ, իսկ արևմտահայ գաղթականնե-
րին տրամադրել 2.500.000 ռուբլի գումար11: Կառավարության Ներգաղթի 
և վերաշինության բաժանմունքի ղեկավար էր նշանակվել տաճկահայ Ար-
մենակ Մաքսապետյանը, «որու տնօրէնութեանն է յանձնուած ինչպէս սահ-
մանէն ներս, նոյնպէս արտասահման գտնուող գաղթականութեան գործը, 
և որու նպատակն է ժամանակավորապէս տեղաւորել ժամանող գաղթա-
կանութիւնը ըստ կլիմայի և բուսականութեան»12:  

Ա. Խատիսյանը պատգամավորներին հորդորում էր իրենց ծրագրե-
րը կազմելիս  նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտ է հնա-
րավոր պայմաններ ապահովել արդեն նախկին արևմտահայերի համար 
ևս մեկ ձմեռ Հայաստանում մնալու համար, քանզի կառավարությանը չէր 
հաջողվել դեպի իրենց ծննդավայր-հայրենիք` նրանց ներգաղթի հարցը 
լուծել13:  Տաճկահայ գաղթականները տարերայնորեն կուտակվել էին սահ-
մանագլխին` սպասելով Թուրքիայի կողմից ներգաղթի թույլտվությանը14, 
բայց` ապարդյուն15: Նրանց ներգաղթի գործը կառավարության մտահո-
գության կենտրոնում էր և խիստ կարևոր էր քաղաքական ու գործնական 
առումով16: Մշակվել էր այդ գործընթացի կազմակերպման ծրագիրը17: 
Արևմտահայ Գործադիր մարմինը, վարչապետի վկայությամբ, սկսել էր 
բանակցել դաշնակից պետությունների ներկայացուցիչների հետ` նրանց 
հղելով նամակներ ու դիմումներ18: «Իրաւունք կայ առանց զինուորական 
ուժի ներգաղթ թոյլատրելու, բայց որոշուած է չերթալ և չենթարկուիլ թրքա-
կան իշխանութեանց: Ընդհանուր տեսակէտն այն է, որ միայն դաշնակից և 
հայկական զինուորական ուժերով կարելի է Երկիր երթալ, մինչդեռ վեր-
ջինս մանտա չունի գրաւումներ ընելու»19,- տիրող իրավիճակի մասին 
նշում է Ա. Խատիսյանը: 

                                                 
11 Ճակատամարտ 1919, N 247:  
12 Ճակատամարտ 1919, N 247:   
13 Ճակատամարտ 1919, N 247:   
14 Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. 2000, 48-49: 
15 Հայոց պատմություն 2010, 65: 
16 Հակոբյան 2005, 147-148: 
17 Հակոբյան 2018, 80-81: 
18 Ճակատամարտ 1919, N 247:  
19 Ճակատամարտ 1919, N 247:   
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Վարչապետը, կրկին բերելով թվային տվյալներ, գրում է, թե գաղ-
թականների համար տեղ կգտնվեր հայոց նորաստեղծ երկրում, որի «սահ-
մաններու տարածութիւնը 40.920 քառ. վերստ է»20: Նա նշում է, որ կառա-
վարության դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ հնարավոր է  եղել գրա-
վել Կարսն ու Արդահանը, իսկ Շարուրի և Նախիջևանի շրջաններում` 
ճնշել թուրքերի հրահրած և թուրք գնդապետ Խալիլ բեյի գլխավորած թա-
թարական ապստամբությունը21:  

Կարգավորվել էին Հայաստանի հարաբերությունները Վրաստանի և 
Պարսկաստանի հետ22: Թուրքիայի իշխանությունների հետ բանակցել չէր 
հաջողվել, իսկ Ադրբեջանը հարաբերություններ սկսելու համար պահան-
ջում էր իրեն հանձնել Ղարաբաղը, «զոր ոչ մէկ պարագային Հայաստանը 
չի զիջիր»23: Ռուսաստանի հանդեպ որդեգրել էին չեզոք վերաբերմունք24: 

Խորհրդարանում ելույթ ունենալով` Ա. Խատիսյանն անդրադառնում 
է 1-2 ամսում երկրի ներքին կյանքում իրականացված աշխատանքներին: 
Նրա խոսքով` Ներքին գործերի նախարարությունը զբաղվել է գլխավորա-
պես Կարսի, Նախիջևանի և Շարուրի գավառները Հայաստանին միացնե-
լու գործով: Արդեն Նախիջևանի շրջան էին վերադարձել 180.000, իսկ 
Կարսի շրջան` 120.000 փախստական, «որոնցմէ 12.600ը արեւմտահայեր» 
էին25: Այս ռազմական գործողություններում կանոնավոր բանակի հետ ի-
րենց ուժերն էին միացրել խմբապետական միավորումները: Վարչապետը 
մասնավորապես գովասանքով է խոսում սասունցիների Հեծյալ գնդի մա-
սին26: Նրա կարծիքով, քանի դեռ Հայաստանը չունի իրական անկախու-
թյուն, չի կարողանալու կարգավորել իր ելևմտական դրությունը: «Վրաս-
տան և Ատրպէյճան տնտեսապէս ուժեղ են, ունին նաւթ, թրանզիթ և եր-
կաթուղի: Միւս կողմէ, մեր ներքին հարստութիւնն ալ, որ գոնեակն ու  
բամպակն է, չենք կրնար ծախել: Որոշուած է ներքին 10 միլիոն փոխառու-
թիւն ընել»27,- իր մտահոգություններն այսպես է արտահայտել կառավա-
րության առաջին դեմքը: 

Վարչապետի ելույթում յուրահատուկ հնչեղություն էին ստացել թե′ 
գաղթականների ու զինվորների, թե′ ողջ ազգաբնակչության պարենավոր-
                                                 

20 Ճակատամարտ 1919, N 247:   
21 Վրաստանի հետ Հայաստանի կառավարությունը ձեռք էր բերել պայմանավոր-

վածություն առ այն, որ վճարելու էր Բաթում-Փոթի-Թիֆլիս գծով Հայաստան մեկնող 
արևմտահայ գաղթականների ճանապարհածախսը (տե′ս Ճակատամարտ 1919, N 247):   

22 Ճակատամարտ 1919, N 247:    
23 Ճակատամարտ 1919, N 247:    
24 Ճակատամարտ 1919, N 247:    
25 Ճակատամարտ 1919, N 212: 
26 Ճակատամարտ 1919, N 212:    
27 Ճակատամարտ 1919, N 212:    
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ման խնդիրները: Նրա հիշատակած թվային տվյալների համաձայն` 1919 թ. 
մայիսին Հայաստանը սննդամթերքով ապահովվածության տեսանկյունից 
«սարսափելի վիճակի մէջ» էր28: Ողջ ամսվա ընթացքում Մակուից և Թիֆ-
լիսից եկող ճանապարհներով ստացվել է համապատասխանաբար 24 ու  
6 վագոն ցորեն և ալյուր, ինչը կազմում էր ավելի քան 30.000 փութ29: 
Թերթը փաստում է, որ ստացված հացահատիկը չէր բավարարում ժո-
ղովրդին: Բնականաբար, կիսաքաղց կամ քաղցած մնալով` շատերն են 
մահացել, իսկ գաղթականներին ու զինվորներին հաճախ չէր էլ հասնում  
նրանց անունով ստացված ուտելիքը30: Ա. Խատիսյանը ներկայացնում է 
մասնավորապես հետևյալ պատճառները. «Հոս, Կովկասէն, Պաքուէն և 
Թիֆլիսէն, հնարաւորութիւն չեղաւ պարէն փոխադրել, իսկ Պարսկաստա-
նէն կամ Մակուէն ստանալու համար հարկաւոր քանակութեամբ նիկոլա-
յեան կամ պարսկական դրամ չունէինք»31: 

Սովի դեմն առնելու նպատակով, Հայաստանի կառավարությունը 
պայմանագիր էր կնքել ԱՄՆ-ի հետ, ինչի շնորհիվ մինչև 1919 թ. սեպտեմ-
բերի մեկը նրանք ուղարկելու էին 1.200.000 փութ ալյուր` փոխարժեքն 
ստանալով առաջիկա 2-4 տարում32: Օգոստոսի 5-ի դրությամբ, այդ բեռից 
Բաթումի նավահանգիստ էր հասել 300.000 փութ ալյուր` 3 շոգենավով33: 
Տեղափոխությունը դժվարությամբ էր իրականացվել, որովհետև Հայաս-
տանը քիչ թվով շոգեքարշ և վագոններ ուներ, իսկ եղածները հիմնակա-
նում, վարչապետի բառերով ասած, «զբաղուած էին մեր փախստականու-
թեան տեղափոխութիւնով»34: Ա. Խատիսյանը, սակայն, վստահեցնում է, 
թե իրենք ամեն ջանք թափելու էին, որ ժողովրդի պարենավորման խնդի-
րը լուծեին: Այդ համատեքստում նա նաև բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի հետ 
թեկուզ կարճաժամկետ համագործակցության իրենց ձեռքբերումը. «Այս 
հանգամանքը քաղաքական նշանակութիւն ունի, որ դեռ չճանաչուած կա-
ռավարութեան հետ Ամերիկան մէկ քանի տարուայ պայման կը կնքէ»35: 

Թեև կառավարությունը գիտակցում էր Ադրբեջանի քաղաքակա-
նության բուն նպատակը Հայաստանի հանդեպ, այդուհանդերձ, հանգա-
մանքների պարտադրմամբ և երկրի վառելիքի հարցը լուծելու ակնկալիքով 
4 միլիոն փութ նավթ գնելու գումարը նախապես էր վճարել Բաքվի իշխա-

                                                 
28 Ճակատամարտ 1919, N 212:     
29 Ճակատամարտ 1919, N 212:    
30 Ճակատամարտ 1919, N 212:     
31 Ճակատամարտ 1919, N 212:     
32 Ճակատամարտ 1919, N 212:     
33 Ճակատամարտ 1919, N 212:     
34 Ճակատամարտ 1919, N 212:      
35 Ճակատամարտ 1919, N 212:      



43           Հայաստանի Առաջին հանրապետության կառավարության… 

 

նություններին, բայց դեռևս չէր ստացել օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ այդ 
վառելիքը36: 

Երկրի անվտանգությունը և բանակի մարտունակությունն ապահո-
վելու նպատակով, Ա. Խատիսյանը և նրա կառավարությունը կարծում էին, 
թե անհրաժեշտ է զարկ տալ կամավորական ջոկատների ու խմբերի կազ-
մավորմանը, «որովհետեւ մեր զինուորները 4 տարուայ ընթացքին յոգնած 
են, և այդ սիսթէմը պէտք է որդեգրել առաջիկային, մանաւանդ որ արեւմտա-
հայերն ալ մտած են այդ շարքերը»37: 

Վարչապետը տեղեկացնում է նաև իրենց մեկ այլ կարևոր որոշման, 
այն է` իրավագիտության  անվանի պրոֆեսոր Յուրի Ղամբարյանի38 տես-
չությամբ39 1919 թ. սեպտեմբերին Երևանում համալսարան բացելու մա-
սին, «որու անհրաժեշտ ծախքերու համար յատկացուած է 300.000 րուպլի` 
բոլոր դպրոցներու նախնական ծախքերուն համար»40: 

Խորհրդարանի ամբիոնից կառավարության գործունեության ծրագ-
րային հայտարարության մեջ ոչ միայն կանոնավոր բանակի ստեղծմանն 
ու կայացմանը, այլև Հայաստանի ներքին ու արտաքին կյանքի գրեթե բո-
լոր բնագավառներին նվիրված ենթաբաժիններ կային: Այդ հայտարա-
րությունը կարելի է համարել երկրի վարչապետ Ա. Խատիսյանի գլխավո-
րած կառավարության ծրագրի մակետը41: Նախաբանում մատնանշվում էր 
մի կարևոր հանգամանք, որը, թեև դժվարացնում էր գործադիր իշխա-
նության աշխատանքը, բայց հաղթահարելի էր ժամանակի կտրվածքով: 
Գործադիր մարմինը (Նոր դահլիճը) երկրի կառավարումն ստանձնել էր 
«անասելի ծանր պայմաններու մէջ»42, մասնավորապես` 

• տնտեսությունը հիմնովին քայքայված էր երկարատև պատերազ-
մի, զանգվածային տեղահանությունների և գաղթի հետևանքով, 

• ժողովուրդը հոգեպես ու ֆիզիկապես հոգնել և հյուծվել էր սովի ու 
համաճարակների պատճառով, 

• ներքին կյանքը վտանգված էր հատկապես թշնամաբար տրա-
մադրված մահմեդական ուժերի կողմից43: 

Կային ծրագրային առաջնահերթություններ, որոնց նպատակային 
լուծման ուղիներ էր առաջարկում կառավարությունը: Դրանց թվում էին 
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տնտեսական խնդիրները, արդյունաբերություն հիմնելու և այն զարգացնե-
լու նպատակով արտաքին խոշոր փոխառություն վերցնելու անհրաժեշ-
տությունը, ազգային դրամի կայունացումը, հողային հարցը, ներգաղթի 
հիմնախնդիրը, հաղորդակցության միջոցների և վառելիքի հայթայթումը, 
պարենավորման գործընթացի կարգավորումը, գաղթականների ու կարի-
քավոր ազգաբնակչության խնամատարությունը, առողջապահական և  
կրթամշակութային ոլորտների կանոնակարգումը, պետաիրավական ու դա-
տական անկախ համակարգի հաստատումը, արտաքին մարտահրավեր-
ներին դիմակայելը, միջպետական հարաբերությունների հաստատումը և 
այլն: Այս բոլոր խնդիրներին անդրադարձ կար կառավարության գործու-
նեության ծրագրային հայտարարության մեջ, որը տպագրվել էր «Ճակա-
տամարտ» օրաթերթի սեպտեմբերի 27-ի համարում: Այդ հրապարակման 
մեջ պարբերականը Հայաստանի Առաջին հանրապետության գործադիր 
մարմնի համար առանձնացրել էր հետևյալ առաջնահերթությունները. 

• ուժեղ պետական ապարատի, փորձառու պաշտոնյաների անհրա-
ժեշտություն, 

• պետական վարչական մեքենայի թերությունների վերացում, 
• պարենամթերքի և կենսականորեն անհրաժեշտ առարկաների 

ներմուծման ապահովում, 
• հարաբերությունների հաստատում դաշնակիցների ու հարևան 

երկրների հետ, 
• սոցիալ-քաղաքական բարենորոգումների իրականացում, 
• հարկային համակարգի կարգավորում, 
• փոխադարձ համաձայնությամբ, սահմանային խնդրի կարգավորում, 
• աշխատանքային օրենսգրքի ընդունում, 
• ընդհանուր, պարտադիր և անվճար հանրային տարրական կրթութ-

յան ապահովում, 
• բարձրագույն, մասնավորապես պետության հովանու ներքո գոր-

ծող համալսարանական կրթական համակարգի հաստատում, 
• ավերված բնակավայրերի վերաշինություն44: 
Թերթը պնդում էր, թե վարչապետ Ա. Խատիսյանը վստահ էր, որ, ի 

հեճուկս արտաքին ու ներքին հիմնախնդիրների, Հայաստանի կառավա-
րությունը ի զորու էր կյանքի կոչել կազմված և հանրությանը ներկայաց-
ված սեփական ծրագիրը: Նոր դահլիճի ղեկավարն այդ կապակցությամբ 
ասում էր. «Կառավարութիւնը կ’առաջադրէ իրեն 2 գլխաւոր խնդիրներ` 
մէկ կողմէ` պաշտպանել երկրի ապահովութիւնը արտաքին ու ներքին 
թշնամիին, իսկ միւս կողմէ` ապահովել ժողովուրդի ֆիզիքական գոյութիւ-
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նը` կարգաւորելով պարենաւորման գործը: Նորակազմ կառավարութիւնը 
այսօր հրապարակ կուգայ լայն ծրագրով …Նոր կառավարութիւնը կը յայ-
տարարէ, որ յամառօրէն պիտի ձգտի իրականացնել այդ ծրագիրը` հիմնե-
լով զայն օրինականութեան վրայ»45: 

Ա. Խատիսյանի վերոհիշյալ ծրագրային ելույթի և դրան նվիրված 
քննարկումների հրապարակմամբ, «Ճակատամարտ» թերթը կարծես փոր-
ձել է իր լսարանին փաստերով վստահություն ներշնչել  Հայաստանի Առա-
ջին հանրապետության ղեկավար կազմի և կառավարության որդեգրած 
ներքին ու արտաքին քաղաքականության հիմնական սկզբունքների նկատ-
մամբ: Չէ՞ որ պոլսահայ (և հայկական այլ) հասարակայնության մեջ ոչ բո-
լորն էին դրականորեն տրամադրված առավելապես դաշնակցական ան-
դամներից բաղկացած Դահլիճի հանդեպ46: Կային այնպիսիք, որոնց դուրը 
չէր գալիս նախարարների ու վարչապետի անգամ համեստ հագուկապը47, 
թեև չէր կարելի մոռանալ երկրի աղքատիկ ու գրեթե դատարկ բյուջեն և 
կառավարության առջև ծառացած բազմաթիվ ու տարաբնույթ խնդիրները: 

«Ճակատամարտը» պարբերաբար տեղեկացնում էր կառավարութ-
յան օրախնդիր որոշումների և ընթացքի մեջ եղող ու արդեն կատարված 
աշխատանքների մասին: Դա անում էր` պահպանելով չեզոքություն և լինե-
լով հնարավորինս անաչառ: «Հայաստանի կառավարության որոշումները» 
խորագրի ներքո 1919 թ. օգոստոսի 30-ին պարբերականը, առանց որևէ 
մեկնաբանության, ներկայացնում է տարբեր ոլորտների համար ընդուն-
ված որոշումները48, ինչպես` 

• պարենավորման նախարարին հանձնարարվել է Ամերիկյան կոմի-
տեից ալյուր ձեռք բերել և այն փոխանակել սերմացուի հետ, 

• ելևմտական նախարարությանն է հանձնվել 10.000 դանիական 
«քուրօ»` արտերկրում հայկական թղթադրամներ պատրաստելու նպատակով, 

• լաստանավ պատրաստելու և այն Սևանա լճի վրա օգտագործե-
լու նպատակով, Պատերազմական նախարարությանը տրամադրվել է 
100.000 ռուբլի49: 
 

Բանակի կայացումը` կառավարության գործունեության և երկրի 
գոյատևման երաշխիք  

Կանոնավոր ազգային բանակ ունենալը «Ճակատամարտը» համա-
րում էր անկախ Հայաստանի գոյության երաշխիք, մանավանդ որ 1919 թ. 
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սեպտեմբերին Հայաստանից պատրաստվում էր հեռանալ դեռևս 1918 թ. 
Մուդրոսի զինադադարից հետո այնտեղ հաստատված անգլիական զորքի 
ստորաբաժանումը50: «Երկար ատենէ ի վեր կը ծանուցուի, թէ հաւանաբար 
ետ պիտի քաշուին անգլիական զինուորները Կովկասահայաստանէն: Ար-
դեն իսկ գործադրութիւնը սկսած է, և կը վախցուի, որ սպառնալիքները 
վերսկսին ժէօն թիւրքերու կողմէ»51, - կարդում ենք թերթում տպագրված 
Անգլո-հայկական կոմիտեի տեղեկագրում: Պարբերականի հրապարա-
կումները վկայում են, որ, չնայած Հայաստանի պատվիրակության ջանքե-
րին և դիմումներին` ուղղված Անգլիայի կառավարությանը և Աշխատավո-
րական կուսակցության ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի նախա-
գահ Վուդրո Վիլսոնին և եվրոպացի անվանի մտավորական-հասարակա-
կան գործիչներին, բրիտանական զորքը դուրս եկավ հայոց պետության 
սահմաններից, քանի որ այդպես էր թելադրել այդ երկրի քաղաքական 
շահը52, ինչի մասին գրել էր նաև «Ճակատամարտը»53: 

Հանրապետության խաղաղ և անվտանգ կյանքի ապահովման հիմ-
նական երաշխավորի` բանակի ստեղծման և կայացման նպատակով երկ-
րի կառավարությունն ընդունել էր մի շարք օրենքներ54: Դրանց մեջ էր զո-
րակոչի ապահովմանը նպաստող Զինվորագրության օրենքը55: Այն հաս-
տատվել էր 1919 թ. սեպտեմբերի 9-ին (մինչ այդ` 1919 թ. հունիսի մեկին էր 
օրենք ընդունվել զորակոչի վերաբերյալ56) տեղի ունեցած խորհրդարանա-
կան նիստում57: Այս օրենքով զորակոչի էին ենթարկվելու 29-32 տարեկան 
ՀՀ քաղաքացիները, այդ թվում` արևմտահայերը, որոնց տարիքը որոշվե-
լու էր զինվորական ատյաններին կից ստեղծված հանձնաժողովների մի-
ջոցով` ըստ նրանց արտաքին տվյալների, եթե չունենային ծննդյան վկա-
յական կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ58: Հիշյալ օրենքն ուժի մեջ 
մտնելուց հետո հերթական զորակոչը կատարվում է հոկտեմբերի 15-ից 
սկսած` հիմք ընդունելով 1919 թ. հունիսի մեկի և սեպտեմբերի 9-ի օրենք-
ները59: Ընդ որում, զորակոչից ազատվում են ընտանիքի միակ կերակրող 
համարվող անձինք60: 

                                                 
50 Ճակատամարտ 1919, N 248: 
51 Ճակատամարտ 1919, N 248:    
52 Գալոյան 1999, 177: 
53 Ճակատամարտ 1919, N 248: 
54 Հայոց պատմություն 2010, 47-48: 
55 Հայոց պատմություն 2010, 47-48: 
56 Ճակատամարտ 1919, N 309:   
57 Ճակատամարտ 1919, N 287: 
58 Ճակատամարտ 1919, N 287:       
59 Ճակատամարտ 1919, N 309:   
60 Ճակատամարտ 1919, N 309:       
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Ելնելով երկրի խաղաղ ու անվտանգ կյանքի ապահովման հրամա-
յականից՝ «Ճակատամարտը» ամբողջությամբ տպագրում էր կառավարութ-
յան` դասալքության դեմ ուղղված պատիժների մասին որոշումը61: Բանակը 
կազմալուծող այդ բացասական երևույթը չեզոքացնելու ակնկալիքով` Գոր-
ծադիրը հիմնում է մասնավոր հանձնախումբ` հարյուրապետ Մուրադյանի 
նախագահությամբ62: Այդ մարմինը տարածում է 6 կետից բաղկացած  
հայտագիր, որտեղ սահմանված էին հետևյալ կոնկրետ պատիժները. 

• 1-6 ամիս բանտարկության կամ 1000-10.000 ռուբլի տուգանքի էին 
ենթարկվելու պետական կամ մասնավոր այն հաստատությունների տնօ-
րենները, որոնք աշխատանքի էին ընդունել զինվորական ծառայությունը 
հաստատող փաստաթուղթ («վէսիքա») չունեցող անձանց, 

• ժամկետային զորակոչից խուսափողները ենթարկվելու էին 2-4  
ամիս բանտարկության կամ 1-3 ամիս կալանքի, ինչին զուգահեռ` բաց 
թողնված յուրաքանչյուր ամսվա համար պարտավորվելու էին 6 ամիս  
ծառայել, 

• 2 անգամից ավել դասալքության դիմողները հանձնվելու էին Զին-
վորական ատյանին և ենթարկվելու էին մահապատժի63:  

Կառավարության նախաձեռնությամբ, 1919 թ. սեպտեմբերի սկզբին 
Խորհրդարանը զինվորական (ռազմական) նախարարին վարկ էր տրա-
մադրել` ԱՄՆ-ից հայ զինվորների համար որակյալ կոշկեղեն գնելու նպա-
տակով64, մեկ այլ վարկ էլ տվել էր նրան` մարտական «գնդակներ պատ-
րաստելու և փամփուշտներ լեցնելու արհեստանոց բանալու համար»65:  

Օրենքներից և որոշումներից բացի, կառավարությունը մի կարևոր 
ձեռնարկով էր հանդես եկել` 1919 թ. դեկտեմբերի 21-ը հայտարարելով 
Բանակի օր և կազմակերպելով միջոցառումներ, հանգանակություններ ու 
նվիրատվություններ հօգուտ զինվորների66: «Ճակատամարտը» ոչ միայն 
անդրադառնում է այդ որոշումներին ու միջոցառումներին, այլև հրապա-
րակում է լուրեր և տեղեկություններ իր իսկ ընթերցողների` ցեղասպա-
նությունից մազապուրծ արևմտահայության կողմից բանակին աջակցելուն 
առնչվող ծրագրերի մասին: Այդ կապակցությամբ օրաթերթում բացվել էր 
«Մեր պարտքը հայ բանակին» խորագրով բաժինը: Այդտեղ նաև ծավալ-
վում էին քննարկումներ, ներկայացվում էին զինվորներին թեկուզ չնչին 
գումար նվիրաբերած անձանց անուններ, ինչպես և տպագրում էին հայ 

                                                 
61 Ճակատամարտ 1919, N 247: 
62 Ճակատամարտ 1919, N 247:      
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ռազմիկներին ուղղված նամակներ: «Հայ զինուորը գիտէ մէկ բան - կա-
տարել իր պարտականութիւնը, պաշտպանել հայրենիքը, փրկել հայու-
թեան մնացորդները և մանուկ Հանրապետութիւնը: Ան լաւ հասկցած է,  
թէ առանց այդ հայութեան ու Հանրապետութեան կարելի չէ գոյութիւն  
ունենալ այլևս»67, - վստահեցնում էր թերթը` հանրությանն  առաջարկելով 
ամեն կերպ սատարել բանակին` մասնավորապես օգտակար լինելով 
նվիրատվություններով:  

Զինվորներին ու բանակին աջակցելու նպատակով, Կ. Պոլսում 
սկսված հասարակական շարժումը ղեկավարելու համար ստեղծվել էր հա-
տուկ հանձնաժողով68, որի աշխատանքը գտնվում էր «Ճակատամարտի» 
ուշադրության կենտրոնում: Հայությունը սրտանց մասնակցում էր այդ 
հանգանակություններին: Վառ ապացույց էին խմբագրությանը հասցեա-
գրված նամակները: Դրանցից մեկում 9-ամյա Էլիզա Կ. Մինասյանը Գատը-
գյուղից գրում էր. «Հայրիկէս ուզած էի, որ Կաղանդի համար ինծի գնէ 
քուքլա մը, բայց այսօր կուտամ ձեզի այդ քուքլային դրամը` 5 ոսկի, որպէս 
զի ղրկէք Հայաստան զինուոր եղբայրներուս»69:  

«Հագվեցե′ք հայ զինվորը» կարգախոսը պարբերաբար տեսնում ենք 
օրաթերթի էջերում: 

Հաղթահարելով բազմաթիվ դժվարություններ և թիկունքին ունենա-
լով ողջ հայության գորովալից աջակցությունը` Հայոց բանակը հաղթա-
նակներ էր գրանցում: Հայաստանի վարչապետ Ա. Խատիսյանը այդ մա-
սին հպարտորեն փաստում է խորհրդարանի` սեպտեմբերի 4-ի նիստում70: 
Նա հայտարարում է ի լուր ամենքի. «Հայրենիքին սպառնացող վտանգը 
դեռ չէ անցած, այնուամենայնիւ, երկրի դրութիւնը կարելի չէ ընդունիլ յու-
սահատական: Բանակը և ժողովուրդը կը պաշտպանեն կառավարութիւ-
նը, որ յենուելով այդ ուժերու վրայ` պիտի շարունակէ գործը»71: Վարչապե-
տը շեշտում էր բանակի ինքնակազմակերպման անհրաժեշտությունը՝ 
հատկապես անգլիական զորքը Հայաստանից հեռանալուց հետո. «Մենք 
պէտք է ուժեղացնենք մեր ներքին ուժերը արտաքին վտանգին դէմ…Մեզ 
կը մնայ մէկ կողմէն` չկորսնցնել դուրսէն եկած յոյսը և միւս կողմէն` կազ-
մակերպել մեր սեփական ուժերը»72: 

Բանակի կազմավորումը կայուն հիմքերի վրա դնելու հրամայականը 
շեշտված էր Ազգային ժողովում կառավարության ներկայացրած հայտա-
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րարության մեջ73: Ըստ այդմ` Հայաստանն արտաքին թշնամական ուժե-
րից պաշտպանելու գործը պետք է հենվեր պարտադիր և ընդհանուր  
զինվորական ծառայության վրա74: Պետք է ստեղծվեին պահակազորք ու 
ժողովրդական միլիցիա, իսկ բանակը՝ ազգայնացվեր75: Ծրագրվում էր 
նաև միջոցներ հատկացնել զորքի առողջապահական ու զորանոցների  
սոցիալ-տնտեսական պայմանները բարելավելու նպատակով76: 
 

Եզրակացություններ 
Ամփոփելով` կարող ենք փաստել հետևյալը. 
• ըստ Կ. Պոլսի «Ճակատամարտ» օրաթերթի հրապարակումների, 

1919 թվականը բավական բեղմնավոր էր Հայաստանի Առաջին հանրա-
պետության Գործադիր մարմնի աշխատանքների համար,  

• պետականաշինության հիմքերը երկրի կառավարությունը դրել էր 
հենց այդ տարվա ընթացքում` փորձելով իր որոշումներով և ծրագրերով  
ոչ միայն նպաստել հայրենի երկրի պաշտպանունակությանն ու խաղաղ 
կյանքի ապահովմանը, Հայաստանն ազատել սովի ու աղքատության ճի-
րաններից, այլև բոլոր ոլորտներում և ասպարեզներում ընթանալ դեպի 
զարգացում ու հզորացում, 

•  կառավարության գործունեության ամբողջ ընթացքը հանգամանո-
րեն ներկայացված է պարբերականի էջերում` հիմնականում լուրի, թղթակ-
ցության և հարցազրույցի ժանրերով: 
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50                                       Մարիամ Հովսեփյան   
           

 

Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (Քաղաքական պատմութ-
յուն), Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու 2000, Երևան, «Գիտութ-
յուն հրատ., 455 էջ:                       

Հայոց պատմություն 2010, հ. 4, գիրք 1, Երևան, «Զանգակ-97 հրատ., 799 էջ:  
Ճակատամարտ 1919, Կ. Պոլիս, N 212 (Կառավարության զեկուցումը Հայաս-

տանի խորհրդարանին մեջ), N 243 (Հայաստանի նոր դահլիճը), N 246  
(Հայաստանի կառավարության որոշումները), N 247 (Վարչապետ Խա-
տիսյանի զեկուցումը կառավարության քաղաքականության մասին, 
Հայ գաղթականներու փոխադրութեան մասին, Պատիժներ դասալքու-
թյան դեմ), N 248 (Ա. Խատիսյան դարձյալ վարչապետ, Հայաստանին 
սպառնացող վտանգը), N 250 (Զսպեցե´ք ձեր կիրքերը, Բաց երկտող 
մը Զավեն պատրիարքին), N 257 (Վարչապետ պ. Խատիսյանի ճառը 
Հայաստանի խորհրդարանին մեջ քաղաքական կացության մասին), N 
269 (Հայաստանի խորհրդարանին մեջ նոր դահլիճին հայտարարութ-
յունները արտաքին և ներքին քաղաքականության մասին), N 287 (Հա-
յաստանի Զինվորագրության օրենքը, Զինվորական վարկեր), N 309 
(ՀՀ ներքին գործոց նախարարի շրջաբերականը), N 336 (Հագվեց-
նենք հայ զինվորը, Հայ մանուկը և բանակը): 

Վրացյան Ս. 1993, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, «Հայաստան 
հրատ., 705 էջ: 

Վաղարշյան Ա. 2005, Հայաստանի Առաջին հանրապետության դատական 
համակարգը (1918-1920 թթ.), Երևան, 206 էջ, http://etd.asj-oa.am/141 
2/?fbclid=IwAR2CS5cODMtXsS9X1afB1xNMS3brkFpJiPW50k7UUxW7ul 
CWtVlalqy5E (5.02.2018): 

Վիրաբյան Վ. 2018, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համա-
կարգը 1918-1920 թթ. (Հայագիտության հարցեր, Երևան, N 2, 13 էջ): 

 Յուրի Ղամբարյանի մասին տե´ս ստորև բերված հղումներում. https://hy.m. 
wikipedia.org/wiki/ (05.02.2018). 

 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԻ 

 ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ (1918-1919 ԹԹ.) 
 

Մարիամ Հովսեփյան 
 

1918-1919 թթ. «Ճակատամարտ» օրաթերթը գրեթե բոլոր համարներում 
անդրադարձել է Հայաստանի Առաջին հանրապետության կառավարության 
գործունեության առավել կարևոր և օրախնդիր դրվագներին: Ընթերցողներին 
ներկայացրել է երկրի ներքին ու արտաքին հիմնախնդիրները կարգավորելու 
համար գործադիր մարմնի ընդունած որոշումները: Ըստ պարբերականի հրա-
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պարակումների` 1919 թվականը բավական բեղմնավոր էր կառավարության  
աշխատանքների համար: Պետականաշինության հիմքերը Գործադիրը դրել է 
հենց այդ տարվա ընթացքում` փորձելով իր որոշումներով և ծրագրերով ոչ 
միայն Հայաստանն ազատել սովի և աղքատության ճիրաններից, այլև կյանքի 
բոլոր ասպարեզներում ընթանալ դեպի զարգացում ու հզորացում: Այս ամենն 
անաչառորեն լուսաբանված է «Ճակատամարտի» էջերում: 

Բանալի բառեր՝ Հայաստանի Առաջին հանրապետություն, կառավա-
րություն, ծրագիր, պետականաշինություն, ներքին ու արտաքին հիմնախնդիր-
ներ, օրենքներ, որոշումներ: 
 
 
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРВОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ В ГАЗЕТЕ "ЧАКАТАМАРТ" В 1918-1919 ГГ. 
 

Мариам Овсепян 
 

Издававшаяся в 1918-1919 гг. в Константинополе ежедневная газета 
˝Чакатамарт˝ почти в каждом номере обращалась к наиболее ключевым 
моментам деятельности правительства Первой Республики Армения. С её 
страниц читатели узнавали о постановлениях органа исполнительной влас-
ти нового независимого государства. Согласно газетным публикациям, 
1919 год был довольно-таки плодотворным в деятельности армянского 
правительства. Именно в этот период были заложены основы государст-
венного строительства. Своими решениями и программами правительство 
пыталось не только преодолеть царившие в стране голод и нищету, но и 
содействовать её развитию и процветанию. 

Ключевые слова ‒ Первая Республика Армения, правительство, 
программа, государственное строительство, внутренние и внешние проб-
лемы, законы, решения. 
 
 

THE COVERAGE OF THE ACTIVITIES OF THE GOVERNMENT OF THE FIRST        

REPUBLIC OF ARMENIA IN NEWSPAPER "CHAKATAMART" (1918-1919) 
 

Mariam Hovsepyan 
 

In 1918-1919 "Chakatamart" daily newspaper covered the most impor-
tant and critical activities of the government of the First  Republic of Armenia. 
Readers learned about the decisions of the Executive authority of the newly 
independent country to resolve internal and external challenges of the country. 
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According to the publications, 1919 was quite fruitful in the activities of the 
government. It was during this period that the foundations of state building 
were laid. By its decisions and programs, the government tried not only to free 
Armenia from the shackles of hunger and poverty, but also to take a step for-
ward in all spheres for the development and prosperity of the country. All this 
was objectively covered on the pages of the publication. 

Key words ‒ First Republic of Armenia, Government, program, state 
building, internal and external challenges, laws, decisions. 
 

 
 

 

 



 
 

ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԻՄԵՐԵԹԻ ԹԵՄԻ 
ԿՈՆՍԻՍՏՈՐԻԱՆ (XIX Դ. 30-ԱԿԱՆ ԹԹ. ‒XX Դ. ԱՌԱՋԻՆ 

 ՏԱՍՆԱՄՅԱԿ) 
 

Վարդիթեր Գրիգորյան 
 

Հայաստանի ազգային արխիվ, առաջատար արխիվագետ 
Հրաչյա Քոչար 5/2, 0033 Երևան, Հայաստան 

Էլ. հասցե՝ vardgrig00@gmail.com 
Հոդվածը ներկայացվել է 07.08.2019, գրախոսվել է 07.08.2019, ընդունվել է 

տպագրության 06.12.2019 
 

Ներածություն 
Հին Հռոմում կոնսիստորիա է անվանվել կայսերը կից գործող 

գաղտնի խորհուրդը (լատ. consistorium-համատեղ կանգնած): Հռոմա-կա-
թոլիկական եկեղեցում այդպես էր կոչվում կարդինալների խորհուրդը, որը 
հրավիրում էր Հռոմի պապը: Ռուսական եկեղեցու թեմերում թեմակալ ա-
ռաջնորդներին կից առաջին կոնսիստորիաները բացվեցին XVIII դարում, 
Հայոց եկեղեցու թեմերում` սինոդային կառավարմանն անցնելուց հետո: 
Էջմիածնի սինոդի գործունեության շրջանում կոնսիստորիան թեմական 
կառավարման կենտրոնական վարչական մարմինն էր և գոյություն ունե-
ցավ մինչև սինոդի փակվելը: 

  
Կոնսիստորիայի կառուցվածքը: Իրավասության շրջանակները 
1836 թ. Հայոց եկեղեցու կառավարումը կանոնավորող կանոնադրու-

թյան ընդունումից  հետո Ռուսական կայսրության կազմում ստեղծված հա-
յոց վեց հոգևոր թեմերում էլ բացվեցին կոնսիստորիաներ: Յուրաքանչյուր 
թեմում գործում էր մեկ կոնսիստորիա: Այն կոչվում էր նաև Հոգևոր ատ-
յան: Կառուցվածքային առումով դրանք միատեսակ էին: Հիմնականում 
նույնաբնույթ էին նաև հետագայում նրանց գործունեության ընթացքում ի 
հայտ եկած խնդիրները՝ պայմանավորված բյուրոկրատական կառավար-
ման թելադրած կանոններով: Հավելենք նաև, որ եկեղեցական կառավար-
ման սինոդային մոդելը մեծ մասամբ կրկնում էր ժամանակի պետական 
կառավարման մարմինների աշխատելաոճը: 

Կոնսիստորիան բաղկացած էր գրասենյակից (դիվանատուն) և ներ-
կայացուցչությունից: Գրասենյակը գլխավորում էր ատենադպիրը կամ քար-
տուղարը, իսկ աշխատանքներն իրականացնում էին թարգմանիչը, արխի-
վարիուսը, էկզեկուտորը (տնտեսական գործերի պատասխանատուն) և  
գրագիրները: Ներկայացուցչությունը կազմված էր չորս անդամից` մեկ վար-
դապետ և երեք ավագ քահանա, որոնց նշանակում էր թեմակալ առաջ-
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նորդն Էջմիածնի սինոդի համաձայնությամբ: Գրասենյակի աշխատակից-
ներին ընտրում էին կոնսիստորիայի անդամները, հաստատում էր թեմա-
կալ առաջնորդը1:  

Գրասենյակի հիմնական գործառույթը կոնսիստորիայի փաստա-
թղթաշրջանառության գործընթացի կազմակերպումն էր, իսկ ներկայա-
ցուցչությանը` ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ հրամանների և որոշումնե-
րի ընդունումը: Դա իրականացվում էր պարբերաբար գումարվող կոլեգիալ 
նիստերի2 միջոցով, որոնց կարող էին մասնակցել միայն ներկայացուց-
չության անդամները: Թեմակալ առաջնորդը նիստերին չէր մասնակցում, 
սակայն որոշումների վերջնական հաստատումը նրան էր վերապահված: 
Առարկությունների կամ անհամաձայնությունների դեպքում նա իրավունք 
ուներ այն վերադարձնելու լրացուցիչ քննարկման: 

Կոնսիստորիայի իրավասությունների անմիջական շրջանակներն 
ընդգրկում էին`   

• թեմի հոգևորականների, եկեղեցիների, վանքերի, ուխտատեղինե-
րի և դպրոցների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում. 

• թեմի վանքերի և եկեղեցիների կայքի կառավարում. 
• վանքերի, եկեղեցիների, դպրոցների օգտին կամավոր նվիրատ-

վությունների հավաքման թույլտվության տրամադրում. 
• հոգևորականների որբերի և այրիների նկատմամբ խնամածության 

ապահովում. 
• եկեղեցականների բողոքների քննության իրականացում. 
• ծխականների ամուսնությունների հետ կապված հարցերի քննություն.  
• թեմի վանքերում օտար անձանց բնակության թույլտվության տրա-

մադրում. 
• Վանքական և Հոգևոր կառավարությունների անդամների հաստատում. 
• թեմի եկեղեցիների դպիրների նշանակում. 
• Էջմիածնի սինոդին հոգևոր աստիճաններ շնորհելու կամ աստի-

ճանազրկելու վերաբերյալ միջնորդությունների ներկայացում. 
• վանքերի, եկեղեցիների, դպրոցների շինարարության թույլտվութ-

յան տրամադրում. 
• թեմի վանքերի, եկեղեցիների, հոգևորականների, դպրոցների, 

ծխականների թվի վերաբերյալ  ցուցակները տեղերից ստանալու և պահ-
պանելու իրավունք. 

• Հոգևոր ատյանում եղած ֆինանսական միջոցների ամսական 
ստուգում իրականացնելու իրավունք. 
                                                 

1 Պոլոժենիե, գլուխ V, հոդ. 72-74: 
2 Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիայի նիստերի արձանագրություններն ու 

օրագրությունները տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 2181-2363: 
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• տարեկան հաշվետվության ներկայացում Էջմիածնի սինոդին3: 
Ըստ այդմ՝ կարելի է եզրակացնել, որ այն ուներ իրավասությունների 

բավական լայն շրջանակ և որոշակիորեն սահմանափակում էր թեմակալ 
առաջնորդի միանձնյա իշխանությունը: 

 
Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիայի բացումը, գործու-

նեությունը և հիմնական խնդիրները 
Հովհաննես արքեպս. Գեղարդակրի (1802-1810) առաջնորդության ժա-

մանակ Թիֆլիսում ստեղծված Հոգևոր կառավարության4 հիման վրա 1837 թ. 
օգոստոսի 7-ին բացվեց նաև Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիան5:  

Կոնսիստորիայի առաջին անդամներ են նշանակվում Գևորգ վարդա-
պետ Տեր-Դավթյանը, Գևորգ ավագ քհն. Մեհրաբյանցը, Հարություն ավագ 
քհն. Վարդանյանցը, Տեր Ստեփաննոս Տեր-Հովհաննիսյանցը6: Վերջին-
ներս երկար չեն պաշտոնավարել: 1840-1842 թթ. նոր անդամներ են նշա-
նակվում՝ Եփրեմ վարդապետ Երզնկյանցը, ավագ քհն. Մովսես Սայադ-
նեանցը, ավագ քհն. Ավետիք Պոպովը, Վարդան քհն. Քամոյանցը7: Դի-
վանատան առաջին քարտուղար է նշանակվում Հովհաննես Կարապետի 
Խուբյանցը (1837-1841)8, էկզեկուտոր` Հակոբ Կարինյանցը (հետագայում` 
դիվանատան քարտուղար)9: 

Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիայի բացվելուց անմիջա-
պես հետո թեմակալ առաջնորդ Կարապետ Բագրատունին (1837-1856) 
Էջմիածնի սինոդի հաստատմանը հանձնեց ծառայողների ժամանակավոր 
հաստիքացուցակը, սակայն գործի անցնելուց հետո, տեսնելով աշխատան-
քի իրական ծավալները, որոշեց ավելացնել ինչպես հաստիքների քանա-
կը, այնպես և վարձատրության չափը10: Սակայն Էջմիածնի սինոդն ի 
սկզբանե ընդդիմացավ` առաջարկելով բավարարվել եղածով և աշխա-
տանքի հրավիրել ջանասեր աստիճանավորների, իսկ միջոցների պակա-
սը լրացնել սեփական աշխատասիրությամբ, որն աննկատ չէր մնա. «Առ 
այս Սինհոդոսդ Էջմիածնեայ ′ի 22-ն հոկտեմբերի նոյն ամի № 1218 տուե-

                                                 
3 Պոլոժենիե, հոդ. 77: Թեմակալ առաջնորդի իրավունքների և պարտականութ-

յունների մասին տե′ս գլուխ IV, հոդ. 55-71: 
4 Երիցեան 1895, 458: Նախորդ Հոգևոր կառավարության անավարտ գործերի ցանկը 

տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 4, գ. 259, թ. 1-7 շրջ.-ով: 
5 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 39, թ. 1: 
6 Ծառայողական ցուցակները տե′ս ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 39, թ. 51 շրջ.- 66: 
7 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 83, թ. 26: 
8 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 2184, թ. 2-3 և շրջ.: Ծառայողական ցուցակը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 56, 

ց. 1, գ. 564, թ. 11-13:   
9 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 39, թ. 17; գ. 83, թ. 30: 
10 Մելքոնյան 1999, 62-65: 
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րէր գիտել, զի նա ոչ կարէ համաձայնել առ հաստատութիւն նորոգ առա-
ջարկեալ շտատի. մինչև չգտանել զայլ հաւատարմագոյն աղբիւրս արդեանց 
և հրամայէլ հրավիրել զաստիճանաւորս և զայլ անձինս, զամենայն դժուա-
րութիւնս և չքաւոր միջոցս լցուցանել սեփական երկասիրութեամբ և անդուլ 
գործունէութեամբք, որք և ոչ մնասցին անտես յիտումն ժամանակի...»11: 

1838 թ. մարտի 25-ին Էջմիածնի սինոդի № 205 հրամանով հաստա-
տած հաստիքացուցակն անփոփոխ մնաց մինչև XIX դարի 40-ական թվա-
կանների վերջը: 

1847 թ. կաթողիկոս Ներսես Ե-ն կոնսիստորիայի ծախսերը պակա-
սեցնելու նպատակով կրճատեց հաստիքների թիվը` թողնելով քարտուղա-
րին, չորս գրագիրներին, իսկ գանձապահի պաշտոնն էլ հանձնվեց կոն-
սիստորիայի անդամներից մեկին12: Ընդ որում, վերջիններիս ծառայության 
համար վարձատրություն սահմանված չէր: Նրանք պետք է աշխատեին 
հասարակական հիմունքներով: Վարձատրություն սահմանված էր միայն 
թեմակալ առաջնորդի13 և դիվանատան աշխատակիցների համար14: Սո-
վորական երևույթ էր նաև մի քանի պաշտոնների համատեղումը մեկ անձի 
ձեռքում: Այդպիսով փորձ էր արվում միաժամանակ կրճատել կոնսիստո-
րիայի ծախսերը և բարձրացնել տվյալ անձի աշխատավարձը: Դրա փո-
խարեն ընկնում էր աշխատանքի կատարողականությունը:  

Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիայի գործունեության ծա-
վալները պատկերացնելու համար նշենք, որ տարեկան մտից գրություննե-
րի թիվը եթե XIX դարի 30-ական թվականներին մոտ 121-ն էր, ապա նույն 
դարի 40-ական թվականներին հասավ 2318-ի15, իսկ 90-ական թվական-
ներին հատեց 6000-ի սահմանը16: Դրանք տարաբնույթ էին. տնտեսա-
կան, դատական, վարչական, ծխականների և հոգևորականների տարբեր 
հարցերով խնդրագրեր, կտակների, նվիրատվությունների, նպաստների 
վերաբերյալ և այլն: 

Տարբեր խնդրահարույց գործերի ընթացքը սովորաբար երկար 
ձգձգվում էր և կարող էր տևել տարիներ: Ինչպես բնութագրել է «Արձա-
գանք» թերթի հոդվածագիրը, չնայած գրագրության ծավալների մեծաց-
մանը, կարճ գրելու սովորությունն ընդունված չէր, ամեն ինչ լինում էր եր-
                                                 

11 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 1012, թ. 1-ի շրջ.-2: 
12 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 4058, թ. 5-ի շրջ.- 6: 
13 Թեմակալ առաջնորդի տարեկան ծախսերի միջին գումարը կազմում էր մոտ 

3500-4500 ռ. արծաթով: 
14 Կոնսիստորիայի բացվելուց հետո առաջին քսանամյակում քարտուղարի տարե-

կան աշխատավարձը կազմում էր մոտ 360, 4-5 գրագիրներին միասին՝ մոտ 600, իսկ 
մյուս ծառայողներինը առանձին-առանձին՝ մոտ 180-200 ռուբլի արծաթով:  

15 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 4058, թ. 5-ի շրջ.: 
16 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 544, թ. 2: 
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կար-բարակ օրագրությամբ, ուստի զարմանալի չէր կոնսիստորիայի դան-
դաղ գործավարության պատճառով նրա հետ առնչվողների մշտական 
դժգոհությունը17: Օրինակ` տնտեսական-դատական բնույթի գործերը մի-
ջինը կարող էին ձգձգվել 10-14 տարի: Այսպես` 1838 թ. մայիսին կոնսիս-
տորիան գործ է բացում Թիֆլիսի Վանքի մայր եկեղեցու նախկին երեսփո-
խանի18` եկեղեցուն ունեցած 1500 ռուբլի պարտքի վերադարձման մասին: 
Գործի առնչությամբ գրագրությունը շարունակվում է մինչև 1851 թ.19: 
Նույն` 1838 թ., Որնակ գյուղի բնակիչ Աստվածատուր Ավետիսի Սադաղ-
յանցը խնդրագրով դիմում է կոնսիստորիային ապացուցելու իր` Թագուհի 
Արղությանցի ճորտը չլինելը: Հարցի առնչությամբ քննությունը շարունակ-
վում է մինչև 1850 թ.20: 

13-14 տարի ձգձգվող գործերի քննությունների կարելի է հանդիպել 
անգամ XX դարի սկզբին: Օրինակ` 1900 թ. Թիֆլիսի Սբ Մինաս և Գան-
ձակի Նորաշենի եկեղեցու երեսփոխանների դեմ բացված գործերը շարու-
նակվում են մինչև 1913 և 1914 թվականները21: Կոնսիստորիայի անդամ  
Գրիգորիս ավագ քհն. Երզնկյանցը22 տարեկան ամփոփիչ զեկուցագրում 
գրում էր. «Գործերն իրենց լուծումը շատ դանդաղ են ստանում, շնորհիվ 
շատ ուշ և մինչև անգամ պատահական ներկայացման Ատենիդ... Օրագրու-
թիւնները կամ արձանագրութիւնները միակողմանի են կատարւում...»23:  

Չլուծված գործերի կուտակումներին զուգահեռ տարածվեց նաև կա-
շառակերությունը: Ծխականներն իրենց դիմումների պատասխաններն ա-
րագ ստանալու համար հաճախ փորձում էին կաշառել կոնսիստորիայի 
պաշտոնյաներին: Ընդ որում, դա բնորոշ էր ոչ միայն Հայ, այլև Ռուսական 
եկեղեցու թեմերին, որտեղ կոնսիստորիաները կաթվածահար վիճակում 
հայտնվեցին հատկապես XIX դարի 60-ական թվականների սկզբներին24: 

Փաստաթղթաշրջանառության քանակի մեծացմանը զուգընթաց` կոն-
սիստորիաների օրակարգային խնդիրներից մեկը դարձավ որակյալ կադ-

                                                 
17 Արձագանք, 1883, № 27, 378: 
18Հայոց եկեղեցու թեմերի ծխական եկեղեցիների շարժական և անշարժ գույքի 

կառավարումն իրականացնում էր երեսփոխան (եկեղեցպան) կոչվող պաշտոնյան, որն 
ընտրվում էր տվյալ եկեղեցու պատվավոր ծխականներից երեք տարի ժամկետով 
(Պոլոժենիե, գլուխ IX, հոդ. 121-126): 

19 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 2375, թ. 1-108: 
20 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 2376, թ. 1-46: 
21 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 2464, թ. 1-58; գ. 2468, թ. 1-50: 
22 Գրիգորիս Տեր-Հովհաննիսյան Երզնկյանցը մինչև կոնսիստորիայի անդամ նշա-

նակվելը զբաղեցրել է Թիֆլիսի հայոց եկեղեցիների գործակալի պաշտոնը, եղել է նաև 
Թիֆլիսի Զրկինյանց Սբ. Կարապետ եկեղեցու քահանա: 

23 ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 347, թ. 52 և շրջ.: 
24 Римский 1999, 87. 
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րերի հարցը: Բանն այն է, որ ցածր վարձատրության պատճառով շատերը 
նախընտրում էին աշխատանքի անցնել ավելի բարձր վարձատրվող պե-
տական գրասենյակներում: Կարելի է հանդիպել անգամ իրավիճակի, երբ 
քարտուղարի պարտականություններն իր վրա էր վերցնում գրագիրը, սա-
կայն վարձատրվում էր գրագրի չափով. «...Յայսմ միջոցի տեղի Ատե-
նադպրի ստէպ ստէպ մնայր դատարկ վասն այն` զի ′ի պատճառաւ սակա-
ւութեան ռոճկին ոչ ոք ′ի հմուտ աստիճանաւորաց ցանկայր ունել զայն, 
նոյնպես և վասն այն` զի ներկայ միջոցիւք ոչ ոք վստահանայր յանձն առ-
նուլ զծանր պատասխանատւութիւնս սորին, ուստի և զպաշտօն Ատե-
նադպրի ժամանակ առ ժամանակ վարէր մին ′ի գրագրաց` ստանալով 
զռոճիկ գրագրի. յայսպիսի տնօրէնութենէ թէպետ կարճեցան ծախք կոն-
սիստօրիս ′ի չտալոյ զբովանդակ ռոճիկս էկզէկուտօրի, թարգմանի (արխի-
վարիուսի) և զմասն ′ի ռոճկաց Ատենադպրի և գրագրաց, սակայն գործք և 
թուղթք կօնսիստօրիս բազմացան երեք կամ չորս հազարի չափ...»25: 

Ինչպես նշվեց, XIX դարի 40-50-ական թթ. թեմակալ առաջնորդ Կա-
րապետ Բագրատունու և Ներսես կաթողիկոսի միջև հարաբերությունների 
սրումը բացասաբար անդրադարձավ թեմական վարչական կառույցի կազ-
մակերպման գործընթացի վրա26: Կոնսիստորիայի բացվելուց հետո առա-
ջին քսանամյակում կուտակված խնդիրների լուծմանն ուղղված որոշակի 
քայլեր ձեռնարկվեցին միայն հաջորդ երկու թեմակալ առաջնորդների` 
Սարգիս արքեպս. Ջալալյանցի (1857-1861)27 և Մակար արքեպս. Թեղու-
տեցու (1864-1876)28 օրոք:  

1859 թ. Սարգիս արքեպս. Ջալալյանցը կոնսիստորիայի անմխիթար 
վիճակի մասին Էջմիածնի սինոդին գրում էր. «Բազմիցս նկատել եմ, թէ 
զանազան հրամանագիրք դորին և պահանջք այլ և այլ ատենական տե-
ղեաց և պաշտօնատար անձանց ընդ վսէմ առարկայից յընդ երկար ժամա-
նակս մնան յԱտենի կօնսիստօրիային առանց բաւարարական ընթացից, և 
ընդ նմին բազում գործք եկեղեցական կալուածոց մնան անվերջանալի... 
վասն, ′ի 22-ն հոկտեմբերի անցեալ ամի № 184, յառաջարկեցի կօնսիստօ-
րիային բարւոք դատողութեամբ և նուրբ ընտրողութեամբ ′ի բարեկարգել 
զներկա վիճակ դիւանատան նորին...»29:  

                                                 
25 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 4058, թ. 6: 
26 Կարապետ Բագրատունու և Ներսես Աշտարակեցու փոխհարաբերությունների 

մասին տե′ս Մելքոնյան 2006, 129-134: 
27 Ծառայողական ցուցակը տե′ս ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 5717, թ. 14-19: Կյանքի և 

գործունեության մասին` ֆ. 468, ց. 2, գ. 112, թ. 1-19: 
28 Մակար Թեղուտեցու գործունեության մասին տե′ս Тунян 2011, 1-207; Նշանավոր 

ճեմարանականներ 2005, 43-50: 
29 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 4058, թ. 2: 
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Ըստ այդմ, թեմակալ առաջնորդն ստեղծեց հատուկ հանձնաժողով, 
որը, ստուգելով կոնսիստորիայի գործերը, կազմեց ծավալուն մի զեկուցա-
գիր-նախագիծ («Գաղափար-Պրոյեկտ»)30, որը ներկայացվեց նաև Էջմիած-
նի սինոդի դատին, քանզի դրա իրագործման համար անհրաժեշտ էր վեր-
ջինիս թույլտվությունը: Ինչպես նախկինում, այս անգամ ևս Էջմիածնի սի-
նոդը չշտապեց հավանություն տալ բարեկարգման ծրագրին: Փոխադարձ 
գրագրությունները շարունակվեցին մինչև XIX դարի 70-ական թվականնե-
րը: Ինչ վերաբերում է այդ ծրագրի բովանդակային կողմին, ապա այսպես 
կոչված «Պրոյեկտի» հեղինակները կոնսիստորիայում կուտակված խնդիր-
ների լուծումը կապում էին վարձատրության բարձրացման և համապա-
տասխան կադրերի պակասի լրացման հետ: Ընդ որում, խոսքը գլխավո-
րապես դիվանատան քարտուղարի մասին էր: Երկարատև գրագրություն-
ներից հետո, ի վերջո, նրա վարձատրությունը բարձրացվեց, սակայն կոն-
սիստորիայում տիրող անմխիթար վիճակը չվերացվեց: 1837-1876 թթ. դի-
վանատան քարտուղարի պաշտոնում աշխատեց մոտ ութ անձ31, իսկ 1876-
1895 թթ. դիվանատունը գլխավորեց Գրիգոր Բեկժանյանցը, որը Թիֆլիս 
էր տեղափոխվել Աստրախանի թեմից32:   

Հերթական անգամ վարձատրության հարցը բարձրացրեց թեմակալ 
առաջնորդ Գևորգ արքեպս. Սուրենյանցը (1894-1904)33, որն Էջմիածնի 
սինոդին ուղղված նամակում գրում էր, որ 1885 թ. վերջինս, կազմելով թե-
մերի ատյանների հաստիքացուցակները, աշխատավարձը սահմանելիս 
դարձյալ հաշվի չի առել թեմերի տեղական առանձնահատկությունները: 
Ինչ-պես օրինակ` գնային տարբերությունները, կոնսիստորիաների ծան-
րաբեռնվածության աստիճանը և այլն34:   

Ընդհանուր առմամբ, նույն հարցերը, որոնք բարձրաձայնվել էին 
դեռևս XIX դարի 40-50-ական թթ., պահպանվեցին նաև հետագայում: Այս-
պես` XX դարի սկզբին Վրաստանի և Իմերեթի թեմի գործերի քննիչ նշա-
նակված Մատթևոս վարդապետը35 թեմի գործերի քննության վերաբերյալ 
իր զեկուցագրում բերում է տասնյակ օրինակներ չլուծված գործերից, որոն-
ցից խնդրահարույց էին հատկապես կալվածքների կառավարման և ծխա-

                                                 
30 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 4058, թ. 1-37: 
31  ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 39, թ. 26, 30, ֆ. 56, ց. 1, գ. 3133, թ. 1-2, գ. 5542, թ. 2-3, գ. 

6677, թ. 8-9: 
32 Ծառայողական ցուցակը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 8621, թ. 24-29: 
33 Ծառայողական ցուցակը տե′ս Վաւերագրեր 2005, 47: Թեմակալ առաջնորդ նշա-

նակվելու մասին` ՀԱԱ, ֆ. 53, ց. 1, գ. 541, թ. 1:  
34 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 1, գ. 544, թ. 2: 
35Մատթևոս վարդապետ (հետագայում արք.) Մատթևոսյանը (1866-1936) ավելի 

ուշ` 1922 թ., նշանակվեց Բաքվի և Թուրքեստանի հայոց թեմի առաջնորդ: 
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կանների դիմումների հետ կապված գործերը36: Ըստ էության, տասնամ-
յակների ընթացքում խնդիրների և չլուծված գործերի կուտակումը նպաս-
տեց ինչպես դժգոհությունների առաջացմանը ծխականների շրջանում, 
այնպես էլ անվստահության մթնոլորտի ստեղծմանը հոգևոր իշխանութ-
յունների հանդեպ:  

 
Եզրակացություններ 
Կոնսիստորիան, որպես թեմական կառավարման կենտրոնական 

վարչական մարմին, «Պոլոժենիե»-ով օժտվեց բավական ընդարձակ իրա-
վունքներով և ուներ գործունեության լայն շրջանակներ:  

Ինչպես Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիան, այնպես էլ 
մյուս կոնսիստորիաները գործնականում չկարողացան լիարժեքորեն ապա-
հովել թեմական վարչական կառույցի արդյունավետ աշխատանքը: Թեմա-
կան իշխանությունները չյուրացրին կառավարման նոր համակարգի թե-
լադրած կանոնները: Այն մտայնությունը, որ կոնսիստորիայի գլխավոր 
գործող անձը դիվանատան քարտուղարն էր, թույլ չտվեց կատարել աշ-
խատանքի համաչափ բաշխում և խուսափել գործերի մեծաթիվ կուտա-
կումներից ու տարիներով ձգձգվող գրագրություններից: Հաճախ դրամա-
կան միջոցների խնայման նպատակով մի քանի պաշտոնների պարտա-
կանությունների համատեղումը մեկ անձի ձեռքում հանգեցնում էր աշխա-
տանքի կատարման որակի նվազեցման: Դա նպաստեց բացասական 
երևույթների, մասնավորապես կաշառակերության արմատավորմանը: 

Վրաստանի և Իմերեթի թեմի թեմակալ առաջնորդները Հոգևոր 
ատյանի բարեկարգման նպատակով քայլեր ձեռնարկեցին, սակայն վե-
րոնշյալ խնդիրներն ամբողջական լուծում չստացան: 
 
 
Գրականություն 
Արձագանք, Թիֆլիս, «Տպ. Յ. Մարտիրոսեանցի», 3 հուլիսի, 1883, № 27, էջ 

378:  
Երիցեան Ա. 1895, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւնը եւ Կովկասի հայք 19-րդ 

դարում, հ. Բ, Թիֆլիզ, «Մ. Շարաձէ», 592 էջ: 
Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ) ֆ. 53 (Վրաստանի և Իմերեթի թեմի հա-

յոց կոնսիստորիա), ց. 1, գ. 39, 83, 347, 541, 544, 2181-2363, 2375, 
2376, 2464, 2468: 

ֆ. 56 (Էջմիածնի Սուրբ Լուսավորչական Սինոդ), ց. 1, գ. 564, 1012, 3133, 
4058, 5542, 5717, 6677, 8621, ց. 4, գ. 259, ց. 14, գ. 105: 

                                                 
36 ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 14, գ. 105, թ. 9-20:  
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ֆ. 468 (Բանաստեղծ Հ. Թումանյանի ժողոված փաստաթղթերի հավաքածու), 
ց. 2, գ. 112: 

Մելքոնյան Ա. 1999, Կարապետ արքեպիսկոպոս: Կենսագրություն, Երևան, 
հրատ. նշված չէ, 112 էջ: 

Մելքոնյան Ա. 2006, Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկոս և Կարապետ 
արքեպիսկոպոս (կենսագրական զուգահեռներ), Էջմիածին, «Մայր 
Աթոռ Ս. Էջմիածին», է-Ը, էջ 129-134: 

Նշանավոր ճեմարանականներ 2005, Եղիշե ավագ քհն. և ուրիշներ (խմբ. 
կազմ), Պրակ Ա, Էջմիածին, «Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին», 468 էջ: 

«Պոլոժենիե», գլուխ IV, հոդ. 55-71, գլուխ V, հոդ. 72-74, 77, գլուխ IX, հոդ. 
121-126: 

Վաւերագրեր Հայ եկեղեցու պատմութեան 2005, Գէորգ Ե Սուրէնեանց Կա-
թողիկոս Ամենայն Հայոց, Ս. Բէհբուդեան (կազմող), Գիրք ԺԳ, Երեւան, 
«Մուղնի», 711 էջ: 

Римский С. 1999, Российская церковь в эпоху великих реформ, Москва, “изд. 
дом Грааль’’, 567 с. 

Тунян В.Г. 2011, Деятельность католикоса Макара 1885-1891, Ереван, изд. “Чар-
тарагет”, 207 с. 

 
ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԻՄԵՐԵԹԻ ԹԵՄԻ 

 ԿՈՆՍԻՍՏՈՐԻԱՆ (XIX Դ. 30-ԱԿԱՆ ԹԹ. ‒ XX Դ. ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՍՆԱՄՅԱԿ) 
 

Վարդիթեր Գրիգորյան 
 

Հովհաննես արքեպիսկոպոսի (1802-1810) առաջնորդության շրջանում 
Թիֆլիսում ստեղծված Հոգևոր կառավարության հիման վրա 1837 թ. օգոս-
տոսի 7-ին բացվեց նաև Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիան: 

Ինչպես Վրաստանի և Իմերեթի թեմի կոնսիստորիան, այնպես և մյուս 
կոնսիստորիաները գործնականում չկարողացան լիարժեքորեն ապահովել թե-
մական վարչական կառույցի արդյունավետ աշխատանքը: Նրանց չհաջողվեց 
յուրացնել գրասենյակային վարչարարության կանոնները: Տասնամյակների 
ընթացքում խնդիրների կուտակումը նպաստեց թեմական վարչական կառույ-
ցի լճացմանը: 

 Բանալի բառեր՝ թեմական կառավարում, կենտրոնական վարչական 
մարմին, կառուցվածք, գործունեության ոլորտ, խնդիրներ, բարեկարգում, 
լճացում: 
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КОНСИСТОРИЯ ГРУЗИНО-ИМЕРЕТИНСКОЙ ЕПАРХИИ АРМЯНСКОЙ    
АПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ (30-Е ГГ. XIX В. ‒ ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XX В.) 

 
Вардитер Григорян 

 
В период епархиального правления архиепископа Ованеса (1802-

1810) в Тифлисе было основано Духовное правление, на базе которого 7 
августа 1837 г. открылась консистория Грузино-имеретинской епархии Ар-
мянской Апостольской церкви. 

Как консистория Грузино-имеретинской епархии, так и другие кон-
систории на практике не смогли обеспечить эффективную работу епар-
хиальной администрации. Им не удалось усвоить правила канцелярского 
делопроизводства. Накопившиеся на протяжении десятилетий проблемы 
в системе способствовали застою в епархиальной административной 
структуре. 

Ключевые слова  епархиальное управление, центральный админи-
стративный орган, структура, сфера деятельности, задачи, благоустрой-
ство, застой. 

 
CONSISTORY OF THE GEORGIAN-IMERETI DIOCESE OF THE ARMENIAN  

APOSTOLIC CHURCH (FROM 30S OF THE XIX  CENTURY – UP TO THE FIRST 
DECADE OF THE XX CENTURY) 

 
Varditer Grigoryan 

 
During the diocesan administration of Archbishop Hovhannes (1802-1810), 

Spiritual government was founded in Tiflis. Based on it, the consistory of the 
Georgian-Imereti Diocese of the Armenian Apostolic Church was opened on Au-
gust 7, 1837. 

However, both the consistory of the Georgian-Imereti Diocese, and the 
other consistories in practice failed to ensure the effective work of the diocesan 
administrative structure. They could not accept the rules of office administraton. 
For decades, the accumulation of problems in the system led to stagnation of the 
diocesan administrative structure. 

Key words  Diocesan administration, central administrative body, struc-
ture, field of activity, problems, optimization, stagnation.  



 
 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
 

Է.Ս. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(ԱՆՎԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 90-ԱՄՅԱԿԻ ԱՌԹԻՎ) 

 
Սարգիս Հայրապետյան 

 
Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու 

Էլ. հասցե՝ hayrapetyan4550@gmail.com 
Հոդվածը ներկայացվել է 19.08.2019, գրախոսվել է 06.11.2019, ընդունվել է  

տպագրության 06.12.2019 
 

Ներածություն 
Անվանի գիտնական-մշակութաբան, փիլիսոփայական գիտություն-

ների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդուարդ Սարգսի Մարգարյանը ծնվել է 1929 թ. 
դեկտեմբերի 24-ին Երևանում մտավորականի ընտանիքում։ Տևական ու 
գիտական նվաճումներով հագեցած կյանքում նա ստեղծել է ավելի քան 
երկու հարյուր գիտական աշխատություն, ընդ որում՝ երեսուն մենագրութ-
յուն, որոնք հրատարակվել են ոչ միայն Հայաստանում և Ռուսաստանում, 
այլև աշխարհի բազմաթիվ այլ երկրներում։ Է. Մարգարյանը ավելի քան 
կես դար Հայաստանի յուրատեսակ գիտնական-դեսպանն էր փիլիսոփա-
յության, սոցիոլոգիայի, մշակութաբանության բնագավառներում՝ նախ 
Ռուսաստանում, ապա և աշխարհի մյուս երկրներում՝ Հայաստանը ներկա-
յացնելով միջազգային տարբեր կարգի գիտական հանդիպումներում ու 
համաժողովներում, արտասահմանյան գիտական մամուլում։ Այսօր Է. Մար-
գարյանը ճանաչվում է որպես Հայկական մշակութաբանական դպրոցի 
ստեղծող1։ Ավելին, նա ընդունվում է որպես երկու ժողովուրդների, երկու 
երկրների՝ Հայաստանի և Ռուսաստանի մշակութաբան-փիլիսոփա։ Լայն է 
նրա գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ լոկալ (տեղական) քա-
ղաքակրթությունների հայեցակարգից մինչև XXI հարյուրամյակի հումա-
նիզմի իդեալները2։ Հայկական թեմաները ևս իրենց տեղն ունեին նրա գի-
տական հետազոտություններում։ Անդրադարձ կատարենք այն աշխատու-
թյուններին, որոնք հիմնականում տպագրվել են ռուսերեն և անգլերեն: 
Քննարկելով այդ աշխատությունները՝ հնարավորություն ենք ընձեռում հայ 
ընթերցողին մոտիկից ծանոթանալու դրանց բովանդակությանը։ Ստորև կխո-
սենք Է. Մարգարյանի հայկական թեմաներով հետազոտությունների մասին։ 

                                                 
1 Айрапетян 2015. 
2 Տե´ս նաև Վարտանովա, Հայրապետյան 2009, Պողոսյան, Հայրապետյան 2014։ 
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«Կենսաապահովման մշակույթը և էթնոսը։ Էթնոմշակութաբանական 
հետազոտության փորձ (հայ գյուղական մշակույթի նյութերով)3 կոլեկտիվ 
մենագրությունն4 ունի իր ստեղծման նախապատմությունը։ 1978 թ. ապրի-
լի 17-18-ին Երևանում Է. Մարգարյանի անմիջական նախաձեռնությամբ 
կազմակերպվեց գիտաժողով՝ «Էթնիկական մշակույթների հետազոտման 
մեթոդաբանական հիմնախնդիրները թեմայով։ Գիտաժողովի նյութերում 
գիտական լայն շրջանառության մեջ դրվեց մասնավորապես «էթնոմշա-
կութային ավանդույթ հասկացությունը5։     

 1980 թ. երևանյան գիտաժողովի հետքերով Մոսկվայում ԽՍՀՄ ԳԱ  
ազգագրության ինստիտուտի մեթոդաբանական սեմինարում Է. Մարգար-
յանի ղեկավարությամբ կազմակերպվեց ուշագրավ գիտական բանավեճ և 
քննարկում մշակութային ավանդույթների տեսության հանգուցային հիմ-
նախնդիրների շուրջ, որի նյութերը հրապարակվեցին ,,Советская этно-
графия,, հանդեսի 1981 թ. 2-րդ և 3-րդ համարներում6։ Այս քննարկումները, 
ինչպես նաև ավելի վաղ «Կենսապահովման մշակույթը և էթնոսը նախա-
գծի գործնական իրականացումը, որը, ի դեպ, ընդգրկում էր երկու հա-
մալիր գիտարշավ (1976 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր և 1978 թ. հուլիս-օգոս-
տոս) Հայաստանի աշխարհագրական և ազգագրական առումով երեք տար-
բեր տարածաշրջաններում՝ Շիրակի, Այրարատի և Սյունիքի մարզերում, ՀՀ 
ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի մշակույթի տեսության 
բաժնի աշխատակիցների ու ազգագրագետների խմբի մասնակցությամբ 
(ազգագրագետ Յու. Մկրտումյանի ղեկավարությամբ), հանգեցրին էթնոմ-
շակութաբանության սկզբունքների մշակմանը՝ որպես հետազոտութ-
յունների որակապես նոր ուղղության, որը վերաբերում է ինչպես մշա-
կութային, այնպես էլ էթնիկական համակարգերին։  

Ինչպես նշվում է հետազոտության սկզբում, կոլեկտիվ մենագրութ-
յունը մշակութաբանական և ազգագրական գիտելիքների կապի գի-
տա-ինտեգրատիվ ձևեր գտնելու և էթնոմշակութաբանական հետազո-
տության հատուկ տիպ մշակելու փորձ է։ Ուսումնասիրությունը բաղկա-
ցած է  երկու բաժնից։ Առաջինը՝ «Էթնոսների ու նրանց կենսապահովման 
գործընթացների համակարգային հետազոտության մշակութաբանական 
նախադրյալները, ունի խիստ արտահայտված տեսական ուղղվածություն, 

                                                 
3 Арутюнов, Маркарян 1983.  
4 Կոլեկտիվ հետազոտության (Է. Մարգարյան, Ս. Հարությունով (Մոսկվա), Ի. Բար-

սեղյան, Ս. Ենգիբարյան, Է. Մելքոնյան, Յու. Մկրտումյան, Կ. Սարինգուլյան) ընդհանուր 
գիտական ղեկավարը Է. Մարգարյանն է, իսկ էթնոմշակութաբանական հետազոտութ-
յունների համեմատական-տիպաբանական ծրագրի ղեկավարը՝ Ս. Հարությունովը։    

5 Маркарян 1978. 
6 Маркарян 1981, Маркарян 1981. 
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երկրորդը՝ «Հայկական գյուղի կենսապահովման մշակույթը, ավելի շատ 
գործնական-ազգագրական բովանդակություն։ Ներկայացվող ուսումնասի-
րությունը նվիրված է հայկական գյուղական մշակույթի համեմատական 
տիպաբանական հետազոտմանը, որն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրա-
պետության վերոհիշյալ մարզերը, իսկ ժամանակագրական առումով՝ XIX 
դարը և XX դարի սկիզբը։ 

Չմոռանանք նշել նաև, որ ըստ հետազոտության մասնակիցներ պատ-
մաբան-ազգագրագետներ Ս. Հարությունովի և Յու. Մկրտումյանի՝ «Հայ 
ժողովրդի ավանդական մշակույթը ընդգրկվում է… առաջավոր ասիական 
մշակութային արեալի (տարածման տարածքի-Ս.Հ.) մեջ։ …Հայ ժողովրդի 
տնտեսական մշակութային տիպը (ՏՄՏ) մարդկության արտադրող տնտե-
սության այն առաջին զարգացումն է, որը ծնվեց Առաջավոր Ասիայում և, 
մասնավորապես, Հայկական բարձրավանդակում7։   

Կոլեկտիվ հետազոտությունն իրականացվել է Է. Մարգարյանի մշա-
կած ընդհանուր մշակութաբանական հայեցակարգի հիման վրա։ Անկյու-
նաքարային գաղափարներից է մշակույթի սահմանումը՝ որպես մարդկա-
յին գործունեության յուրահատուկ եղանակ (տեխնոլոգիա)։ Լայնորեն օգ-
տագործվել են նաև նրա  առաջադրած «էթնիկական մշակույթ, «կենսա-
պահովման մշակույթ, «մշակութային ավանդույթ հասկացությունները։  

Կենսապահովման մշակույթի համակարգի քննությունն իրականացվել է 
Մարգարյանի առաջադրած հետևյալ գիտական սկզբունքների հիման վրա8. 

- էթնոսներն ու նրանց մշակույթները այնպիսի տարրական տաքսո-
նոմիական միավորներ են, որոնց համարժեքը տեսակների համապա-
տասխան պոպուլյացիաներն են կենսաբանական էվոլյուցիայի գործըն-
թացներում։ Էթնիկական մշակույթները կարևոր դեր ունեն մարդկության 
լոկալ բազմազանության ապահովման համակարգում.   

 - բնական միջավայրին հասարակության էկոլոգիական հարմարման 
անմիջական գործընթացը տեղի է ունենում նրա համապատասխան սո-
ցիալապես-կազմակերպված՝ տարածքային յուրացման ուղիով, որն ար-
տահայտվում է բնակավայրերում, բնակարաններում, ինչպես նաև մարդ-
կանց կյանքի պահպանման համար սննդամթերքի ու հագուստի արտա- 
դրության ձևերում։ Քանի որ մշակույթի այս բաղադրամասերը անմիջա-
կանորեն ուղղված են մարդկանց կենսագործունեության ապահովմանը,  
ապա դրանք կարող են ինտեգրված լինել «կենսապահովման մշակույթ 
ընդհանուր հասկացության շնորհիվ.  

- այն հանգամանքը, որ մարդկությունը կարողացավ յուրացնել հո-
ղագնդի ամենատարբեր էկոլոգիական գոտիները, պահպանելով իր միաս-
                                                 

7 Арутюнов, Маркарян 1983, 196, 254. 
8 Մանրամասն տե՛ս Арутюнов, Маркарян 1983, 8, 8-9, 35-36, 38, 40, 48, 51: 
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նական կենսաբանական կառուցվածքը, բացատրվում է մշակույթում ար-
տահայտված իրեն հատուկ որակապես տարբեր հարմարողական մեխա-
նիզմներով։ Մշակույթի ծագումը զարգացման աշխատանքային ուղին բռնած 
մեր նախնիների կյանքում առաջադրեց որակապես նոր հարմարողական 
հնարավորություններ, և մարդկային հասարակությունը փոխարկվեց հա-
մապարփակ հարմարվող-հարմարեցնող համակարգի.  

- ամենից առաջ, հենց շնորհիվ միջավայրը վերափոխելու իրենց հա-
մապարփակ ներունակությունների՝ մարդիկ, պահպանելով ներքին միաս-
նությունը, կարողացան ձեռք բերել լոկալ բազմազանության այնպիսի շլա-
ցուցիչ արդյունքներ, ինչպիսին կենսաէվոլյուցիան է տեսակակազմավոր-
ման գործընթացներում.      

- կենսապահովման մշակույթի հետազոտման ժամանակ խիստ կա- 
րևոր է առանձնացնել երկու հիմնական հաշվարկման կետ։ Մի կողմից՝ 
կենսապահովման մշակույթի բաղկացուցիչներից յուրաքանչյուրը մշակույ-
թի բաղադրամաս է և մյուս բաղադրամասերի հետ փոխհարաբերության 
մեջ է հանդես գալիս մարդկանց գործունեության իրականացման յուրա-
հատուկ միջոցների շարքում։ Ոչ պակաս ուշագրավ և կարևոր է նաև մյուս 
պրոյեկցիան, որն արտահայտում է այդ օբյեկտների արտադրության, 
բաշխման և սպառման մշակույթը։ Դրանով իսկ մշակույթի ցանկացած բա-
ղադրամաս, քննարկված լինելով մարդկային գործունեության իրականաց-
ման միջոցների ընդհանուր շղթայում, կարող է քննարկվել նաև իր ստեղծ-
ման, բաշխման և սպառման համապատասխան մշակույթների տեսանկ-
յունից։     

Մշակութային ավանդույթը կենսափորձի կուտակման ու հաղորդ-
ման նոր մեխանիզմ է։ Եթե մշակույթը արտահայտում է մարդկային գոր-
ծունեության յուրահատուկ եղանակը, ապա մշակութային ավանդույթը կոչ-
ված է նշանակելու այն եղանակներից մեկը, որի օգնությամբ իրականա-
նում է այդ գործունեությունը։ 

Է. Մարգարյանի առաջ քաշած տեսական գաղափարների հիման 
վրա, մշակութաբանության ու ազգագրության շփման գոտում իրականաց-
ված միջգիտակարգային հետազոտության շնորհիվ, Հայաստանում ու Ռու-
սաստանում դրվեցին էթնոմշակութաբանության հիմքերը, որը չվրիպեց 
գիտական հասարակայնության ուշադրությունից։ Հրապարակվելուց ան-
միջապես հետո (մինչ այդ այդպիսի նախադեպ չէր եղել) կոլեկտիվ մենա-
գրությունը քննարկման առարկա դարձավ ԽՍՀՄ ԳԱ ազգագրության 
ինստիտուտի գիտական խորհրդի հատուկ նիստում և արժանացավ ազ-
գագրագետների բարձր գնահատականին, որը, անկասկած, պայմանավոր-
ված էր հետազոտության ինչ-որ տեղ հատուկ, ոչ սովորական բնույթով։    
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1984 թ. նոյեմբերին Երևանում ԽՍՀՄ ԳԱ կենսոլորտի հիմնախնդիր-
ների գիտական խորհուրդը կազմակերպեց գիտական խորհրդակցություն։ 
Է. Մարգարյանը հանդես եկավ զեկուցմամբ՝ «Նոոսֆերածագումը և գի-
տությունների ինտեգրացիան, որտեղ առաջին անգամ առաջադրվեց ռե-
գիոնալ էկոլոգո-նոոսֆերային փորձարկման գաղափարը։ Հետագայում 
մշակույթի, մշակութային ավանդույթի նկատմամբ Է. Մարգարյանի ին-
տեգրատիվ մոտեցման շնորհիվ հաջողվեց մշակել ռեգիոնալ էկոլոգա-
նոոսֆերային էքսպերիմենտի (ՌԷՆԷ) ծրագիրը։ Այն հիմնավորվեց և 
զարգացվեց որպես մարդկության գոյատևման և զարգացման համալիր 
ռազմավարական միջոց և մեխանիզմ։ Հեղինակի պնդմամբ, աշխարհում 
համանման ծրագիր չի մշակվել և գոյություն չունի, սակայն ժամանակին 
Հայաստանի գիտական հասարակայնության և իշխանությունների կողմից 
այն չարժանացավ պատշաճ ուշադրության և դեռևս սպասում է իր գնա-
հատողներին, փորձաքննողներին ու իրականացնողներին9։  

Հայկական թեմաներով Է. Մարգարյանի հաջորդ հրապարակումը10  
նվիրված է հայ ժողովրդի մշակույթի գավառայնացմանը հակազդող մի-
ջոցների որոնմանը, որը, որքան մեզ հայտնի է, առաջին փորձն է մշակու-
թաբանական գրականության մեջ։ Հեղինակի դիտարկմամբ այս երևույթը 
մեզանում հատկապես նկատելի է դարձել վերջին երեք տասնամյակների 
ընթացքում։ Այսօր գավառականությունը դրսևորվում է ժողովրդի կենցա-
ղում, մտածողության, պետության վարած լեզվական քաղաքականության, 
դիվանագիտական կարճատես քայլերի, գիտության, մասնավորապես, հա-
սարակագիտության զարգացման ոլորտներում։ Է. Մարգարյանի կարծի-
քով՝ հասարակագիտության գավառայնացված վիճակը այն հիմնական 
աղբյուրն է, որ մշտապես սնում, իսկ մեր օրերում ավելի է խորացնում ժո-
ղովրդի մտածողության ու հոգեբանության, նրա ազգային կեցության բո-
լոր կողմերի գավառայնացման միտումը։ 

Գիտնականի սահմանմամբ՝ գավառականությունը սոցիալ-հոգե-
բանական երևույթ է, որն արտահայտվում է մարդկային հոգեբանության, 
մտածողության նեղության, պահանջմունքների ու շահերի սահմանափա-
կության մեջ՝ պայմանավորելով աշխարհի արդի մարտահրավերներին հա-
կազդումների բացահայտ անհամապատասխանությունը։ Երևույթը բնորոշ 
է ոչ միայն չզարգացած, այլև անգամ զարգացած երկրներին։ 

Նա մատնացույց է անում մի քանի ընդհանուր հակազդող միջոց-
ներ, որոնց շնորհիվ սկզբունքորեն հնարավոր է հաղթահարել մշակույթի 
գավառայնացումը։ Մասնավորապես, դրան կարելի է հասնել համապա-
տասխան գաղափարների, ինչպես նաև արժեքային ուղղվածությունների, 
                                                 

9 Մանրամասն տե՛ս Маркарян 1986: 
10 Маркарян 2002. 
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արժեքային համակարգերի վերափոխման ուղիով, որոնք իրենց բնույթով 
համարժեք կլինեն արդի դարաշրջանի իրողություններին, համաշխարհա-
յին քաղաքակրթության զարգացման միտումներին և կարող են արդյու-
նավետ կերպով նպաստել այն խնդիրների լուծմանը, որոնք առաջադրում 
է արդի դարաշրջանը մարդկությանը։ 

Գավառայնացմանը հակազդող արդյունավետ, մշակված ծրագրե-
րով ապահովված եղանակներ գտնելու խնդիրը բացառիկ հրատապութ-
յան խնդիր է։ Ըստ որում, ստեղծված վիճակը հատկապես խորանում է 
նրանով, որ հայ ժողովրդի հոգեկերտվածքում կոլեկտիվ, այդ թվում՝ պե-
տական, ինչպես և ազգային-ռազմավարական մտածողությունը չափազանց 
թույլ է զարգացած և ունի խիստ հզորացման կարիք։ 

Հաշվի առնելով հայերի հոգեկերտվածքում նշված վակուումային 
գոտու առկայության իրական փաստը, դրա ճակատագրական նշանա-
կությունը համաշխարհային քաղաքակրթության արդի սրընթաց զարգա-
ցող պայմաններում՝ անհրաժեշտ է գտնել համապատասխան հասարակա-
կան ու պետական միջամտության եղանակներ դրանց գիտակցված մշակ-
ման, արմատավորման և կիրառման համար, ինչքան էլ որ բարդ լինի այդ 
խնդրի իրականացումը11:    

Իբրև մեծ հումանիստ ու հայ գիտնական՝ Է. Մարգարյանը չէր կա-
րող անտարբեր լինել հայերի ցեղասպանության հարցի հետազոտման 
նկատմամբ: Ընթերցողի ուշադրությանը ներկայացնենք հայոց ցեղասպա-
նության հիմնախնդրի քննության նրա հայեցակարգը՝ կառուցված այդ 
թեմայով նրա աշխատություններից կատարված քաղվածքների վրա12: 

Է. Մարգարյանն առաջիններից մեկն է մեզանում ձեռնարկել հայոց 
ցեղասպանության հիմնահարցի մշակութաբանական, քաղաքակրթական 
քննությունը: Նա ցեղասպանությունը դիտարկում է որպես բռնության մշա-
կույթի յուրահատուկ երևույթ՝ հիշատակելով, որ Թուրքիայում ցեղասպա-
նության զոհ դարձավ մի ամբողջ ժողովրդի հատված, որ հնագույն քաղա-
քակրթության կրողներից մեկն էր և կարողացել էր նշանակալից ավանդ 
ներդնել համաշխարհային մշակույթի ընդհանուր գանձարանում: Հայերը 
ոչնչացվեցին վաղնջական ժամանակներից իրենց պատկանող տարածք-
ներում, որտեղ նրանք ապրում էին հազարամյակներ:  

Է. Մարգարյանին հետաքրքրում էր նաև տվյալ հանցագործության 
ազդեցությունն այլ ժողովուրդների ու քաղաքակրթությունների, համաշխար-
հային քաղաքակրթության զարգացման վրա. այդ ընդհանրական մոտե-

                                                 
11 Маркарян 2002, 66, 70, 73, 74, 76. 
12 Մարգարյան 1995, Маркарян 2002, 68-70, 2005, 107, 2008 280-322, Markarian 

1998, 127-154. 
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ցումը նա բնորոշեց որպես հայերի ցեղասպանության համաշխարհային 
ասպեկտ:   

Օգտվելով հայ և օտար պատմագիտության մեջ կատարված հիմնա-
րար հետազոտությունների արդյունքներից, կիրառելով նաև իր մշակած 
համակարգային, մշակութաբանական, համընդհանրական ու ապրումակց-
ման գիտական սկզբունքները, առաջարկելով բազմաթիվ նոր գիտական 
հասկացություններ ու մոտեցումներ (ցեղասպանածին երկիր, ցեղասպա-
նածին ակտիվություն, ցեղասպանության խրախուսում, ցեղասպանության 
ընդլայնված վերարտադրություն, պատմական արդարության սկզբունք, 
հանցանքի ու պատժի օրգանական կապակցվածության օրենք, ցեղասպա-
նության հրամայական պատժում, ապրումակցում, անկեղծ զղջում, կա-
տարված հանցանքի համար անվերապահ ներողության հայցում և այլն)՝ 
Է. Մարգարյանը ստեղծեց հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ ամբող-
ջական, ուրույն ուսումնասիրություն:  

Նա մեծ տեղ է տալիս ցեղասպանության հետազոտման մեթոդաբա-
նական հիմնախնդիրներին: Դա մասնավորապես արտահայտվում է գի-
տելիքի այն բնագավառների առանձնացմամբ, որոնք կոչված են հետազո-
տելու ցեղասպանության տարբեր դրսևորումներ: Է. Մարգարյանն ամենից 
առաջ ներմուծեց ցեղասպանագիտություն հասկացությունը՝ նշանակելու 
համար գիտելիքի ընդհանուր ոլորտը, որի շրջանակներում հետազոտ-
վում են ցեղասպանածին ակտիվության գործընթացները, պատճառները։ 
Սակայն տվյալ հասկացությունն ակնհայտորեն անբավարար է. շատ կարևոր 
է ցեղասպանության հետազոտման նկարագրական տեսակներից անցնել 
տեսականորեն հագեցած եղանակների: Անհրաժեշտ է ցեղասպանագի-
տությունը տեսական հիմքի վրա դնել և սկսել ցեղասպանաբանության 
ստեղծման գործընթաց: Այդ հարցի լուծումը կարող է նշանակալից չափով 
նպաստել տարբեր երկրների, ժամանակի տարբեր փուլերում միևնույն  
ժողովրդի կամ էլ տարբեր երկրներում նույն ժողովրդի նկատմամբ ինտեն-
սիվորեն իրականացված ցեղասպանությունների համեմատական հետա-
զոտմանը: Ըստ այդմ՝ Է. Մարգարյանն առաջադրում է համեմատական 
ցեղասպանագիտություն հասկացությունը: 

Ժամանակի հետ թուրք ժողովրդի մշակույթը, անկասկած, ձեռք բե-
րեց քաղաքակրթության մի շարք որոշիչ հատկանիշներ, այդ թվում՝ պե-
տական համակարգ: Սակայն ողջ հարցն այն է, որ դրանք օգտագործվե-
ցին նվաճումների, ապա հպատակ ժողովուրդների նկատմամբ բռնության, 
ինչպես նաև պարտադրված անտանելի ճնշմանը հակադրվելու ու ազա-
տագրվելուն միտված նվաճված ժողովուրդների պայքարի ճնշման համար: 
Այս ամենի հետևանքով Թուրքիայի մշակույթը ձևավորվեց ծայրահեղ դա-
ժանության ու բարբարոսության հիման վրա: Հայերի ցեղասպանությունը 



70               Է.Ս. Մարգարյանի հայագիտական հետազոտությունները                                
      

 

տվյալ սոցիոմշակութային որակների զուգակցման գագաթնակետը դար-
ձավ՝ բնորոշ ողջ մարդկության պատմության ընթացքում ամենադաժան 
կայսերական կազմավորումներից մեկի գործառնությանը: Է. Մարգարյա-
նը բնութագրում է թուրքական պետության, դրա հին ու նոր կառավարող 
շրջանների մշակութաբանաքաղաքակրթական էությունը՝ մեջբերելով նշա-
նավոր անգլիացի պատմաբան ու սոցիոլոգ Ա. Թոյնբիի՝ ժամանակին 
Թուրքիային տված գնահատականը. նա վերջինիս դասեց այն տիպի քա-
ղաքակրթությունների շարքը, որոնք կանգ են առել իրենց զարգացման 
մեջ (arrested civilizations): Թուրքիան գուցեև  ռազմական, տեխնիկական, 
տնտեսական զարգացման, «պատմական կեղծարարությունների, դիվա-
նագիտական աճպարարությունների» առումով անցած ավելի քան 100 
տարվա ընթացքում առաջադիմել է, սակայն դա ամենևին էլ չի վերաբե-
րում նրա բարոյական զարգացմանը, առաջադիմությանը: Ասվածի վառ 
ապացույցը վերջինիս այսօրվա պահվածքն է Հայկական հարցի ու հայերի 
ցեղասպանության հիմնախնդրի առնչությամբ:  

Է. Մարգարյանի կարծիքով՝ հայերի նկատմամբ Թուրքիայում իրա-
կանացված ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման, նյութական 
ու բարոյական կորուստների հատուցման խնդիրը դարձել է համայն 
մարդկության բարոյականության յուրատեսակ բարոմետրը: Ցեղաս-
պանությունը հումանիզմի իսկական հակոտնյան է: Յուրաքանչյուր ցեղա-
սպանություն հարկ է գնահատել որպես այն կատարող ժողովրդի բարոյա-
կան անկման արտահայտություն: Իսկ չպատժված ցեղասպանություննե-
րը մեծապես արգելակում են մարդկության զարգացմանը, նրա մշակույթի 
հետագա հումանիզացմանը և ծնում նոր ցեղասպանություններ: 

Մերօրյա հայագետների, մասնավորապես, հայագետ-փիլիսոփա 
Սուրեն Սարգսյան-Կատվալյանի կարծիքով, հակառակ ընդունված տեսա-
կետի, որ հայագիտության դասական շրջանը ձևավորվել XVIII-XIX դարե-
րում հիմնականում Հայաստանից դուրս՝ հայկական գաղթավայրերում, 
այն մեզանում «սկզբնավորվում ու հիմնադրվում է V դարում՝ Մեսրոպ 
Մաշտոցի ու Մովսես Խորենացու գիտահետազոտական ու գիտակցո-
րեն հիմնավորված գործունեության շնորհիվ13 (ընդգծումը մերն է - Ս.Հ.)։  
Հետևելով այս տեսակետին և օգտվելով հեղինակի առաջադրած «մշակու-
թաբանական հայագիտություն եզրույթ-հասկացությունից, ինչպես և հիմք 
ունենալով հոդվածում շարադրված նյութերը՝ Է. Մարգարյանին կարելի է 
համարել հայագիտության այս ոլորտի սկզբնավորողը մեզանում։  

Է. Մարգարյանը մահկանացուն կնքել է 2011 թ. մարտի 12-ին Մոսկ-
վայում. աճյունն ամփոփված է Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Նա հա-

                                                 
13 Սարգսյան-Կատվալյան 2013, 44, 8։ 
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մարում էր, որ իր աշխատությունները, գաղափարներն ու ծրագրերը, գի-
տակարգերն ու հայեցակարգերը հայ ժողովրդի մտավոր սեփականութ-
յունն են և նպատակ ունեն բարձրացնելու Հայաստանի հեղինակությունը 
միջազգային ասպարեզում, մանավանդ եթե դրանք ընկալվեն, գործադրվեն 
ու տարածվեն նաև պետական մակարդակով։  

 
Եզրակացություններ 
Հոդվածում քննարկման առարկա դարձած հետազոտությունների ոչ 

ամբողջական վերնագրերն անգամ խոսում են արծարծված հարցերի հրա-
տապության ու արդիականության մասին. կենսապահովման մշակույթ, էկո-
լոգիական անվտանգություն, պայքար ազգային մշակույթի ու կեցության 
գավառայնացման դեմ, ցեղասպանություն ու ցեղասպանությունների կան-
խարգելում և այլն, որոնք վերաբերում են ինչպես հայ էթնոսին, այնպես էլ 
համայն մարդկությանը։  

Օգտագործելով մշակութաբանական հետազոտություններ կատարե-
լու իր հարուստ փորձը՝ Է. Մարգարյանը մշակել և առաջադրել է բազմա-
թիվ նոր գիտական դրույթներ, հասկացություններ առանձնացված խնդիր-
ների քննության նպատակով։ Կատարված ծավալուն գիտական աշխա-
տանքը հիմք է տվել հեղինակին անելու նոր գիտություններ մշակելու, 
ստեղծելու խիզախ առաջարկներ, մասնավորապես՝ էթնոմշակութաբա-
նության, ցեղասպանագիտության։ 

Այս հետազոտություններն ունեն ոչ միայն տեսական, այլև գործնա-
կան արժեք։ Նրանցում առաջադրված գաղափարները կարող են գործա-
դրվել նաև գործնական հարցեր լուծելու նպատակով։ Մասնավորապես, 
բարձրացնել բնական ռեսուրսներով ոչ այնքան հարուստ մեր երկրի ժո-
ղովրդի կենսապահովման մշակույթի մակարդակը, կամ կյանքի օրեցօր 
գլոբալացող պայմաններում կարևոր է այնպիսի երևույթների դեմ պայքա-
րի կազմակերպումը, որոնք են ազգային մշակույթի, կեցության գավառայ-
նացումը։ Քննարկված  հետազոտությունները ստեղծել են լուրջ գիտական 
նախադրյալներ արծարծված թեմաների հետագա մշակման ու նշված 
երևույթների գործնական կառավարման համար։ 

Այս հետազոտություններով Է.Ս. Մարգարյանն անուղղակիորեն 
արել է ուշագրավ «գաղտնի քայլ հայագիտության մեջ նոր արահետի՝ 
«մշակութաբանական հայագիտության բացման առումով։ 
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Սարգիս Հայրապետյան 

 
Վաստակաշատ գիտնական Է.Ս. Մարգարյանը, հայագիտական ուղղվա-

ծություն ունեցող հետազոտություններում կիրառելով իր մշակած մշակութա-
բանական հայեցակարգի դրույթները կենսապահովման մշակույթի էկոլո-
գիական խնդրակարգի, մշակույթի գավառայնացման երևույթի, հայոց ցեղա-
սպանության հիմնախնդրի հետազոտման նկատմամբ, հասել է ուշագրավ 
արդյունքների։ Մասնավորապես, Մարգարյանի ղեկավարությամբ մշակու-
թաբանության ու ազգագրության շփման գոտում իրականացված միջգի-
տակարգային հետազոտության շնորհիվ դրվել են էթնոմշակութաբանութ-
յան հիմքերը։  

Մեծանուն գիտնականը Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդրի վերա-
բերյալ կատարել է հետաքրքիր իրավաքրեագիտական, հոգեբանաբարոյա-
գիտական, մշակութաբանաքաղաքակրթական ուսումնասիրություն՝ հիմք ծա-
ռայելով ցեղասպանագիտության ստեղծման համար: Այդ հիմքի վրա էլ նա 
մեզանում առաջինն է մշակել ուրույն մշակութաբանական-փիլիսոփայական 
հայեցակարգ ցեղասպանության հիմնախնդրի քննության առնչությամբ:  

Կատարված հետազոտություններով Է.Ս. Մարգարյանը հայագիտու-
թյան մեջ բացել է նոր գիտական արահետ, որը կարելի է կոչել «մշակութա-
բանական հայագիտություն։  

Բանալի բառեր՝ կենսապահովման մշակույթ, էթնոմշակութաբանութ-
յուն, գավառայնացում, ցեղասպանություն, ցեղասպանագիտություն, մշակու-
թաբանական հայագիտություն։ 

 
АРМЕНОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Э.С. МАРКАРЯНА (К 90-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНОГО КУЛЬТУРОЛОГА)  
 

Саркис Айрапетян  
 

Неоспорим вклад известного культуролога Э.С. Маркаряна в арме-
новедение. Разработанная им культурологическая концепция успешно бы-
ла использована в исследовании ряда вопросов ‒ проблемы геноцида ар-
мян, культуры жизнеобеспечения этноса, провинциализации культуры, 
экологии и т.д. Э.С. Маркаряном были заложены основы этнокультурологии 
как научной дисциплины. Исследования ученого в сфере права и кримино-
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логии, психологии, этики, культурологии цивилизационных проблем могут 
стать базовыми для геноцидологии. 

На этой основе Э.С. Маркаряном была разработана культуролого-
философская концепция для исследования прблематики геноцида. Э.С. 
Маркаряна по праву можно считать основателем нового научного направ-
ления ‒ "культурологического арменоведения". 

Ключевые слова  культура жизнеобеспечения, этнокультурология, 
провинциализация, геноцид, геноцидология, культурологическое армено-
ведение. 

  
E.S. MARGARYAN'S RESEARCHES IN THE FIELD OF ARMENOLOGY  
(TOWARDS THE 90TH ANNIVERSARY OF FAMOUS CULTUROLOGY) 

 
Sargis Hayrapetyan 

 
The article presents E.S. Margaryan's researches in the field of armenology. 

Applying the principles of the cultural concept the author has developed the eco-
logical agenda of the culture of livelihood, the phenomenon of provincialization of 
culture, the study of the Armenian Genocide, and achieved essential results. Par-
ticularly, due to the interdisciplinary research carried out in the area of culture and 
ethnography under the leadership of Margaryan, the foundations of ethnoculture have 
been laid. 

He has conducted an interesting psychological, cultural and civilization study 
on the issue of the Armenian Genocide, which may serve as a basis for the creation 
of the Genocide Studies. So he was the first in our country who had developed a 
unique cultural-philosophical concept on the issue of genocide. 

As a result of his researches, E.S. Margaryan has developed  a new scientific 
path in Armenology, which can be called “cultural armenology”. 

Key words ‒ culture of livelihood, ethnocultural studies, provincialization, 
genocide, genocide studies, cultural Armenology. 
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Introduction 
For both philosophical-legal thought and theoretical-legal thought, the 

law is the form of establishment of a system of social goals, values and ideas1. 
However, within the philosophical-legal and theoretical-legal thought, such 
goals, values and ideas have substantially different forms of existence and ex-
pression. 

It should be pointed out that the structure of the public consciousness is 
reproduced and cannot but be reproduced in line with its each individual 
form, that is, in legal, political, economic, moral, religious, aesthetic and other 
forms. It follows that in any form of public consciousness one can discover a 
philosophical-legal layer. Furthermore, for now on it is likely to ensure the 
completeness of the inclusion of the subject and give a complete idea of it 
when that layer is revealed, in other words, when legal, moral, economic and 
other thoughts begin to function in that layer2. 

However, in that case it would be logical to allege that if we wish to find 
out the essence of the law along with its completeness, then the only adequate 
option for that purpose would be the philosophizing of legal consciousness. 
The philosophy of law can then be perceived as a reflexive legal consciousness, 
as a view of law from “inside” of its shell. Hence, by moving within that bound-
ary from inside we will only enrich our understanding of the law. 

If the philosophy of law is only a part of social philosophy, the peculiarity 
of which is summarized in its content, rather than in methodology and logic, 
then the chances for penetration into the essence of the law are sharply re-
duced. Being "out" of the law, without identifying ourselves with the law, we 
only diminish our chances of understanding the law by mentally moving its 
boundaries. 

                                                 
1 Тихомиров 2015, 53-54. 
2 Теоретико-методологические проблемы права 2007, 19-20. 
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The philosophy of law must be understood as an outcome of the thought 
deriving from the logic of legal consciousness itself. Therefore, one’s own posi-
tion on the legal consciousness must be expressed in a categorical manner3. 

Nonetheless, if the uniqueness of the philosophy of law relates to the 
logic of legal consciousness, then in that case on what basis does the general 
theory of law develop? To say that this too is based on the logic of legal con-
sciousness would mean to allege in fact that the philosophical-legal and theo-
retical-legal views on law are not qualitatively different from each other. And 
that's not the case. 

On the one hand, as already noted, the theory of law is science, which 
means that it is subject to the logic of scientific recognition and is developed as 
a system of scientific knowledge. On the other hand, if it refers to the common 
law (as a general theory), then it is a theorizing legal consciousness, an embod-
iment of the logic and principles of legal consciousness. This reflects not the 
nature of the general theory of law, but the historically established fact that the 
legal theory of law has, in reality, always regarded the law as an element of the 
political organization of the society. 

This very law is the subject of legal thinking. It is no coincidence that for 
both political scientists and for most lawyers the law is inextricably linked to the 
state and can only be understood if that link is taken into account. Therefore, 
the law, in its borderline expression, is the result of the reflection of legal con-
sciousness. 

As a consequence of the fundamental difference between the types of 
social theory underlying the theory of law, the law for philosophy is a subject, 
that is to say, an field of study applied, and for the general theory of law it is 
an area of authority (the law administered through the authority). In addition, 
the latter is only one of the forms of manifestation through the social force. 
After all, for the philosophy of law there exists an individual sphere of people’s 
being which is very important, and in case of general theory of law it is only a 
sphere of social (collective) being of people4. 

As a rule, there is no qualitative difference between the logics of political 
consciousness and legal consciousness in the history of legal-political thought. 
That is the reason why the theoretical debates on many issues often prove inef-
fective. And the differences are unnoticeable, and above all it is due to the lack 
of sufficient awareness of the fact that the political and legal consciousness is 
based on qualitatively different ideas. For example, in the context of the logic 
                                                 

3 See, for example, Чернявский 2016, 77-78. 
4 See Стандарты научности и homo juridicus в свете философии права. Отв. ред. 

проф. В.Г. Графский 2011, 120-121. 
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of legal consciousness, the idea of natural human rights is an obvious product 
of thought. And the idea of claiming human natural rights is, first of all, devel-
oped in the context of the logic of scientific consciousness. It is clear that the 
advocates of each of these ideas, by arguing with each other and uttering the 
same words, speak different languages, so the arbitrary arguments of both 
parties are unconvincing. We are faced with the exact same problem when we 
consider the idea of the relation between law and state. The integrity of the 
state and law is, of course, in line with the logic of the political consciousness. 
And understanding the law as a civil society institution designed to protect citi-
zens from the arbitrariness of the state is inherent to the legal reflection of 
social reality5. 

The arguments presented are deemed quite obvious, if we remember 
what theoretical and practical implications they have. However, a detailed clari-
fication of this issue is not among the priority issues we have chosen 

Let us now formulate a number of conclusions regarding the nature of 
interrelationship of the philosophical-legal and theoretical-legal approaches to 
the understanding of the nature of law and legal consciousness. 

1. The philosophical approach to law is non-legal and in the sense that it 
is not scientific and in the sense that it serves as a means of reflecting a phe-
nomenon of the law in the context of logic, which is not inherent to legal theory. 

2. Legal understanding is not a part of the philosophical understanding 
of law just as the philosophy of law should not be viewed as an interpretation 
(or generalization) of legal knowledge. The philosophical categorical and meth-
odological toolkit should not be the basis for legal analysis of law. However, 
referring to the philosophical-legal interpretation of the subject enables to es-
sentially replenish and enrich the legal interpretation of the law. 

3. There are no impassable boundaries between the philosophical-legal 
and legal theories. And such boundaries become dynamic and transparent as 
we transition to the level of link between the philosophy of law and the general 
theory of law. Their differences are consciously pushed to the foreground and 
are strictly observed only in order to avoid the well-known and spontaneous 
intermixture of various planes of understanding of the subject. The practical 
interaction of these two forms of understanding of law is an indisputable fact. 

In this regard, we find that the philosophy of law can play a rather con-
structive role for the general theory of law. It can help the co-legal theory to 
realize the principle fragmentation of its understanding of law6. Such a posi-
tion will certainly have a positive impact on the results of further and legal 
                                                 

5 Осипов 2015, 167-168. 
6 For details See Ստեփանյան 2016.  
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analyses. The philosophy of law 7helps the analysis of law to link to the opera-
tion of a system of the conditions and factors that are typical of social reality in 
its full extent and in its entirety. The general theory of law should not consider 
scientific methods of cognition and the results of scientific cognition as self-
sufficient, otherwise, fragmentation in the understanding of law will not be re-
alized and taken into account. Still within the domain of scientific recognition, 
the general theory of law must be combined with philosophy. Without dissolv-
ing into the philosophy of law and not attempting to dissolve it in itself, one 
must form an organic integrity with philosophy in understanding the essence 
of law. 
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Ստեփանյան Հ. Մ. 2016, Իրավունքի փիլիսոփայություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-

տություն» հրատ., 644 էջ։ 
Ստեփանյան Հ. 2019, Իրավունքի փիլիսոփայության ներածություն, Երևան, 

"Միվա-Պրեսս", 187 էջ։ 
 

ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ-ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 
Ամալյա Հարությունյան 

 
Անդրադառնալով իրավունքի և իրավագիտակցության բնույթի ըմբըռն-

ման նկատմամբ փիլիսոփայական-իրավական և տեսական-իրավական մոտե-
ցումների փոխկապակցվածությանը՝ կարելի է եզրակացնել՝ 

 1. Իրավունքի նկատմամբ փիլիսոփայական մոտեցումը լինում է ոչ  իրա-
վաբանական և' այն իմաստով, որ այն գիտական չէ, և' այն իմաստով, որ տրա-
մաբանության համատեքստում ծառայում է որպես իրավունք երևույթի արտա-
ցոլման միջոց, ինչը հատուկ չէ իրավաբանական տեսությանը: 

                                                 
7 Ստեփանյան 2019.  
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2. Իրավաբանական ըմբռնումը իրավունքի փիլիսոփայական ըմբռնման 
հատված չէ ճիշտ այնպես, ինչպես իրավունքի փիլիսոփայությունը չպետք է 
դիտարկվի որպես իրավաբանական գիտելիքի մեկնաբանություն (կամ ընդ-
հանրացում): Փիլիսոփայական կատեգորիալ և մեթոդաբանական գործիքա-
կազմը չպետք է հիմք դառնա իրավունքի իրավաբանական վերլուծության  
համար: Սակայն առարկայի փիլիսոփայական-իրավական մեկնաբանությանը 
դիմելը թույլ է տալիս էականորեն համալրել, հարստացնել իրավունքի իրավա-
բանական մեկնաբանությունը: 

3. Փիլիսոփայական-իրավական և իրավաբանական տեսությունների 
միջև անանցանելի սահմաններ գոյություն չունեն: Դրանք դառնում են շար-
ժուն ու թափանցիկ այն դեպքում, երբ անցում ենք կատարում դեպի իրավունքի 
փիլիսոփայության և իրավունքի ընդհանուր տեսության միջև գոյություն ունե-
ցող կապի մակարդակը: Իրավունքի ըմբռնման այս երկու ձևերի գործնական 
փոխազդեցությունն անվիճելի փաստ է: 

Բանալի բառեր` իրավագիտակցություն, իրավունքի փիլիսոփայություն, 
իրավաբանական մտածողություն, սոցիալական մտածողություն, իրավունքի 
իրավաբանական տեսություն, հասարակական գիտակցություն, քաղաքական 
գիտակցություն: 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРИРОДЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 
Амалия Арутюнян 

 
Рассмотрение природы и содержания правосознания, характера  

взаимосвязи философско-правового и теоретико-правового подхода к по-
ниманию сути права и правосознания приводит к следующему заключению:  

1. Философский подход к праву бывает не юридическим как в силу 
того, что он не является научным и служит лишь средством выражения 
феномена права в контексте логики, что не характерно для юридической 
теории.  

2. Юридическое понимание не является частью философского пони-
мания права, равно как и философия права не должна рассматриваться 
как интерпретация (либо обобщение) юридического знания. Категориаль-
ный и методологический философский инструментарий не должен служить 
основой для юридического анализа права. Однако философско-правовая 
интерпретация предмета позволяет существенно дополнить, обогатить 
юридическое толкование права.  

3. Между философско-правовой и юридической теориями нет не-
преодолимых рубежей. И эти рубежи становятся динамичными и прозрач-
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ными, когда мы переходим на уровень связи между философией права и 
общей теории права. Их отличия специально выдвигаются на первый  
план и рассматриваются лишь с той целью, чтобы избежать общеизвест-
ного и спонтанного слияния различных уровней понимания предмета. 
Практическое взаимодействие этих двух форм понимания права является 
неоспоримым фактом.  

Ключевые слова ‒ правосознание, философия права, юридическое 
мышление, социальное мышление, юридическая теория права, обществен-
ное сознание, политическое сознание. 

 
THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASES OF DISCLOSURE OF 

NATURE AND CONTENT OF LEGAL CONSCIOUSNESS  
 

Amalya Harutyunyan 
 

In his article referring to the nature and content of legal consciousness, dis-
closes the nature of interrelationship between the philosophical-legal and theoreti-
cal-legal approaches to understanding the nature of law and legal consciousness, 
arrived at the following conclusion: 

1. The philosophical approach to law is non-legal both in the sense that it is 
not scientific and in the sense that it serves as a means of reflecting a phenomenon 
of the law in the context of logic, which is not inherent to legal theory. 

2. Legal understanding is not a part of the philosophical understanding of 
law just as the philosophy of law should not be viewed as an interpretation (or gen-
eralization) of legal knowledge. The philosophical categorical and methodological 
toolkit should not be the basis for legal analysis of law. However, referring to the 
philosophical-legal interpretation of the subject enables to essentially replenish and 
enrich the legal interpretation of the law. 

3. There are no impassable boundaries between the philosophical-legal and 
legal theories. And such boundaries become dynamic and transparent as we transi-
tion to the level of link between the philosophy of law and the general theory of 
law. Their differences are consciously pushed to the foreground and are strictly 
observed only in order to avoid the well-known and spontaneous intermixture of 
various planes of understanding of the subject. The practical interaction of these 
two forms of understanding of law is an indisputable fact. 

Key words ‒ legal consciousness, philosophy of law, legal thinking, social 
thinking, legal theory of law, social consciousness, political consciousness.  
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տպագրության 06.12.2019 
 
Ներածություն 
Վերջին շրջանում մեր հասարակությունում արդիական են դարձել 

«սեռով պայմանավորված հղիությունների արհեստական ընդհատումներ», 
«տղա երեխաների կարևորությունն ընտանիքում», «գենդերային անհա-
վասարություն», «գենդերային խտրականություն» և նմանաբնույթ թեմանե-
րի քննարկումները և դրանց վերաբերյալ տրվող մեկնաբանությունները։ 
Իսկ ինչպե՞ս են գենդերային տարբերությունները1 դրսևորվում առօրեա-
կան հարթությունում, ամենասովորական իրավիճակներում, որոնց մենք 
առնչվում ենք ամեն օր: Հաշվի առնելով «առօրեականություն»2 հասկա-
ցության լայն շրջանակը՝ խնդիրը դիտարկել ենք գլխավորապես ընտանե-
կան հարաբերությունների կառուցման հարթությունում՝ անհրաժեշտութ-
յան դեպքում հղումներ անելով առօրեականության այլ միջավայրերի՝ հա-
մայնք, աշխատավայր, կրթական օջախներ: Առօրեականության և գեն-
դերային տարբերությունների փոխառնչությունների դիտարկումն արդիա-
կան է նրանով, որ հնարավորություն է ընձեռում հասկանալու և բացատրելու 
այդ տարբերությունները ձևավորող և գործառնող բոլոր գործընթացները: 

 
Գենդերային տարբերություններն առօրեականության հար-

թությունում  
«Գենդեր հասկացության ընկալման ֆեմինիստական և իրավական 

մեկնաբանությունների թնջուկում չհայտնվելու համար նպատակահարմար 
է օգտագործել մարդաբանության մեջ և սոցիոլոգիայում հաճախ կիրառ-
վող «տարբերություն» բառը: 

                                                 
1 Տե´ս Симона де Бовуар 1949, 141: 
2 «Առօրեականության» վերաբերյալ առավել մանրամասն տե´ս Шютц 2003, 336: 
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Առաջին հայացքից պարզ առօրյան իրականում դժվար, իսկ որոշ 
դեպքերում անհնար է մեկնաբանել: Կյանքի սովորական ընթացքի մեջ 
մարդը չի մեկնաբանում, թե ինչպես է կառուցվում իր առօրյան: Առօրյա 
կյանքում մարդը մասամբ է հետաքրքրվում իր գիտելիքների մասին, այ-
սինքն՝ մեծ մասամբ չի անդրադառնում իր առօրյայի վերաբերյալ գիտելիք-
ների ձևավորմանը, իր աշխարհը կազմավորող տարրերի միջև հարաբե-
րություններին, դրանք ղեկավարող սկզբունքներին3:  

Փորձենք պարզել՝ արդյո՞ք սեռով պայմանավորված տարբերություն-
ները մեր հասարակությունում ընկալվում և դիտարկվում են որպես խնդիր, 
որն ունի լուծման կարիք, թե՞ այն դարձել է առօրյայի սովորական մասը, 
այսինքն, վերոնշյալ գենդերային տարբերությունների վերաբերյալ գիտե-
լիքը և դրանց օգտագործումը դարձել են երրորդ, չորրորդ մակարդակի  
լեգիտիմացված գիտելիք: 

Ելնելով հետազոտվող թեմայի նպատակից և խնդիրներից՝ կիրառ-
վել են խորին հարցազրույցի և ներգրավված դիտարկման մեթոդները4: 
Ընդհանուր առմամբ իրականացվել են 48 խորին հարցազրույցներ5 և 12 
ներգրավված  դիտարկումներ: Հետազոտության անցկացման համար կա-
րևորվել են հետևյալ բաղադրիչները. 

1. ընտանիքի սերնդային կառուցվածքը, այդ թվում՝ միասերունդ, 
երկսերունդ, եռասերունդ, քառասերունդ ընտանիքներ, 

2. ընտանիքում առկա երեխաների սեռը՝ այդ թվում՝ միայն արական  
կամ միայն իգական սեռի, և՛ արական, և՛ իգական սեռի երեխաներ, 

3. ընտանիքի անդամների ընտանեկան կարգավիճակը, այդ թվում՝ 
չամուսնացած երիտասարդ աղջիկներ և տղաներ, ամուսնացած կանայք, 
որոնք ապրում են սկեսուրների հետ և առանձին, ամուսնացած կանայք,  
որոնք միաժամանակ ունեն և՛ հարս, և՛ սկեսուր և այլն, 

4. ընտանիքի անդամների կրթական մակարդակը, այդ թվում՝ բարձ-
րագույն, միջին մասնագիտական, միջնակարգ, կրթություն չունեցող, 

5. ընտանիքի անդամների սոցիալական կարգավիճակը, այդ թվում՝ 
սոցիալապես ապահովված և անապահով ընտանիքներ, 

6. ընտանիքի անդամների զբաղվածությունը, այդ թվում՝ զբաղվա-
ծություն ունեցող/աշխատող (ոչ գյուղատնտեսության բնագավառում) և  
զբաղվածություն չունեցող/չաշխատող։ 

                                                 
3 Бергер, Лукман 1995, 323. 
4 Հետազոտությունն իրականացվել է 2018 թ. Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս, 

Սարուխան, Դրախտիկ, Շիրակի մարզի Գյումրի, Ամասիա, Կամո, Արագածոտնի մար-
զի Ապարան, Դավթաշեն, Շենավան, Սյունիքի մարզի Կապան և Երևանի Քանաքեռ-
Զեյթուն և Կենտրոն համայնքներում: 

5 Հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Թադևոսյան 2006, 374: 
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Գենդերային տարբերություններն առօրյայում որոշումներ կայաց-
նելու հարթությունում 

Մեր հասարակության մեջ դեռևս XVIII դ. վերջից ընդունված էր որոշել 
նրա անդամների տեղն ու դիրքը, պարտականությունները, և այդ ամենն 
իրականացվել է հիմք ունենալով գլխավորապես սեռային, ինչպես նաև 
տարիքային պատկանելությունը: Հայ կինը պարտավոր էր հետևել ըն-
դունված ավանդական որոշ չափանիշների` հնազանդություն, տնային աշ-
խատանքներին նվիրվելու պատրաստակամություն և այլն: Կնոջ խոսքի 
սահմանափակումները բավական տարածված են եղել մեր ավանդական 
մշակույթում և ունեցել են ամենից ծայրահեղ դրսևորումները, ընդհուպ 
չխոսկանության ավանդույթը6:  

Իսկ այսօր ի՞նչ տեղ են զբաղեցնում կինն ու տղամարդը ընտանե-
կան  որոշումներ կայացնելիս, որքանո՞վ են բավարարված իրենց տրված 
տեղից ու դերից, ի՞նչ գենդերային տարբերություններ են նկատվում այդ 
առումով. այս հարցադրումները դիտարկենք ընտանիքում կայացվող  
երեք հիմնական որոշումների հարթություններում՝ կենցաղային պարտա-
կանությունների բաշխում, ֆինանսական միջոցների տնօրինում և գյու-
ղատնտեսական աշխատանքների բաշխում: 

Ընդհանուր առմամբ, քննվող որոշումների կայացումը համարվում 
է ինքն իրեն կառուցվող: Հասարակության որևէ անդամ չի տեսնում իր 
ունեցած դերն այդ հարցում: Օրինակ՝ անհրաժեշտություն չկա, որ տնային 
տնտեսության (այսուհետև՝ ՏՏ) անդամներից ինչ-որ մեկը որոշում կայաց-
նի, թե ով  է լվանալու ափսեները կամ անելու լվացքն ու արդուկը: Դրանք 
արդեն իսկ ի վերուստ որոշված գործողություններ են. պետք է իրակա-
նացվեն կանանց կողմից: Կամ, կարիք չկա քննարկելու, թե ով պետք է 
կառավարի բիզնեսը. այն զուտ տղամարդկային դաշտ է: Համաձայն հա-
սարակության ընկալումների՝ կենցաղային որոշումները հստակ բաժան-
ված են կնոջ և տղամարդու միջև, և մեկը չի կարող իրականացնել մյուսի 
դաշտին պատկանող որոշումները: Կանայք որոշումներ են կայացնում տան 
մաքրության, սննդի պատրաստման, տան կահույքի տեղափոխման և   
նմանաբնույթ այլ գործողությունների և իրավիճակների վերաբերյալ: 
Այսինքն, այն ամենը, ինչը վերաբերում է տան «ներսի գործերին», և ինչին 
կնոջը պատրաստում են փոքր հասակից: Տղամարդիկ կայացնում են «դրսի 
գործերին» վերաբերող որոշումներ, այդ թվում՝ բիզնես, մեծ առևտուր: Սրանք 
այն ոլորտներն են, որոնց կանայք չեն կարող մասնակցել, քանի որ կա՛մ 
նրանց գիտելիքները չեն տալիս այդ հնարավորությունը, կա՛մ հասարա-
կությունն իր մշակութային ընկալումներով թույլ չի տալիս: Ինչպես, օրի-

                                                 
6 Լալայան 1903: 
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նակ՝ տեխնիկայի վերանորոգման նպատակով մասնագետի հետ պայմա-
նավորվածություն ձեռք բերելը անվերապահորեն տղամարդու գործն է: 
Կինն իրավունք չունի մտնելու այդ դաշտ՝ անգամ ընտանիքում տղամարդ-
կանց ժամանակավոր կամ առհասարակ բացակայության դեպքում: Նման 
իրավիճակներում այդ գործառույթն իրականացնում են համայնքի այլ 
տղամարդիկ. «Բա հո կնիկը չի գնա, խոսա... կինն էլ կարա տեգորն ասի: 
Օրինակ, իմ տղեն անցյալ տարի տունը չի էղել, իմ մեծ տղեն, իմ թոռներն 
են բերել... կնիկը էթա, խոսա, ամո՞թ չի (Շենավան,  իգ., 75տ., այրի): 

Գյուղատնտեսական բնույթի որոշումների և իրականացվող աշխա-
տանքների առումով ևս գործում է սեռային բաժանում: Հողագործությանն 
առնչվող աշխատանքներից կանայք որոշումներ են կայացնում առավել 
փոքր չափերով մշակաբույսերի մասով՝ լոլիկ, վարունգ, գազար, կաղամբ 
և այլն: Դրանց մշակումը նույնպես անում են միայն կանայք: Իսկ մեծ չա-
փով հողատարածքների մշակմամբ զբաղվում են նաև տղամարդիկ՝ կա-
նանց հետ միասին: Եթե կնոջ ֆիզիկական ուժը հնարավորություն է տա-
լիս, ապա նա պետք է կատարի գյուղատնտեսությանն առնչվող գրեթե  
բոլոր աշխատանքները: Սակայն, եթե ֆիզիկական ներգրավվածության 
հարցում կնոջ համար առանձնապես սահմանափակումներ չեն կիրառ-
վում, ապա դրանք հստակ գործում են որոշումների կայացման հարթութ-
յունում: Կնոջ, հատկապես տան հարսի մասնակցությունը շատ ցածր է 
գյուղատնտեսական ապրանքների վաճառքի հարցում. «Եթե ծախելու բան 
լինի, իրենք պիտի որոշեն: Եթե ես ասեմ ծախենք, ինձ կասեն (նկատի ունի 
հատկապես սկեսրայրին) դու իրավունք չունես, դրա համար ես չեմ խառ-
նըվում ծախելուն» (Կամո, իգ., 36տ., ամուսնացած): Գյուղատնտեսական  
մեծ ապրանքների վաճառքով, օրինակ՝ անասուն, հող և այլն, զբաղվում 
են հիմնականում տղամարդիկ: Կանայք մասնակցում են ֆինանսական  
առումով առավել ցածր արժեք ունեցող ապրանքների վաճառքով՝ կաթ, 
ձու, մածուն և այլն: Անասնապահության ու դրան առնչվող որոշումների և 
գործողությունների մասով ևս կա աշխատանքների բաժանում կնոջ և  
տղամարդու միջև: Տղամարդկանց գործն է՝ անասունին խոտ տալը, գոմը 
մաքրելը, կնոջը՝ կթելը և դրանից հետո արվող վերամշակման աշխա-
տանքները: Սակայն, ինչպես հողագործական աշխատանքների ժամա-
նակ, այս դեպքում ևս կանայք կատարում են նաև տղամարդկանց համար 
նախատեսված աշխատանքները, իսկ վերջիններս երբեք կիթ չեն անում: 
Այն համարվում է զուտ կնոջ գործառույթ7:  

                                                 
7 Կիթի ականատես ենք եղել նաև մեր դիտարկման ժամանակ: Ապարանում ընտա-

նիքի տղամարդը, հարգելով հյուրի ներկայությունը, կատարել էր անասունին վերա-
բերող բոլոր աշխատանքները, որոնք, սովորաբար, անում է նաև տան կինը: Սակայն 
կովը կթելու համար նա ընդհատեց հյուրի և իր կնոջ խոսակցությունը, որպեսզի վեր-
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Որոշ դեպքերում կանայք են ստանձնում, իրենց սահմանմամբ, 
«տղամարդկանց համար նախատեսված գործերը»՝ դա համարելով հպար-
տանալու առիթ. «Ամենօրյա գործերը կանայք պտի անեն, այ Վեռայի ամու-
սինը անում ա, բայց ես թույլ չեմ տվել, որ իմ ամուսինը անի, նա դպրոց ա 
աշխատել, ես թույլ չէի տա, որ նրանից հետո հոտ գար: Իրա ամուսինը 
տունն ա, ըտենց,  էլի, դասավորելու հարց ա: Հասկանու՞մ եք ինչումն ա 
խնդիրը: Իմ ամուսինն  էլ կաներ, եթե էտա, ինքը միշտ դպրոցում ա աշ-
խատե, ինքը պտի իրանից հոտ չիգար, էլի: Ըտենց ասեմ: Ակուռատնի 
տնից դուր գար» (Սարուխան, իգ., 63տ., ամուսնացած): Մինչդեռ մեզա-
նից յուրաքանչյուրը տեղեկացված է, որ գյուղական համայնքներում կին 
մանկավարժները համատեղ զբաղվում են և՛ անասնապահությամբ ու հո-
ղագործությամբ, և՛ մանկավարժությամբ: 

Ֆինանսական որոշումների կայացման հարցում նկատելի են որո-
շակի տարբերություններ՝ պայմանավորված բնակության վայրով (գյուղա-
կան և քաղաքային համայնքներ) և ընտանիքի կառուցվածքով (երկսե-
րունդ, եռասերունդ ընտանիքներ): Մարզային բնակավայրերում կանայք 
հիմնականում մասնակցում են առօրյա որոշումների կայացմանը, այդ 
թվում՝ կենցաղային ապրանքների գնում, տվյալ օրվա սննդի ձեռքբերում, 
նաև՝ դպրոցում և մանկապարտեզում երեխաներին հատկացվող գումար-
ների տրամադրում: Սակայն պատկերը տարբեր է միասերունդ ընտանիք-
ներում. այստեղ կանայք մասնակցում են ֆինանսական որոշումների 
փոքր-ինչ ավելի մեծ շրջանակի, օրինակ՝ գույքի ձեռքբերում, տան վերա-
նորոգում և այլն: Նշենք կարևոր մի փաստի մասին ևս. երևույթի վրա ազդե-
ցություն ունի նաև անձի կրթական աստիճանը: Նման մի օրինակի հան-
դիպեցինք Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքում, որտեղ միասե-
րունդ ընտանիքում ամուսիններով գրեթե հավասար իրավունքով կայացնում 
էին իրենց ֆինանսական որոշումները, անգամ՝ զուտ տղամարդկանց դաշ-
տին վերաբերող այնպիսի որոշում, ինչպիսին է մեքենայի վերանորոգումը: 

Եռասերունդ, քառասերունդ ընտանիքներում ֆինանսական որոշում-
ների կայացմանը հիմնականում մասնակցում են միջին տարիքի կանայք, 
որոնք ունեն սկեսուրի կարգավիճակ: Նման ընտանիքներում հարսը չի 
մասնակցում անգամ իր համար անհրաժեշտ հիգիենայի պարագաներ գնե-
լուն: Դրանց վերաբերյալ որոշումներն ու ձեռքբերումն իրականացվում է սկե-
սուրի կողմից. «Ամեն ինչ, ինչ-որ իրան պետքն ա… էն քսվելիքից, մատի-
տից բռնած: Ես եմ առնում: Ինքը (նկատի ունի հարսը) ասում ա՝ մա, թանկ 
չի՞, 6000 դրամ դուխին, ասում եմ՝ ախչի, մի անգամ ես փչում, դուրս գալիս, 
6000 դրամն ինչ ա, ջանդամին լինի» (Դրախտիկ, իգ., 56տ., ամուսնացած): 
                                                                                                                        
ջինս գնա և կթի: Իսկ Ամասիայում դիտարկման ժամանակ տան պապիկը նշեց, որ 
իրենց ընտանիքում «հարգարժան» տղամարդիկ են, որոնք կով չեն կթում: 



86   Գենդերային տարբերություններն առօրեականության հարթության մեջ  

 

Ինչ վերաբերում է «ընտանեկան բյուջեի» տնօրինմանը, ապա դրա  
հիմնական պատասխանատուն տղամարդն է: Կնոջ միակ գործառույթը,  
որոշ դեպքերում, գումարը պահելն է: Կինն այդ բյուջեից օգտվելիս պետք  
է հաշվետու լինի իր ամուսնուն՝ այդ վարքը համարելով ճիշտ. «Հա, գի-
տեք՝ ոնց ա, այ, էտի, որ ավանդույթ ա, ես հաշվետու եմ ամուսնուս բյուջեի 
հետ կապված, ես չեմ կարա ինձ ավելորդ բաներ թույլ տամ» (Դրախտիկ, 
իգ., 40տ., ամուսնացած): Նման մոտեցման պատճառներից մեկն այն է, 
որ ըստ կանանց, գումարը պետք է տնօրինեն տղամարդիկ, քանի որ 
նրանք ավելի ճիշտ են կարողանում կազմակերպել և իրականացնել ֆի-
նանսական որոշումներն ու ծախսերը: Տղամարդկանց երկարատև բացա-
կայության ժամանակ (և ոչ միայն բացակայության) ընտանիքի ֆինանսա-
կան որոշումները կայացվում է սկեսուրի կարգավիճակ ունեցող կնոջ կող-
մից. «Գումարը ամուսնուս մոտ ա, եթե ինչ-որ բան, եթե պիտի առնեմ իրեն 
ասում եմ: Եթե ամուսինս պոստերում ա, կիսուրիս եմ ասում» (Դրախտիկ, 
իգ., 33տ., ամուսնացած)8:  

Ֆինանսական որոշումներ ընդունելուն կանանց ունեցած մասնակ-
ցությանը վերաբերող նյութի պատկերն այլ է Երևանում և Կապանում:  
Նման տարբերություն նկատվում է և՛ կանաց, և՛ տղամարդկանց շրջա-
նում: Եթե անգամ առօրյայում այն դեռ ամբողջությամբ չի կիրառվում,  
գոնե կարծիքի մակարդակում արդեն իսկ նկատվում է որոշակի փոփո-
խություն: Երևանի Կենտրոն համայնքում կանայք գիտակցում են, որ եթե 
տղամարդուն հավասար աշխատում և վաստակում են, ապա իրավունք  
ունեն նաև հավասար որոշումներ կայացնելու (այդ դեպքում խոսքը վերա-
բերում է զրուցակցի տղային). «Չէ, տենց բան չկա, որովհետև ես իրա հետ 
համարժեք փող աշխատող եմ» (Կենտրոն, իգ., 58տ., ամուսնալուծված): 

Կանանց մասնակցության նույն կամ առավել խիստ սահմանափա-
կումներ կարելի է տեսնել համայնքային որոշումների կայացման հարթու-
թյունում: Հատկապես գյուղական համայնքներում կանանց սահմանա-
փակ մասնակցությունն ունի մի քանի պատճառ, այդ թվում՝ հասարակա-
կան կարծիքը, տղամարդկանց արգելքը, երևույթի ամոթալի դիտվելը:  
Համայնքային քննարկումները հիմնականում տեղի են ունենում տղա-
                                                 

8 ՏՏ-ում սկեսուրի կարգավիճակ ունեցող կնոջ կողմից որոշումներ ընդունելու 
առումով ավելի մեծ իշխանություն ունենալու վերաբերյալ ականատես եղանք մեր դի-
տարկման ժամանակ: Գեղարքունիքի մարզի գյուղական համայնքներից մեկում, օրի-
նակ, տղամարդիկ պետք է մեքենայով Գավառ գնային՝ ավտոմեքենայի ինչ-որ մաս 
գնելու: ՏՏ սկեսուրը օգտվեց առիթից ու միացավ նրանց՝ հայտարարելով, որ պետք է 
միրգ գնի և այլ ապրանքներ: Հարսն ընդհանրապես չմիջամտեց նրա որոշմանը, 
չառաջարկեց որևէ բան գնել, սկեսուրն էլ, իր հերթին, չհարցրեց հարսին, թե ինչ  
կցանկանա կամ ինչ կառաջարկի գնել: Ինչպես նաև, ՏՏ անդամներից որևէ մեկը չա-
ռաջարկեց հարսին՝ միանալ իրենց: 
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մարդկանց մասնակցությամբ և որոշումներով: Հասարակական կարծիքը, 
թե քաղաքական և/կամ հասարակական գործունեությունը գերազանցա-
պես տղամարդկանց դաշտն է՝ դեռ  արդիական է հատկապես մարզային 
համայնքներում: Եվ կանայք դուրս են մնում հասարակական կյանքում  
տեղի ունեցող հաղորդակցությունից, որի ժամանակ ձևավորվում կամ վե-
րափոխվում են հասարակության համար կարևոր նշանակություն ունե-
ցող արժեքներ, իրավիճակներ: Հասարակական կյանքի դաշտը կառու-
ցում են տղամարդիկ, նրանք են տիրապետում այն ձևավորելու և փոփո-
խելու կանոններին, իսկ կանայք չեն տիրապետում դրանց: 

 
Գենդերային տարբերություններն առօրյա աշխատանքների իրա-

կանացման հարթությունում 
Առօրյա աշխատանքները հասարակությունում հստակ բաժանված 

են ըստ սեռերի: Ընդ որում, կան աշխատանքներ, որոնց իրականացումը 
մյուս սեռի կողմից դիտվում է ամոթալի և/կամ անընդունելի: Սակայն կան 
տղամարդկանց համար նախատեսված որոշ աշխատանքներ, որոնք կա-
տարելու առումով կանայք ունենում են որոշակի կամ ամբողջական մաս-
նակցություն: Խոսքն այն աշխատանքների մասին է, որոնք սահմանված 
չեն որպես զուտ տղամարդկային և արգելված՝ կնոջ համար: Աշխատանք-
ների բաժանման  հիմքում ևս ընկած է «ներսի» և «դրսի» գաղափարը:  
Աշխատանքների իրականացման սահմանն այնքան հստակ և խիստ է 
նշված, որ դրա խախտմանը դեմ են նաև կանայք. «Ես կարծում եմ, որ 
սահմաններ կան, որ պետք չէ անցնել։ Ես՝ որպես կին, դրան դեմ եմ։ Օրի-
նակ, ես չեմ ընդունի, որ գնամ մեկի տուն հյուր, ես ու ընկերուհիս նստած 
լինենք, ամուսինը վեր կենա ամանները լվանա, կամ պոլը սրբի։ Հիմա  
ասում են, դրսում այսպես, Ռուսաստանում այնպես, բայց մենք ունենք մեր 
կոլորիտը, մեր գեները։ Չեմ ընդունում, որ պետք ա էսօր ես աման լվամ, 
վաղը՝ ամուսինս» (Ամասիա, իգ., 29տ., ամուսնացած): Կանայք ոչ միայն 
դեմ են իրենց գործառույթների մի մասը տղամարդկանց հանձնելուն,  
այլև՝ այն կիսելու գաղափարին: Որոշ դեպքերում նման երևույթը համա-
րում են «անօրինական» և «հայ կնոջը ոչ հարիր». «Եթե կինը նստած ա 
հարևանի հետ բամբասանք ա անում, փռածը ամուսինն ա հավաքում,  
էտի անտանելի բան ա հայ կնոջ համար, էտի անօրինական բան ա» (Շե-
նավան, իգ., 55տ., ամուսնացած): «Իմ բնույթն այնպիսին է, որ ես չեմ 
սիրի այնպիսի մի տղամարդ, որն ինձ հետ տներն ավլի» (Վարդենիս, 
զրուցակցի հարսն է պատասխանում): Կինը ունենալով երևույթի վերաբեր-
յալ նման ընկալումներ՝ փոքր հասակից իր տղա երեխաներին դաստիա-
րակում է նույն սկզբունքով: Տղա երեխաներին հնարավորինս հեռու են 
պահում կնոջ համար նախատեսված աշխատանքների իրականացումից: 
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Իսկ այն քիչ դեպքերում, երբ մայրերն ուզում են տղա երեխաներին 
ներգրավել այն գործերի մեջ, որոնք իրականացնում են տան կանայք, 
դրան խոչընդոտում են սկեսուրները: Միգուցե, դրա հիմքում ընկած է սո-
ցիալական վրեժը. եթե ժամանակին այդ գործերն իրենք են արել, ապա 
հիմա էլ պետք է տան հարսն անի. «Օրինակ, իմ տղեն փոշին (նկատի ունի 
վառարանի փոշին) որ հանում ա, տատին (զրուցակցի սկեսուրը) ասում ա՝ 
էտի կնգա գործ ա, մի՛ արա» (Շենավան, իգ., 55տ., ամուսնացած)9:  

Չենք կարող բացառել, որ կան դեպքեր, երբ տղամարդիկ մասնակ-
ցում են կանանց վերաբերող գործերին: Սակայն դրանք չեն կարող լինել 
այն գործերը, որոնք նկատելի են «դրսի աչքի» համար, օրինակ՝ լվացք 
փռել կամ պատուհան մաքրել «...չեմ ասում, թե պատուհաններն են լվա-
նում, բայց օգնում են: Լվացք հո չե՞ս տա, որ տղամարդը անի, բայց ինքը 
կարող է կանգնել և ամանները լվա: ...դե պատուհանը ամոթ է, սա Գյում-
րի է ազիզ ջան: 10 մատ ունեմ, 10-ի բերանը կփակեմ, մնացածինը ո՞նց 
փակեմ» (Գյումրի, իգ., 51տ., ամուսնացած): 

Փաստորեն, ինչպես որոշումների կայացման դեպքում է, աշխա-
տանքի բաժանումն ըստ սեռերի նույնպես դիտարկվում է որպես ինքն   
իրեն կառուցվող, ի վերուստ տրված իրողություն: Հենց դա է այն գլխավոր 
պատճառներից մեկը, որ հասարակությունը չի տեսնում նաև այն փոխելու 
հարցում իր մասնակցային դերը: 

 
Եզրակացություններ 
Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ՝ 
• Հասարակությունն ունի իր հստակ դերային պատկերացումները 

կին-տղամարդ հարաբերությունների վերաբերյալ: Դրանից ելնելով՝ հա-
սարակությունը որոշում է նաև կնոջ և տղամարդու ներգրավվածության 
աստիճանը  ընտանեկան, քաղաքական-հասարակական հարցերի քննար-
կումների մակարդակում: Եվ կանայք դուրս են մնում հասարակական 
կյանքում տեղի ունեցող հաղորդակցությունից, որի ժամանակ ձևավորվում 
կամ վերափոխվում են հասարակության համար կարևոր նշանակություն  
ունեցող արժեքներ, գաղափարներ, իրավիճակներ:  

• Մեր հասարակությունը հայրիշխանական է և ապրում է տղա-
մարդկային փոխհարաբերությունների օրենքներով: Եթե անգամ կանայք 
մասնակցում են որոշումների կայացմանը, ապա դրանք «փոքր» են: Կնոջ 

                                                 
9 Ներգրավված դիտարկումների ժամանակ մենք ականատես չեղանք այնպիսի մի 

դեպքի, որ հյուրի համար սուրճ կամ ընթրիք պատրաստեին տան տղամարդիկ: Չնա-
յած այն հանգամանքին, որ հյուրն այդ ընտանիքներում համարվում էր մեծարման 
արժանի մարդ՝ վերջինիս մենակ թողնելով՝ տան կինը գնում էր խոհանոց սուրճ պատ-
րաստելու, բայց տղամարդը չէր անում դա:  
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որոշումների կայացման աստիճանը չի մեծանում և չի հավասարվում 
տղամարդու հնարավորությանն անգամ այն դեպքերում, երբ նա գումար է 
վաստակում:  

• Կնոջ մտքով անգամ չի անցնում, որ կարելի է տղամարդուն ներ-  
գրավել իր կողմից իրականացվող աշխատանքների մեջ, ինչպես, օրինակ՝ 
լվացք կամ արդուկ անել: Կանայք հաճախ չեն ընկալում կամ չեն գիտակ-
ցում, որ  այն, ինչ կատարվում է իրենց հետ կամ իրենց միջավայրում՝ գեն-
դերային տարբերությունների դրսևորում է: Ավելին, քանի որ նման իրավի-
ճակների հանդիպում ենք ամեն օր ու ամեն պահի, ուստի դրանց կարևո-
րություն չենք տալիս, քանի որ դրանք արդեն իսկ սովորական երևույթ են 
մեզ համար։ 

 Ընտանիքի և հասարակության տղամարդակենտրոն մոդելը պահ-
պանվում է նաև կանանց կողմից, ինչն ակնառու է հատկապես հարս-սկե-
սուր հարաբերություններում, ինչն առաջին հայացքից թվում է որպես 
սերնդային բախում: Սակայն պատճառը միայն դա չէ: Դեռ մի քանի դար 
առաջ, ինչպես վկայում են ազգագրական նյութերը, կնոջ կարգավիճակը 
փոխվում էր արդեն միջինից բարձր տարիքային խմբերում, երբ կինը 
սկսում էր մասնակցել ընտանիքում որոշումների կայացմանը: Այսինքն`  
այդ տարիքից սկսած՝ կինն անցնում է տղամարդկային բևեռ և կարող է 
մասնակցել տղամարդկային որոշումների կայացմանը: Սկեսուրի կարգա-
վիճակ ունեցող կինը սկսում է պաշտպանել տղամարդու իշխանությունը և 
հարսին թույլ չտալ խախտել ընտանիքում առկա այդ աստիճանակարգու-
թյունը: Այսինքն` սկեսուրը սկսում է պահել իրենց ընտանիքի այն մոդելը, 
որը տղամարդակենտրոն է, և որտեղ պետք է իշխի տղամարդը: 

 8-9 տարեկանից սկսած՝ երեխաների մեջ դրվում է սեռային-դերա-
յին բաժանումը. աղջիկ երեխաները ներգրավվում են կանանց համար նա-
խատեսված աշխատանքների իրականացման մեջ, տղա երեխաները՝ 
տղամարդկանց: Այդ տարիքից երեխաները սկսում են յուրացնել հասա-
րակության կողմից ձևավորված և թելադրվող նորմերը։ Ծնողը և հասա-
րակությունը երեխաներին գիտելիք են տալիս իրենց սեռին վերաբերող 
պարտականությունների, առավելությունների և սահմանափակումների  
վերաբերյալ10:  

Այսպիսով, քննվող երևույթի բովանդակային ընկալումը դեռ սահ-
մանափակ է՝ չնայած այն հանգամանքին, որ տարբեր դիսկուրսներում 
հայտնվել և օգտագործվում են նոր հասկացություններ, ինչպես, օրինակ՝ 
գենդերային անհավասարություն, խտրականություն և այլն: Դրանց կա-
                                                 

10 Դաստիարակության փուլից սկած՝ աղջիկ երեխաների սահմանափակումներն ավելի 
շատ են, իսկ դաստիարակության ձևերն՝ ավելի խիստ: Նման մոտեցմամբ, հասարակու-
թյունն աղջիկ երեխաներին նախապատրաստում է ապագայում իր սոցիալական դերին: 
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րևորությունը դեռ գնահատված չէ, որովհետև դրանք դեռ չեն վերածվել 
հաբիթուալ փորձի: Այս նոր արժեքները, եզրույթները և տեղեկություննե-
րը դեռ կարծրացած չեն, չեն դարձել գիտելիք և չեն ամրացել հաբիթուալ 
մակարդակում: 
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Մելինե Թորոսյան 

 
Հասարակությունն ունի իր հստակ դերային պատկերացումները կին-

տղամարդ հարաբերությունների վերաբերյալ: Դրանից ելնելով՝ հասարակու-
թյունը որոշում է նաև կնոջ և տղամարդու ներգրավվածության աստիճանը  
ընտանեկան, քաղաքական-հասարակական հարցերի քննարկումների մա-
կարդակում: 8-9 տարեկանից սկսած՝ երեխաների մեջ դրվում է սեռային-դե-
րային բաժանումը. աղջիկ երեխաները ներգրավվում են կանանց համար  
նախատեսված աշխատանքների իրականացման մեջ, տղա երեխաները՝ տղա-
մարդկանց: Այսինքն, այդ տարիքից երեխաները սկսում են յուրացնել հասա-
րակության կողմից ձևավորված և թելադրվող նորմերը՝ ինչն է բնորոշ տղա-
մարդուն, ինչը՝ կնոջը:  

Բանալի բառեր՝ գենդեր, գենդերային տարբերություններ, առօրեակա-
նություն, որոշումների կայացում, տղամարդկային դաշտ, ընտանեկան հարա-
բերություններ, ներգրավվածություն դիտարկման գործընթացում: 
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
 

Мелине Торосян 
 

Общество имеет свои четкие ролевые представления о взаимоотно-
шениях мужчин и женщин. Исходя из этого оно определяет также степень 
вовлеченности женщин и мужчин в обсуждение семейных, социально-по-
литических вопросов. С 8-9 лет у детей начинается полоролевое разделе-
ние: девочки занимаются женской работой, мальчики – мужской, то есть с 
данного возраста дети начинают воспринимать те нормы, которые дикту-
ются обществом и считаются типичными для мужчин и  женщин. 

Ключевые слова – гендер, гендерные различия, повседневная 
жизнь, принятие решения, мужское поле, семейные отношения, вовлечен-
ность в процесс наблюдения. 

 
GENDER DIFFERENCES IN DAILY LIFE  

 
Meline Torosyan 

 
Society has its clear role perceptions about male-female relationships. Ac-

cordingly, society also determines the degree of involvement of women and men in 
discussions of family, political and social issues. Children are subjected to sex-role 
separation starting at age 8-9. Girls are involved in women's work, boys are 
involved in men's work. Namely, from this age, children begin to learn the norms 
that are dictated by society: what is typical of a man and a woman. 

Key words  gender, gender differences, daily life, decision making, men's 
field, family relationships, involving in the processs of observation.  
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Ներածություն 
Սույն ուսումնասիրության շարժառիթը Դ. Աճեմօղլու և Ջ. Ռոբին-

սոնի հեղինակած «Ինչու են որոշ երկրներ հարուստ, իսկ մյուսները՝ աղ-
քատ»1 աշխատությունն է։ Այն հարուստ է աշխարհի տարբեր երկրների 
վերաբերյալ փաստական նյութերով ու հետաքրքիր ընդհանրացումներով, 
որոնք գերազանցապես վերաբերում են տնտեսական զարգացման և քա-
ղաքական ինստիտուտների փոխառնչություններին։ Հիմնավորվում է այն 
առանցքային գաղափարը, որ քանի դեռ քաղաքական ինստիտուտները 
գերակտիվ են, չի կարող ապահովվել երկարաժամկետ և կայուն տնտե-
սական աճ, որովհետև նրանք կենտրոնացնում են իշխանությունը էլի-
տայի ձեռքում, ձևավորում համապատասխան տնտեսական ինստիտուտ-
ներ, որոնք իրագործում են իշխող էլիտային ձեռնտու տնտեսական քա-
ղաքականություն2։ 

Հեղինակներն արդի աշխարհի որոշ երկրների տնտեսական ու քա-
ղաքական կործանման դեմ պայքարի դեղատոմսը համարում են գերակ-
տիվ քաղաքական ինստիտուտների վերափոխումը ներառականի (инклю-
зивные)3։ Ներառական են այն քաղաքական ինստիտուտները, որոնց բնո-
րոշ են միաժամանակ բավական բազմակարծությունը և կենտրոնացվա-
ծությունը4։ Նման ինստիտուտները, ըստ հեղինակների, իշխանությունը 
վերապահում են անձանց լայն շրջանակի և կանխում գերակտիվ տնտե-
սական ինստիտուտների ստեղծումը՝ իրենց գործունեության վերը նշված 
բացասական դրսևորումներով։ Անշուշտ, դիտարկվող համատեքստում իբրև 
սուբյեկտներ են ավտորիտար և ժողովրդավարական երկրները, որոնցից 

                                                 
1 Տե՛ս Аджемоглу, Робинсон 2016, 114։ 
2 Տե՛ս Аджемоглу, Робинсон 2016, 114։ 
3 Տե՛ս Аджемоглу, Робинсон 2016, 533։ 
4 Տե՛ս Аджемоглу, Робинсон 2016, 114։ 
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առաջիններում իշխող է մեկ հզոր քաղաքական ինստիտուտ կամ էլիտա։ 
Սակայն վերը նշված դրույթները, մեր համոզմամբ, լրացուցիչ մեկնաբա-
նության կարիք ունեն՝ հաշվի առնելով տարբեր երկրներում քաղաքացիա-
կան հասարակության և քաղաքակրթական զարգացման աստիճանը, 
ստեղծված օրենսդրական դաշտը, մանավանդ օրենսդիր, գործադիր ու 
դատական իշխանության փոխհարաբերությունների և զսպումների կառու-
ցակարգերի մակարդակը, առկա ռեսուրսներն ու պետական կառավար-
ման և ազգային ավանդույթները, կրթության, գիտության, տնտեսության 
զարգացման աստիճանը և ինտեգրման միտումները։  

 
Արդյո՞ք որոշիչ է քաղաքական ինստիտուտների դերը տնտե-

սական զարգացման համար 
Հայտնի է, որ տնտեսությունը մարդը ստեղծել է իրեն կենսամի-

ջոցներով և անվտանգային առարկաներով ապահովելու համար, իսկ 
այնուհետև՝ ավելցուկը վաճառելու, ավելի ուշ՝ արտադրված ապրանքնե-
րը իրացնելու և շահույթ ստանալու նպատակով, իսկ պետության ձևա-
վորմանը զուգընթաց կայացել է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսությունը։ 
Այս ամենը կատարվել է առանց ժամանակակից քաղաքական ինստի-
տուտների համալիրի, որոնք ձևավորվել են քաղաքացիական հասարա-
կության սկզբնավորման ու կայացման (XVIII-XIX դարեր) և այնուհետև 
զարգացման (XX դար) հետևանքով։ Այստեղ հարկ է ընդգծել մի կարևոր 
բացառություն, այն, որ պետությունը՝ իբրև քաղաքական ինստիտուտ, 
ստեղծվել է մարդկային քաղաքակրթության կազմավորմանը զուգընթաց, 
սակայն հիմնականում կրել է ժառանգական միապետության բնույթ և, 
անշուշտ, այն ներառական չէր։ Իսկ մինչ այդ համալիրի կայացումը 1776 թ.  
իր հանրահայտ «Ժողովուրդների հարստության պատճառների և բնույ-
թի մասին հետազոտություններ» աշխատությունում Ադամ Սմիթը հռչա-
կել է «անտեսանելի ձեռքի» սկզբունքը՝ հիմք դնելով ազատական տնտեսա-
գիտական ուսմունքին, որտեղ տնտեսական զարգացման օբյեկտիվ շար-
ժառիթներ են պահանջարկը, որին հետևում է առաջարկը, և, անշուշտ,  
բաղձալի շահույթը։ Ի դեպ, մինչև Ա. Սմիթի գաղափարի հանրահռչակումը 
այսօր էլ, ապագայում նույնպես՝ դրանք անփոփոխ են։ Առաջադրված 
հարցը լուսաբանելու համար կարևոր է հիշել պետության ստեղծման և 
դրա գործառույթների որոշ դրվագներ, մանավանդ այն գլխավոր քա-
ղաքական ինստիտուտն է։ 
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Հայտնի են պետության անհրաժեշտության և ծագման աստվածա-
բանական (Թ. Աքվինացի), բնական, իրավական, դաշինքային (Ջ. Լոկ, 
Ժ.Ժ. Ռուսո, Պ. Հոլբաքս) մեկնաբանությունները5։ 

Պետության անհրաժեշտության և ծագման բնական-իրավական  
և դաշինքային տեսության կողմնակիցները այդ ինստիտուտի անհրա-
ժեշտությունը բացատրում են նրանով, որ մարդիկ կնքում են հասարա-
կական դաշինք, որով սահմանվում են բոլորի համար ընդհանուր կա-
նոններ ու պայմաններ, պաշտպանվում են անձը և նրա սեփականութ-
յունը, միաժամանակ նախատեսվում են ընդհանուր կանոնները խախտելու 
համար պատասխանատվության եղանակներ։ Ուշագրավ է, որ Թ. Հոբսը 
գտնում էր, որ մարդն իր էությամբ չար էակ է, այդ պատճառով մարդ-
կանց միջև ծավալվում է անվերջ պայքար «Բոլորի դեմ բոլորի պատե-
րազմ»՝ սեփականության, ազդեցության ոլորտների համար, որը կան-
խելու նպատակով էլ ստեղծվել է պետությունը։ Նա պետության բացար-
ձակ իշխանությունը» դիտարկում էր որպես խաղաղության երաշխիք և 
բնական իրավունքների իրագործման միջոց։  

Հայտնի է նաև պետության ծագման օլիգարխիական տեսությունը, 
ըստ որի՝ մարդիկ տարբերվում են մտավոր և ֆիզիկական կարողութ-
յուններով, սեփականության չափերով, ուստի բնական անհավասարու-
թյան հետևանքով տեղի է ունենում մարդկանց որոշակի աստիճանա-
կարգում, առաջանում է էլիտար խավ, որը ղեկավարում է ամբողջ հա-
սարակությունը։ Այդպես ձևավորվել է օլիգարխիայի իշխանությունը որ-
պես պետական իշխանություն։ Վերջին մեկնաբանությանը համահունչ 
ձևավորվել են միապետությունները կամ ազնվականական պետություն-
ները, որոնք մեծ մասամբ, ըստ քաղաքական ռեժիմի, որակվել են բռնա-
կալական։ Ի դեպ, ժամանակակից քաղաքագիտության մեջ քաղաքա-
կան ինստիտուտների ծագումը բացատրվում է նույն գործոններով, որոնք 
կարևորել է Թ. Հոբսը։ Նա քաղաքական ինստիտուտներ համարում էր 
պետական իշխանության մարմինները և այն կազմակերպություններն 
ու կառույցները, որոնց գործունեությունը թույլատրվում էր պետության 
կողմից6։ Քաղաքական ինստիտուտների բազում բնորոշումներից առա-
վել ընդհանրականը և ճշգրիտը, մեր կարծիքով, բերվում է ստորև. քա-
ղաքական ինստիտուտները մարդկանց խմբերի միջև ձևայնացված հա-
մաձայնություններն են, որոնց վարքը կարգավորվում է հստակ սահ-
մանված կանոններով և որոշումների ընդունման գործընթացով, ինչն 
ապահովվում է առանձին անհատի կամ նրանց խմբի լիազորություննե-

                                                 
5 Տե՛ս Зерцало 2001, 51-98, Чиркин 2001, 23-24։ 
6 Տե՛ս Политология 2005, 235։ 
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րով, այսինքն՝ ձևականորեն օժտված իշխանությամբ7։ Ի լրումն Թ. Հոբսի 
տեսության՝ ներկայումս քաղաքական ինստիտուտներ են պետությունը, 
նրա գործունեության հետ առնչվող կառույցները, ինչպես նաև ոչ պե-
տական կազմավորումները՝ կուսակցությունները, ընդհանուր շահերի հի-
մունքներով ստեղծված խմբերը, սոցիալական շարժումները։ Իսկ կուսակ-
ցությունների կազմավորման սկիզբ ընդունված է համարել XVII-XVIII դարե-
րը, երբ ձևավորվեցին այդպիսի քաղաքական կառույցներ Մեծ Բրիտա-
նիայում և Ֆրանսիայում8։ Այնուհետև քաղաքացիական հասարակութ-
յան կայացմանը զուգընթաց՝ ձևավորվել են ժամանակակից ժողովրդավա-
րական-իրավական պետությունները։ Մասնավորապես Մեծ Բրիտանիան 
XVIII դարի սկզբից սահմանադրական միապետությունից դարձել է պառլա-
մենտական միապետություն, որտեղ բարձրագույն գործադիր իշխանու-
թյունը փաստորեն պատկանում է կառավարությանը, իսկ այն կազմված 
է ընտրություններում հաղթանակ տարած կուսակցության անդամներից։ 
Ֆրանսիայում միապետության փոխարեն առաջին անգամ հանրապետութ-
յուն է հռչակվել 1792 թվականին, հինգերորդ անգամ՝ 1958-ին, ԱՄՆ-ում 
ստեղծվել է ֆեդերալ հանրապետություն 1787 թ.-ին։ Իհարկե, միապե-
տությունների ժամանակաշրջանում, հատկապես եվրոպական երկրնե-
րում, տեղի է ունեցել տնտեսական զարգացում, սակայն արդյունաբե-
րական երեք հեղափոխությունները՝ մեքենայացում, ստանդարտացում, 
հոսքային գծերի ստեղծում, իրագործվել են XIX-XX դարերում Անգլիայում 
և ԱՄՆ-ում, չորրորդ հեղափոխությունը նույնպես սկզբնավորվել է ԱՄՆ-ում։ 
Նշված հեղափոխությունները, որոնք էականորեն նպաստել են աշխար-
հում տնտեսական և սոցիալական առաջընթացին, առաջին հերթին գի-
տակրթական համակարգի զարգացման, նաև քաղաքակրթական միջի-
նից բարձր մակարդակի արդյունք էին, միաժամանակ տնտեսական 
ծավալվող մրցակցությունն ստեղծում էր նորամուծական արագ վերելքի 
անհրաժեշտություն, որի շնորհիվ գիտության, բարձր որակավորման մաս-
նագետների հանդեպ պահանջարկն արագ թափով աճում էր։ Այդ մի-
տումները շարունակվեցին XX դարի ընթացքում, դրանք բնորոշ են նաև  
XXI  դարին։  

Բերենք այս դրույթը հաստատող որոշ տեղեկություններ համաշ-
խարհային գիտության զարգացման պատմությունից, որոնց աղբյուրը «100 
խոշոր գիտական հայտնագործություններ» կոլեկտիվ աշխատությունն 
է9։ Սույն հետազոտության տրամաբանությամբ առաջնայինը գիտութ-

                                                 
7 Տե՛ս Политология 2005, 238։ 
8 Տե՛ս Политология 2005, 265-266։ 
9 Տե՛ս “100 великих научных открытий” 2018։ Որպես ճշգրտում նշենք, որ վերջին 

տվյալների համաձայն, պղինձն առաջին անգամ օգտագործվել է արդեն մ.թ.ա. VII-VI հազ., 
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յան և հասարակական-տնտեսական կյանքում վիթխարի նշանակութ-
յուն ունեցած հայտնագործությունների բովանդակության լուսաբանումը 
չէ, այլ այն, թե որտեղ և երբ են դրանք կատարվել։ Ստորև բերվող աղ-
յուսակում (տե՛ս աղյուսակ) նշված խոշոր հայտնագործությունները կա-
տարվել են քաղաքակրթական համապատասխան մակարդակ ունեցող 
երկրներում թե՛ հին, թե՛ միջնադարյան և ժամանակակից աշխարհում։ 

 
Աղյուսակ 

Մարդկային քաղաքակրթության որոշ ուղենիշային հայտնագործություններ 

                                                                                                                        
իսկ բրոնզը՝ մ.թ.ա. IV հազ. կեսերին Առաջավոր Ասիայի լեռնային շրջաններում. դրանք 
առանցքային դեր են խաղացել Հին աշխարհի քաղաքակրթական գործընթացներում: Եր-
կաթի կիրառման առաջին փորձերն իրականացվել են Փոքր Ասիայում և Կովկասում մ.թ.ա. 
II հազ. ընթացքում, հատկապես՝ նույն հազարամյակի երկրորդ կեսին: 

 

Հայտնագործությունը Երկիրը Տարեթիվը Հեղինակը (ները) 

2 3 4 5 
Պղինձ, բրոնզ Հին 

Հունաստան 
Մ.թ.ա. III հազ.  

Երկաթ Եգիպտոս, 
Շումեր 

Մ.թ.ա. II հազ.  

Պյութագորաս թեորեմը Հին 
Հունաստան 

Մ.թ.ա. VI-V դդ. Պյութագորաս 

Հիդրոստատիկայի հիմնա-
կան օրենքները 

ա) Հին 
Հունաստան 
բ) Ֆրանսիա 

Մ.թ.ա. 287-212 թթ. 
 
XVII դ. 

Արքիմեդ 
 
Բ. Պասկալ 

Էլեկտրականություն ա) Հին 
Հունաստան  
բ) ԱՄՆ 

Մ.թ.ա. VII դ. 
 
XVIII դ. 

Ֆ. Միլետսկի, 
Բ. Ֆրանկլին, 
Ռ. Սիմմեր 

Շարժման օրենքները Անգլիա 1667 թ. Ի. Նյուտոն 
Տիեզերական ձգողության 
օրենքը 

Անգլիա 1666 թ. Ի. Նյուտոն 

Նյութի կառուցվածքի մոլե-
կուլյար տեսությունը 

Իտալիա 1814 թ. Ա. Ավոգադրո 

Քիմիական էլեմենտների 
պարբերական օրենքը 

Ռուսաստան 1869 թ. Դ. Մենդելեև 

Ռենտգենյան 
ճառագայթում 

Գերմանիա 1896 թ. Վ. Գ. Ռենտգեն 

Քվանտային տեսություն Գերմանիա 1896 թ. Մ. Պլանկ 
Հարաբերականության  
ընդհանուր և հատուկ 
տեսություն 

Գերմանիա,  
ԱՄՆ 

1915-1916 թթ. Ա. Էյնշտեյն 

Ինսուլին Կանադա, 
Տորոնտոյի  
համալսարան 

1921-1923 թթ. Բանտինգ, 
Մակլեսդ 

Պենիցիլին Անգլիա 1928-1941 թթ. Ա. Ֆլեմինգ, Է. Չեյն,  
Ու. Ֆլորի 
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Տնտեսական և գիտատեխնիկական մրցակցության մեջ հաղթում էր 
և է մարդկային քաղաքակրթության գանձարանում ավելի շատ ավանդ 
ներդրած երկիրը։ Տնտեսական զարգացումը, բացի վերը նշվածից, ան-
շուշտ, ենթադրում է նաև հանքահումքային ռեսուրսներ, բնակլիմայա-
կան նպաստավոր պայմաններ, ապրանքների և ծառայությունների վա-
ճառքի շուկաներ։ Դրանով էր պայմանավորված հզորացող երկրների 
մրցավազքը XVII-XIX դարերում նոր տարածաշրջաններ, հատկապես 
ռեսուրսաշատ, գրավելու, ազդեցության գոտիները ընդլայնելու համար։ 
Նման պայքար ծավալվել է XX դարում, այն շարունակվում է նաև XXI  
դարում, սակայն ազդեցության ոլորտներ ձեռք բերելու ուժային ձևերը 
լրացվում են «փափուկ ուժի» ներգործության եղանակներով։ Ընդհան-
րացնելով այս հատվածը՝ կարելի է եզրակացնել, որ քաղաքական ինս-
տիտուտները, թեև կարևոր, սակայն միակ գործոնը չեն տնտեսական 
զարգացում ապահովելու համար։ Մանավանդ, ինչպես ապացուցում է 
պատմությունը, ժողովրդավարությունը հաղթում է առավել քաղաքա-
կիրթ երկրներում։ Հիշենք Մ. Նալբանդյանի հանճարեղ դիտարկումը, 
որ միայն ներքին ազատությամբ օժտված քաղաքացիները կարող են 
ձևավորել ժողովրդավարական իշխանություն, եթե անհատի մեջ չկա 
«բռնության և անօրենության տարրը»10։  

Ի թիվս նշված գործոնների՝ հարկ է կարևորել նաև անհատների 
դերը պատմության մեջ. մի օրինակ միայն՝  Սինգապուրյան հրաշքի հե-
ղինակը այդ երկրի երկարամյա ղեկավար Լի Կուան Յուն է, որը ստեղ-
ծել է կառավարման արդյունավետ համակարգ և հրաշալի ավանդույթ-
ներ։ «Պատմությունը, այնուամենայնիվ, ցույց է տալիս, որ սովորական 
և բարեմիտ հաշվարկները կարող են փոխել գերարտասովոր և կարկա-
ռուն անհատները», - գրել է Հ. Քիսինջերը Լ.Կ. Յուի գրքի առաջաբա-
նում11։ Նման անհատները, բարեբախտաբար, եզակի չեն։ 

Չմոռանանք նաև, որ անգամ ինկլյուզիվ քաղաքական ինստիտուտ-
ների պարագայում չի բացառվում ընտրախավի միջամտությունը քաղա-
քական ու տնտեսական գործընթացներին, մանավանդ որ եկամուտնե-
րի անհավասարաչափ բաշխումը համաշխարհային երևույթ է, այն բնո-
րոշ է նաև շատ զարգացած երկրների, անգամ ԱՄՆ-ին12։  

Հարկ է նաև հիշել, որ քաղաքական ինստիտուտները, լինելով հա-
սարակական գիտակցության զարգացման արդյունք՝ ածանցյալ, և թեև 
բազիսային չեն, սակայն, անշուշտ, հանրային կառավարման լծակներով 

                                                 
10 Տե՛ս Նալբանդյան 1985, 472-474։ 
11 Յու. Լի Կուան 2016, 9։ 
12 Տե՛ս Стиглиц 2019, 35-91։ 
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ներազդում են երկրի զարգացման ընթացքի բոլոր դրսևորումների, այդ 
թվում՝ քաղաքակրթական գործոնի վրա։ 

Միառժամանակ օբյեկտիվորեն տեղի ունեցող ժամանակակից գի-
տատեխնիկական առաջընթացը հանգեցնում է հանրային կառավար-
ման զարգացման առնվազն  հետևյալ երկու ուղղություններով. 

– էլեկտրոնային կառավարման սկզբունքների համատարած գործա-
դրում, թվային տնտեսության գերակայության միտումների հաստատում, 

– մասնակցային կառավարման արմատավորում հանրության գի-
տակրթական մակարդակի բարձրացման շնորհիվ՝ սահմանափակելով 
էլիտայի խուսավարելու հնարավորությունները։ Ի դեպ, մասնակցային կա-
ռավարումը միայն խմբային կամ կոլեգիալ կառավարումը չէ, լայն առու-
մով այն ընդգրկում է հանրային որոշումների ընդունման ամբողջ ներ-
կապնակը՝ հանրաքվեները, համապետական և տեղական կառավար-
ման մարմինների ազատ ընտրությունները, ընդդիմությանը վերապահվող 
սահմանադրական իրավասությունները, խոսքի և մամուլի ազատությունը։ 

Իհարկե, հանրային կառավարման և գիտատեխնիկական առաջ-
ընթացի կապը երկկողմանի է, կառավարման համակարգը, հատկապես 
տրամադրվող ֆինանսական ռեսուրսները, գիտնականի դիրքը հասարա-
կական կյանքում կարող են խթանել գիտակրթական համակարգի զար-
գացումը։ Որոշ երկրներ աղքատ են, ոչ պատշաճ չափով զարգացած, որով-
հետև անհրաժեշտ չափով ռեսուրսներ չեն հատկացվում գիտակրթական 
համակարգի զարգացմանը, քանի որ տնտեսության թույլ զարգացման 
հետևանքով չկան այդ ռեսուրսները։ Բարձր զարգացած երկրները ունեն 
դրանք, տրամադրվում են գիտության և կրթության վերելքին, որի շնորհիվ 
ապահովվում է տեխնոլոգիական վերընթաց զարգացում։ Գիտության արդ-
յունքները նման երկրներում պահանջարկված են, իսկ թույլ զարգացած 
երկրներում, որտեղ գերակշռում են տեխնոլոգիաների աճի հանդեպ ոչ 
զգայուն ճյուղերը՝ սննդի արտադրություն, հանքահումքային արդյունա-
բերություն և այլն, գիտության նվաճումներն ակտիվ պահանջարկ չունեն։ 

Թույլ զարգացած երկրները հայտնվում են կախարդական շրջանում. 
գիտատեխնիկական զարգացման համար չկան ռեսուրսներ, իսկ առանց 
տեխնոլոգիաների և բարձր որակավորման կադրերի տնտեսության մեջ 
բեկում չի ապահովվում։ Այս շղթան ճեղքած որոշ երկրներ դարձել են 
զարգացող, անգամ՝ զարգացած (Սինգապուր, Հարավային Կորեա և այլն)։ 
Ուստի աղքատության հաղթահարման բանալին գիտատեխնիկական առա-
ջադիմությունն է, կրթության զարգացումը՝ դրա շնորհիվ է, որ բարձրա-
նում է բնակչության քաղաքակրթական մակարդակը, աճում են քաղաքա-
կան ինստիտուտները, դառնում ինկլյուզիվ, տիրապետող է դառնում 
մասնակցային կառավարումը։ Այսպիսով, երկրի աղքատության հաղթա-
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հարման ելակետը գիտակրթական համակարգի և տեխնոլոգիական ան-
ընդհատ առաջընթացն է։  

 
Տնտեսական զարգացման տրամաբանությունը. ինչպես հաղթա-

հարել աղքատությունը 
Հարկ չկա անդրադառնալու դասագրքային ճշմարտություններին՝ 

մարդկային ռեսուրսների, կապիտալի անհրաժեշտությանը, դրանց ապա-
հովմանը։ Այստեղ կկարևորվեն արդի ժամանակաշրջանում տնտեսական 
զարգացման համար խիստ արդիական տեխնոլոգիական զարգացման 
խնդիրը և հանրային կառավարման կատարելագործումը, ընդ որում՝ 
երկրորդը, ինչպես նշվել է, առաջինի համար էական նախադրյալ է։ 

Արդի աշխարհում տիրապետող նոր հանրային կառավարման հա-
մատեքստում ավանդական սկզբունքները միախառնված են գործարար 
կառավարման բաղադրիչներին, և այս առումով կարևորվում են ռազ-
մավարական կառավարումը, գործադիր իշխանության ձգտումը՝ լինելու 
նախաձեռնողական և խթանիչ միջավայր ստեղծող՝ միտված տեխնոլո-
գիական զարգացման ապահովմանը։ 

Ռազմավարական կառավարումը հնարավորություն է երկրի ներքին 
ու արտաքին միջավայրերի հանգամանալից վերլուծության ու գնահատ-
ման արդյունքում, հատկապես՝ հաշվի առնելով ուժեղ ու թույլ կողմերը, 
հնարավորությունները և սպառնալիքները, այսինքն՝ մանրակրկիտ SWOT 
վերլուծության հիման վրա որոշելու տեսլականը մինչև 10 տարվա կտրված-
քով, այդպիսով ունենալու երկրի տնտեսական, սոցիալական, անվտան-
գային զարգացման հեռանկարային ծրագիր՝ հիմնավորված անհրաժեշտ 
ռեսուրսներով։ 

Մի անգամ էլ շեշտենք, որ ռազմավարության առանցքը գիտա-
կրթական համակարգի և տեխնոլոգիական զարգացման ապահովումն է, 
քանի որ, ինչպես վերը նշվեց, դրանք, մանավանդ արհեստական ինտե-
լեկտի և ռոբոտիզացիայի դարաշրջանում աղքատության հաղթահարման, 
երրորդ աշխարհից առաջինը փոխադրվելու կարևորագույն գործոններն են։ 

Ծրագրի մշակումից հետո անհրաժեշտ է սահմանել դրա իրա-
գործման և մոնիտորինգի գործիքակազմը։ Այս առումով գոյություն ունեն 
բոլոր երկրների համար ստանդարտ խաղի կանոններ, մասնավորապես՝ 
օրենսդրորեն կարգավորվող հարկաբյուջետային, դրամավարկային, գոր-
ծարարության խթանման, նպաստավոր ներդրումային միջավայրի ձևա-
վորման, մաքսային և այլ քաղաքակրթությունների մշակման ու իրագործ-
ման, որոնք, սակայն, բավարար չեն տնտեսական զարգացում ապահո-
վելու համար։ Հիմնավոր ու խթանիչ օրենսդրական բազան չափազանց 
կարևոր է, բայց ոչ պակաս էական է նաև գործադիր իշխանության նա-
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խաձեռնողականությունը՝ սահմանելու հեռանկարային և իրավիճակա-
յին կարևորագույն խնդիրներ և ձգտել լուծելու դրանք։ Իսկ այդ խնդիր-
ները յուրաքանչյուր երկրում յուրօրինակ են՝ պայմանավորված հանքա-
հումքային, բնակլիմայական, մարդկային առկա ռեսուրսներով, ազգային 
ավանդույթներով, աշխարհաքաղաքական միջավայրով։ Ուստի յուրաքանչ-
յուր երկրի գլխավոր խնդիրն է գտնել աշխատանքի միջազգային բաժան-
ման համակարգում իր հարաբերական, սակայն մրցունակ առավելությունը, 
այն դարձնել տնտեսական քաղաքակրթության առանցք և դրա շուրջ 
կառուցել ողջ սոցիալ-տնտեսական համակարգի զարգացման փոխկա-
պակցված գերակայությունները, որոնց ամբողջությունը՝ լուծման ենթա-
կա խնդիրների համալիրով, կկազմի տնտեսական ու սոցիալական զար-
գացման ռազմավարության որոշակիացված բովանդակությունը։ Հա-
յաստանի Հանրապետության համար այն խիստ ընդհանրացված սխե-
մատիկ տեսքով կարող է ներկայացվել գծանկարով (տե՛ս գծանկար)։  

Բերված գծանկարում յուրաքանչյուր բաղադրիչ՝ քառակուսու ներ-
սում, թե դրսում, ունի կարևոր սիներգիկ նշանակություն ամբողջ համա-
կարգի վերընթաց զարգացման համար, ուստի դրանց նախագծումը և 
գործարկումը հանրային կառավարման առումով չափազանց էական հիմ-
նախնդիր են։ 

Ակնհայտորեն նշված հիմնախնդիրների լուծումը մեծապես պայ-
մանավորված է քաղաքական ինստիտուտների հասունության աստիճա-
նով, որը, ինչպես վերը լուսաբանվել է, քաղաքակրթական զարգացման 
արդյունք է, բայց նաև հետադարձ կապի սկզբունքով ներազդում է հան-
րային առաջընթացի բազային բաղադրիչների վրա։ Իսկ հանրային կա-
ռավարումը, բացի գիտություն լինելուց, նաև արվեստ է, կառավարիչը՝ 
իբրև քաղաքական ինստիտուտի ներկայացուցիչ, տիրապետելով գիտե-
լիքների որոշակի պաշարի, պետք է ունենա ներուժային հնարավորութ-
յուններ՝ արագ հաշվի առնելու տնտեսական ու քաղաքական միջավայ-
րի ստեղծած հնարավորությունները, իր կազմակերպության ունեցած հա-
րաբերական առավելությունները և ընդունի հաջողության տանող կառա-
վարչական որոշումներ։ Դրանք վերաբերում են թե՛ ընտրությանը, թե՛ 
դրա իրագործման գործիքակազմի սահմանմանը։ 

Կարելի է պնդել, որ աշխարհում չկա երկիր, որը բացարձակապես 
զուրկ լինի ռեսուրսներից, բնակչությունը՝ ճակատագրով դատապարտ-
ված աղքատության, իսկ տնտեսական զարգացման ցածր մակարդակը 
և բնակչության աղքատությունը հետևանք են հավաքական կամ միջին 
քաղաքակրթական ոչ պատշաճ մակարդակի ու դրանով պայմանավոր-
ված՝ քաղաքական ինստիտուտների անհրաժեշտ չափով հասունության, 
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որը հնարավորություն չի ընձեռում արդյունավետորեն իրագործելու հանրա-
յին կառավարումը։ 

Գծանկար 
ՀՀ տնտեսական զարգացման ռազմավարության տրամաբանությունը և կառուցվածքը 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԸ 

 
 Յուրի Սուվարյան  

 
Ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ գոյություն ունի տեսակետ, 

ըստ որի՝ արդի աշխարհի որոշ երկրների սոցիալ-տնտեսական անբարե-  
նպաստ զարգացման մակարդակը հաղթահարելու դեղատոմսը համարում  
են գերակտիվ քաղաքական ինստիտուտների վերափոխումը ներառականի, 
որոնց բնորոշ են բազմակարծությունը և կենտրոնացվածությունը, և որոնք 
իշխանությունը վերապահում են անձանց լայն շրջանակի ու կանխում գե-
րակտիվ տնտեսական ինստիտուտների ստեղծումը՝ իրենց բնորոշ բացա-
սական դրսևորումներով։ Մինչդեռ պատմական փորձը և տնտեսական  
զարգացման միտումների տրամաբանական վերլուծությունը ապացուցում 
են, որ քաղաքական ինստիտուտները, թեև կարևոր, սակայն միակ գործոնը 
չեն տնտեսական զարգացում ապահովելու համար։ Ժողովրդավարությունը 
հաղթում է առավել քաղաքակիրթ երկրներում, քանի որ քաղաքական ինս-
տիտուտները հասարակական գիտակցության զարգացման արդյունք են։ 
Գիտատեխնիկական առաջադիմության, կրթության զարգացման շնորհիվ 
բարձրանում է բնակչության քաղաքակրթական մակարդակը, աճում են քա-
ղաքական ինստիտուտները, դառնում ինկլյուզիվ, տիրապետող է դառնում 
մասնակցային կառավարումը։ Ուստի երկրի աղքատության հաղթահարման 
ելակետը գիտակրթական համակարգի և տեխնոլոգիական անընդհատ առաջ-
ընթացն է։ Այս տրամաբանությամբ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
ռազմավարության առանցքը կարող է լինել գիտության, կրթության և տեխ-
նոլոգիական վերելքի ապահովումը: Դրա շնորհիվ կզարգանան հեռանկա-
րային ոլորտներով մշակող արդյունաբերությունը, ինտենսիվ զարգացող գի-
տատար գյուղատնտեսությունը, հանքահումքային էկոլոգիապես անվտանգ 
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և ավարտուն ցիկլով արդյունաբերությունը, ծառայությունների մրցունակ և 
ժամանակակից ճյուղերը։ 

Բանալի բառեր՝ քաղաքական ինստիտուտներ, տնտեսական զարգա-
ցում, աղքատություն, գիտակրթական համակարգ, հանրային կառավարում, 
ավտորիտար և ժողովրդավարական երկրներ, պետություն: 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ 
 

Юрий Суварян  
 

В современной экономической науке существует точка зрения, со-
гласно которой для преодоления неблагоприятного уровня социально-
экономического развития некоторых стран современного мира необходи-
ма трансформация экстрактивных политических институтов в инклюзив-
ные, которые являются достаточно плюралистическими и централизован-
ными. Они, распределяя власть среди широкого круга лиц, предотвра-
щают создание сверхактивных экономических институтов с характерны-
ми для них отрицательными проявлениями. 

Однако исторический опыт и логический анализ тенденций эконо-
мического развития доказывают, что политические институты не являют-  
ся единственным фактором для обеспечения экономического развития. 
Демократия побеждает в более цивилизованных странах, так как поли-
тические институты являются результатом развития общественного соз-
нания. Вследствие научно-технического прогресса, развития образования 
повышается цивилизационный уровень населения, возрастает число по-
литических институтов, которые становятся инклюзивными, господствует 
партисипативное управление. Таким образом исходным пунктом преодо-
ления бедности страны является непрерывный прогресс научно-образо-
вательной системы и технологий. Исходя из этого стержнем стратегии со-
циально-экономического развития РА должно быть обеспечение роста науки, 
образования и технологий, и на этой базе будут развиваться перспектив-
ные отрасли обрабатывающей промышленности, интенсивно растущее 
наукоемкое сельское хозяйство, экологически безопасная горнодобываю-
щая промышленность, современные и конкурентные сферы услуг. 

Ключевые слова ‒ политические институты, экономическое раз-
витие, бедность, научно-образовательная система, общественное управ-
ление, авторитарные и демократические страны, государство. 
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ECONOMIC DEVELOPMENT AND POLITICAL INSTITUTIONS 
 

Yuri Suvaryan  
 

In modern economics, there is an approach used in some countries, that as 
prescription for overcoming unfavorable socio-economic development is consid-
ered the transformation of hyperactive political institutions into inclusive ones, 
characterized by pluralism and centralization where the power belongs to the wide 
range of individuals, that prevents the creation of hyper-active economic ins-
titutions with typical negative manifestations. However, historical experience and a 
logical analysis of economic development trends prove that political institu-tions are 
important, but are not the only factor for ensuring economic develop-ment. 
Democracy wins in the most civilized countries, as political institutions are the 
result of the development of public consciousness. Due to scientific and technical 
progress and development of education, the civil level of the population is rising, 
political institutions are developing and becoming inclusive, participa-tory 
governance becomes pos-sesive. Therefore, the starting point for overco-ming 
poverty is the continuous advancement of the scientific and educational system and 
technology. Based on this, the axis of socio-economic development strategy could 
be the provision of scienctific, educational and technological development, which 
will lead to the development of prospective industries, intensely developing 
science-based agriculture, ecologically safe mining industry with complete cycle, 
competitive and modern service. 

Key words ‒ political institutions, economic development, poverty, 
scienctific-educational system, public administration, authoritarian and democratic 
countries, state. 
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Ներածություն 
Ժամանակակից հասարակության մեջ քաղաքակրթական զարգա-

ցումների հիմքում տեղեկատվական գործընթացներն են, որոնցում վճռո-
րոշ դերակատարություն ունեն տեղեկատվական և հեռահաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաները: Դրանց ներդրումը տարբեր բնագավառներում 
նպաստում է կրթության տեղեկատվայնացմանը, որն ուսուցման գործըն-
թացի բարեփոխման ու արդիականացման կարևոր պայման է:  

Տարբեր երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ կրթության ոլորտում ՏՀՏ 
ներդրումն ու արդյունավետ կիրառումն ուղղակիորեն կախված են պետա-
կան աջակցությունից: Պետական քաղաքականությունն այս ոլորտում, առա-
ջին հերթին, պահանջում է անհրաժեշտ օրենսդրանորմատիվային դաշտի 
ձևավորում և դրա հետևողական կիրառում:  

Նշենք, որ ՀՀ-ում կրթության ոլորտը կարգավորող օրենսդրաիրա-
վական դաշտը ձևավորվում է Սահմանադրության, Հանրապետության նա-
խագահի հրամանագրերի, ոլորտը կարգավորող օրենքների, որոշումների, 
հրամանների և այլնի հիման վրա: Այս առումով առանցքային է «Կրթութ-
յան մասին» ՀՀ օրենքը, որն ընդունվել է դեռևս 1999 թ.: Այստեղ ներկա-
յացված են կրթության բնագավառի պետական քաղաքականության ընդ-
հանուր դրույթները` նպատակներ, սկզբունքներ, կրթական իրավունքի 
պետական երաշխիքներ, կրթական համակարգ, դրա կառավարում և այլն:  

Կարևորվում է նաև ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտի պետական կարգավորումը, 
որը, սկսած 2000 թ., Կառավարությունը ճանաչել է տնտեսության զարգաց-
ման գերակա ճյուղերից մեկը: Աներկբայորեն կարող ենք ասել, որ կրթութ-
յան ոլորտում առկա մարտահրավերները և զարգացման անհրաժեշտությու-
նը պահանջում են ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի անընդ-
հատ կատարելագործում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օրենքի 
ընդունումից բավական ժամանակ է անցել, ինչպես նաև և՛ կրթության, և՛ 
ՏՏ ոլորտները դինամիկ ու արագ զարգացող են, իսկ արտաքին միջավայ-
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րը՝ անորոշ, ապա վերջիններիս արագ արձագանքելու նպատակով ան-
ընդհատ անհրաժեշտություն է առաջանում կատարելագործելու ոլորտնե-
րը կանոնակարգող դաշտը՝ ընդհուպ կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրմանն 
ու կիրառմանն ուղղված  նորմատիվային ակտերի ընդունումը։  

Ինչպես նշեցինք, կրթության ոլորտում ՏՀՏ կիրառման ու կրթութ-
յան տեղեկատվայնացման գործընթացի հաջողության կարևոր նախա-
պայմաններից մեկն էլ օրենսդրաիրավական դաշտի առկայությունն է, որը 
մի կողմից՝ պետք է նպաստի կրթության ոլորտի տեղեկատվայնացման 
արդյունավետ գործընթացին, ապահովի կրթության մատչելիությունն ու 
հասանելիությունը հասարակության բոլոր շերտերի համար, իսկ մյուս 
կողմից` նպաստի հասարակական կյանքում տեղեկատվության, գիտելիքի 
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերի մեծացմանն ու արդյունավետ 
օգտագործմանը՝ ձևավորելով «տեղեկատվական հմտություններ»: Տեղե-
կատվական հմտությունները հնարավորություն կտան սովորողներին կա-
տարելու ինքնուրույն աշխատանք, այն է՝ յուրացնելու մասնագիտական 
կրթական ծրագիրն ուսումնաճանաչողական գործունեության որոշակի հա-
մակարգով, որտեղ դասախոսը, որպես ուղղորդող, իրականացնում է պլա-
նավորում և արդյունքների գնահատում։ Այս հմտությունները պահանջ-
վում են, որ մարդը տեղեկատվական դարաշրջանում կարողանա որոնել, 
գտնել, մշակել անհրաժեշտ ու հավաստի տեղակատվություն, վերլուծել 
այն և, իհարկե, փոխանցել: Հատկապես կարևորվում է դասավանդողի 
դերը. նա պետք է կարողանա սովորողներին փոխանցել ճիշտ կողմնո-
րոշվելու կարողություններն ու հմտությունները։  

Կատարելով կրթական ոլորտի օրենսդրական դաշտի վերլուծութ-
յուն՝ ակնհայտ է, որ հատկապես մասնագիտական ուսումնական հաստա-
տությունները ՏՀՏ կիրառելու հարցում որևէ սահմանափակում չունեն1: 
Գործող օրենսդրությունն ընդամենը օժանդակում է կրթության ոլորտում 
ՏՀՏ կիրառման ակտիվացմանը և կրթության տեղեկատվայնացման մա-
կարդակի բարձրացմանը:  

Ըստ ուսումնասիրությունների՝ ՀՀ-ում ՏՀՏ կիրառում են անխտիր 
բոլոր ուսումնական հաստատությունները կրթական բոլոր մակարդակնե-
րում՝ հանրակրթությունից մինչև հետբուհական: Գործող նորմատիվային 
դաշտը հնարավորություն է տալիս իրականացնելու կրթության տեղեկա-
տվայնացում, սակայն մի շարք փաստաթղթեր հընթացս կորցնում են իրենց 
արդիականությունը՝ կապված ՏՏ ոլորտի արագ զարգացման հետ:  

Հետևաբար՝ կարող ենք փաստել, որ օրենսդրորեն պետք է սահման-
վեն ուսումնական հաստատությունների կողմից ՏՀՏ մշակման, ուսումնական 
                                                 

1 «ՀՀ կրթության մինչև 2030 թ. զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու 
մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության որոշում: 
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գործընթացում դրանց կիրառման, տրամադրման, էլեկտրոնային փոխհա-
րաբերությունների կարգավորման կանոններ: Ավելին, գործող օրենսդրու-
թյունը չի նպաստում կրթության ոլորտի տեղեկատվայնացման գործընթա-
ցի ակտիվացմանը, էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցմանը, տեղե-
կատվական հասարակության ձևավորմանը, իսկ տեղեկատվական և հե-
ռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները շարունակական և բուռն զարգա-
ցում են ապրում՝ թափանցելով հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներ: 
Այսպիսով՝ կրթության ասպարեզում ՏՀՏ ստեղծման, ներդրման և  կիրառ-
ման իրավական կարգավորման հարցերն ակնհայտորեն հետ են մնում 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումից, ուստի անհրաժեշտ  
է ձևավորել ՀՀ կրթության ոլորտի տեղեկատվայնացման ազգային հա-
յեցակարգ, որի ընդունումն ու հետևողական կիրառումը թույլ կտան 
առավել արդյունավետ դարձնել կրթության ոլորտում ՏՀՏ կառավարման 
գործընթացը: Առաջարկվող հայեցակարգը պետք է հիմնված լինի ՀՀ-ում 
կրթության և ՏՏ ոլորտը կարգավորող օրենսդրանորմատիվային ակտե-
րի, զարգացման ռազմավարության և այլ ծրագրերի վրա:  

Կրթության ոլորտի տեղեկատվայնացման ազգային հայեցակարգը 
որպես դրույթների ամբողջություն, պետք է հիմնվի Սահմանադրության 
վրա՝ բովանդակելով կրթության բոլոր մակարդակներում տեղակատվայ-
նացման գործընթացի հիմնական նպատակը, խնդիրները, սկզբունքներն 
ու ուղղությունները: Կրթության տեղեկատվայնացումը երկրում հասարա-
կության տեղեկատվայնացման գործընթացի ամենակարևոր տարրերից 
մեկն է, քանի որ այն գիտելիքներն ու հմտությունները, որոնք ձեռք են  
բերվում ՏՀՏ կիրառմամբ կրթության ընթացքում, հետագայում որոշիչ են 
դառնալու հասարակության զարգացման գործընթացներում: 

Անդրադառնալով «տեղեկատվայնացում» եզրույթին՝ նշենք, որ դրա  
ամբողջական սահմանումն առաջին անգամ տվել է ակադեմիկոս Ա.Պ. Եր-
շովը: Նրա բնորոշմամբ՝ տեղեկատվայնացումը միջոցառումների համալիր 
է՝ ուղղված հավաստի, սպառիչ և արդիական գիտելիքների լիարժեք օգտա-
գործման ապահովմանը մարդկանց գործունեության բոլոր ոլորտներում2:  

Ինչպես ներկայացնում են պրոֆեսորներ Ս.Գ. Գրիգորևը և Վ.Վ. Գրին-
շկունը, կրթության տեղեկատվայնացումը գիտագործնական գործունեու-
թյան ոլորտ է՝ նպաստելու տեղեկատվության հավաքման, պահպանման, 
մշակման և տարածման մեթոդների ու միջոցների կիրառմանը, առկա և 
ձևավորվող նոր գիտելիքների համակարգմանը՝ կրթության և դաստիա-
րակության հոգեբանական-մանկավարժական նպատակներին հասնելու 
շրջանակներում3:  
                                                 

2 Ершов 2006, 14: 
3 Григорьев 2005, 14. 
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Կառավարության՝ «Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեության տեղեկատվայնացման 
և տեղական տեղեկատվական հասարակության զարգացման քաղաքա-
կանության» հայեցակարգում (2014 թ.) նշվում է. «Տեղեկատվայնացումը հա-
սարակության զարգացման բնականոն օրինաչափություն է, նրա առաջըն-
թացի անհրաժեշտ պայման: …տեղեկատվայնացումը տեղեկատվական ռե-
սուրսների կազմավորման և օգտագործման հիման վրա քաղաքացինե-
րի, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների, կազմակերպությունների և հասարակական միավորումների տեղե-
կատվական պահանջների բավարարման և իրավունքների իրացման հա-
մար օպտիմալ պայմանների ստեղծման սոցիալ-տնտեսական և գիտա-
տեխնիկական կազմակերպչական գործընթաց է»4: 

Նշենք նաև, որ հայրենական գրականության մեջ «կրթության տեղե-
կատվայնացում» հասկացության համապարփակ սահմանում դեռևս չկա: 
Հետևաբար՝ առաջարկվող հայեցակարգում անհրաժեշտ է ձևակերպել 
«կրթության տեղեկատվայնացում» հասկացության սահմանումը՝ վեր-
ջինս դիտարկելով ոչ միայն որպես նոր կրթական տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների զուտ մշակում և կիրառում, այլև մի ամբողջ կենսապարբե-
րաշրջան՝ պլանավորման, հետազոտության, մշակման, ՏՏ ստեղծման, 
ներդրման, զարգացման և զանգվածային կիրառման գործընթաց: Ըստ 
այդմ՝ ի վերջո ապահովվում է կրթական գործընթացի յուրաքանչյուր մաս-
նակցի ուսուցման, ուսումնառության և գործունեության պայմանների բարե-
լավմանն անհրաժեշտ տեղեկացվածության մակարդակ՝ կրթական ազգա-
յին համակարգի բոլոր ձևերում: 

Այսպիսով՝ կրթության տեղեկատվայնացումը կրթական տեղե-
կատվական ռեսուրսների հավաքման, մշակման, օգտագործման և տա-
րածման հիման վրա կրթական գործընթացի բոլոր մասնակիցների  
գիտակրթական-տեղեկատվական պահանջների բավարարման համար 
անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումն է: 

Կրթության ոլորտի տեղկատվայնացման հայեցակարգը, որպես պաշ-
տոնական փաստաթուղթ, պետք է ներկայացնի կրթության ազգային հա-
մակարգի առջև ծառացած խնդիրների լուծման հնարավոր ուղիները՝ ըստ 
ՏՀՏ արդյունավետ կիրառման համակարգված ու փոխկապակցված մե-
թոդների:  

                                                 
4 «Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-

րի գործունեության տեղեկատվայնացման և տեղական տեղեկատվական հասարակու-
թյան զարգացման քաղաքականության» հայեցակարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, 
հաստատվել է 19.03.2014 թ., էլ. աղբյուր՝ https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_ 
voroshum/2104/03/11-20_1ardz.pdf. 
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Սահմանադրությունում նշված է. «Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթութ-
յան իրավունք»5: Հետևելով Սահմանադրությանը՝ կրթության տեղեկատ-
վայնացման ազգային հայեցակարգի գլխավոր նպատակը պետք է համա-
րել կրթության բոլոր մակարդակներում ու ձևերում կրթական գործընթացի 
մասնակիցների լիարժեք և արդյունավետ մասնակցության ապահովումը, 
որը հնարավոր է իրագործել ըստ հետևյալ քայլերի. 

 հասարակության բոլոր անդամների համար, անկախ բնակության 
վայրից, որակյալ կրթություն ստանալու հավասար հնարավորությունների 
ստեղծում՝ ազգային և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան. 

 կրթության միջոցով այնպիսի անհատների ձևավորում, որոնք 
հարմարեցված կլինեն տեղեկատվական հասարակության կյանքին՝ դրա 
բոլոր հնարավորություններով, սպառնալիքներով, մարտահրավերներով և 
ռիսկերով հանդերձ: 

Ինչ վերաբերում է կրթության տեղեկատվայնացման հայեցակարգի 
իրագործմանը, ապա այս առումով, կարծում ենք, պետք է լուծել մի շարք 
խնդիրներ, մասնավորապես՝ անհրաժեշտ կրթական ռեսուրսների և ծա-
ռայությունների, մոդելների և մեթոդների մշակում ու արդյունավետ կիրա-
ռում, ինչպես նաև մասնագետների պատրաստում: 

Առաջարկվող հայեցակարգը համալիր բնույթ է կրում, որը պահան-
ջում է համաձայնեցված գործողություններ կրթական համակարգի բոլոր 
ուղղություններով: Նախևառաջ, անհրաժեշտ է արդյունավետորեն հա-
մադրել կրթական գործընթացի նոր՝ արդիական և ավանդական ձևերը: 
Հայեցակարգն իրագործելիս կրթական գործընթացում նոր ձևերի և մե-
թոդների ներդրման առումով հարկ է խուսափել ծայրահեղ մոտեցումնե-
րից, մասնավորապես՝ չպետք է իրականացնել կրթական գործընթացի 
ավանդական ձևերի ամբողջական կամ մասնակի չարդարացված փոխա-
րինում: Այստեղից էլ առաջ է գալիս մյուս հանգամանքը՝ շահադրդման 
ձևերի և վարչական մեթոդների համադրության անհրաժեշտությունը: 

Այսպիսով՝ առաջարկվող հայեցակարգի արդյունավետ իրագործման 
նպատակով պետք է նախապես մշակել միջոցառումների ծրագիր, որի 
շնորհիվ հնարավորություն կընձեռվի ապահովելու՝ 

1) բնակչության համար որակյալ կրթական ծառայություններ ստա-
նալու հավասար պայմաններ՝ ըստ այդմ ձևավորելով տեղեկատվական 
հասարակության պահանջները բավարարող անհատներ, 

2) էլեկտրոնային կրթական ծառայություններից օգտվելու հասանե-
լիություն բնակչության մեծամասնության համար,  

                                                 
5 ՀՀ Սահմանադրություն (2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով), ընդուն-

վել է 06.12.2015 թ., հոդված 39: 
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3) միասնական կրթական միջավայր՝ ՏՀՏ կիրառմամբ, որտեղ լայ-
նորեն կներդրվի հեռավար կրթությունը,  

4) ուսումնական նյութերի տպագրման մակարդակի էական նվա-
զում՝ ի հաշիվ էլեկտրոնային ռեսուրսների: 

Հայեցակարգով նախատեսված նպատակներին հասնելու համար 
անհրաժեշտ է իրականացնել կրթության տեղեկատվայնացման հետևյալ 
հիմնական միջոցառումները՝ ըստ կրթական ձևերի: 

Հանրակրթության ոլորտի մասնակիցները պետք է ստանան գիտե-
լիքներ և հմտություններ ՏՀՏ կիրառման վերաբերյալ, ՏՀՏ կառուցվածքի 
վերաբերյալ և մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներում ՏՀՏ դե-
րի և նշանակության վերաբերյալ: Այնուհետև գիտելիքներն ու հմտություն-
ները, որոնք դպրոցականները ձեռք են բերում հանրակրթական ուսումնա-
կան հաստատություններում, պետք է է՛լ ավելի զարգացնել մասնագիտա-
կան կրթություն ստանալիս: Այսինքն՝ միջնակարգ կրթություն ստացած 
աշակերտը պետք է սահուն տիրապետի վերոնշյալ հմտություններին: 
Իսկ մասնագիտական կրթության ժամանակ ՏՀՏ կիրառման գիտելիք-
ներն ու հմտությունները, որոնք ստացել են հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում, պետք է զարգացնել և ամրապնդել շնորհիվ ՏՀՏ 
առավելագույն կիրառման: 

Մասնագիտական կրթության տեղեկատվայնացման ժամանակ պետք 
է իրականացնել հետևյալ քայլերը. 

1. Ուսումնական գործընթացում առավելագույնս կիրառել տեղեկա-
տվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ՝ կրթության արդյու-
նավետության բարձրացման և հասանելիության նպատակով, հաշվի առնե-
լով նաև այն հանգամանքը, որ ՏՀՏ կիրառումը հնարավորություն է տալիս 
կրճատելու այնպիսի ռեսուրսներ, ինչպիսիք են ուսումնական տարածքնե-
րը, տպագիր մասնագիտական գրականության քանակը, դասավանդման 
ժամանակը և այլն: Բացի այդ, նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների  
կիրառմամբ նյութի մատուցումը ավելի հասանելի և դյուրըմբռնելի է:  

2. Ե՛վ նախնական, և՛ միջին, և՛ բարձրագույն մասնագիտական  
հաստատություններում սովորողները պետք է ստանան հատուկ մասնա-
գիտական գիտելիքներ ու հմտություններ՝ ՏՀՏ-ն իրենց մասնագիտական 
գործունեության ժամանակ կիրառելու վերաբերյալ: 

Այսպիսով, կարծում ենք, առաջարկվող հայեցակարգի ընդունումն  
ու կիրառումը հնարավորություն կտան ապահովելու մի շարք արդյունքներ, 
որոնք ներկայացված են աղյուսակի տեսքով (աղյուսակ): 

Հայեցակարգի իրականացման շրջանակում կարևորում ենք նաև 
դրա ֆինանսական կողմը, որը լուծելու նպատակով, կարծում ենք, անհրա-
ժեշտ է  ապահովել բոլոր արտաքին սուբյեկտների համագործակցությունն 
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ու հնարավոր աջակցությունը, մասնավորապես՝ պետական բյուջեից հատ-
կացումներ, արտաբյուջետային ֆինանսավորում, հայրենական և արտա-
սահմանյան կազմակերպությունների, բարեգործական հիմնադրամների, 
հասարակական կազմակերպությունների միջոցների ներգրավում և այլն: 

Ինչպես ցանկացած այլ ծրագրի, այնպես էլ այս հայեցակարգի իրա-
կանացման ժամանակ պահանջվում է ճիշտ ընտրել այն գործոնները, որոնք 
ինչ-որ չափով կարող են ազդել դրա արդյունավետության վրա:  

Այսպիսով՝ կրթության տեղեկատվայնացման և տվյալ ոլորտում ՏՀՏ  
կիրառման մակարդակի վրա ազդող կարևոր գործոններից են մասնագի-
տական որակավորման պակասը և տեղեկատվայնացման ենթակառուց-
վածքի առկայությունը: Ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդ-
յունքում պարզվել է, որ երկրորդ գործոնը Հայաստանում բավարար չա-
փով զարգացած է, իսկ ինչ վերաբերում է առաջինին, ապա այս առումով 
անելիքներ շատ կան: Մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է, որ բոլոր մակար-
դակներում և կրթաձևերում դասավանդողները մասնակցեն համապա-
տասխան որակավորման և վերապատրաստման դասընթացների, որոնք 
կարող են կազմակերպվել ինչպես աշխատավայրերում, այնպես էլ տար-
բեր ուսուցման կենտրոններում՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ  
պետությունը նույնպես իրականացնում է համանման ծրագրեր: Անշուշտ, 
դասավանդողների դերակատարությունը որոշիչ է կրթության արդյունա-
վետության և որակի բարձրացման գործում, ուստի մշտական ուշադրութ-
յունը նրանց որակավորման և վերապատրաստման խնդիրներին հարկա-
վոր է, ինչպես աշխատանքի ընդունվելիս, այնպես էլ դրա ընթացքում: 

Հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների սղությունը՝ կարևորվում է 
նաև ինքնակրթության հարցը: Ինչ վերաբերում է դասավանդողներին շա-
հադրդելու հիմնախնդրին, ապա դա, ինչպես ցույց են տվել ուսումնասի-
րությունները, պակաս կարևոր չէ, քանի որ նույնիսկ կրթական հաստա-
տությունների՝ համապատասխան տեխնոլոգիաներով հագեցած լինելու 
պարագայում հաճախ դրանցից օգտվողների թիվը շատ փոքր է: Հետևա-
բար՝ դասավանդողները պետք է շահագրգռված լինեն կրթության ոլոր-
տում ՏՀՏ արդյունավետ կիրառման գործում: 

Ամփոփելով առաջարկվող հայեցակարգին առնչվող հիմնախնդիր-
ների քննարկումը, պետք է նշել, որ տեղեկատվական հասարակության 
լիարժեք անցման գործընթացի հիմքում դրա բոլոր անդամների՝ ՏՀՏ 
արդյունավետ կիրառման վերաբերյալ գիտելիքների ու հմտությունների 
տիրապետումն է՝ ըստ կրթության ազգային համակարգի կողմից առա-
ջադրվող պահանջներին: Նշենք, որ Հայաստանում կրթության տեղեկա-
տվայնացման գործընթացն սկզբնավորվել է դեռևս խորհրդային տարինե-
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րին: Ըստ ուսումնասիրությունների՝ դրա զարգացման պատմությունը կա-
րելի է բաժանել հետևյալ փուլերի. 

 

 
 
Գծապատկեր 3.1.2. ՀՀ կրթության տեղեկատվայնացման գործընթացի ձևավորման և 

զարգացման փուլերը6 
 

Որպես հաջորդ՝ V փուլ, կարող են համարվել առաջարկվող՝ ՀՀ 
կրթության տեղեկատվայնացման ազգային հայեցակարգի ընդունման 
և իրագործման գործընթացները, որոնց նախադրյալները հիմնականում 
առկա են մեր երկրում: 

Այսպիսով, ՀՀ-ում իրականացվել են որոշակի աշխատանքներ 
քննարկվող խնդրի ուղղությամբ, սակայն դրանք դեռևս բավարար չեն, և 
շարունակական ու հետևողական միջոցառումների անցկացումն անհրա-
ժեշտություն է, մասնավորապես՝  

1.  Կրթական և դաստիարակության գործընթացների, ինչպես նաև 
ուսումնական հաստատություններում գիտական հետազոտությունների տե-
ղեկատվայնացում՝ հիմնարար և կիրառական հետազոտությունների իրա-
կանացում, բարձրագույն կրթության տեղեկատվայնացման գործընթացի 
գիտամեթոդական աջակցություն: Կրթության տեղեկատվայնացման ոլոր-
տում գիտական գործունեությունը կարգավորող գիտատեխնոլոգիական 
միասնական քաղաքականության մշակման նպատակով համապատաս-
խան մարմնի հիմնադրում, որը կիրականացնի կրթության տեղեկատվայ-
նացման գործընթացը՝ հայեցակարգի կիրառմամբ: 

                                                 
6 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը: 
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2. Բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգի ժամանա-
կակից տեղեկատվական միջավայրի առկայություն, որի արդյունավետ 
օգտագործմանը կնպաստի կրթության տեղեկատվայնացման կազմակեր-
պական ենթակառուցվածքների ստեղծումը՝ ապահովելով հատկապես 
բարձրագույն կրթության տեղեկատվայնացման գործընթացի իրականացում: 

Այսպիսով, ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ առաջարկվող հայե-
ցակարգի ընդունումը, դրա հետևողական կիրառումը հասարակության մեջ 
կձևավորեն «տեղեկատվական հմտություններ»՝ ըստ որոնց ՀՀ-ում կբարձ-
րանա կրթության արդյունավետության մակարդակը: 

 
Աղյուսակ  

 
Առաջարկվող՝ կրթության տեղեկատվայնացման ազգային հայեցակարգի ընդունման  

և իրագործման ակնկալվող արդյունքներ7 
 

N Ակնկալվող 
արդյունքներ 

Նկարագրություն 

1.  Սոցիալ-
տնտեսական  

• կրթության համակարգի ներուժի պահպանում և զարգացում 
• կրթության արդյունավետության և որակի բարձրացում 
• բարձրագույն և հետբուհական կրթության կառուցվածքային վերա-

կազմավորում՝ տնտեսական և սոցիալական բարեփոխումներին 
համապատասխան 

• կրթության անհատականացում 
• ուսանողների և գիտամանկավարժական անձնակազմի միջ-

ազգային ակադեմիական շարժունության ակտիվացում 
• ազգային կրթական համակարգի թափանցիկության ապահովում և 

դրա ինտեգրում համաշխարհային կրթական միջավայրին 
2.  Գիտատեխ-

նիկական  
• կրթության համակարգի տեղեկատվական ենթակառուցվածքի 

ստեղծում 
• կրթության կառավարման տեղեկատվական-վերլուծական համա-

կարգի ստեղծում 
• կրթության ոլորտում ՏՀՏ ստանդարտացման և լիցենզավորման 

համակարգի ստեղծում 
• կրթական համակարգի կորպորատիվ ցանցի ստեղծում 
• կրթության տեղեկատվայնացման նյութատեխնիկական բազայի 

ստեղծում, զարգացում և ընդլայնում 
3.  Մանկավար-

ժական  
• ինֆորմատիկայի հիմնարար դասընթացի ներդրում՝ անընդմեջ 

կրթության բոլոր մակարդակներում՝ դպրոցից մինչև 
հետբուհական 

• կրթական գործընթացում ՏՀՏ կիրառման գիտականորեն 
հիմնավորված մեթոդաբանության մշակում 

• համակարգչային ուսուցման արդյունավետ միջոցների մշակում և 
ներդրում 

• համապատասխան ուսումնական հաստատություններում առավել 
մրցունակ ավտոմատացված կրթական համակարգերի ներդրում  

 

                                                 
7 Աղյուսակը կազմել է հեղինակը: 
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Գրականություն 
«Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մար-

մինների գործունեության տեղեկատվայնացման և տեղական տեղե-
կատվական հասարակության զարգացման քաղաքականության» հա-
յեցակարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, հաստատվել է 19.03.2014 թ., 
էլ. աղբյուր՝ https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/ 
03/11-20_1ardz.pdf (25.05.2018): 

ՀՀ սահմանադրություն (2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով), ըն-
դունվել է 06.12.2015 թ., հոդված 39: 

«ՀՀ կրթության մինչև 2030 թ. զարգացման պետական ծրագիրը հաստա-
տելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ» ՀՀ կառավարու-
թյան որոշում: 

Григорьев С.Г. 2005, Информатизация образования. Фундаментальные осно-
вы [текст]/С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, Москва, МГПУ, 231 с. 

Дылян Г.Д. 2005, Модели управления процессами комплексной информатиза-
ции общего среднего образования [текст]/Г.Д. Дылян, Э.С. Ратобыль-
ская, М.С. Цветкова, Москва, изд. ''Бином. Лаборатория знаний'', 112 с. 

Ершов А.П. 2006, Ученый и человек. Отв. ред. А.Г. Марчук, Новосибирск, изд. 
СО РАН, 504 с. 

Информационные и коммуникационные технологии в дистанционном образо-
вании, специализированный учебный курс 2006, под ред. М.Г. Мура, 
Институт ЮНЕСКО по информационному образованию, Москва, изд. 
"Обучение-Сервис", 16 с.  

Роберт И.В. 2014, Теория и методика информатизации образования. Психо-
лого-педагогический и технологический аспекты: [монография], Моск-
ва, ''Бином. Лаборатория знаний'', 400 с. 

 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

  Մարիանա Քոչարյան 
 

Կրթության ոլորտում ՏՀՏ կիրառման ու կրթության տեղեկատվայնաց-
ման գործընթացները Հայաստանում սկսվել են դեռևս խորհրդային տարի-
ներին, սակայն պետք է նշել, որ կրթության ոլորտում ՏՀՏ ներդրումը, լինելով 
կրթության համակարգի փոխակերպման և զարգացման կարևորագույն գոր-
ծոն, ունի մի շարք տեսամեթոդական խնդիրներ: Թվային տնտեսությունում 
կրթության ոլորտում ՏՀՏ աճող դերը նոր պահանջներ է ներկայացնում նաև 
դրանց տեսամեթոդական և գործնական հայեցակարգերի գիտական հիմնա-
վորման առումով: 
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Կրթության ոլորտում ՏՀՏ կիրառման, ինչպես նաև ոլորտի տեղեկատ-
վայնացման գործընթացի համալիր իրականացման և զարգացման նպատա-
կով ՀՀ կրթության ոլորտի տեղեկատվայնացման ազգային հայեցակարգի 
ձևավորման անհրաժեշտություն է առաջացել՝ համապատասխան կառուցա-
կարգերով: 

Բանալի բառեր՝ կրթության տեղեկատվայնացում, հայեցակարգ, տե-
ղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական 
հմտություններ, թվային տնտեսություն, տեղեկատվական հասարակություն, 
հեռավար կրթություն: 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РА 

 
Мариана Кочарян 

 
Процессы информатизации и применения ИКТ в сфере образования 

РА были задействованы ещё в советские годы, однако следует отметить, 
что, являясь важнейшим фактором развития и преобразования образова-
тельной системы, процесс внедрения сталкивается с рядом теоретико-
методических задач. Растущая роль ИКТ в сфере образования в условиях 
цифровой экономики выдвигает новые требования в отношении научной 
обоснованности теоретико-методических и практических концепций. В це-
лях применения ИКТ в сфере образования, а также комплексного осущест-
вления и развития информатизационного процесса возникла необходи-
мость в формировании национальной концепции информатизации сферы 
образования РА с соответствующими механизмами.  

Ключевые слова  информатизация образования, концепция, ин-
формационные и телекоммуникационные технологии, информационные 
навыки, цифровая экономика, информационное общество, дистанцион-
ное образование. 

 
 
 

THE NEED TO FORMULATE A NATIONAL CONCEPT OF EDUCATIONAL 
INFORMATIZATION IN RA 

 
Mariana Kocharyan 

 
The processes of using ICT and education informatization in Armenia began 

in Soviet times, however, it should be noted that the contribution of ICT to the ed-
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ucation sector, which is the most important factor in the education and develop-
ment of education, is a series of electoral problems.  

The growing role of ICT in the digital economy is also introducing new re-
quirements for scientific substantiation of methodological and business concepts. 
In order to comprehensively implement and develop ICT in the field of education, 
as well as sectorization of the sector, the need appeared to formulate the national 
education system concept in Armenia.  

Key words ‒ informatization of education, concept, information and tele-
communication technologies, information skills, digital economy, information society, 
distance education. 
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տպագրության 06.12.2019 
 
Ներածություն 
Պայմանագրային հարաբերություններով պայմանավորված շինա-

րարության կազմակերպման յուրաքանչյուր նոր ձևաչափի դեպքում հաշ-
վապահական հաշվառման ենթահամակարգերը՝ ֆինանսական և հարկա-
յին հաշվառումները, առանձնահատուկ են կառուցվում. «Համաշխարհա-
յին փորձը վկայում է, որ պետության քաղաքական, տնտեսական և սոցիա-
լական իրադարձություններին զուգընթաց փոփոխվում են նաև հաշվապա-
հական հաշվառման ձևերն ու բովանդակությունը»1: Այդ փաստը մատնա-
նշում են նաև ռուս տեսաբանները. «Կախված շինարարության ֆինանսա-
վորման աղբյուրներից՝ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունը սահ-
մանում է շինարարության մասնակիցների պայմանագրային հարաբերու-
թյունների բազում տեսակներ, որոնք էականորեն ազդում են դրանցից յու-
րաքանչյուրի հաշվապահական հաշվառման վարման վրա»2: 

Հատկանշական է այն, որ շինարարության մեջ ներդրողները, որպես 
շինարարության մասնակիցներ, հաճախ օտարերկրյա իրավաբանական 
կամ ֆիզիկական անձինք են, որոնց պահանջները շինարարության կազ-
մակերպման և իրականացման տեղեկատվության ձևավորման վերաբեր-
յալ հստակ են: Ինչպես փաստում են Օ.Ա. Սերովը և Լ.Ա. Չայկովսկայան, 
«Շինարարության ոլորտում զգալի միջոցներ ներդրողները (հատկապես՝ 
օտարերկրյա) պահանջում են շինարարության տվյալների թափանցիկութ-
յուն և արժանահավատություն»3, որոնց երաշխիքը միջազգային ստան-
դարտներին համապատասխան տեղեկատվության մշակումն է, հետևա-
բար՝ շինարարության մասնակիցների (ներառյալ՝ դիվելըփերի) գործու-
նեության վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկատվությունը պետք է համա-

                                                 
1 Адамов, Амучиева 2004, 5. 
2 Ивашко 2010, 30. 
3 Серова, Чайковская 2007. 



118   Դիվելըփերի ֆինանսական և հարկային հաշվառման հիմնախնդիրները                   

 

պատասխանի հաշվապահական հաշվառման միջազգային չափորոշիչ-
ների պահանջներին:  

Շինարարության մասնակիցների, մասնավորապես՝ գործակալ պատ-
վիրատուի (դիվելըփերի տարատեսակ) գործունեության ֆինանսական և 
հարկային հաշվառման հիմնախնդիրները բացահայտելու նպատակով 
բնորոշենք շինարարության մասնակիցներին: 

Ներդրող պատվիրատուն շինարարության նախագծի նախաձեռնողն 
է, որ ներդրումներով մասնակցում է շինարարությանը, անձամբ է կրում 
օբյեկտի հետ կապված ֆինանսական ռիսկերը, ոչ միայն կազմակերպում  
է շինարարության գործընթացը, այլև իրացնում է կառուցված օբյեկտն ու  
ստանում շահույթ: Գործակալ պատվիրատուն ներդրողի՝ շինարարության 
նախագծի նախաձեռնողի կողմից որպես գործակալ վարձված անձն է: Նա 
իր ներդրումներով չի մասնակցում շինարարությանը, չի կրում ֆինանսա-
կան ռիսկեր, իսկ շինարարության գործընթացը կազմակերպելու, ինչպես 
նաև օբյեկտն իրացնելու համար ներդրողից ստանում է պայմանագրով նա-
խատեսված պարգևատրություն: Լիիրավ պատվիրատուն նախագծի նա-
խաձեռնողի՝ ներդրողի  առաջարկի հիման վրա համատեղ ներդրումնե-
րով մասնակցող անձն է, որը կրում է ֆինանսական ռիսկեր և ոչ միայն 
միանձնյա է կազմակերպում շինարարության գործընթացը, այլև իրացնում 
է կառուցված օբյեկտն ու ստանում  շահույթ: 

Դիվելըփերի տարատեսակներից գործակալ պատվիրատուն ներ-
դրողի հանձնարարությամբ կամ առաջադրանքով իրականացնում է շինա-
րարության կազմակերպման հետ կապված իրավաբանական և այլ գործո-
ղություններ, որոնց կատարումը հատուցում է ենթադրում: Կարծում ենք, 
որ երկու կողմերի՝ գործակալ պատվիրատուի և ներդրողի միջև կնքված 
պայմանագիրը գործակալության պայմանագիր է, այլ ոչ թե շինարարական 
կապալի: Ներդրողի և գործակալ պատվիրատուի միջև հարաբերություննե-
րի կարգավորումը ներկայացնենք ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի լույսի 
ներքո. գործակալության պայմանագրով մի կողմը՝ գործակալը (տվյալ 
դեպքում՝ գործակալ պատվիրատուն), պարտավորվում է վարձատրության 
դիմաց մյուս կողմի՝ պրինցիպալի (տվյալ դեպքում՝ ներդրողի) առաջադրանք-
ները կատարել, այսինքն՝ կատարել իրավաբանական և այլ գործողութ-
յուններ իր (գործակալ պատվիրատուի) անունից, սակայն պրինցիպալի 
(ներդրողի) հաշվին, ինչպես նաև պրինցիպալի (ներդրողի) հաշվին և 
պրինցիպալի (ներդրողի) անունից: Նշենք, որ գործակալի իրականացրած 
իրավաբանական և այլ գործողությունները (նախագծողի, հետազոտողի, 
մատակարարների, կապալառուների հետ պայմանագրերի կնքում, վերա-
հսկողություն, ֆինանսավորում և այլն) ծառայություններ են, քանի որ են-
թադրում են «որոշակի գործողությունների կատարում կամ որոշակի գոր-



119                                      Մանյա Պողոսյան 

 

ծունեության իրականացում»4, որոնք գործակալ պատվիրատուն մատու-
ցում է ներդրողին: Ստացվում է, որ գործակալ պատվիրատուի և ներդրողի 
միջև կնքվող պայմանագիրը ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ 
գործակալության պայմանագիր է, իսկ այդ հարաբերությունների կարգա-
վորման առումով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն, անհրա-
ժեշտ է ուղղորդվել կապալի ընդհանուր դրույթներով: Փաստում ենք, որ 
գործակալ պատվիրատուի և ներդրողի մինջև կնքվող պայմանագիրը որո-
շակիորեն դուրս է շինարարական կապալի շրջանակներից ու համատե-
ղում է ծառայությունների մատուցման և գործակալության պայմանագրե-
րը, որոնք ոչ մի կերպ գործակալ պատվիրատուին չեն զրկում շինարա-
րության մասնակից, ընդսմին՝ գլխավոր դերակատար համարվելուց: 

Համաձայն ենք Ե. Կորժուկի այն բնորոշմանը, ըստ որի՝ «Դիվելըփե-
րի պայմանագիրն ունի բարդ իրավական կառուցվածք, քանի որ պարու-
նակում է ներդրումային, գույքի կառավարման, առաջադրանքների կա-
տարման, ծառայությունների մատուցման հատկանիշներ»: Լիովին համա-
միտ ենք Ե. Կալչևսկայայի հետևյալ բնորոշմանը. «Պատվիրատուն իր հեր-
թին հանդիսանում է գործակալ ըստ գործակալության պայմանագրի, և 
հանձնակատար՝ ըստ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի»5: 

Գործակալության պայմանագիրը, կնքված ներդրողի և գործակալ 
պատվիրատուի միջև, ամրագրում է գործակալ պատվիրատուի վարձա-
տրության գումարի կամ վարձատրության որոշման կարգի վերաբերյալ 
պայմաններ, թեպետ բացառված չէ հիշյալ պայմանների բացակայությու-
նը, որի դեպքում ներդրողը պետք է հաշվետվություն ներկայացնելուց հե-
տո յոթնօրյա ժամկետում կատարի վճարում. «Պայմանագրում գործակա-
լական վարձատրություն վճարելու կարգի մասին պայմանների բացակա-
յության դեպքում պրինցիպալը պարտավոր է գործակալի անցած ժամա-
նակահատվածի մասին հաշվետվություն ներկայացնելուց հետո՝ մեկ շա-
բաթվա ընթացքում, վճարել վարձատրություն, եթե վարձատրություն վճա-
րելու այլ կարգ չի բխում պայմանագրի էությունից կամ գործարար շրջա-
նառության սովորույթներից»6: Հետևաբար՝ ներդրողի և գործակալ պատ-
վիրատուի հարաբերությունները, որպես գործակալության պայմանագրի 
շրջանակներում կարգավորվող, պետք է ունենան հստակ արարողակարգ: 
Այսինքն՝ գործակալության պայմանագրի մի կողմը՝ գործակալ պատվիրա-
տուն, պայմանագրում նշված առաջադրանքները կատարելիս պարտավոր 
է պայմանագրով նախատեսված ժամկետներում և կարգով հաշվետվութ-

                                                 
4 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 1998, 777: 
5 Кальчевская, http://subschet.ru/subschet.nsf/docs.  
6 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 1998, 807: 
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յուններ ներկայացնել ներդրողին: Իսկ եթե պայմանագրում այդ պայմանն 
ամրագրված չէ, ապա գործակալ պատվիրատուն հաշվետվություն է ներ-
կայացնում պայմանագիրը կատարելուն զուգընթաց կամ պայմանագրի 
գործողության ավարտից հետո:  

Ինչևէ, հաշվետվությունն առաջարկում ենք կազմել հաշվետու ժա-
մանակահատվածին վերաբերող այնպիսի գործառնությունների վերաբեր-
յալ տեղեկատվությամբ, ինչպիսիք են՝ 

 կապալառուների հանձնած և գործակալ պատվիրատուի կողմից 
ընդունված աշխատանքների գինը, ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ), 

 մատակարարներից ստացված շինանյութերի գինը, ավելացված 
արժեքի հարկը,  

 գործակալ պատվիրատուի մատուցած ծառայությունների համար 
պարգևատրության գումարը,  

 գործակալ պատվիրատուի մատուցած ծառայությունների ավե-
լացված արժեքի հարկը, 

 կապալառուներին, մատակարարներին, գործակալ պատվիրա-
տուին վճարված կանխավճարների գումարները, 

 ներդրողի կողմից լրացուցիչ վճարման ենթակա գումարը:  
Փաստորեն, հաշվետվության միջոցով ներդրողը տեղեկանալու է իր  

կատարած միջոցների օգտագործման մասին կա՛մ որոշակի ժամանակա-
հատվածների կտրվածքով, կա՛մ կառուցման ավարտին: Համոզված ենք, 
որ հաշվետվությանը պետք է կցվեն գործակալ պատվիրատուի՝ ներդրողի 
հաշվին կատարած կամ կատարելիք ծախսերը հիմնավորող համապա-
տասխան փաստաթղթերը: Մինչդեռ որևէ իրավական, նորմատիվային 
ակտում ոչ  միայն գործակալ պատվիրատուի, այլև, ընդհանրապես, գոր-
ծակալի հաշվետվության ձև կամ արարողակարգ ներկայացված չէ:  

Հաշվապահական հաշվառման (թե՛ ֆինանսական, թե՛ հարկային) 
տեսանկյունից կառուցվող օբյեկտի վերաբերյալ հաշվառումը պետք է ար-
տացոլվի կառուցապատողի՝ ներդրողի հաշվեկշռում (118 «Օգտագործման 
համար ոչ մատչելի հիմնական միջոցներ» կամ 122 «Ներդրումային գույք»), 
այսինքն՝ այն անձի, որը արժանահավատորեն չափման արդյունքով ճա-
նաչած կառուցվող օբյեկտից ապագա տնտեսական օգուտներ է ակնկա-
լում: Մինչդեռ գործակալ պատվիրատուն իր որևէ հաշվեկշռային հաշվում 
չպետք է արտացոլի կառուցվող օբյեկտը: Թեպետ ֆինանսական հաշ-
վառման մեջ դրա գծով կատարած ծախսումներն ու եկամուտները արտա-
ցոլելուց զատ գործակալ պատվիրատուին առաջարկում ենք կառուցվող 
օբյեկտն արտացոլել արտահաշվեկշռային 917 «Գործակալության պայմա-
նագրով կառուցվող գույք» հաշվում՝ որպես իրեն չպատկանող, սակայն իր 
պահպանության տակ գտնվող ոչ ընթացիկ ակտիվ: Ներկայացնենք կա-
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ռուցապատման փուլում գործակալ պատվիրատուի (հանդես է գալիս պրին-
ցիպալի՝ ներդրողի անունից) կատարած գործառնությունների ֆինանսա-
կան և հարկային հաշվառման մեխանիզմները: 

Գործակալ պատվիրատուն, կառուցապատմանն ուղղված իր ծառա-
յությունների գծով փաստացի կատարված ծախսումները հիմնավորող բո-
լոր սկզբնական փաստաթղթերում առկա գումարները, կապված ներդրողի 
(պրինցիպալի) առաջադրանքների հետ, պետք է հավաքագրի 811 «Հիմնա-
կան արտադրություն» հաշվում: Ներդրողից (պրինցիպալից) ստացած 
պարգևատրությունը (կամ դրա մի մասը), ներառյալ ԱԱՀ-ն, պետք է ար-
տացոլվի 523 «Ստացված կանխավճարներ» հաշվում՝ թղթակցելով 252 
«Հաշվարկային հաշիվ» հաշվի հետ: Մատուցած առաջադրանքների, ծա-
ռայությունների գծով կատարած ծախսումները 811 «Հիմնական արտա-
դրություն» հաշվից պետք է ծախսագրվի 7114 «Մատուցված ծառայություն-
ների ինքնարժեք» հաշվի մեր կողմից առաջարկվող 71141 «Կառուցապատ-
ման կազմակերպչական  ծառայությունների ինքնարժեք» անալիտիկ հաշ-
վում (հիմք՝ գործակալ պատվիրատուի հաշվետվություն): Դրան զուգահեռ՝ 
ծառայությունների կատարման փաստն արձանագրելուց և դրանք ներդրո-
ղի ընդունելուց հետո (հաշվետվության և սկզբնական փաստաթղթերի հի-
ման վրա) գործակալ պատվիրատուն եկամուտը պետք է ճանաչի 61141 
«Կառուցապատման կազմակերպչական ծառայությունների իրացումից հա-
սույթ» անալիտիկ հաշվի կրեդիտում, ինչպես նաև 5243 «Ավելացված ար-
ժեքի հարկի գծով պարտք» ենթահաշվի կրեդիտում՝ դեբետագրելով ներ-
դրողից ստացված կանխավճարները, որոնք ստանալիս արտացոլվել էին 
523 «Ստացված կանխավճարներ» հաշվի կրեդիտում: Պարզ է՝ առա-
ջարկվող 61141 «Կազմակերպչական ծառայությունների իրացումից հա-
սույթ» անալիտիկ հաշիվը ներառում է միայն օբյեկտի վրա կատարած 
կազմակերպչական ծառայություններից գործակալ պատվիրատուին հասա-
նելիք գումարը՝ պարգևատրությունը, քանի որ վերջինիս եկամուտը պայ-
մանագրում նշված չափով պարգևատրությունն է: Իսկ 71141 «Մատուցված 
կազմակերպչական ծառայությունների ինքնարժեք» հաշիվը ներառում է 
կառուցվող օբյեկտի սկզբնական արժեքն այն չափով, որ չափով դա վերա-
բերում է գործակալ պատվիրատուի կազմակերպչական գործառույթնե-
րին: Հավելենք, որ օբյեկտն հանձնելիս գործակալ պատվիրատուն այն 
կկրեդիտագրի արտահաշվեկշռային 917 «Գործակալության պայմանագրով 
կառուցվող գույք» հաշվից: Ներկայացնենք ավարտուն օբյեկտի վաճառքի 
փուլում գործակալ պատվիրատուի կատարած գործառնությունների հաշ-
վառման մեխանիզմը:  

Գործակալ պատվիրատուի գործառույթները այդքանով չեն ավարտ-
վում, որովհետև օբյեկտի շինարարության գործընթացը կազմակերպելուց 
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զատ պետք է իրականացնի դրա վաճառքը: Այս դեպքում ևս գործակալ 
պատվիրատուի կատարած իրացման նպատակով ծառայությունների գծով 
ծախսումները պետք է արտացոլվեն 811 «Հիմնական արտադրություն» 
հաշվում: Օբյեկտի վաճառքն իրականացնելիս ծախսումները պետք է ել-
քագրվեն 811 «Հիմնական արտադրություն» հաշվից և արտացոլվեն 7114 
«Մատուցված ծառայությունների ինքնարժեք» հաշվի մեր կողմից առա-
ջարկվող 71142 «Մատուցված իրացման ծառայությունների ինքնարժեք»  
անալիտիկ հաշվում (հիմք՝ հաշվետվություն), իսկ առքուվաճառքի փաստն 
արձանագրելուց հետո ճանաչվեն գործակալ պատվիրատուի եկամուտը 
6114 «Ծառայությունների իրացումից հասույթ» ենթահաշվի կրեդիտում, 
մասնավորապես 61142 «Մատուցված իրացման ծառայություններից հա-
սույթ» անալիտիկ հաշվում. վերջինս ներառում է միայն վաճառված օբյեկ-
տի գծով գործակալ պատվիրատուի վաճառքի համար ստացվելիք պարգևա-
տրությունը, քանի որ վերջինիս եկամուտը պայմանագրում նշված չափով 
պարգևատրությունն է: Հավելենք, որ այս պարագայում ևս գործակալ 
պատվիրատուն ավելացված արժեքի հարկը կարտացոլի 5243 «Ավելաց-
ված արժեքի հարկի գծով պարտք» ենթահաշվի կրեդիտում: 

Գործակալ պատվիրատուի դեպքում պայմանագրի առարկան հան-
դիսանում են մի կողմից ձեռքբերումները՝ մատակարարներից շինանյութե-
րի գծով, կապալառուներից՝ աշխատանքների գծով, մյուս կողմից՝ գնորդ-
ների հետ պայմանագրերի կնքումը՝ պրինցիպալի գույքի իրացման նպա-
տակով: Համաձայն ենք Վ.Բ. Գուկկաևի այն բնորոշմանը, որ «Գործակալի 
գործարքները կարելի է բաժանել երկու խմբի, թեպետ շատ հաճախ գոր-
ծակալության պայմանագրի առարկան երկու խմբերն էլ ներառում է»7: 

Փաստորեն, կառուցապատման փուլի գործողությունները, որ կա-
տարում է գործակալ պատվիրատուն, ներառում են ոչ միայն կազմակերպ-
չական, այլև իրավաբանական գործողություններ, որոնց գծով պետք է 
ներկայացվի համապատասխան հաշվետվություն: Գործնական դաշտում 
կատարված մեր ուսումնասիրությունները փաստում են, որ գործակալի 
հաշվետվության որևէ  օրինակելի ձև գոյություն չունի: Մինչդեռ շինարա-
րության մասնակիցների «ներդրող - գործակալ պատվիրատու - կապալա-
ռու» շղթայում գործակալի ներկայացրած հաշվետվությունն այն հիմնական 
փաստաթուղթն է, որի հիման վրա ներդրողը ձևավորում է կառուցվող օբ-
յեկտի սկզբնական արժեքը:  

Ինչևէ, ավարտուն օբյեկտի վաճառքի փուլում, հիմք ընդունելով գոր-
ծակալության պայմանագիրը, գործակալ պատվիրատուն էլեկտրոնային 
եղանակով պետք է դուրս գրի հարկային հաշիվ՝ իրացման փաստն ար-

                                                 
7 Гуккаев 2004. 
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ձանագրելու համար, ընդ որում՝ կամ իր կամ ներդրողի անունից: Գործա-
կալության պայմանագիրը նախատեսում է երկու տարբերակ՝ ինչպես  
գործակալի անունից, այնպես էլ պրինցիպալի անունից՝ տարբերվելով կո-
միսիայի և հանձնարարության պայմանագրերից:   

Ներկայացնենք հարկային հաշիվների դուրսգրման կարգը՝ վկայա-
կոչելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի հիմնական դրույթները: Եթե գործակալ  
պատվիրատուն երրորդ անձի հետ կնքում է պայմանագրեր իր անունից,  
թեպետ ներդրողի (պրինցիպալի) հաշվին, ապա պետք է ստանձնի իրա-
վունքներ և կրի պարտավորություններ նաև այն դեպքում, երբ ներդրողը 
(պրինցիպալը) նշված է գործարքում, կամ էլ գործարքի կնքման նպատա-
կով անմիջական հարաբերությունների մեջ մտնի մատակարարների, կա-
պալառուների, այսինքն՝ երրորդ անձանց հետ: Եթե գործակալ պատվի-
րատուն երրորդ անձանց հետ կնքում է պայմանագրեր ներդրողի (պրին-
ցիպալի) անունից, ապա իրավունքներ պետք է ստանձնի և պարտավո-
րություններ կրի ներդրողը: Այս համատեքստում կարևորել ենք փաս-
տաթղթավորման բովանդակությունը՝ կապված ոչ միայն գործակալ պատ-
վիրատուի հաշվետվության ձևի, այլև գործակալ պատվիրատուի կողմից 
դուրս գրվող հարկային հաշիվների հետ: «Պրինցիպալի անունից հան-
դես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերով ապ-
րանքներ մատակարարող կամ աշխատանքներ կատարող կամ ծառա-
յություններ մատուցող՝ հանձնակատար կամ գործակալ համարվող կազ-
մակերպությունները հանձնարարողի կամ պրինցիպալի անունից կա-
րող են դուրս գրել հարկային հաշիվներ»8: Պայմանավորված պայմանա-
գրի համապատասխան կետով, որում նշվում է, թե ում անունից են իրա-
կանացվում գործարքները, հարկային հաշիվների դուրսգրման կարգը 
տարբերակվում է: 

Կառուցման ընթացքում կապալառուներից, մատակարարներից և 
այլ անձանցից ընդունված աշխատանքների, մատակարարված շինանյու-
թերի վերաբերյալ հարկային հաշիվները գործակալ պատվիրատուի կող-
մից ներդրողի անունից դուրս գրվելու դեպքում այդ հարկային հաշիվնե-
րում որպես գնորդ պետք է ներկայացվի ներդրողը: Ստացվում է՝ գործա-
կալ պատվիրատուն ձեռք է բերում ներդրողի անունից ապրանքներ, աշ-
խատանքներ, իսկ մատակարարը, կապալառուն պետք է դուրս գրեն հար-
կային հաշիվներ ներդրողին (պրինցիպալին), և այդ հարկային հաշիվնե-
րի հիման վրա էլ վերջինս իրավունք ունի դրանցում արտացոլված ավե-
լացված արժեքի հարկը հաշվանցելու տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջա-
նում: Իսկ երբ գործակալ պատվիրատուն, ըստ պայմանագրի, իրացնում է 

                                                 
8 ՀՀ հարկային օրենսգիրք  2016, 56: 
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շինությունը (կամ դրա մի մասը) ներդրողի (պրինցիպալի) անունից, ապա 
պետք է հարկային հաշիվները դուրս գրի գնորդին՝ ներդրողի անունից, 
այսինքն՝ այդ հարկային հաշիվներում որպես մատակարար ներկայացնի 
ներդրողին՝ արտացոլելով կառուցվող օբյեկտի վաճառքի գինը, ինչպես 
նաև ԱԱՀ-ն:  

Եթե գործակալ պատվիրատուն իրականացնում է շինանյութերի 
կամ աշխատանքների ձեռքբերում իր անունից, ապա հարկային հաշիվնե-
րը մատակարարը, կապալառուն պետք է դուրս գրեն գործակալ պատվի-
րատուի անունով: Վերջինս էլ իր հերթին պետք է դուրս գրի հարկային 
հաշիվներ նույն բովանդակությամբ, ինչն արտացոլված է հարկային հա-
շիվներում, որ ստացվել են մատակարարից կամ կապալառուից, սակայն 
ներդրողի անունով: Երբ գործակալ պատվիրատուն իրացնի կառուցված 
օբյեկտը (կամ դրա մի հատվածը) իր անունից, ապա հարկային հաշիվնե-
րը պետք է դուրս գրի իր անունից, ընդ որում՝ դուրս գրվող հարկային հա-
շիվը պետք է համարակալվի ըստ գործակալ պատվիրատուի հարկային 
հաշիվների հաջորդականության: Մինչդեռ ներդրողն էլ պետք է գործակալ 
պատվիրատուին դուրս գրի հարկային հաշիվ նույն բովանդակությամբ և 
գումարով: Ստացվում է, որ գործակալ պատվիրատուն պետք է հաշվանցի 
221 «Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով» և 521 «Գնումների 
գծով կրեդիտորական պարտքեր» հաշիվներում առկա գումարները նույն 
ակտիվի գծով: Հաշվանցման ենթակա են նաև 226 «Հաշվանցման ենթա-
կա անուղղակի հարկեր» և 5243 «Ավելացված արժեքի հարկի գծով 
պարտք» հաշիվները: Այսինքն՝ նման իրավիճակում  գործակալ պատվի-
րատուն մատակարարից ստացված և իր դուրս գրած հարկային հաշիվնե-
րում առկա ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցում պետք է կատարի: Գործակալ 
պատվիրատուին վճարման ենթակա են միայն այն հարկային հաշիվնե-
րում առկա գումարները, որոնք դուրս են գրվել ներդրողին (պրինցիպա-
լին)՝ գործակալության պարգևատրման գումարով: Այս առումով ՀՀ հար-
կային օրենսգիրքը ամրագրում է. «Եթե գործակալը գործում է պրինցի-
պալի անունից և պրինցիպալի հաշվին, ապա գործակալի համար ԱԱՀ-ով 
հարկման բազան գործակալին հասանելիք գումարն է (վարձատրության և 
իր կատարած ծախսերի դիմաց որպես փոխհատուցում վճարվող գումա-
րը), իսկ եթե գործակալը գործում է իր անունից և պրինցիպալի հաշվին, 
ապա գործակալի համար ԱԱՀ-ով հարկման բազա է համարվում իր կող-
մից մատակարարվող ապրանքի, կատարված աշխատանքի ընդհանուր 
արժեքը»9: 

                                                 
9 ՀՀ հարկային օրենսգիրք 2016, 62: 
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Նշենք, որ անշարժ գույքի առքուվաճառքի պայմանագրի առանձնա-
հատկությունները փաստում են, որ վաճառողը պետք է փոխանցի մյուս 
կողմին իրեն պատկանող սեփականությունը: Այսինքն՝ գործակալ պատ-
վիրատուն այն կարող է իրացում ցույց տալ միայն սեփականության իրա-
վունքի դադարեցման փաստով. չէ՞ որ վաճառելիս հատուցման դիմաց 
փոխանցում է ոչ միայն կառուցված օբյեկտը, այլև սեփականության իրա-
վունքը: Մինչդեռ գործակալ պատվիրատուն երբեք էլ կառուցվող գույքի 
նկատմամբ սեփականության իրավունք չի ունեցել. «Կառուցապատողի 
կողմից գույքի փոխանցումը առքուվաճառքի պայմանագրի օբյեկտ չէ,  
քանի որ կառուցապատողը շինարարության ընթացքում սեփականության 
իրավունք ձեռք չի բերում»10:  

Եթե գործակալի եկամուտը (հասանելիք գումարը) ներդրողի հետ 
կնքված պայմանագրով նախատեսվում է հաստատուն գնով, ապա յուրա-
քանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար պետք է որոշվի հավասա-
րաչափ գումարներով, իսկ եթե կնքված պայմանագրով նախատեսված է 
ներդրումների նկատմամբ տոկոսադրույքով, ապա պետք է որոշվի առա-
ջարկվող 917 «Գործակալության պայմանագրով կառուցվող գույք» հաշվի 
դեբետում արտացոլված գումարը՝ բազմապատկելով պայմանագրում 
նշված տոկոսադրույքով:   

Եթե պայմանագրի կատարման առումով գործակալ պատվիրատուի 
գործունեության ֆինանսական և հարկային հաշվառումն ընդհանրաց-
նենք, ապա կստացվի, որ հաշվառման օբյեկտների վերաբերյալ օգտա-
գործողներին  տրամադրվելիք տեղեկատվությունը հետևյալն է. 

• համաձայն պայմանագրի՝ ներդրողից ստացված կանխավճարներ 
(523 հաշվի մնացորդ), 

• համաձայն պայմանագրերի (եթե հանդես է գալիս իր անունից)՝ 
կապալառուներին, ենթակապալառուներին և այլ մատակարարներին տրված 
կանխավճարներ (224 հաշվի մնացորդ), 

• ավելացված արժեքի հարկի գծով պարտք (524  հաշվի մնացորդ), 
• հաշվանցման ենթակա ավելացված արժեքի հարկ (եթե հանդես է  

գալիս իր անունից) (226 հաշվի մնացորդ, իսկ տարվա վերջում՝ 2253 են-
թահաշվի մնացորդ), 

• անավարտ ծառայություններ (եթե հանդես է գալիս իր անունից) 
(214 հաշվի մնացորդ), 

• կատարած ծախսեր ներդրողի ընդունած ծառայությունների հա-
մար (711 հաշվի շրջանառություն), 

• ներդրողից  ստացած եկամուտներ (611 հաշվի շրջանառություն): 

                                                 
10 Ивашко 2010, 30. 
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ԴԻՎԵԼԸՓԵՐԻ (ԳՈՐԾԱԿԱԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ) ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ 
ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Մանյա Պողոսյան 

 
Հաշվապահական հաշվառումը անընդհատ զարգացող համակարգ է և 

մշտապես փոփոխվում է տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց:  
Ներկայումս շինարարության կազմակերպումը, ինչպես ՀՀ-ում, այնպես  

էլ այլ երկրներում իրականանում է մի քանի տնտեսավարող սուբյեկտների մի-
ջոցով, որոնց ներկայիս փոխհամագործակցությունը ենթադրում է նոր ձևա-
չափեր: Հետևաբար` պահանջ է առաջանում մշակել և համակարգել շինարա-
րության մասնակիցների տնտեսական գործառնությունների ֆինանսական և 
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հարկային հաշվառման նոր մեխանիզմներ՝ շինարարության մասնակիցների 
անընդհատ զարգացող կապուղիներին (սխեմաներին) համապատասխան:  

Հարկային հաշվառման տեսանկյունից անհրաժեշտություն է առաջա-
նում կատարելագործել գործակալ պատվիրատուի փաստաթղթավորումը, 
մասնավորապես՝ մշակել գործակալ պատվիրատուի հաշվետվության որոշա-
կի ձև, ինչպես նաև տարբերակել գործակալ պատվիրատուի անունից և ներ-
դրողի անունից դուրս գրվող հարկային հաշիվները՝ հաշվի առնելով այն հան-
գամանքը, որ դրանցից յուրաքանչյուրի դեպքում ավելացված արժեքի հարկի 
հարկման բազաները տարբեր են: 

Բանալի բառեր` շինարարություն, գործակալության պայմանագիր, 
հաշվապահական հաշվառում, պատվիրատու, գործակալ, ավելացված արժե-
քի հարկ, հարկային հաշիվ: 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ДЕВЕЛОПЕРА 
 (АГЕНТ-ЗАКАЗЧИК) В РА 

 
Маня Погосян 

 
Бухгалтерский учет, являясь непрерывно развивающейся системой,   

постоянно меняется с развитием экономики.   
В настоящее время организация строительства как в РА, так и дру-

гих странах имеет место между несколькими хозяйствующими субъектами, 
взаимное сотрудничество которых предполагает новые форматы. Следо-
вательно, возникает необходимость выработки и координации новых меха-
низмов финансового и налогового учета участников строительства, кото-
рые будут соответствовать постоянно развивающейся схеме организации 
строительства.  

С точки зрения налогового учета необходимо улучшить документа-
цию агента-заказчика, в частности: разработать конкретную форму отчета 
агента-заказчика, а также учесть разницу между налоговыми накладными, 
выписанными агентом-заказчиком от своего имени и от имени инвестора, 
исходя из того факта, что для каждого из них налоговая база НДС раз-
лична. 

Ключевые слова ‒ строительство, агентный договор, бухгалтерский 
учет, заказчик, агент, налог на добавленную стоимость, налоговая накладная. 
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THE PROBLEMS OF DEVELOPERS (AGENT CUSTOMER) IN FINANCIAL AND 
TAX ACCOUNTING IN RA 

 
Manya Poghosyan 

 
Accounting is a continuously developing system and constantly changing 

with the development of the economy. 
 At present, the organization of the construction in Armenia and other coun-

tries is between several economic entities, the mutual cooperation of which involves 
new formats. Therefore, there is a requirement to develop and coordinate new 
mechanisms of financial accounting and documentation of construction partici-
pants, which will correspond to the constantly developing schemes of construction 
organization. 

 From the point of view of tax accounting there is necessary to improve the 
developer’s documentation, in particular: it is necessary to make some blank of 
developer’s report and differentiate the tax invoices, which are filled by the devel-
oper behalf of its and behalf of investor, to mean that fact, that in each case the 
VAT taxable bases are different. 

Key words ‒ construction, agency contract, accounting, agent, customer, 
value added tax, tax invoice. 
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Вступление 
В сентябре 1959 г. Отделение гуманитарных наук Академии наук 

Советской Армении организовало комплексную экспедицию в Новую 
Нахичевань Ростовской области с целью проведения этнографических 
исследований в населенных армянами районах Новой Нахичевани (Про-
летарский район). В состав экспедиции входили 16 научные сотрудники 
разных академических институтов и республиканских музеев.  

Будучи молодой аспиранткой, по решению дирекции Института 
литературы им. М. Абегяна АН Армении, я также была включена в эту 
научную экспедицию. Данная работа посвящена собранным мною  
уникальным фольклорным реликвиям, созданным на сложнейшем диа-
лекте крымских армян. 

 
Исторический обзор 
Делая экскурс в историческое прошлое, следует отметить, что 

после падения царства Багратидов (1045 г.) часть армян-переселенцев 
из столицы Ани и окрестных сел, найдя пристанище в Крыму, жила 
здесь на протяжении нескольких веков. В XIII в. в результате вторже-
ния в Крым татаро-монголов, наряду с другими народами, армяне также 
испытали на себе иго Золотой Орды. 

В дальнейшем, в XVI-XVII вв., численность крымских армян за-
метно возросла, особенно в связи с эмиграцией в период движения 
Джалали.  

В Крыму армяне жили на полуострове Каффа (Феодосия), в г. 
Судак (Сурож), в Сурхате (Старый Крым), Карасубазаре, Акмечите (Ар-



130               Новая Нахичевань и устное народное творчество армян  

 

мянск) и др. городах, а также в селах Халал, Бахчели, Хоргаланк, Топти, 
Хамышли, Шахиншах, Нахиджеван и др. По численности населения ар-
мяне занимали в Крыму второе место после татар. 

Крымские армяне занимались разными ремеслами, а ведущие 
полукочевой образ жизни татары в основном были скотоводами1. 

В 1768-1774 гг., в результате победного завершения русско-ту-
рецой войны, авторитет России несравненно вырос. Историко-полити-
ческим событиям этого периода посвящено ценное двухтомное ис-
следование акад. В.Б. Бархударяна "История армянской колонии Новой 
Нахичевани". Обращаясь к вопросу о крымских армянах, исследователь 
указывает: "…Известно, что с того момента, когда Россия стала про-
двигаться на юг и восток, она искала поддержки в приграничных стра-
нах. Изнывая под турецким и персидским игом, армяне обратили свой 
взор на северную империю, которая постепенно набирала мощь и 
расширялась"2. 

Упоминая о переселении крымских армян по приказу Екатерины 
II, акад. М. Нерсисян пишет: "Дело приняло совершенно другой обо-
рот, когда генерала Прозоровского заменил А.В. Суворов. 17 мая 1778 
года князь Потемкин предложил ему организовать задуманное им, По-
темкиным, переселение. Знаменитый полководец, не теряя времени, 
приступил к выполнению этого поручения, хотя хорошо представлял 
сложность задачи и все трудности, связанные с нею. 

Начав подготовительную работу, Суворов, наряду с другими ме-
роприятиями, установил постоянную связь с греческими и армянскими 
духовными лицами, часто втречался и советовался с ними, давал им 
необходимые указания для организации переселения. Через них и мно-
гих других лиц он [поддерживал] контакт с населением, принимал его 
представителей, увещевал их и т.д."3. 

Впоследствии, летом 1778 г., было организовано возглавленное 
генералом А.В. Суворовым переселение 12.600 крымских армян-хри-
стиан в Российскую империю. 

Указом императрицы Екатерины II от 14-го ноября 1779 г. населе-
ние новосозданной армянской общины на 10 лет освобождалось от  
налогов с предоставлением права свободной торговли в России и за ее 

                                                 
1 Միքայելյան 1970, 55-56: 
2 Բարխուդարյան 1967, 63: 
3 Нерсисян 1956, 16. 
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пределами и права на земледельческие работы с выделением на душу 
30 десятин земли. Помимо этого, они получили право на открытие за-
водов и фабрик, на свободу вероисповедания, использование родного 
языка в судопроизводстве, осуществляемом на основе "Судебника"  
астраханских армян4.  

Армянская община получила автономию, имела городскую Думу, 
состоявшую из 24 членов, и армянского градоначальника. Армянский 
магистрат был представлен местным судом, правами полицейской и 
исполнительной власти5. В 1811 г. в армянских селах была учреждена 
выборная должность Старосты и был создан Совет старейшин из пяти 
человек6. 

Был утвержден герб Новой Нахичевани с изображением пчел и 
ульев, символизирующих трудолюбие армян.  

Новая Нахичевань была построена по проекту русского архитек-
тора И.Е. Старова. Город украшали прямые улицы, площадь в цен-
тральной части, вокруг которой были расположены магазины и мастер-
ские (портных, ювелиров, плотников, кузнецов, кожевенников, камен-
щиков и др.). Неподалеку от города были основаны армянские дерев-
ни – Чалтырь, Топти, Большая Сала, Султан Сала, Несветай  (Несвитай), 
являвшиеся неотъемлемой частью армянской общины7. 

Армяне Новой Нахичевани занимались сельским хозяйством (об-
работкой зерна, виноградарством, овцеводством, шелководством), ре-
меслами (кожевенным делом, ювелирным, кузнечным, портняжным). 
Они были задействованы в производстве сала, шерсти, шёлка, кирпи-
ча, табака и в торговле. Армянские купцы имели торговые промыслы  
в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Нижнем Новгороде, Став-
рополе, Екатеринодаре и т.д. Армяне вывозили в азиатские и европей-
ские страны пшеницу, сало, шерсть, масло, икру, табак и иные товары.  

Новая Нахичевань была одним из известных торговых городов 
Новороссии. В 1812 г. численность армянского населения города со-
ставляла 8.484 чел., а сельского армянского населения – 2.633 чел., в 
дальнейшем численность армян возросла. 

                                                 
4 Բարխուդարյան 1967, 70-71: 
5 Բարխուդարյան 1967, 75:  
6 Բարխուդարյան 1967, 75:  
7 Բարխուդարյան 1967, 55: 
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Побывав в Новой Нахичевани, путешественники в своих дневни-
ковых записях восторженно писали об этом городе, переживавшем не-
бывалый экономический и культурный расцвет. 

В конце XVIII в. здесь были построены монастырь Св. Креста 
(Сурб Хач – на арм. яз.) и шесть других церквей – Св. Просветителя, 
Св. Николая, Св. Геворка, Св. Карапета, Св. Фаддея и Св. Амбарцума. 
Были основаны армянские школы, в которых действовали литератур-
но-театральные кружки. В Новой Нахичевани первая школа была от-
крыта в 1784 г., при монастыре Св. Креста. В 1811 г. была основана 
армянская духовная семинария, а в дальнейшем – приходская и про-
винциальная школы. В 1857 г. здесь открыли первую женскую школу. 
Усилиями Рафаэла Патканяна в 1880 г. в городе была открыта ремес-
ленная школа, а в 1881 г. – епархиальное училище. В армянских селах 
действовали приходские школы. Начиная с 1789 года в монастыре Св. 
Креста на протяжении шести лет действовала типография "Халдарян", 
перенесенная сюда из Петербурга благодаря усилиям Овсепа Аргутяна 
и издававшая на армянском и русском языках книги и периодику.  

В 1830-х гг. Теодоросом Хадамяном и Саргисом Тиграняном был 
основан Армянский театр. 

Все эти начинания осуществлялись при постоянной и неустанной 
поддержке князя Ованеса Лазаряна и архиепископа Овсепа Аргутяна. 
Архиепископ Овсеп Аргутян занимался приемом и инвентаризацией 
перевезенных из Крыма 300 рукописных книг, церковного имущества 
и обустройством армянских беженцев8. 

Оживленная национальная, культурная и общественная жизнь 
способствовала появлению на исторической арене многих видных ар-
мянских деятелей в сфере культуры (поэт, государственный, церковный 
деятель Арутюн Аламдарян, писатель-публицист Микаел Налбандян, 
поэт Рафаэл Патканян, Католикос Всех Армян Геворг VI Чорекчян, пи-
сательница Мариэтта Шагинян, художники Мартирос Сарьян, Григор 
Шлдян и Сейран Хатламаджян, архитектор Марк Григорян), политики 
(Александр Мясникян, Симон Врацян, Саргис Срапионян [Лукашин], 
юриспруденции и публицистики (Григор и Егиа Чубаряны) и т.д. 

Городские и сельские национальные органы управления действо-
вали в Новой Нахичевани до 1880 г. Впоследствии были основаны  
"Гуманитарное" (1868 г.), "Армянское церковное попечительство по 
                                                 

8 Բարխուդարյան 1967, 55: 
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опеке нуждающихся Новой Нахичевани" (1889 г.), "Благотворитель-
ское" и иные общества, которые занимались вопросами автономии ар-
мянской общины Ростовской области. В годы советской власти в сель-
ских школах сохранилась традиция преподавания армянского языка, 
издавались областные газеты на армянском и русском языках.  

 
Общая характеристика устного народного творчества армян 

Новый Нахичевани 
Позже, в советской стране, в условиях всеобщей грамотности, 

представители армянской общины не могли в первозданном виде со-
хранить на своем сложном крымском диалекте армянские устные на-
родные традиции. Следовательно, в 1959 г. моими информаторами в 
основном были представители старшего поколения, и я записывала то, 
что сохранили в своей памяти люди пожилого возраста, поскольку мо-
лодое поколение даже не говорило на родном диалекте. В те годы не 
было технических средств, и мне пришлось записывать все от руки. 

В дни научной экспедиции я познакомилась с 15 сказителями – 
представителями старшего поколения, с уст которых мною был записан 
публикуемый в данной работе фольклорный материал. 

Ниже приведены их краткие биографические данные9. 

                                                 
9 ЦХЯЯН ГЕХЕЦИК ([Бабушка Гехецик], род. в 1887 г., с. Чалтырь) – домохозяйка.  
БАРАШЯН АНУШ ([Бабушка Ануш], род. в 1878 г., с. Большая Сала) – домохозяйка. 
СОГОМОНЯН МАНВЕЛ ([«Дахчи Манвел»], род. в 1886 г., с. Топти) – колхозный 

сторож. 
ТОРПУДЖЯН ТАГУИ (род. в 1881 г., Чалтырь) – повивальная бабка, целительница 

молитвами. 
ТОРПУДЖЯН ЕГИА ГЕВОРКОВИЧ (род. в 1881 г., с. Чалтырь) – пенсионер. 
ГЮРДЖЯН ЛУСЕГЕН ХАЧАТУРОВИЧ (род. в 1886 г., с. Султан Сала) – пенсионер. 
ХАЧГИНАНЯН КАЗАРОС ХАЧЕРЕСОВИЧ (род. в 1893 г., с. Топти) – дровосек. 
МАЛХАСЯН ХАСБИКА АРУТЮНОВНА ([Бабушка Хасбика], род. в 1893 г., с. Боль-

шая Сала) – домохозяйка. 
СОГОМОНЯН ГАЙК (род. в 1899 г., с. Ленинаван) – колхозный бухгалтер. 
ЛУЛЕДЖЯН РУБЕН (род. в 1900 г., с. Чалтырь) – народный певец. 
ЧОБАНЯН ЕВГИНЕ КАЗАРОСОВНА (род. в 1907 г., с. Большая Сала)–домохозяйка. 
ЛУЛЕДЖЯН МКРТЫЧ РУБЕНОВИЧ (род. в 1921 г., с. Чалтырь) – учитель музыки. 
ЛУЛЕДЖЯН АСТГИК РУБЕНОВНА (род. в 1922 г., с. Чалтырь) – кассир колхоза. 
ШАГИНЯН ШАГЕН (род. в 1928 г., с. Чалтырь) – главный редактор. 
ЧИБИЧЯН ЛУСЕГЕН АЛЕКСАНОВНА (род. в 1870 г., с. Чалтырь) – пенсионерка. 
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В результате бесед и общения с упомянутыми информаторами 
мною была записана 161 единица народоведческих материалов, кото-
рые по сей день не опубликованы. 

Устное народное творчество армян Новой Нахичевани, являя со-
бой составную часть устной культуры армянского народа, сохранилось 
благодаря всеобщим традициям национального фольклора, однако на-
ряду со сходными и общими чертами оно также вобрало в себя само-
бытные и характерные местные особенности, обусловленные историко-
общественными перипетиями их прошлого и настоящего. К примеру, в 
старинной традиционной "Крымской песне" рассказывается об их жизни 
в Крыму, в селе Хара Су (Черная Вода), об их домах и садах.  

Народный фольклор армян Новой Нахичевани в художественной 
форме отражает условия их общественной и экономической жизни,  
местную природу с ее растительным и животным миром, быт и нравы 
окрестных сел и городов с их многонациональным населением и ори-
гинальным говором. 

Так, в одной из сказок действия героя – торговца углем – напря-
мую связаны с Ростовом-на-Дону, с Новой Нахичеванью и населенны-
ми армянами окрестными селами Топти, Чалтырь, Большая Сала.  

Или в загадке о лампе "Кирмана Шапка – дырявая вверху́" («Քիր-
մանի կտագ՝ թէփէն ձագ») в качестве элемента сравнения используется 
своеобразный головной убор жителей г. Новочеркасска.  

А вот во фразе "Уговорю тебя и съезжу в Дайган" («Խելքիտ 
նսդիմ՝ Դայղան էշթամ») под Дайганом подразумевается город Таган-
рог, который на диалекте армян Новой Нахичевани звучит как "Дай-
ган", поскольку в крымском диалекте имеет место следующая транс-
крипция: г>х, б>п, к>г, р>ш, ц>з и т.д. 

Примером такой транскрипции служит народная песня "Мариам" 
(«Մարիամը»), в которой говорится о ночном свидании Мариам с воз-
любленным из ближнего села Несветай. 

"Повели Мариам мою на базар, 
Привели с базара красивую, 
Роза цвела на твоих 
Румяно-белых щеках, 
Когда в ту ночь пришла 
Ко мне ты из Несветай". 

Из приведенных примеров следует, что армяне-переселенцы из 
Крыма адаптировались в новой, русской среде, которая стала для них 
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родной. Свидетельством тому являются сложенные ими бытовые 
сказки, действия героев которых сопряжены не только с Ростовом-на-
Дону и окрестными армянскими селами, но и русскими городами Но-
вочеркасск, Таганрог и др. Героями этих сказок являются не только 
армяне, но и русские барыни и барины, казаки и мужики, которые вся-
чески помогают армянским переселенцам и т.д. 

Помимо этого, в разножанровых фольклорных материалах часто 
встречается множество заимствований – тюркизмов, которые исполь-
зовались в повседневной разговорной речи крымских армян, напри-
мер, "Копур" / "Kёпри" («Քоփուր» / «Քյոփրի») – мост, "Сохах" («Սոխախ») 
– улица, "Хум" («Խում») – земля, "Чорвах" («Չորվախ») – родник, "Хамчи" 
(«Խամչի») – кнут, "Шамдан" («Շամդան») – подсвечник. 

Если тюрко-татарские заимствования издревле присутствовали в 
диалекте армян, то после переселения из Крыма в Новороссийскую об-
ласть их лексика обогатилась русизмами: к примеру, «Կուզնեց» – куз-
нец, «Պրոդովեց» – продавец, «Դռոգ» – дрог, телега, «Սեմեյստվո» – 
семейство, «Խազյային» – хозяин и т. д. В то же время многие выраже-
ния русского языка подверглись изменениям в соответствии с грамма-
тическими канонами армянского языка: «Պազդարօվիտ արեցին» – 
поздороваться, «Ախրանյատ ըրավ» – охранял, «Սագլասիտ էղավ» – 
согласился и т.д.  

Устное народное творчество армян Новой Нахичевани почти бы-
ло предано забвению, однако благодаря моим последовательным поис-
кам удалось записать и тем самым спасти от бесследного исчезновения 
неповторимые реликвии их разножанрового устного творчества: 

1. Эпическое устное творчество (12 единиц) 
2. Лирическое устное творчество (31 единица) 
3. Афористическое устное творчество (117 единиц) 
1. В разделе Эпическое устное творчество представлены вол-

шебные и бытовые сказки. По свидетельству самих информаторов, 
они больше не собираются в деревенских домах, чтобы послушать 
сказки, как это было принято в Крыму. 

Из волшебных сказок наиболее интересной представляется сказ-
ка "Браслет" («Աբռջանը»), сюжет которой созвучен мотивам одно-
именной песни из обихода крымских армян. Эта лиро-эпическая лю-
бовная песня, послужившая материалом для сказки, подверглась неко-
торым изменениям как с точки зрения персонажей, так и сюжетной  
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линии. Персонажами сказки "Браслет" являются не только любящие 
друг друга Хамбер и Арзу (как в песне), но и старуха-Колдунья, вопло-
щающая злые силы природы и общества. Это злое существо до самой 
смерти с чувством мести вспоминает Хамбера, который в детстве раз-
бил ее кувшин для воды, и без конца чинит козни, пытаясь помешать 
счастью влюбленных. Наличием образа старухи-Колдуньи и обусловле-
ны содержание и дальнейшее развитие сюжетной линии данной вол-
шебной сказки. К волшебным сказкам относится также сказка "Дочь 
веселого короля" («Շէն թաքավօրին ախչիգը»), которая известна в ка-
честве оригинального варианта сказки "Безрукая девушка" («Կռնատ 
աղջիկը») с песенными вкраплениями: девушку нарекли именем Агавни 
(Голубь), поскольку она является олицетворением невинности. Настра-
давшись от зла, причиненного ей коварной снохой, она в песенной 
форме рассказывает о своем горе лежащему в колыбели племяннику – 
сыну брата: 

"Баю, баю, сладких снов, 
Из злата сделана твоя колыбель, 
А свод ее – из серебра. 
Сын брата лежит в колыбели сей. 
 
Сыну брата моего 
Колыбельную я пою. 
Нитями волос своих 
Запеленала бы его, 
Пламенем сердца своего 
Согрела бы его, 
Сыну брата моего 
Колыбельную я пою". 

Хватающая за душу мелодия этой колыбельной придает особое 
очарование и эмоциональность сказке, подчеркивая трагический ха-
рактер данного ее варианта. Однако Золотая Рыбка помогает Голубю 
стать царицей другой страны и восстановить свой авторитет. А злую 
невестку "привязали к хвосту лошади и пустили ее вскачь по горам и 
долам, так что живого места на ней не осталось". Такими словами за-
канчивается эта поучительная сказка.   

Не менее своеобразны сказки "Плохая мать" («Փէրատ մարը»), 
"Железный волк" («Էրգաթէ կալը»). В двух последних сказках в качест-
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ве героев выступают также некоторые представители животного мира, 
олицетворяющие то злые, то добрые силы природы и общества. 

Бытовые сказки, в художественной форме изображая реальные 
жизненные случаи и реальных людей, имеют воспитательный и нраво-
учительный характер. На основе реальных случаев созданы бытовые 
сказки: "Продавец угля" («Քօմուր ձախօղը»), "Кто работает, тот 
ест" («Օվ գը պանի, ան՝ գուդէ»), "Безумный" («Խէնթլուգը»), "Осра-
мившийся на весь мир" («Աշխարհի խայտառակը»), "Тато и Петри-
гел" («Թաթօն ու Փէթրիգէլը»), "Сноха, проучившая злую свекровь" 
(«Չար բիանային հախէն էգօղ հարսը»), "Ум Барины" («Բարինայի 
խէլքը»). Интересен также вариант сказки "Джико" («Դժիկոն»), назы-
вавшийся "Парень, убивший сорок душ" («Քառսուն ջան սբանօղ 
տղան»). В этой сказке сын, собравшись отнести отцу обед, по пути 
уничтожил мух и на куске ткани вместо слова "муха" написал слово 
"душ" (в смысле сколько "душ" мух). 

Небольшой объем и внезапное разрешение конфликта придают 
этим сказкам некую новеллистичность. 

2. Песни, созданные в жанре Лирического устного народного 
творчества, также восходят к древности. До нас дошла малая толика 
этих песен, являющихся образцами богатого, разнохарактерного поэти-
ческого фольклора, созданного армянской общиной10.  

Несмотря на свою малочисленность, особый интерес с точки зре-
ния замысла представляют детские песни, которые развлекают детей 
живой (песни – развлечения для детей), ритмичной (песни, имитирую-
щие кудахтанье кур), остроумной игрой слов: это изобилующие калам-
бурами и скороговорками детские игры с веселым концом.  

По времени создания и образности примечательна "Крымская 
песня" («Խրիմի յէրքը»), в которой они вспоминают свое прошлое в 
армянском поселении Крыма Хара Су с его небольшими уютными до-
мами и ночлежками, зелеными садами, где гуляли влюбленные: 

"Мы гуляли в садах, 
Мы любили красивых, 
"Харасуцами" нас называли, 
Беседы вести мы любили. 

                                                 

10 Мы не имеем в виду те песни, которые вошли в исследования Шахазиза Е. 
(Շահազիզ 1903), а также Поркшеяна Х.А. (Փորքշեյան 1971). 
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Напротив наши ночлежки стоят, 
А перед нами – магазины наши. 
Ты оттуда приди, а я приду отсюда, 
Пускай ослепнут наши враги. 
 
Лицо твое увидел я, 
Подумал, что ты – роза белая, 
Аромат твой вдохнуть  
Не осмелился я, 
Другому отдали тебя…". 

Ритуальные песни также почти не сохранились, до нас дошла 
лишь какая-то их часть. Армянские свадьбы уже не сопровождались 
традиционными ритуалами, которые включали песни и танцы. Мне 
удалось записать древние, проникнутые духом старины песни, кото-
рые распевались при переодевании жениха и невесты. 

Если в прошлом у армянского населения этой местности был спе-
циальный "пар" («պարք» – обрядовый танец), сопровождавший про-
цесс облачения жениха в свадебную одежду (речь идет об обряде), то 
этот обряд сопровождался также песней: 

"Сегодня ты обновленный, 
Сегодня ты новый царь… 
Подъехала карета жениха, 
Саблю на пояс повесил жених, 
Шапку из синего меха надел, 
Сегодня ты цели достиг своей, сын!". 

А невеста, покидая отчий дом, пела: 
"Прощай, отец мой! 
Прощай, мать моя! 
Прощайте, уводят меня, 
Отцовские братья, прощайте, 
И вы прощайте, тети. 
Сестры отца, матери сестры, 
Прощайте и вы, уводят меня, 
Любимые сестры, прощайте, 
И вам улыбнется пусть счастье!". 

А участники свадебной церемонии отвечали: 
"От нас ты нехотя уходишь, 
Там будешь есть изюм, инжир, 
Глаза твои плачут, сердце желает, 
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С отцом и матерью 
Расстаться не хочешь ты". 

В 1959 г. в армянской среде названного региона хранили лишь 
память обо всем этом, но уже не придерживались каких-либо ритуалов, 
во время свадеб не исполнялись соответствующие песни и танцы. Тем 
не менее старшее поколение местных армян еще помнило отрывки из 
ритуальных песен прошлого. 

Бытовые песни также восходят к древности. Они созданы на 
основе реальных случаев, связанных с реальными лицами, и являют 
собой воспоминания в художественной форме. В качестве примера на-
зовем песню скорби, сложенную по поводу трагической смерти стран-
ника Мелкона, а также песню о городской голове Халибяне, который 
бессовестным образом захватил земли армянских переселенцев и на-
живался за их счет: 

"Страшным человеком 
Был Халиб ага, 
Нашим жестоким 
Городской главой". 

Подобные песни дают основание предположить, что армяне этой 
местности слагали также эпические песни о реальных исторических со-
бытиях.  Кажется, что кистью художника создан образ дочери богача– 
Атои Симона ‒ в песне, описывающей ее роскошное одеяние и укра-
шения, гордый и самоуверенный облик: 

"Длинная цепь 
Обрамляет шею твою, 
Жемчужный пояс 
Обрамляет твой стан, 
Танцуй, моя девочка, 
Танцуй же, 
Атои Симона ты дочь, 
И все тебе нипочем". 

Песня "Пусть будет красивой, пусть будет дурна собой" гово-
рит о стремлении к богатству и деньгам: 

"Неважно – хороша 
Иль дурна она, 
Было б денег 
Побольше у нее. 
Пусть мать этой девушки  
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Тещей станет моей". 
В бытовой песне "Ну-ка, невестка" свекровь, весьма фамильяр-

но обращаясь к снохе, дает ей поручения, в основе которых лежит тяга 
к богатству. Сноха, согласно неписаным законам, обязана быть любез-
ной со всеми гостями – с крестным, свекром и свекровью, со своими 
родителями, с образованным челеби, чтобы удостоиться их подарков – 
золота из отцовского наследства, ожерелья от матери, овец от свекра и 
даров от челеби. Все эти красочные эпизоды представлены в песне в 
соответствии с принятым постсвадебным ритуалом, с описанием ме-
няющихся ситуаций и новых типических образов. 

Все отмеченные детали придали этой старинной крымской песне 
живость и динамизм, образность не только в бытовом плане, но и ри-
туальном. 

"Ну-ка, невестка, вставай, 
Гостей принимай, 
Прежде одежду смени, 
Затем им руки целуй. 
Ну-ка, невестка, соберись, 
Сейчас отец тебя позовет, 
Чтобы поздравить тебя, 
Золото тебе подарить. 
Ну-ка, невестка, поспеши, 
Сейчас мать позовет тебя, 
Чтобы тебя расцеловать, 
Ожерелье тебе подарить". 

В этот раздел вкючены также две песни о паломничестве, кото-
рые свидетельствуют о том, что крымские армяне совершали паломни-
чество в церковь Св. Карапета: 

"Скиталец Мелкон 
Семь лет страдал недугом, 
Совершил паломничество 
В церковь Св. Карапета 
И добился цели своей…". 

Однако паломничество – "Хдрлез" («Խդրլէզ»), согласно крым-
ским армянам, совершалось также по радостному поводу, в целях 
смотрин невест, которые, на их вкус, должны были иметь хороший ха-
рактер и красивое имя, т. е. представлять собой само совершенство. 
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В весьма отдаленной форме армянская народная средневековая 
эпическая песня "Аслан ага" («Ասլան Աղա») напоминает скорбную  
песню "Пойдите, скажите отцу моему" («Կնացէք, ասացէք բաբա-
յիս»). В этой песне заточенный в тюрьму сын просит отца продать дом 
и за требуемую сумму вызволить его из тюрьмы. Отец отказывается 
помочь сыну. Таким же образом поступают все его родственники. Лишь 
любимая девушка готова пожертвовать всем. Преданностью и искрен-
ней любовью проникнуты ее слова: 

"Продам медальон, 
Что на шее ношу. 
Пять сотен еще достану,  
Любимый, достану,  
Из тюрьмы 
Тебя освобожу". 

Примечательны также бытовые песни "Матери Ока и Истир 
[Истра]" («Օկա յեվ Իստիր [Իստրա] մամանէր»), "Тетя Мариам" («Մա-
րիամ մօրքուրմա»), "Унан" («Ունանը»), которые символизировали две 
реки, протекавшие по территории России. Армянский народ реку Аракс 
называет "Мать Аракс", здесь также две русских реки – Ока и Истра ‒ 
названы матерями в качестве символов женщин, воспитавших не одно 
поколение.  

Из тонкого юмора соткана песня "Отец, за кого ты меня замуж 
отдашь?" («Բաբա՛, տուն ինծի վօրի՞ն բիդի դաս»). Другой вариант 
этой песни распространен также в Армении: отец в конце концов вы-
дает свою ленивую дочь за зурнача, чтобы ей всю жизнь весело жи-
лось. Эта песня также популярна в населенных армянами селах Новой 
Нахичевани, но концовка ее адаптирована к русской среде. В ней отец 
выдает дочь не за зурнача, что характерно для армянского быта, а за 
гармониста. Последнее указывает на то, что крымские переселенцы – 
армяне не только адаптировались к русской среде, но она стала для них 
родной, и девушка отдает предпочтение гармонисту. 

В 1779 г. императрица Екатерина Вторая отдельным указом осво-
бодила армянских переселенцев от воинской службы, но впоследствии, 
в силу изменения ряда обсотятельств, армяне лишаются этой привиле-
гии, и "солдатская доля" («սալդատ գնալը») становится для них траге-
дией. 

Мною были записаны разные варианты солдатских песен: "Я 
жребий свой вытянул и пошел в солдаты" («Ես իմ վիջագս հանեցի, 
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էլա սալդատ կնացի») или "Песня солдата" («Սալդատի յէրքը»). При-
мечательна также сложенная во время Великой Отечественной войны, 
но в то же время исполненная оптимизма победы песня героя "Ущелье 
Сампика" («Սամպիկին դէրան»). 

3. Афористический фольклор  
Результатом глубокого обобщения восходящего к древности фи-

лософского осмысления жизни, явлений природы и социальных реалий 
являются пословицы и поговорки местных армян. Эти лаконичные и 
образные афористические мысли в художественной форме передают 
их социально-исторический опыт, лучшие черты человеческого харак-
тера и их пламенную веру в светлое будущее, а плохие поступки осуж-
даются в образных и жестоких по своей сути проклятьях. 

Эта часть армян, "Добывающая хлеб насущный из камня" («Քա-
րէն հաց քամօղ»), живя жизнью, полной лишений, посредством пого-
ворок и пословиц также воспевала ремесла и честный заработок, на-
пример: "Ремесло – это золотой браслет" («Զէնահաթը օսգէ աբռջան 
է»), "У работающего дело спорится, а дорогу пройдет идущий" («Պանը՝ 
պանէլօվ, ջամփան՝ քալէլօվ»). Мудрые наставления старших о пользе 
труда передавались молодым из поколения в поколение: "Пусть работа 
тебя страшится, а ты перед ней не робей" («Կօրձը քէզմէն թօղ 
վախնա, տուն կօրձէն մի՛ վախնա»). 

В прошлом крымской богатой прослойке османского общества 
чужда была идея "честного заработка" («հալալ վաստակ»): "Белоруч-
ки любят чужой труд" («Ջէրմագ ծէռքը ուրիշի աշխատանքը գըսիրէ») 
или: "Скиталец ради хлеба медведя приручит, а деньги богатый со-
бирает" («Այուվը խարիբը գըխաղցունէ, թաբախը զէնգինը գպտտցու-
նէ»). Подобные социальные отношения порождали народный мятеж и 
протест, а сила народная несокрушима, поскольку "Один и камень не 
сдвинешь, а вместе горы свернешь" («Կէղ գայնի՝ կէրան գըգօդրէ»). 
Крымские армяне переселились в Новую Нахичевань – в Ростов-на-
Дону, чтобы на новом месте жить и созидать: "Словом – до самого 
Ростова добрались" («Մի խոսքով՝ հասանք Ռոստով»). 

В собранном нами материале загадки также мало упоминаются, 
однако записанные мною загадки в скрытой форме дают нам пред-
ставление о прошлой и настоящей жизни этой этнографической груп-
пы: их быте, образе жизни и своеобразных кушаньях: 

"Печка о четырех углах, 
Полна злата изнутри, 
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Сваты придут просить руки". 
  (Церковь)  

Или: 
"Четверо братьев 
Возводят стену из камня, 
Выложат четыре, 
Пятая – кружится внутри". 

(Пять спиц для вязанья носков) 
А вот другая загадка: 

"Сверху доска – снизу доска, 
Изнутри нищий 
Оборванец выходит". 

(Черепаха) 
Образных сравнений полна загадка об оригинальной местной 

выпечке "Губати" («Գուբաթի»). Художественной образностью отлича-
ется загадка об изготовляемой армянскими женщинами слоеной вы-
печке "Хатлама" («Խաթլամա»), которая дает представление о капусте: 

"Листик к листику – хатлама, 
А посередине – палка". 

(Капуста) 
В этом регионе распространены также проклятья и благосло-

вения. Эти народные "анафемы" в образной форме явствуют о том, 
какую оценку давали люди злым и добрым поступкам себе подобных. 
С удвоенной силой звучат проклятья, отражающие злобу и ненависть: 
"Ослепнуть тебе!" («Քօռանաս, աչքի լուստ գդրվի»), "Чтоб ты обе-
зумел и бился об стенку" («Խէվնաս, խէվ բադէրը իյնաս»), "Да чтоб 
ты взбесился и поедом себя ел" («Գաղդիս՝ միստ ուդիս»). И наоборот, 
в благословениях находят отражение высокие нравственные принципы 
армянина-труженика. В этих образных афоризмах критерием оценки 
доброты и благородства стали элементы природы, небесные и земные 
силы: "Пусть ярко сияет звезда твоя" («Ասդղտ բայձառ թօղ ըլլա»), 
"Пусть не померкнет солнце твое" («Արևտ չըխավարի»), "Пускай 
земля в твоих руках в золото превратится" («Ֆօղ պռնիս՝ օսգի 
տառնա»), "Пусть удача сопутствует тебе" («Ձլիս ու ձաղգիս») и т.д. 

Среди произведений афористического жанра особое место зани-
мают молитвы: "Молитва Богоматери" («Աստվածամոր աղոթքը»), 
"О злом духе" («Չար նաֆասի»), "O недобром глазе" («Չար նազարի»), 
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"Молитвы-заговоры от страха" («Վախը չափելու») и древние, обла-
дающие целительной силой иные народные волшебные молитвы. 

Исполнена надежды трогательная молитва-пожелание, обра-
щенная к молодому Месяцу. В ней народ именно с фазами Луны свя-
зывал свои лучшие ожидания, поскольку Луна вечно возрождается: 

"- Месяц молодой, 
Поздравляю тебя! 
Брат мой стал новым царем, 
Ушел ты старым, 
Вернулся молодым. 
Какой же подарок 
Ты мне принес? 
 
МЕСЯЦ: - Лицу твоему – красоту! 
Сердцу – силу! 
Щедрость – руке!". 
 

Заключение 
Обобщая сказанное, отметим, что в 1959 г. армянская община 

Ростова-на-Дону – Новой Нахичевани, несмотря на нивелирующее  
воздействие пространства и времени, все еще пыталась сохранить и 
сохранила свой исконный крымский диалект и уникальные фольклор-
ные реликвии, которые дают представление об их некогда богатом, 
самобытном армянском народном творчестве. 
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ՆՈՐ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԸ ԵՎ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
(նվիրվում է Նոր Նախիջևանի հիմնադրման 240-ամյակին) 

 
Վերժինե Սվազլյան 

 
1959 թ. սեպտեմբերին Խորհրդային Հայաստանի գիտությունների 

ակադեմիայի Հասարակական գիտությունների բաժանմունքը կազմակերպել 
էր համալիր գիտարշավ դեպի ՌԽՖՍՀ՝ Դոնի Ռոստովի մարզի Նոր Նա-
խիջևանի հայաբնակ վայրերը (Պրոլետարական շրջան): Նոր Նախիջևանի 
հայ համայնքը, հակառակ ժամանակի ու տարածության համահարթեցնող 
ազդեցություններին, տակավին փորձում էր պահպանել Ղրիմի բնիկ բարբառն 
ու բանահյուսական անկրկնելի նշխարները, որոնք որոշակի պատկերացում 
են տալիս նրանց երբեմնի հարուստ ու ինքնատիպ ժողովրդական բանարվես-
տի մասին: Գիտարշավի 20 օրերի ընթացքում մեզ հնարավորություն ընձեռ-
վեց ծանոթանալու ավագ սերնդի 15 բանասացների հետ: Նրանցից գրառած 
160 միավոր ժողովրդական նյութը ցարդ անտիպ է: 

Ղրիմից գաղթած հայերն ընտելացել են նոր՝ ռուսական միջավայրին, 
որը նրանց համար հարազատ է դարձել: Դրա վկայությունն են Նոր Նախի-
ջևանի հայերի ժողովրդական ստեղծագործությունները, որոնցում հերոսներն 
իրենց գործունեությունը ծավալել են ոչ միայն Դոնի Ռոստովում և շրջակա 
հայկական գյուղերում, այլև ռուսական Նովոչերկասկ և Տագանրոգ քաղաք-
ներում: Այդ պատմությունների հերոսները ոչ միայն հայեր են, այլև ռուս 
բարինները, կազակներն ու մուժիկները, որոնք ամեն կերպ օգնել են հայ գաղ-
թականներին: 

Բանալի բառեր` Ղրիմ, Դոնի Ռոստով, Նոր Նախիջևան, Ռուսաստան, 
բանասաց, բանավոր ավանդություն, հարմարվել: 
 

НОВАЯ НАХИЧЕВАНЬ И  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО АРМЯН 
(Посвящается 240-летию со дня основания Новой Нахичевани) 

 
Вержине Свазлян 

 
В сентябре 1959 г. Отделением общественных наук Академии наук 

Советской Армении была организована комплексная научная экспедиция в 
РСФСР – Ростовскую область, Новую Нахичевань (Пролетарский район). 
Армянская община Ростова-на-Дону – Новой Нахичевани, несмотря на ни-
велирующее воздействие пространства и времени, все еще пыталась со-
хранить и сохранила свой исконный крымский диалект и уникальные 
фольклорные реликвии, которые дают представление об их некогда бога-
том, самобытном армянском народном творчестве. На протяжении 20-ти 
экспедиционных дней автор этой статьи имела возможность познако-
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миться с 15-ью информаторами – представителями старшего поколения ‒ 
и записать 160 единиц народоведческих материалов, которые по сей 
день не были опубликованы. 

Армяне-переселенцы из Крыма адаптировались в новой, русской 
среде, которая стала для них родной. Свидетельством тому являются соз-
данные ими народные произведения, действия героев которых сопряжены 
не только с Ростовом-на-Дону и окрестными армянскими селами, но и с 
русскими городами Новочеркасск и Таганрог. Героями этих рассказов яв-
ляются не только армяне, но и русские барыни и барины, казаки и мужи-
ки, которые всячески помогали армянским переселенцам. 

Ключевые слова ‒ Крым, Ростов-на-Дону, Новая Нахичевань, Россия, 
сказитель, устная традиция, адаптация. 
 

NOR-NAKHIJEVAN AND THE ARMENIAN POPULAR FOLKLORE 
(Dedicated to the 240th Anniversary of the Foundation of Nor Nakhijevan) 

 
Verjine Svazlyan 

 
In September, 1959, the Department of Public Sciences of the Academy of 

Sciences of Soviet Armenia had organized a complex scientific expedition to the 
RSFSR – the Armenian-inhabited Nor(New)-Nakhijevan in the Rostov-on-Don prov-
ince (the Proletarian region). Armenian community of Nor Nakhijevan, despite the 
influence of globalization of the time, was still trying to preserve its native inimi-
table relics of the Crimean dialect and folklore, which give us an idea about their 
erstwhile rich and original, popular, oral tradition. During the days of the scien-
tific expedition the author of the present paper had the opportunity to get ac-
quainted with 15 narrators of the senior generation. She has written down 160 
units of popular materials, which were not published till today. The Armenians em-
igrated from Crimea, living in the new, Russian environment have become intimate 
with that locality and the surrounding Russian population. That fact is noticeable in 
the popular creations they have narrated, where the actions of the heroes are not only 
from Rostov and the neighboring Armenian villages, but also from the Russian towns 
of Novocherkask and Taganrog. Apart from that, the characters appearing in the nar-
ratives are not only Armenians, but also Russian noblewomen and noblemen, Cossacks 
and muzhiks, who had lent a helping hand to the Armenian emigrants. 

Key words ‒ Crimea, Rostov-on-Don, Nor-Nakhijevan, Russia, narrator, 
oral tradition, adaptation.  
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Вступление  
Ованес Туманян всегда находился в эпицентре важнейших исто-

рических перипетий. Являясь одним из наиболее активных и заметных 
участников почти всех значительных событий, поэт был хорошо осве-
домлён обо всём, что происходило в мире, в том числе и о крайне на-
пряжённой ситуации в Западной Армении, в частности, в регионе Вана-
Васпуракана. Героическая самооборона осаждённого регулярными ту-
рецкими войсками Вана стала одной из самых примечательных и тра-
гических страниц в истории Армении и армянского народа.   

 В начале июля 1915 г. военные действия на Кавказском фронте 
складывались не в пользу русской армии. Абдул Керим-паша прика-
зал турецким войскам перейти в контрнаступление против подразде-
лений 4-го корпуса русской армии в направлении Хнуса. 9-го июля 
сформированное в левом крыле турецкой 3-й армии ударное подраз-
деление, состоящее из одиннадцати дивизий, перешло в широкое на-
ступление на позиции Кавказского 4 корпуса. Продвинувшись в на-
правлении Коп-Маназкерт-Алашкерт-Кагызван и прорвав защитные 
линии русских войск, оно стало двигаться вперёд, создавая опасность 
Ванскому району с юго-востока.   

  
Внезапное отступление русской армии и его последствия  
Прошло всего шестнадцать дней после того, как Туманян уехал 

из Вана, но совершенно неожиданно поступил приказ об отступлении,  
и русские подразделения стали покидать освобождённые территории 
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Западной Армении1. Началась всеобщая паника. Ситуация ещё более 
усугубилась из-за ложных слухов, согласно которым турки, якобы, 
предприняли широкомасштабное наступление. Среди распространи-
телей этой непроверенной информации был начальник разведыватель-

ного отдела 4 корпуса русской армии, армянин по национальности, 
прапорщик Т. Девоян, который 14 июля 1915 г. сообщил об этом в те-
леграмме, адресованной Армянскому Благотворительному обществу в 
Баку2. За несколько часов до этого, ночью 13 июля до жителей Вана 
дошли вести об отступлении русской армии и массовом переселении 
армянского населения Васпуракана.   

Находившийся в Ване командир конного полка русской армии ге-
нерал Николаев также готовился к отступлению.   

Весть об отступлении русской армии потрясла армянских добро-
вольцев. Получив извещение о нападении превосходящих сил турецкой 
армии, полководец Андраник немедленно обратился к начальнику шта-
ба Кавказского фронта генералу от инфантерии Николаю Юденичу3 с 
депешей, в которой заверял генерала, что он со своими добровольцами 
и местным населением может защитить Ван, и просил лишь о том,  
чтобы его обеспечили необходимым стрелковым оружием, боеприпа-
сами и горной артиллерией. Юденич дал своё согласие, однако его от-
ветная телеграмма, согласно информации адъютанта генерала Трухина 
капитана Аршака Шаххатуни, была скрыта его непосредственным на-
чальником. Узнав об этом от Шаххатуни, разгневанный Андраник нашёл 
командира 4 армейского корпуса генерала Трухина в Арчеше, излил на 

                                                 
1 Национальный архив Армении, ф. 57, д. 102, л. 46. 
2 Национальный архив Армении, ф. 27, д. 245, л. 76. 
3 Николай Николаевич Юденич (1862-1933) - русский военный деятель, генерал от 

инфантерии (1915). Один из самых успешных генералов России, принимавших участие 
в Первой мировой войне. В 1915 г. разгромил армию Энвер-паши в Сарикамыше. В 
том же году вёл ожесточённые бои за освобождение Вана; город несколько раз пере-
ходил из рук в руки. 13-16 февраля занял Эрзерум, затем ‒Трапезунд. Во многом бла-
годаря успехам генерала Юденича в 1916 г. большая часть Западной Армении была 
освобождена. Во время гражданской войны Юденич возглавлял силы, действовавшие 
против советской власти на северо-западном направлении. Последний российский   
кавалер Ордена Святого Георгия II класса. 
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него весь свой гнев и возмущение, дав ему пощёчину и заявив при 
этом, что "это отступление – полная фальсификация… здесь налицо 
интриги и предательство… предателя вам следует искать среди вас"4.    

Полководец у всех на глазах подверг также избиению прапорщи-
ка Т. Девояна, который сообщил непроверенные и явно преувеличен-
ные данные о якобы преобладающей численности противника5.   

Конечно, Ов. Туманяну было хорошо известно, что Абациева и не-
которых других генералов русской армии раздражает независимое и 
вызывающее поведение полководца Андраника, который время от 
времени нарушал не только боевую дисциплину и субординацию, но и 
элементарные нормы поведения, если речь шла об интересах его со-
отечественников. Гнев и возмущение Андраника в той или иной мере 
должны были излиться и на голову враждебно относившегося к армя-
нам генерала Абациева. Их пути когда-нибудь должны были пересечься. 
И пересеклись.   

Когда началось отступление и практически одновременно с ним  
– массовое переселение жителей  Вана и всего  Васпураканского края, 
Абациев отдал приказ не оказывать никакой помощи местному населе-
нию. Кроме того, Абациев, будучи осведомлённым о позиции Н. Юде-
нича и некоторых других генералов, согласных позволить армянам ор-
ганизовать самооборону Вана и помочь им оружием и боеприпасами, 
всячески старался этому препятствовать. Узнав об интригах Абациева, 
Андраник бросил ему в ноги телеграмму Юденича, оскорбительно вы-
сказался о его генеральских эполетах, дав ненавистному генералу  
звонкую пощёчину. Генерал-лейтенант русской армии Д. Абациев был в 
то время весьма заметной фигурой, и скандальный инцидент вполне 
мог бы завершиться военным трибуналом, но вмешавшимся казакам и 
их командиру генералу Бичерахову удалось замять дело. А уважитель-
ное отношение Бичерахова к Андранику в определённой степени было 
обусловлено также тем, что в его отряде самоотверженно сражались  
                                                 

4 Զորավար Անդրանիկ 1924, 35: 
5 Վրացեան 1963, h. Գ, 196: Չելեպյան 1990, 321: 
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несколько армянских добровольцев во главе с  Керы  (Аршаком Зава-
фяном). Командиры армянского добровольческого движения Андра-
ник, Дро, Керы, Амазасп, Армен Гаро, видя, что массовый исход армян 
из Вана уже начался и носит необратимый характер, посовещавшись с  
губернатором города Арамом Манукяном, пришли к общему соглаше-
нию о необходимости поставить население в известность об ожидае-
мой опасности.   

В то время как армяне были настроены, вопреки неблагоприят-
ному стечению обстоятельств, организовать самооборону Вана, 18  
июля 1915 г. до Вана дошёл приказ командующего Кавказским фрон-
том о том, что если беженцы не успеют в течение трёх  дней перейти 
границу  Беркри, то вполне возможно, что линия отступления будет за-
крыта, и генерал Николаев после этого не станет нести какую-либо  
ответственность за судьбы вынужденных переселенцев6. Тем самым 
русские власти фактически отказались обеспечить армянских добро-
вольцев оружием и боеприпасами и вынудили оставить Васпуракан и 
город Ван. В тот же день, 18 июля, началось массовое переселение  
армян Васпураканского края в Закавказье. Это вынужденное пересе-
ление оказалось истинным бедствием для всего западноармянского  
населения, которое в одночасье лишилось не только имущества и до-
мов, но и родины.    

Были  подожжены  военные склады7, а также более трёхсот луч-
ших домов. Оставшиеся в Ване русские солдаты и пограничники сте-
регли магазины и торговые центры, оберегая их от грабежей.   

Генерал Николаев покинул Ван 19 июля, сразу же после того, как 
добился принудительного исхода местных жителей.    

Главнокомандующий Кавказской армии, новоназначенный на-
местник царя на Кавказе Великий князь Н.Н. Романов (младший) ре-
шил пойти навстречу просьбам армянского католикоса и политических 
кругов и запретил разоружать армянских переселенцев.    
                                                 

6 Ազգ 1915, N 14, 8 հոկտեմբեր: См. также: Национальный архив Армении, ф. 1021, 
оп. 5, д. 280, 8. А также: Վրացեան 1963, 91: 

7 Մխիթարյան 1930, 220: 
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Массовое переселение армян Вана-Васпуракана  
Бесконечные караваны армянских переселенцев двигались по 

маршруту Ван – Аванц – Сев  Гет – Геолу – Джаник – Панз – Беркри  Баязет 
-ага– Соук-су – Гяврешаме – горный перевал Тапариз – Каракенд – Кы-
зыл-Дизе – Карабулах – горный перевал Чингил – ущелье Орводж – Игдыр.   

На помощь населению Васпуракана в этот судьбоносный момент 
подоспели около пяти тысяч армянских добровольцев и трёх тысяч 
вооружённых юношей-гайдуков, которые сопроводили более 200.000 
(по некоторым данным – 281.888, а по данным Анри Барси – 207.473) 
беженцев к русско-турецкой границе8. Статистические данные на этот 
счёт находим и в дневниковых записях Туманяна. Поэт сообщает, что 
на дорогах переселения за несколько дней от эпидемий погибло 8.000 
человек, из которых 3.000 были дети. А общее число жертв состав-
ляло 40.0009.   

30 июля еженедельник "Овит" сообщал: "Дороги переполнены; 
нагие, босые, облачённые в отрепья матери с детьми за плечами… 
бредут безмолвно или разговаривают с животными… беженцам нет ни 
конца ни края"10.   

31 июля в горах Васпуракана выпал снег, значительная часть де-
тей погибла от холода. Около пятисот детей спасли от гибели казаки, 
каждый отогрел и вынес под полами своей шинели одного ребёнка. 
Это делалось в обход приказа осуществлявшего переселение генерал-
лейтенанта Абациева, который строго-настрого распорядился не ока-
зывать никакой помощи переселенцам. Своим человеколюбием и со-
страдательным отношением к беженцам особенно отличились казаки 
подразделения генерала Трухина.   

Армянские периодические издания также откликались на помощь 
русских солдат. Газета "Амбавабер" писала: "Русские "отступающие" 
всадники… стреляя в воздух, отпугивали неприятеля и прокладывали 

                                                 
8  Музей Туманяна, папка 51, 7.  
9  МЛИ, ф. Туманяна, д. 256, л. 6. 
10 Հովիտ, 1915, N 34, 21 օգոստոսի: 
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для себя дорогу"11.  Обрадованные столь неожиданным подарком судь-
бы, ничем не мотивированным отступлением русской армии, турки 
двигались в направлении Беркри, а курды Зилана, в свою очередь, ок-
ружили долину Беркри.   

Насильственная депортация  армянского  населения Васпуракана 
фактически явилась одной из составляющих геноцида армян в осман-
ской Турции и была столь же ужасной и жуткой, как и пережитые на 
родине погромы и резня. Если бы целью турецких властей было избе-
жать опасности, которая могла грозить со стороны армян, или, скажем, 
этой целью было бы окончательное решение "Армянского вопроса", то 
переселение беженцев, их отступление не сопровождалось бы жесто-
кими убийствами. То, что происходило с армянами, бежавшими из  
Васпуракана в течение месяца, является ещё одним доказательством 
запрограммированной политики физического уничтожения армянского  
народа со стороны османской Турции12.   

25 июля курдские башибузуки заняли каменный мост через реку  
Вардашен в Бандимахе, перекрыв тем самым дорогу беженцам. Часть 
беженцев погибла, другая часть побежала обратно в сторону села  
Джаник, остальные направились в сторону Ирана.   

По словам А-До, "Перо ещё не достигло того совершенства, что-
бы описать переселение во всех его красках"13. Многие очевидцы этого 
страшного переселения, пройдя через все круги ада, впоследствии 
рассказали об этих страшных днях и событиях. Рассказы очевидцев 
этих событий были собраны и записаны собирателем народного твор-
чества, учёным-геноцидоведом Вержине Свазлян14.      
                                                 

11 Համբավաբեր 1916, 21 օգոստոսի, № 34, 1082. 
12 Подробнее об этом см.: Ованесян 2018, 210-238. 
13 Ա-Դո 1917, 479. 
14 Учёный-геноцидовед, собиратель народного творчества, доктор филологических 

наук, профессор Вержине Свазлян более пятидесяти лет собирала, записывала и пред-
ставила на суд человечества изданную на шести языках книгу "Свидетельские показа-
ния оставшихся в живых после геноцида армян" (Е., 2011), в которой собраны воедино 
истории очевидцев и неопровержимые фактические доказательства геноцида армян. 
Это семьсот историй, семьсот исковерканных человеческих судеб, семьсот свиде-    
тельств, которые В. Свазлян записала в 150 местностях Западной Армении, разговорив  
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Боль и страдания беженцев не могли оставить равнодушным  
Ов. Туманяна. Его дневниковые записи об этих трагических событиях 
стали для сегодняшних историков незаменимым источником докумен-
тальных и достоверных свидетельств15. Из его дневников черпаем  
сведения о действиях русской армии, отдельных её офицеров, узнаем  
о  плачевной судьбе четырёхсот армян, оставшихся в Ване. Туманян 
беседовал не только с беженцами, но и с самим Андраником о ходе 
массового переселения. И вот что он пишет в своих дневниковых за-
писях: "Во время отступления из Вана, когда весь народ уже покинул 
город, старики остались сидеть у порогов своих домов"16. На Туманяна 
произвело особенно тяжёлое впечатление то обстоятельство, что жите-
ли Вана стали сами поджигать свои дома, чтобы они не достались тур-
кам и курдам. Это означало, что они сжигали не только свои дома, но и 
прощались с надеждой когда-либо вернуться обратно, на свою родину. 
А с мыслью о безвозвратной потере родины поэт никогда не мог сми-
риться. Поэт пишет: "Многие из ванцев поджигают свои дома и уезжа-
ют, а некоторые отдают ключи добровольцам – дескать, сожгите после 
нашего ухода"17. Особенно трагичными и душераздирающими пред-
ставляются нам его записи об отступлении из Шатаха18.   

                                                                                                                        
армян, разбросанных по всему миру. Книга в переводе турецкого диссидента Рагыба  
Заракоглу издана в Турции и представлена турецкому читателю. Переводчик под-
вергся преследованиям в своей стране и перебрался в Швецию. Ему принадлежат сло-
ва, сказанные во время визита в Армению: "В этой книге представлена история не 
только армянского, но и турецкого народа, потому что турецкий народ, прочитав эту 
книгу, должен столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, должен увидеть, чем за-
нимались его прародители, его старейшины, должен понять их поведение и действия. 
Эта книга откроет глаза турецкому народу". 

15 Столицы Армении, 179-183. 
16 Թումանյան 1999, հ. 8, 402: 
17 Թումանյան 1999, հ. 8, 402: 
18 Это один из гаваров, т.е. административно-территориальных единиц Ванского 

вилайета в Западной Армении. Находится южнее озера Ван. Соседствует с запада с 
Сасунским, а с востока - Айоц Дзорским гаваром. Центр Шатахского гавара - г. Тах. Ша-
тах состоит из двух частей: горной и равнинной. Горный Шатах имеет глубокие ущелья, 
которые местные армяне называют "Гели". Горы в Шатахе покрыты лесами и имеют 
дикую природу. Гавар имеет много рудников, особенно богатых медью. В селе Шарма-
нис имеются месторождения  угля. В Шатахе берет начало один из притоков реки Тигр, 



154          Ованес Туманян и массовое  переселение из Вана-Васпуракана               

 

 Некоторые шатахцы не  хотели, чтобы их больные  престарелые 
родные попали в руки жестоких курдских и турецких башибузуков, и  
поэтому решились на страшный поступок: "шатахцы перед уходом пе-
ребили своих престарелых отцов и матерей, больных, своими руками 
похоронили их и только после этого пустились в дорогу"19.   

Однако подобных примеров было не так уж много. Чаще всего 
сыновья и взрослые дети не покидали своих старых и больных родите-
лей. "Были беженцы из других мест, они переносили своих старых ро-
дителей, взвалив на спину"20, – отмечает поэт.   

Десяти-двенадцатилетние дети переносили своих младших брать-
ев и сестёр. Четырёх-пятилетние дети "ежедневно проходили расстоя-
ние в 30 вёрст"21. А одна маленькая девочка из  Вана "добралась до  
Эчмиадзина на четвереньках"22 .   

В дневниках Туманяна, как уже говорилось, находим записи, по-
священные русским военачальникам и простым солдатам. В первые 
дни отступления, как пишет поэт, русские войска занимались грабежа-
ми, присваивая имущество армянского населения  Вана в качестве "во-
енных  трофеев". По  словам Туманяна, "паника была настолько страш-
ной, что все потеряли душевный покой – добровольческие группы, 
атаманы-хмбапеты и распорядители – и из-за перестрелки каких-то 
двадцати курдов у моста Беркри в долине началась большая паника и 
суматоха, а что до русского войска – многие побросали ружья и убежа-

                                                                                                                        
Шатах-Су, историческое название которого Джерм, отсюда и древнее название гавара 
Джермадзор. Поскольку в ландшафте Шатаха преобладают горы, то его жители в ос-
новном занимались животноводством. Знамениты тонкорунные козы "филик". Армяне 
в основном занимались пчеловодством и производством шалей. Шатахцы изготовляли 
хорошие абы (мужская одежда). В северо-западной части Шатаха находится равнина 
Песандашт, где жители занимались земледелием. Шатахцы были образованны - у них 
действовали  и мужские, и женские школы. Из населённых пунктов известны Ашканц, 
Мускав, Гомер, Качет и, конечно, Тах. Последний был населён армянами, имел непри-
ступные позиции. После города Ван Тах был вторым благоустроенным городом Васпу-
ракана.  

19 Թումանյան 1999, հ. 8, 404: 
20 Թումանյան 1999, հ. 8, 404: 
21 Թումանյան 1999, հ. 8, 404: 
22 Թումանյան 1999, հ. 8, 404: 
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ли, а многие были заняты только грабежами. Ещё не ушедшие из  Ва-
на солдаты, казаки заходят в дома для грабежей, зашли даже в дом 
Арама"23 .   

Было немало и таких случаев, когда русские покидали раненых 
солдат. По записи Туманяна, во время отступления "раненого офицера 
сбросили с моста в реку. Турки достали его, перевязали раны, отправи-
ли русским и сообщили, что русские солдаты сбросили его в реку"24 . 
Вместе с "Красным Крестом" войска бросают на произвол судьбы 125 
больных и раненых русских солдат, оставляют также припасы. "Паника 
русских оказывается настолько  сильной, что не забирают с собой 4 
пушки одной из рот, оставляют их в деревне Панч"25. Зато вместо этого 
они не забывают прихватить с собой пианино местных жителей, загру-
жают награбленную утварь в повозки и увозят… ковры увозят на верб-
людах и в повозках. Остались в большом количестве бомбы и боепри-
пасы"26. Более того, во время отступления, когда многие жители Вана  
перевозили в повозках свои семьи и увозили свой скарб и скотину,   
насколько это было возможно, русское командование приказывает 
конфисковать всю скотину беженцев. Солдаты немедленно бросаются 
выполнять этот приказ, проявляя при этом большое рвение, не оста-
навливаясь ни перед чем и идя на всевозможные уловки. Стоило бе-
женцам оставить без присмотра повозку со своим скарбом, её сразу же 
отбирали. "Говорили – деньги получишь завтра. А он не может ждать и 
уходит"27.  Именно из дневниковых записей Туманяна мы узнаём, что, 
когда добровольческие формирования  Андраника, отступая, добира-
ются до Арчеша, многие из западноармянских бойцов заходят в свои 
сёла и  видят "все свои семьи… зарезанными". Они отказываются воз-
вращаться в армию и продолжать идти с ней. "Кладут ружья себе на 
колени и устраиваются на крышах своих домов. Дескать, вы идите, а 

                                                 
23 Թումանյան 1999, հ. 8, 403: 
24 Թումանյան 1999, հ. 8, 406: 
25 Թումանյան 1999, հ. 8, 497: 
26 Թումանյան 1999, հ. 8, 402: 
27 Թումանյան 1999, հ. 8, 402: 
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мы должны остаться, больше не придём. Должны ждать, пока курды и 
турки придут; мы их убьём, они – нас, и всё закончится. И остаются 
сидеть на крышах"28 .   

Третьего августа 1915 г. Джевдет-бей с четырьмястами воинов-
четенцев вошёл в Ван и самым жестоким, самым варварским образом 
расправился с оставшимися жителями города, которых было около  
четырёх сотен. Кроме того, турки разрушили до основания и подожгли 
церковь Норашен, сожгли дотла дома Арама Манукяна, Ишхана,  Булга-
раци Григора и ещё около пятидесяти домов и сразу же, в спешном  
порядке, оставили город, так как какие-то части русской армии на-
правлялись в сторону Вана, и в городе были отчётливо слышны звуки 
выстрелов. И это также было совершенно непонятно и необъяснимо. 
Русские войска, покинувшие Ван пять дней назад, 28 июля, почему-то 
стали быстрым маршем возвращаться обратно и добрались до города 
3 августа.    

После ощутимых поражений, нанесённых турецкой армии в сра-
жениях под Олти, Сарикамышем и Алашкертом, русская армия вновь 
заняла Ван, когда город был практически разрушен и сожжён, пре-
вращён в руины и когда в нём не осталось жителей. Бежавшее более 
месяца назад население Вана, между тем, уже добралось до Игдыра, 
Еревана, Эчмиадзина. Фактически из-за необъяснимого и немотиви-
рованного отступления русской армии погиб один из самых важных, 
процветающих городов Западной Армении, а его население, так же, 
как и население всего  Васпураканского края, лишилось своих домов, 
своего годами нажитого имущества, лишилось родины.   

Забегая вперёд, скажем, что вскоре Ван снова оказался в руках 
армян, снова был заселен армянами. 14 октября 1915 г. в Ван вошли 
армянские добровольческие дружины под командованием  хмбапета  
Смбата, а 23 декабря в город вступили формирования полководца   
Андраника.  Истинная цель этого загадочного отступления русской ар-

                                                 
28 Թումանյան 1999, հ. 8, 402: 
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мии давно уже была рассмотрена как армянскими и русскими, так и 
зарубежными военными историками и политическими деятелями.  
Само отступление также получило свою историческую и политическую 
оценку. Отметим в связи с этим, что современники, очевидцы и участ-
ники событий тех лет единодушны в своём мнении, что это было про-
вокацией, и дали ему название "ложного отступления".   

Отступление русской армии на Кавказском театре войны в июле 
1915 г. было не чем иным, как следствием последовательной и целена-
правленной политики царской России, которая хотела видеть "Арме-
нию без армян". Иоганн Лепсиус назвал это "псиной политикой". Из-
вестный пастор был убеждён, что "у командования армии не было ни-
какой иной цели, как вывести из города армянское население Вана"19.    

Ни для кого не было секретом намерение командующего Кавказ-
ской армией генерала от инфантерии Николая Юденича заселить За-
падную Армению русскими. Эти свои далеко идущие планы он чётко 
выразил в письме от 5 апреля 1915 г. (входящий номер 1482) к цар-
скому наместнику на Кавказе и главнокомандующему Кавказским 
фронтом Иллариону Ивановичу Воронцову-Дашкову. Черносотенный 
генерал  Юденич  распорядился не выдавать земель армянскому кре-
стьянству в Алашкертском районе; он ожидал прибытия большого чис-
ла русского крестьянского населения с Дона и из Кубани, которым 
предстояло заселить весь бассейн Восточного Евфрата, а сама мест-
ность должна была стать "Евфратским казачеством". Для освобождения 
обширных земельных участков им необходимо было резко сократить 
число армян, проживавших на своей исторической родине. Отсюда, 
как отмечает историк Лео, оставался всего "один шаг до завещания  
Лобанова-Ростовского: Армения без армян"29. Не случайно, когда в на-
чале 1916 г. русские взяли Эрзерум, был дан приказ, запрещающий  
армянскому населению вступить в пределы города30.   

                                                 
29 Լեո 1925, 314: 
30 Լեո 1925, 314: 
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Многие современные армянские историки (и не только армян-
ские) также считают, что отступление русской армии, следствием ко-
торого стала фактически добровольная сдача города Вана, было орга-
низовано несколькими высокопоставленными российскими военными 
чиновниками. Отступление это обернулось новой трагедией для армян-
ского народа, ибо была уничтожена значительная часть западноармян-
ского населения, уповавшего на русскую армию и связывавшего с ней 
все свои надежды. И во время второго прибытия Туманяна в Западную 
Армению, на Кавказский театр военных действий, провидение чудес-
ным образом уберегло поэта, поскольку если бы он выехал из  Вана на 
несколько дней позже, то неизбежно оказался бы в числе тысяч и тысяч 
вынужденных армянских переселенцев, беженцев, которые добрались 
до Эчмиадзина ценою огромных человеческих потерь, подвергшись 
нападениям, убийствам и грабежам со стороны курдских и тюркских 
разбойничьих групп.   

О подробностях отступления из Вана Туманян узнал в Эчмиадзи-
не, где он занимался решением проблем армянских беженцев и детей-
сирот. Многочисленные вынужденные переселенцы из региона Ван-
Васпуракан рассказывали поэту об ужасах, с которыми им довелось 
столкнуться во время бегства. Семилетний сын  ванского  священни-
ка  Ованес  Минасян стал очевидцем страшных, душераздирающих сцен 
резни и массового бегства из родного края. Он вспоминал о том, 
как турки привязали его мать к хвосту лошади, и та на большой скоро-
сти понеслась по улицам. Затем они убили всех его родных. Спаслись 
только трое: он сам, жена его старшего брата и её трёхлетний сын. Они 
примкнули к той большой массе беженцев, которые направлялись в 
сторону Эчмиадзина – через поле Абага, старый  Баязет, Игдыр. Все 
беженцы из  Вана  рассказывали о так называемой Волчьей долине 
близ Беркри, где протекает река  Бандимаха, с северо-востока впада-
ющая в озеро Ван. Турки сбрасывали в реку как мёртвых, так и жи-
вых. У моста над рекой скапливались толпы беженцев. Многие матери 
бросались в реку вместе со своими детьми, чтобы не попасть в руки 
турок и курдов.  



159                                        Сусанна Ованесян   

 

Курдские разбойничьи группы заняли мост над рекой Бандимаха, 
убивая и грабя беззащитных беженцев, подавляющее большинство  
которых составляли женщины, старики и дети. Многие в отчаянии  
бросались в реку, надеясь перейти на другой берег, но быстрое тече-
ние уносило их. Мост был довольно узкий, телег не было. Женщинам и 
детям приходилось пробираться через этот ад пешком…  

В дневное время передвигаться было слишком опасно, беженцам 
приходилось прятаться от турецких и курдских головорезов в глубоких 
долинах и ущельях, дожидаясь темноты. Шли, превозмогая смертель-
ную усталость и голод. Но страшнее усталости и голода людей мучила 
жажда. Ованес Минасян рассказывал, что он с нетерпением дожидал-
ся, когда жена его брата станет держать новорожденного сына по ма-
лой нужде, подставлял ладони и пил мочу своего племянника. Так он 
утолял жажду31.  

 
Заключение 
Таким образом, Ованес Туманян был хорошо осведомлён о под-

робностях массового переселения своих западноармянских соотечест-
венников из региона Ван-Васпуракан в Восточную Армению и в Закав-
казье, хотя и он записал в своих дневниках лишь незначительную  
часть известных ему фактов. Он был национальным поэтом, и его ра-
нимая душа откликалась на каждое событие, тем более, когда речь шла 
о всенародной трагедии. Ованес Туманян был одним из первых, кто 
встретил и принял в Эчмиадзине беженцев и детей-сирот из Западной 
Армении, дни  и  ночи напролёт занимаясь решением их проблем, став, 
тем самым, одним из тех, кому довелось пережить геноцид.  
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տոս)  Էջմիածնում,  ապա  Թիֆլիսում  ու  Հայաստանի  այլ  վայրերում որբա-
խնամ գործունեություն ծավալեց, ապրեց գաղթականների հոգսերով, նրան-
ցից լսեց գաղթի ճանապարհին պատահած  բազմաթիվ սահմռկեցուցիչ պատ-
մություններ, որոնց մի մասը գրի առավ իր օրագրերում և սերունդներին փո- 
խանցեց Վասպուրականի  զանգվածային գաղթի ականատեսների որոշ վկա-
յություններ։ Գրի  առավ  նաև  իր  մտերիմ բարեկամի՝ զորավար Անդրանիկի 
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ОВАНЕС ТУМАНЯН И МАССОВОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ 
ВАНА-ВАСПУРАКАНА 

 
Сусанна Ованесян 

 
В июле 1915 года началось массовое переселение армян из Ван-Вас-

пураканского края в Восточную Армению и Закавказье. Это переселение 
было катастрофическим для всех западных армян, став началом насиль-

ственной депортации. Ованес Туманян был одним из первых, кто встретил 
и принял беженцев и детей-сирот из Западной Армении и провел около 
двух месяцев в июле-августе в Эчмиадзине, а затем занимался организацией 
обустройства сирот в приютах Тбилиси и в других регионах Армении. Поэт 
записал в своих дневниках рассказы очевидцев этих трагических событий, 
в том числе рассказ своего близкого друга  полководца  Андраника о сдаче   
Вана и "ложном отступлении".  

Ключевые слова ‒ война, депортация, переселение, геноцид, Ван-
Васпуракан, беженцы, дети-сироты. 

 
HOVHANNES TUMANYAN AND VAN-VASPURAKAN WIDESPREAD 

 DISPLACEMENT 
 

Susanna Hovhannisyan 
 
In July, 1915 the widespread migration of Armenians from Van-Vaspu-rakan 

region to East Armenia and Transcaucasia  began. This migration was catastrophic 
for all Western Armenians and was the beginning of the forced deportation. 
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Tumanyan met the refugees instantly in Echmiadzin, and spent about two months 
in July-August,  first in Echmiadzin, and then implemented his orphanage activity in 
Tiflis and other regions of Armenia, lived with the problems of migrants, and heard 
from the refugees and orphans a number of terrible stories about the displace-
ment route, some of which he wrote in his diaries and provided to the generations 
some evidence of mass migration witnesses from Vaspurakan. He wrote down also 
some episodes from his close friend commander Andranik's stories about the dis-
placement from Van and the "false retreat".  

Key words ‒ war, displacement, deportation, Genocide, Van-Vaspurakan, 
refugees, orphans. 
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Вступление  
Нахичеванский край на протяжении ряда веков подвергался тя-

желым испытаниям. Одни завоеватели сменялись другими, одна власть 
вытесняла другую, одни уходили с исторической арены, другие прихо-
дили. Помимо политико-экономической и этнической экспансии каждая 
вновь пришедшая власть проводила культурную экспансию, что при-
водило к нивелированию национальных и культурных ценностей авто-
хтонного населения и навязыванию покоренному народу своего веро-
исповедания, своих традиций, норм и обычаев. Прежде всего прово-
дилась политика омусульманивания населения, подавления христиан-
ства и выдавливания христианского элемента. Одни вынуждены были, 
в силу сложившихся условий, покидать родные пределы, других сго-  
няли с обжитых мест насильно, сжигая их дома и грабя их имущество. 
Однако Нахичеван, непрерывно опустошаясь, вновь населялся армя-
нами. Это было не чем иным, как зовом земли, психологией оседлого 
народа, привязанного к земле своих предков, и, соответственно, к  
своим корням и традициям. Возвращаясь на прародину своих отцов, 
армяне пытались воссоздать разрушенный мир: восстанавливали церк-
ви, строили дома, занимались земледельческой и торговой деятельно-
стью. Пытаясь как-то противостоять омусульманиванию, часть их пе-
решла в лоно католической церкви, обретя, как им казалось, защитни-
ка  в лице Римской церкви. Усилиями армян-католиков были созданы 
духовные, учебные и научные центры. Все это и многое другое не ос-
талось незамеченным европейскими путешественниками. Их травелоги 
содержат богатый историко-литературный материал о стране и народе, 
тем самым  являясь важным источником сведений по Армении.  
 



164      Нахичеван в записках европейских путешественников XIII-XVII вв.                                        

 

Образ Нахичевана и области  
Образ Нахичевана и области складывается из достаточно разно-

родных элементов, составляющих его структуру: помимо культурной 
составляющей, он включает в себя компоненты географического, ис-
торического и этнического характера. Нельзя не согласиться с И. Си-
дорской в том, что "понятие страны имеет более емкое культурно-ис-
торическое, социально-экономическое содержание, нежели политиче-
ское..."1. Иными словами, термин "государство", как правило, упо-
требляется в значении "власть". В понятие же страны входит целый 
комплекс составных характеристик: исторической, географической, 
этнической, культурной, конфессиональной, хозяйственно-экономи-
ческой. 

При изучении записок путешественников следует разграничить 
восприятие страны автохтонным населением, в пределах страны, и еë 
восприятие извне. Одна культура манифестировала свое видение, свой 
собственный миф, другая – продуцировала и воспроизводила свою  
образную картину страны. Образ страны глазами чужестранца, с одной 
стороны, формируется на основе информации, извлеченной из среды, 
в которую погружается путешественник – соответственно, на основе 
локальных образов, источником которых является местная культурная 
традиция, с другой – на основе личных наблюдений и впечатлений, 
сложившихся по ходу путешествия. Вместе с тем значительную роль в 
создании образа играют так называемые предобразы путешествия,  
которые складываются на основе предшествующей литературы. Евро-
пеец направляется на Восток со своим "багажом", имея определенное 
представление о стране и народе, сформировавшееся на основе раз-
личных источников. Это записки путешественников, труды историков 
и географов, к которым он постоянно апеллирует в своей реляции.  
Эти интертекстуальные вкрапления – излюбленный прием многих ав-
торов. Они будто ведут диалог с предшественниками и современника-
ми, соглашаясь или опровергая приводимые ими данные. Находясь на 
границе двух миров, они словно проверяют существующие образы на 
прочность. Наслаивание этих предобразов приводит к созданию сово-
купности обкатанных временем представлений – коллективных гетеро-
стереотипов, которые, в отличие от автостереотипов, более гомогенны. 
Однако земли, по которым путешественнику предстоит пройти, неод-
                                                 

1 Сидорская 2015, 4-5.  
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нородны по этноконфессиональному составу. Соответственно и ми-
фы, распространенные в изучаемом ареале, многоуровневые. На пер-
вом уровне существует объективная реальность – реальность фактов, 
на втором уровне существуют два мифа – миф о реальности, создан-
ный автохтонным населением, и миф о реальности, созданный при-
шлым населением. Последние стремились маркировать завоеванную 
территорию как свою, и с помощью этого маркирования легитимиро-
вать свое присутствие на этом пространстве. Они не только переиме-
новывали название областей, городов, рек и гор, не только возводили 
мечети, разрушая церкви или превращая их в склады и конюшни, но и 
конструировали мифы, которые зачастую подстраивались под опреде-
ленный национальный контекст. Мифы помогали  адаптироваться к 
существующей действительности, ощутить оправданную принадлеж-
ность к данному миру. Нахичеван предстал перед путешественниками 
как средоточие разных культурных традиций. Он имел уходящую в 
глубь веков историю, живыми свидетелями которой являлись памятни-
ки культуры разных эпох. Эти разные цивилизации соседствовали и 
сосуществовали. Церковь уживалась с мечетью. Что касается армян-
ского мира, то он охватывал как прошлое, так и настоящее. Армянское 
население, вопреки гонениям, являясь автохтонным, продолжало жить 
и сохранять традиции на земле своих предков. Церкви возводились в 
прошлом, строились и восстанавливались в настоящем. Легенды и 
предания не только не исчезали, но и пополнялись на традиционной 
основе новыми сюжетами. Поскольку в каждую эпоху наряду с сущест-
вующим  набором сюжетов по Нахичевану рождались новые образы и 
легенды, соответственно и цикл этих легенд представлял собой не "за-
конченный замкнутый продукт, а как идущее на наших глазах произ-
водство, "подключенное" к другим текстам, другим кодам"2. Эти разно-
временные легенды исправно регистрировались путешественниками, 
что дало возможность сохранить и пополнить фонд легенд и преданий 
по Нахичевану. "Все, что человек говорит или пишет, все, что он 
изготовляет, все к чему он прикасается, может и должно давать о 
нем сведения"3. Печать армянства была повсюду: начиная от армянских 
сел Нахичевана, жилых построек, церквей, монастырей, мостов, клад-
бищ, хачкаров, кончая хозяйственно-экономической деятельностью. И, 

                                                 
2 Барт 1989, 424. 
3 Блок 1986, 39. 
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разумеется, маркерами этнического пространства были язык, религия, 
традиции, обряды, а также фольклор, ставший увековечивающим ис-
торическую память "хранилищем". В отличие от других маркеров эт-
ничности он был неискореним. Если церкви можно разрушить, а по 
нынешним временам и взорвать, если народ – носителя языка и тра-
диций, можно насильственным образом выдворить с обжитых земель, 
сравнять с землей кладбища, то легенды и предания, закрепленные в 
письменных памятниках, невозможно уничтожить.  

Что касается представленного путешественниками материала, то 
он в основном поставлялся информаторами, и во многом был обуслов-
лен  их интерпретацией. Поступающий устным путем материал частич-
но видоизменялся, преподносился в так называемой "европейской ре-
дакции". Однако путешественник обладал не только способностью 
слышать, но и видеть. Сохраненная в памяти и зафиксированная пись-
менно зрительная информация (визуальный образ) максимально при-
ближена к действительности. Будучи наблюдателем и очевидцем ар-
мянских религиозных церемоний и обрядов, путешественник воссоз-
давал в своем травелоге порядок их проведения. В поле его зрения  
находились города и села, церкви и монастыри и хранящиеся здесь  
священные реликвии христианства, текстовое описание которых стало 
непременным компонентом его нарратива. Зачастую путешественник 
увековечивал увиденное рисунком.  

Темы, затронутые европейскими путешественниками по Нахиче-
вану, крайне разнообразны. Образ Нахичеванского края в их травело-
гах множественен. Пространство ислама соседствует с пространством 
христианства. Наряду с этническим пространством очерчивается про-
странство социальное. С географическим пространством уживается 
пространство  сакральное. Вместе с тем в изображаемом ими прост-
ранстве постоянно присутствуют и сосуществуют прошлое и настоя-
щее, история и мифология разных культур и цивилизаций. Представ-
ления о Нахичеване и проживающем в нем армянском этносе склады-
ваются в определенные географические, политические, религиозные, 
исторические и мифологические образы. Эти образы разнообразны и 
разнородны. Каждая эпоха, наряду с ключевыми символами истори- 
ко-географического и мифологического характера, продуцировала 
свои геокультурные образы: неприступная крепость Ернджак; завое-
ванные территории и города Нахичевана периода правления Шах-
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Аббаса; участь выдворенного армянского населения; Джульфа – про-
шлое и настоящее; джульфинское кладбище; Астапат; Акулис и др.  
Однако наряду с ними бытовали устойчивые мотивы и образы, кото-
рые складывались на основе уже существующего архетипа и заключа-
ли в себе текст с множеством накопленных культурных смыслов. Свое-
образной матрицей-основой формирования образа Нахичевана являет-
ся толкование топонима Нахчаван – "первое поселение" или "место  
первой высадки", которое восходит к информации, представляемой 
фольклорной традицией. Реконструкция исходного текста почти не-
осуществима. Наиболее авторитетным источником является информа-
ция, введенная в научный обиход Иосифом Флавием, со слов местных 
жителей ("Это место армяне называют "местом высадки" ["Апоба-
терион" (греч. Αποβατήριον)], и до сих пор еще туземцы показывают 
там остатки, сохранившиеся от ковчега"). Однако трудно устано-
вить, насколько воспроизведенная еврейским историком информация 
отдалена от предтекста исторической дистанцией. Текст из прошлого, 
вкупе с рассказами, зафиксированными европейцами, а также в ре-
зультате дублирования текстов других путешественников, становится 
константным сюжетным звеном рассказа о Нахичеване. Этот образ, 
выступая в травелогах как основополагающий, генерирует дополни-
тельные образы. Вокруг библейского Ноя выстраивается образный  
ряд, в основе которого предания, связанные с местом "первой высад-
ки" и основания Ноем города, с местами захоронения Ноя, его жены 
Ноемзар и сестры, могилы святых, сакральные места, связанные с со-
бытиями из жизни пророков, апостолов, христианских мучеников, 
церкви, возведенные в их честь, реликвии, чудодейственные родники,  
священные деревья. Возвышающаяся в Миджнашхаре двуглавая гора 
Арарат, на которой опочил ковчег, усиливала священный статус "дос-
топочтенного города Ноя…колыбели нашей истории, а возможно, и 
нашей цивилизации"4. Сакральная энергетика, исходящая от Арарата, 
передавалась и расположенной вокруг него территории, тем самым 
происходило расширение границ сакрального пространства. Сакраль-
ное пространство, основы которого закладывалиь исстари, было пред-
ставлено множеством сакральных мест. Границы этого пространства не 
были неизменными: священная территория вбирала в себя все новые 
освященные объекты – почитаемые места и культовые постройки, ко-
                                                 

4 Dubois de Montpéreux 1840, 9. 
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торые, встраиваясь в структуру сакральной топографии, становились 
ее нерасторжимой частью. Таким образом, концепция сакрального  
пространства подвергалась значительным изменениям в духе времени, 
в силу чего и картина сакральной географии менялась в соответствии  
с циклическими периодами развития данной традиции. Так, Нахиче-
ван, являясь знаком-символом территории, связанной с именем Ноя, в 
последующем репрезентируется и как духовный центр армянского ка-
толичества (архиепископский город Нахичеван). Представление о  На-
хичеване – месте высадки ковчега и основания города, дополнилось 
новым маркером сакральности – местом последнего упокоения Ноя. 
Могила Ноя приобрела статус сакральности, стала местом паломничества 
"как мусульман, так и христиан", убежденных в том, что если камень, 
приложенный к стене, прилипнет к ней, то их желания сбудутся5. Среди 
особо почитаемых сакральных локусов в границах  Нахичевана были 
армянские церкви и монастыри, среди них "Магарда ванк" – "Монастырь 
первомученика Св. Степаноса" (монастырь Дарашамба). Тавернье  
объясняет выбор места для постройки монастыря тем, что в этом мес-
те "укрывались от преследований Св. Матфей и Св. Варфоломей... 
здесь  найдены  принесенные  Св. Варфоломеем и  Св. Матфеем ре-
ликвии...". Тавернье приписывает Св. Матфею сотворение чуда: "он 
ударил жезлом о землю, и оттуда забил родник"6. Согласно рассказам 
путешественников, Нахичеван изобилует множеством священных род-
ников – в их числе, расположенный близ Карабаклара "источник, 
струящийся из углубления в скале, высеченного Симом, сыном Ноя"7. 

Что касается Ноя, то путешественники нет-нет, да и отмечают 
следы его пребывания в Нахичеване. Так, Беланже приводит занятное 
предание: Ной, упившись вином, приготовленным им из винограда 
сорта циссус, проклял виноградную лозу, которая перестала плодоно-
сить8. Особое внимание путешественников привлекала расположенная 
в центральной части гавара Ернджак гора в форме сахарной головы, 
которая, подобно Арарату, также была окyтана ореолом святости.    
Речь идет о символе края – Змеиной горе. Гора эта с раздвоенной 
вершиной напоминала по своей форме Арарат – Азат-Масис и подобно 

                                                 
5 Pfeiffer 2006, 310. 
6 Tavernier 1713, 58-59. 
7 Tavernier 1713, 52. 
8 Belanger 1838, 269.  
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ей была священной горой для армян начиная с дохристианских вре-
мен. Эти две наделенные статусом сакральности горы были как бы 
молчаливыми свидетелями происходящих на протяжении столетий со-
бытий. В глубь веков уходят и связанные с ними легенды. Оцасар по-
зиционировалась как священная гора во все времена. Согласно при-
веденному А. Никитиным преданию, "Ноев ковчег, плывя, наткнулся 
ночью на эту гору. Удар оказался таким сильным, что гора разо-
шлась на две части. Ной  рассердился и проклял гору, заселив ее ви-
шапами и змеями. Поэтому она и называется Оцасар"9. По Гакстгау-
зену, "Искандер [Александр Македонский] поселил на этой горе своих 
жен, и заколдованные змеи стерегут их"10. Тавернье, де Монперë, 
Поль Лука пересказывают легенду о месте ежегодного сходбища змей  
у подножья Змеиной горы и об источниках, способных излечивать 
укушенных змеёй, и смертельных для змей. Морьер и Беланже приво-
дят легенду о змеиных боях возле Змеиной горы, а Уильям Оусли вно-
сит уточнение в сюжет легенды, отмечая, что змеи сражаются в обли-
чии мужчин ("Кух-э-Мар или "гора змей", где властвует огромное ко-
личество этих рептилий, которые ...сражаются в обличии муж-
чин"11), что вызывает ассоциации с драконородными Хоренаци. 

Историко-географическая карта области была маркирована не-
сколькими сакральными территориями. Народы же, населяющие об-
ласть, были неоднородны по этноконфессиональному составу, следо-
вательно, и историческая память у них была разная. Каждый народ 
конструировал свое священное пространство, наполняя его новыми 
символами и смыслами. Однако территория Нахичевана сакрализиро-
валась не только его местным населением, но и побывавшими здесь 
европейцами, в частности, миссионерами, для которых особенной са-
кральной территорией были села армянских католиков. В них находи-
лись церкви их ордена, где служба проводилась по римскому обряду. 
При церквях, на армянских кладбищах были похоронены католические 
проповедники; в Нахичеване доминиканцами было создано архиепи-
скопство,впоследствии перенесенное в Абаранер. В центре внимания 
миссионеров была деятельность Варфоломея Болонского, епископа 
города Марага, архиепископа Султании. В 1330 году он из Мараги пе-

                                                 
9 Ганаланян 1979, 57. 
10 Ганаланян 1979, 58. 
11 Oustley 1825, 429. 
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реселился в Кырнайский монастырь. Варфоломей Болонский, этот   
"человек-апостол", как величают его путешественники, сыграл немало-
важную роль в распространении католического вероучения в области. 
По тексту "Путешествия на Восток преподобного отца Филиппа", "Вар-
фоломей  Болонский основал епархию в Нахичеване,... и с такой не-
усыпностью ходатайствовал за спасение душ, что в течение мало-
го времени вся эта область, под названием Ернджак, была обращена 
в католичество, и дабы сохранилась наша вера в чистоте, он осно-
вал монастыри своего ордена"12. Де Фигероа восполняет пробелы в 
информации данными о преобразовании армянских апостольских 
церквей в католические: "Он наряду с западными монахами ордена ос-
новал небольшую монашескую общину, их стараниями три-четыре 
небольшие [армянские апостольские] церкви были преобразованы [в 
католические]"13. Путешественники единодушно связывали с  его име-
нем историю проникновения папской курии в область. Не осталась  
незамеченной и проделанная им значительная научная и переводчес-
кая работа: "Он перевел с латыни на армянский много книг, среди них 
сочинения нашего Отца Св. Августина, а также труды Фомы Ак-
винского..."14(де Гувеа).  

Словом, для европейцев Варфоломей Болонский был фигурой 
культовой. Особенно для миссионеров, хотя и купцы, и дипломаты, и 
просто любители странствий встраивали в свой рассказ историю его 
миссионерской деятельности. Многие из них считали своим долгом по-
сетить его могилу в Кырне, которая стала почитаемым святым местом.  

Прошли годы и столетия со времен апостольской миссии Варфо-
ломея. Картина края с тех пор достаточно изменилась. Научно-лите-
ратурная и переводческая деятельность униторских кругов пошла не 
спад. Поредели села армянских католиков. Да и число армян-католи-
ков значительно сократилось, что не могло не беспокоить путешест-
венников. Данные об этих изменениях на протяжении столетий были 
зафиксированы в травелогах европейцев. Согласно И. Шопену, кото-
рый основывается на информации Шардена, в XIV веке около двад-
цати селений, признавших папу, составляли здешнюю епархию. В за-
писках путешественников в последующие века число селений варьиро-
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     14 António de Gouveia 1646, 368. 
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вал от семи до двенадцати. Так, в записках "Путешествия купца в Пер-
сию" (1511–1520 гг.) их было 12; Тавернье регистрирует 10 (около 1632 г.); 
Анри Десландес упоминает "8 или 10" (1664–1666 гг.); Де ла Круа от-
мечает "7 деревень" (1670–1679 гг.). Виллот пишет, что  некогда было 
10 обителей, в пору же посещения им края (ок. 1696 г.) их число 
уменьшилось до 7. Наряду с этим некоторые путешественники пере-
дали картину конфессионального состава населения. Вся эта инфор-
мация представляет значительную ценность в изучении этноконфес-
сиональной структуры не только католического региона, но и всей На-
хичеванской области. 

Что касается отношения путешественников к вероисповеданию 
армян, то в этом  вопросе их позиция  неоднозначна. С одной стороны, 
они включают Армению в христианский мир, с другой – противопос-
тавляют "свой христианский римско-католический мир" миру "христи-
анскому не католическому". Таким образом, традиционная антитеза 
"свой – чужой" получает новое усложнение, которое сводится к форму-
ле "свой – другой – чужой", где другими являются армяне-схизматики,  
а чужими – представители другой веры, магометане. Армян-католиков 
– "франкских армян", они воспринимают как своих, принадлежащих   
к приоритетным религиозным идентификаторам. "Армяне области 
[Ернджак] другими армянами зовутся франками, что равнозначно 
европейским подданным"15, – пишет Отец Филипп. Контарини называ-
ет их франкскими армянами (Armeni franchi)16, а Венценцо Александри 
‒  "латинянами, которых персияне именуют франками"17. Спустя два 
столетия Шопен отметил, что Абаранер называли в народе Гех Фран-
коц (селоФранков).Относительно богослужения путешественники еди-
ногласно отмечали, что служба у армян-католиков велась на армянском 
("они отправляют службу и молятся на армянском языке, однако  
обряды у них латинские"18 (де Гувеа); "они придерживаются устава 
[ордена] Св. Бенедикта... совершают мессу по нашему обряду, на 
своем языке"19 (Барбаро); "Епископ их, армянской национальности, 
приверженец того же ордена, ему не позволяется вступать в брак, 

                                                 
15 Père Philippe de la Très Sainte Trinité, 1652, 91.  

     16 Библиотека иностранных писателей о России 1836, 146. 
     17 Vincenzo degli Alessandri 1844, 115. 

18 António de Gouveia 1646, 376. 
19 Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia 1545, 53. 
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он служит литургию, читает те же молитвы, что обычно читают 
в Европе представители этого же ордена"20 (де Фигероа); "Они под-
чиняются папе и ими руководят доминиканские монахи их нацио-
нальности.... время от времени в Рим отправляют детей, годных к 
обучению; они там изучают латынь и итальянский, а также необ-
ходимые для их профессии науки. В этой стороне насчитывается 
около 6 тысяч душ – всецело последователей Римской церкви... Ар-
хиепископ после избрания отправляется в Рим, где его утверждает 
Папа"21 (Тавернье); "Преподобные отцы отправляют службу Божью 
по Римскому обряду, но на армянском, с дозволения папского Престо-
ла" (Виллот)22; "Эта небольшая паства живет праведно, она дос-
таточно образована, и нет на всем Востоке лучше христиан, чем 
они"23 (Турнефор). "Эта небольшая паства" была достаточно трудо-
любива: она обеспечивала свое существование собственным трудом. 
Так, описывая села католиков, анонимный автор отмечает, что "они 
производят также в большом количестве краситель cremesi "24. Отец 
Филипп сообщает, что армяне "занимаются не только просвещением 
душ истинной верой, но и вынуждены заниматься ручным трудом, 
чтобы прокормить себя и выплачивать подать, наложенную шахом 
Персии. Отправив обедню, они идут работать в поле"25.  

Особое место в травелогах путешественники уделяли описанию 
положения христиан, которые по словам де Гувеа "претерпевали и 
претерпевают вечные страдания, как под владычеством турок, 
так и персов... Число этих армян, которых называют франками, 
уменьшилось настолько, что мне кажется их не более тысячи"26. 
Некоторые путешественники приводили факты убиения армян, не по-
желавших принять ислам. Так, Сансон описывает казнь армянина, ко-
торый на предложение шаха сделать выбор между смертью и приня-
тием ислама, ответил, что "ничто его не заставит отречься от Ии-

                                                 
20 García de Silva y Figueroa 1667, 194. 
21 Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier 1676, 55. 
22 Jacques Villotte 1714, 190. 
23 Tournefort, Pitton de 1718, 164. 
24 Viaggio d'un Mercante 1559, 87.   
25 Père Philippe de la Très Sainte 1652, 91. 
26 António de Gouveia 1646, 376. 
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суса Христа, который есть сама истина, чтобы последовать за 
лжепророком"27.  

Крайне тревожила путешественников политика омусульманива-
ния армян, чему способствовал закон джадид-ул-ислам, от 1621–1622 гг., 
подталкивающий христиан к вероотступничеству. Так, Пике в своем 
письме из Абаранера по поводу притеснений со стороны судей, кото-
рые, под угрозой лишить христиан имущества, пытались обратить их в 
мусульманство, писал: "Самый основной и жестокий гнет, который 
испытывают христиане в этой стране – это [последствие] злопо-
лучного закона Персии в пользу тех, которые настолько нечестивы, 
что могут отречься от Иисуса Христа, дабы стать наследниками  
и хозяевами имущества и земель их близких и дальних родственников 
(Джафара ас-Садик шестой имам, ввел этот скверный закон)"28. 

"Злополучный закон Персии" наряду с жесткими податями, вве-
денными местными властями, привел к сокращению числа последова-
телей не только римской церкви, но и армянской апостольской. Тавер-
нье с горечью пишет, что "когда старцы ушли из жизни, молодые по-
степенно сделались мусульманами, и сегодня едва можно встре-
тить двух армян христиан во всех этих прекрасных равнинах, куда 
для возделывания [земли] были высланы их отцы"29. Согласно путе-   
вым записям Шардена, армян-католиков, гонимых со стороны местных 
правителей, пыталась взять под свое попечительство римская церковь. 
С этой целью в 1664 году в Персию прибыл посланник папы с пись-
мами от европейских государей, и в результате было достигнуто согла-
шение, по которому в селах католиков взимаемые с них подати и 
платежи они должны были сами непосредственно посылать в царское 
казначейство. Правителю же Мидии и Нахичевана был дан приказ 
признать эти селения неподвластными их ведомству и не осуществлять 
впредь сбор налогов в этих селах. Этот приказ не имел силы в после-
дующем. После смерти Аббаса их стали притеснять с еще большей 
силой, "сбирая три или четыре раза те подати, которые, согласно 
приведенному выше постановлению, жители должны были сами 
непосредственно внести в царское казначейство"30.  

                                                 
27 Sanson 1695, 187. 

     28 La vie de messire François Picquet 1732, 399. 
29 Tavernier 1713, 54. 
30 Шарден 1901, 298-299. 
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По мнению путешественников, армян-католиков взяли под свою 
защиту не только Римский Папа и государи  Европы, но и сам Бог. Так, 
де Гувеа убежден, что жители сел, в которых исповедовали католиче-
ство, несмотря на "притеснения и разбой со стороны персов, оста-
лись в своих домах и в своей  стране, и не были принуждены сме-
нить место жительства в отличие от большинства [христиан] 
схизматиков", ибо сам Бог "охраняет эту духовную паству в тече-
ние столь длительного времени от таких многочисленных врагов 
веры [католической], как турки и армяне-схизматики"31. Как бы в 
продолжение рассуждений де Гувеа, Де лa Круа пишет, что число ка-
толиков армян было бы значительно больше, если бы не гонения на 
них со стороны "патриарха схизматика". Омусульманивание армян 
Александр де Род связывает с незнанием армянами латинских обрядо-
вых традиций ("эти несчастные армяне, среди которых господству-
ет неведение относительно наших таинств, с легкостью отрека-
ются от Иисуса Христа")32. 

Наряду с констатацией факта насильственного обращения армян 
в ислам, многие путешественники отмечают, что армяне, вопреки го-
нениям со стороны магометан, всегда остаются непреклонными в от-
стаивании своей веры. Тавернье посвящает этому вопросу целую гла-
ву33. Виллот воздает хвалу твердости армян в сохранении своей веры: 
"Армяне ...всегда были тверды в христианской и даже в католиче-
ской вере. Кровь многочисленных мучеников, пролитая по всей Ар-
мении за преданность и любовь к Иисусу Христу, требовала от-
мщения и наделила этот народ непоколебимой убежденностью в 
истинности веры своих отцов34. "Отрадно было видеть  правед-
ных, – читаем в "Житии Франсуа Пике", – которые, благословляя Гос-
пода, говорили: "Это поле, этот дом принадлежали мне или моему 
отцу; магометане их у меня отобрали; я беден, но благодаря нашему 
Гос-поду Иисусу Христу я сохранил веру, которая ценнее всех бо-
гатств мира"35. В этом же "Житии..." приводится небезынтересная ин-
формация относительно жителей Акулиса, которые "в случае, если 

                                                 
31 António de Gouveia 1646, 374. 
32 Alexandre de Rhodes 1653, 71. 
33 Tavernier 1676, 457. 
34 Villotte 1730, 533.  
35 La vie de messire François Picquet 1732, 398-400.  
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кто-нибудь,  не приведи Господи, отрекался от веры, его изгоняли из 
города..."36.  

Если рассматривать географический образ как совокупность  
символов и архетипов, то, пожалуй, константной и вместе с тем доми-
нантной ипостасью Нахичевана и области является образ разрушенно-
го и обновленного края, при этом зачастую город Нахичеван пред-
ставлял край в целом. Этот образ укреплялся столетиями и не мог не 
быть обозначенным европейцами. Дихотомия "Нахичеван сейчас – На-
хичеван в прошлом" – такова парадигма этого образа. Разрушения бы-
ли перманентными. Захват территории сопровождался разорением и 
искоренением исторически сформировавшегося культурного слоя. 

Рубрук, посетивший Нахичеван после разгрома его монголами, 
пишет, что он "прежде был столицей некоего великого царства и ве-
личайшим и красивейшим городом; но татары обратили его почти в 
пустыню. Прежде в нем было восемьдесят армянских церквей (octigente 
ecclesie Hermenorum), а теперь только две маленьких, а остальные 
разрушили сарацины"37. Вслед за ним Роджер Бэкон, дублируя рубру-
ковский текст, отмечает, что Нахичеван "некогда был большим [горо-
дом], до того, как татары его разрушили. И было в нем восемьдесят 
армянских церквей; когда же брат Гильом здесь проходил, тут оста-
лись лишь две многострадальные..."38. 

В 1339–1340 годах иранский историк Хамдаллах Казвини застал 
город ещë довольно процветающим ("Это прекрасное место, именуе-
мое "картиной мира"..."39). Османский путешественник Эвлия Челеби, 
воссоздавая историю завоевания Нахичевана, пишет, что "монголь-
ское племя, соблазнившись, прибыло сюда с многочисленным вой-
ском, уничтожило красоту этого города, украшения вселенной, раз-
рушило и разгромило его крепость, сровняв ее с землей. Далее, при 
Мехмед-хане III, когда этот город находился в руках османов, бес-
путный шах направил сюда Зульфикар-хана, который и захватил 
его. Позднее войска Мурад-хана IV во главе с Мехмед-пашой завоева-
ли эту местность"40. Нахичеван – "столица царства", "отличный 

                                                 
36 La vie de messire François Picquet 1732, 406. 
37 Рубрук 1957, 188. 
38 Roger Bacon 1996, 1. 
39 Казвини 1983, 51. 
40 Эвлия Челеби 1983, 114. 
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город" (Ньюбери), "город, почти весь населенный армянами" (де Гу-
веа), "старейший город мира" (Карери), особо пострадал в пору шах-
аббасовских завоеваний. "Главные города – Ереван, Нахичеван, Шарур 
и Акулис, – пишет де Гувеа, – были разграблены и опустошены, Шах 
сокрушил города Нахичеван и Джульфа, а жителей погнал в Исфа-
ган"41. Судя по тексту "Жития Франсуа Пике", Нахичеван "был некогда 
значительным, однако его полностью разрушил Шах-Аббас"42. Отец 
Филипп отмечает, что "город Нахичеван почти полностью разрушен; 
вот почему архиепископ ныне пребывает в Abraner-е"43. В пору пре-
бывания Шардена в Нахичеване это был "большой разрушенный го-
род; его, скорее, можно назвать грудой развалин, постепенно вос-
станавливаемых и заселяемых". Согласно записям Виллота, "город На-
хичеван известен древним персам под названием Naxuana, пришел с 
тех пор в упадок, здесь было, если верить жителям страны, до со-
рока тысяч домов, сейчас же можно видеть одни руины"44. Таким ви-
дится Нахичеван на протяжении нескольких веков европейскими путе-
шественниками. По прошествии времени В. Потто, оглядываясь на 
прошлое и оценивая настоящее Нахичевана, заключает: "со II- го века 
городъ переходитъ уже изъ рукъ въ руки и принадлежитъ то армя-
намъ, то персiянамъ, то туркамъ. Сколько разъ онъ былъ разрушенъ 
и жители его исстребляемы поголовно. Но городъ возникалъ из раз-
валинъ съ прежнимъ блескомъ, и населенiе его не уменьшалось"45.  

Среди городов Нахичевана особого внимания удостоилась Старая 
Джульфа (Джуга). Начиная с XVII века почти все без исключения пу-
тешественники касались трагической судьбы этого некогда процве-
тающего города, ставшего жертвой политики Шах-Аббаса, который 
"разрушил Джульфу со всеми ее фортами и укреплениями" (Шар-
ден)46, "превратил город в пустыню"47 (де Род), по тому, что осталось 
от него, "трудно догадаться о его былой красоте: камни беспорядоч-
но навалены друг на друга, строения скорее напоминали погреба, чем 

                                                 
41 Antоnio de Gouveia 1646, 266, 347. 
42 La vie de messire François Picquet 1732, 381. 
43 Père Philippe de la Très Sainte Trinité 1652, 91. 
44 Villotte 1730, 192. 
45 Потто 1888, 341. 
46 Chardin 1711, 308. 
47 Alexandre de Rhodes 1653, 63. 
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дома"48 (Тавернье), вокруг же Джульфы "разбросаны наполовину раз-
рушенные, наполовину закопанные в землю, наполовину смытые до-
ждями, наполовину унесенные потоком жилища. Из живых существ 
остался лишь ужасный джульфинский черный скорпион"49 (Дюбуа де 
Монперë). Обо всем сказанном свидетельствует "расположенный на 
вершине горы большой четырехугольный столп из белого камня, с 
надписью, гласящей, что это великий Шах-Аббас разрушил город  и 
вывел оттуда всех жителей"50 (Поль Лука). 

Под разрушением Нахичевана и области подразумевались как за-
хват и разгром городов, сел, караванных путей, мостов, так и уничтоже-
ние культурно-исторического наследия страны. Уничтожались не толь-
ко объекты культурного наследия христианского народа, но и народов, 
исповедовавших различные течения мусульманской религии. Так, Та-
вернье отмечал, что Нахичеван «полностью разрушен армией султана 
Амурата (Мурад IV-Г.К.). Здесь можно увидеть развалины великолеп-
ных мечетей, разрушенных турками, поскольку последователи Ма-
гомета не желают входить в мечети последователей Али... Турки и 
персы разрушали  их попеременно, в зависимости от исхода войн"51. 

Путешественников в первую очередь интересовало состояние 
христианских памятников. Нахичеван был краем церквей. Церкви, как 
и край,  уничтожались и отстраивались заново. Путешественники были 
живыми свидетелями имевших место на протяжении нескольких столе-
тий бедствий и злодеяний. Рубрук, как уже было сказано, отметил, что 
из восьмидесяти церквей Нахичевана остались лишь две, которые Бе-
кон охарактеризовал как "многострадальные". Судьба области не могла 
не отразиться на судьбе "многострадальных" церквей, которые по обы-
кновению перестраивались в мечети. Так, по сообщению В. Григорье-
ва, одна из мечетей Ордубада "переделана из Армянской церкви", и  
что "теперь весьма немногие из них [церквей], только в селениях 
старожилых армян, остаются целыми; другие большей частью об-
валились или служили у татар зимовниками для скота"52. Повсе-
местно церкви "осквернялись и превращались в конюшни, а иконы 
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истреблялись и предавались огню"53 (де Гувеа). Порой здания церквей 
разбирались и использовались как строительный материал для двор-
цов и мечетей. Согласно тексту "Путешествия по Персии..." Морьера, 
купол бани дворца Шехель Сотун  Аббаса II, в Исфахане, поддерживали 
колонны из церквей Джуги. Для строительства новых сооружений ис-
пользовали даже надгробные камни. При возведении крепости Аббас-
Абад "Эскарп и контр-эскарп были выложены почти одними надгроб-
ными камнями, взятыми с находившегося  вблизи древнего кладби-
ща"54. Видели они также разрушенные кладбища армян с поваленными 
надгробьями. В достоверности этой информации невозможно усом-
ниться. Сознательное искажение или умалчивание этих сведений есть 
не что иное, как дезинформация, как ложь, а "прямая ложь, как тако-
вая – тоже своего рода свидетельство"55. 

Прошли столетия. Область продолжала переживать взлеты и па-
дения. Но то, что произошло в XX и XXI столетиях, не могло приснить-
ся путешественникам XIII–XVII вв. даже в страшном сне. Могли ли они 
предположить, что будет искоренено не только армянское население 
области, но и будут уничтожены памятники культурного наследия, а также 
могилы многих миссионеров и их "апостола" Варфоломея Болонского.   

Говоря об израильском народе, Ян Ассман заметил, что "Израиль 
создал и сохранял себя как народ под императивом "Храни и помни"56. 
К сожалению армянскому народу не позволили сохранить свое куль-
турное наследие на земле своих предков. Однако никто не отменял  
память. Только у того народа есть будущее, который может хранить 
память о прошлом. Прошлое же Нахичевана увековечено также благо-
даря травелогам европейских путешественников.   

Эвлия Челеби, говоря об истории перманентных войн и завоева-
ний Нахичевана, заключает: "В сущности, все [везде] разрушается, и 
это действительно так, потому что согласно извечному порядку, 
«все сущее смертно"57. Так что, исходя из мудрого умозаключения ис-
торика, история Нахичевана не заканчивается сегодняшним днем.  

 

                                                 
53 Antоnio de Gouveia 1646, 348. 
54 Григорьев 1833, 72. 
55 Блок 1986, 54. 
56 Ассман 2004, 30. 
57 Эвлия Челеби 1983, 114.  
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Заключение 
Европейский взгляд на Нахичеван позволяет не только дополнить 

сведения, содержащиеся в армянской и восточной историко-географи-
ческой литературе, но и по-новому осмыслить некоторые реалии На-
хичеванского мира.  
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ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԸ XIII-XVII ԴԴ. ԵՎՐՈՊԱՑԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՆԵՐԻ 

ԳՐԱՌՈՒՄՆԵՐՈՒՄ 
 

Գոհար Կարագյոզյան 
 

Նախիջևանի կերպարի շարժընթացի և կառուցվածքի ուսումնասիրու-
թյան նպատակով քննության ենք ենթարկել XIII-XVII դդ. եվրոպացի ճանա-
պարհորդների գրառումները, որոնք երկրի ու ժողովրդի մասին պատմական-
գրական հարուստ նյութ են պարունակում և Հայաստանի վերաբերյալ  տեղե-
կությունների կարևոր աղբյուր են: Եթե ժամանակագրական կարգով քննենք 
Նախիջևանի մարզի կերպարը` համաձայն եվրոպացիների ընկալումների, ապա 
յուրաքանչյուր դարաշրջան, պատմաաշխարհագրական և առասպելաբանա-
կան բնույթի խորհրդանիշների հետ միաժամանակ, ստեղծում էր իր որոշակի 
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երկրամշակութային կերպարները՝ Երնջակ անառիկ ամրոցը, Շահ Աբասի կա-
ռավարման շրջանում Նախիջևանի գրավված տարածքներն ու քաղաքները, 
հայ վտարված բնակչության ճակատագիրը, Ջուղան. անցյալը և ներկան, 
Ջուղայի գերեզմանոցը, Աստապատը և այլն: Այդ կերպարները, ամբողջության 
մեջ երկրամշակութային տարածք ստեղծելով, որպես Նախիջևան հայկական 
աշխարհի իմաստավորման ու կազմավորման արդյունք, տարբեր դարաշրջան-
ներում անդրադարձ գտան եվրոպացիների մեկնաբանություններում: Սակայն 
պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում, դրանց հետ միասին, շրջա-
նառվում էին կրկնվող կայուն մոտիվներ ու կերպարներ, որոնք իրենց մեջ ամ-
փոփում էին կուտակված բազմաթիվ մշակութային իմաստներ. Նախիջևանը՝ 
որպես «առաջին բնակավայր», Նախիջևանի մարզի հայ կաթոլիկների գյու-
ղերն ու եկեղեցիները, երկրամասի ավերածություններն ու վերականգնումը և 
այլն: Նախիջևանի նկատմամբ եվրոպացիների հայացքը թույլ է տալիս ոչ 
միայն լրացնել հայ և արևելյան պատմաաշխարհագրական գրականության 
մեջ ամփոփված տեղեկությունները, այլև նորովի իմաստավորել Նախիջևան 
աշխարհի որոշ իրակություններ: 

Բանալի բառեր՝ Նախիջևան, ճանապարհորդների գրառումներ, կեր-
պար, իրակություններ, երկրամշակութային տարածք, սրբազան տարածք, 
կերպարաբանություն: 
 
 
НАХИЧЕВАН В ЗАПИСКАХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XIII-XVII ВВ. 

 
Гоар Карагезян 

 
С целью исследования динамики и структуры образа Нахичевана 

были рассмотрены записки европейских путешественников XIII–XVII веков, 
содержащие богатый историко-литературный материал по стране и народу 
и являющиеся важным источником сведений по Армении. Если рассматри-
вать образ Нахичеванской области в восприятии европейцев в хронологи-
ческом порядке, то  каждая эпоха, наряду с ключевыми символами исто-
рико-географического и мифологического характера, продуцировала свои 
определенные геокультурные образы: неприступная крепость Ернджак; 
завоеванные территории и города Нахичевана периода правления Шах-
Аббаса; участь выдворенного армянского населения; Джульфа ‒ прошлое 
и настоящее; джульфинское кладбище; Астапат и др. Эти образы, создаю-
щие в  совокупности геокультурное пространство, были отражением ин-
терпретации европейцами в разные эпохи Нахичеванского армянского  
мира, продуктом его осмысления и конструирования. Однако наряду с ни-
ми в разные исторические периоды циркулировали повторяющиеся  ус-
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тойчивые мотивы и образы, которые заключали в себе множество накоп-
ленных культурных смыслов: Нахичеван как "первое поселение", села и 
церкви армянских католиков Нахичеванской области, разрушение и об-
новление края и т.д. Европейский взгляд на Нахичеван позволяет не толь-
ко дополнить сведения, заключенные в армянской и восточной исто-рико-
географической литературе, но и по-новому осмыслить некоторые реалии 
Нахичеванского мира. 

Ключевые слова  Нахичеван, записки путешественников, образ, 
реалии, геокультурное пространство, сакральное пространство, имагология. 
 

NAKHICHEVAN IN THE NOTES OF THE 13th-17th CENTURY EUROPEAN 
TRAVELLERS 

 
Gohar Karagezyan 

 
To study the structure and dynamics of the image of Nakhichevan, notes by 

European travellers of the 13th-17th centuries have been examined, which contain 
rich historical and literary material on the country and the people and are an im-
portant source of information on Armenia. If the image of the Nakhichevan region 
is examined as perceived by the Europeans in the chronological order,  it can be 
stated that each epoch, along with the key symbols of historical, geographical and 
mythological nature, produced its specific geo-cultural images: the impregnable 
fortress Yernjak; the conquered territories and cities of the Nakhichevan region 
under Shah Abbas; the fate of the expelled Armenian population; Julfa – the past 
and the present; the Julfa cemetery; Astapat and others. These images, which on 
the whole create a geo-cultural space, reflected the interpretations of the Europe-
ans in different epochs of the Nakhichevan Armenian world  and were a product of 
its understanding and constructing. However, along with them, in different histori-
cal periods, recurring motives and images circulated, which incorporated a lot of 
accumulated cultural meanings of the text: Nakhichevan, as the “first settlement”, 
villages and churches of the Armenian Catholics of the Nakhchivan region, destruction 
and renewal of the region, etc. The European view of Nakhichevan allows not only to 
supplement the information found in the Armenian and Eastern historical-geographical 
literature, but also to perceive some realities of the Nakhchivan in a new way. 

Key words ‒ Nakhichevan, notes by European travellers, image, realities, 
geo-cultural space, sacral space, imagology.  
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Ներածություն 
Հականշության արտահայտման միջոցները բարբառագիտական աշ-

խատանքներում նույնքան կարևոր են, որքան ձևիմաստային մյուս խմբե-
րինը, որովհետև ինչպես գեղարվեստական խոսքում, այնպես էլ կենդանի 
խոսակցական տարբերակներում հականվանական նշանակությամբ բա-
ռախմբերն ունեն ոճական կիրառություններ, բառհասկացությունների հա-
կադրմամբ «կառուցվում են մի շարք դարձույթներ ու բանադրումներ»1: Եթե 
հոմանիշները բարբառային բառապաշարում առանձնանում են իրերի և 
երևույթների իմաստային սերտության առումով, որ առանձնակի ընթաց-
քով են ձևավորվում՝ մասնավորապես բառիմաստի պատմական զարգաց-
մամբ և այլ գործոններով պայմանավորված, ապա հականիշները արտա-
ցոլում են արտաքին աշխարհի առարկաների, իրողությունների, եղելութ-
յունների միջև գոյություն ունեցող հակադրական կապերն ու հարաբերութ-
յունները2, որ պատկերավորվում են մարդկային մտածողությամբ, համե-
մատության ու հակադրության եզրերով:   

Հականիշ բառերի և հականշություն արտահայտող բառախմբերի  
իմաստաբանական հիմքը հակադրությունն է, որ արտահայտվում է 
ժխտմամբ, բացասմամբ, հակառակությամբ, համեմատությամբ՝ արտահայտ-
ված բառակազմական և իմաստաբանական գործոններով: Բառակազմա-
կան կաղապարավորմամբ հականշության համար սովորաբար առանձ-
նացնում են հաստատում և ժխտում արտահայտող բառախմբերը, այսինքն՝ 
հակադրությունն ուղղակիորեն կախված է ձևույթային կաղապարավո-
րումից, որ ինչպես գրական տարբերակներում, այնպես էլ Սյունիք-Արցախ 

                                                 
1 Խլղաթյան 1976, 51: 
2 Մարգարյան 1993, 98: 
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բարբառային տարածքում ձևավորվում է նախածանցների և վերջածանց-
ների միջոցով: Գրականի համեմատությամբ՝ ան-, ապ-, դժ-, տ-, չ-3 նա-
խածանցների դիմաց Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքի բառապա-
շարում հիմնականում տարածված են ան-, բէ-||բէյ-||բէդ-, նա-||նը-, չ-4: 
Այս ածանցներից առավելապես գործուն է ան-ը5, որ առաջ է բերում ոչ 
միայն հասկացության ուղղակի ժխտում՝ գրաբարից անցած՝ անառակ, 
անասուն, անաստված, բարբառում ստեղծված՝ անբաշար, անգյուման,  
անիմասկ և այլն, այլև ստեղծում է եզրեր՝ դրականի ու ժխտականի, ինչ-
պես՝ խէր-անխէր, անլո̈ւզո̈ւ-լո̈ւզվա̈նիկ, անկընօնք-կընքված, հըսկացող-
անհասկ, անէփ-է/ի/փա̈ծ և այլն6: Բայց ինչպես նկատվում է, բառի դրական 
իմաստի ժխտումը կամ բացասումը հականիշ զույգ անդամներից մեկում 
կարող է ձևաբանական, իմաստաբանական և բառակազմական տեղա-
շարժեր առաջ բերել: Այսպես բառ-հասկացությունների ժխտման նպատա-
կադրումից առաջացած տեղաշարժերն ազդում են բառիմաստին, և այդ 
հիմունքով էլ բառային բոլոր իմաստները չեն, որ հականիշ շարքեր են ունե-
նում. անկլöխ բառի «1. գլուխ չունեցող, 2. չուղղորդվող, 3. փոխ. ամուսին 
չունեցող, 4. անիմաստ, 5. թափթփված» իմաստները նրա նույնարմատ 
դրական ձևում արտահայտվում են՝ -ավ, -ավէր ածանցներով, բայց այլ 
իմաստով՝ ձևավորված ձևաբանական տարրերից և բազմիմաստությամբ՝ 
կըլխավ «1. գլխի միջոցով, 2. խելացի», կըլխավէր «հիմնական, գլխավոր»: 
Եվ ստացվում է, որ նշված բոլոր հինգ իմաստներին զուգահեռ՝ ընդամենը 
երկուսն են, որ նույն հասկացության ժխտումն են արտահայտում: Դրա-
կան իմաստի՝ ան- նախածանցով հականիշ իմաստները նույնպես տարա-
բնույթ են, և բացարձակ չէ բառիմաստ ժխտումը, իսկ շատ դեպքերում 
դրանք ուղղակի հականիշ զույգեր չեն կազմում:  

                                                 
3 Հետաքրքրական է, որ բարբառախումբը ոչ մի բառ չունի պարսկերենից անցած 

ապ-, դժ- ածանցներով: Դա ևս խոսում է այն մասին, որ այդ ածանցները հայերենին 
անցել են հիմնականում գրավոր ճանապարհով, իսկ ան- ածանցի գործուն լինելը ևս 
վկայում է, որ այն փոխառություն չէ, ինչպես նկատում է Լ. Հովհաննիսյանը (այդ մա-
սին տե՛ս Հովհաննիսյան 1989, 145-146): 

4 Հականշություն կազմող մյուս նախածանցները, որ ոչ թե ժխտում, այլ հակա-
դրություն են արտահայտում, գրեթե բացակայում են՝ արտ-/ ներ-, համ-/հակ-, գեր-/ 
թեր: Դրանցով կազմված բառերը գրական ձևեր են բարբառախմբում և, ինպես աս-
վեց, հակադրություն չեն կազմում՝ համաձայն, հակառակ և այլն:   

5 Սյունիք-Արցախ բարբառախմբում ան- նախածանցը երբեմն հանդես է գալիս ըն- 
ձևով՝ ընալի, ընդէրու, ընճանաչ, ընօթու, ընօքուտ և այլն: 

6 Դրանք բավականին շատ են՝ անըզգամ, անթառամ, անխափան, անխէր, ան-
կարք, անխըրատ, անծանօթ, անծըպուտ, անլը/ի/վա ̈, անխըրատ, անկնօնք, ան-
կօշտ/անկըշտըմնը, անկըտրէ, անկըրակ, անըրթէվութ, անկիր, անկուշտ, անկու-
տուր, անկօ «գոյություն չունեցող» և այլն, որոնց մի մասը ենթակա է քննության: 
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Պատկերն այլ է տարբեր արմատներով ձևավորվող և հակառակ 
իմաստ նշող բառային զույգերում: Հակառակությունը ոչ թե ժխտմամբ, այլև 
հակադրական եզրերի զուգահեռությամբ է կառուցվում, ինչպես՝ պընդօթուն-
թո̈ւլօթուն, պըխըրակիլ-կյöվիլ, սա̈մա̈-ժուլիկ, քիշէր-ցիրէկ, ամառ-ծիմէռ, 
լա̈վ-փիս, էրգան-կարճ, կուճի-մէծ, ղօճ/չ/աղ-լառի, լա̈ց-ծիծաղ, մօք-պա̈ց: 

Քանի որ ան- ածանցը, փաստորեն, բառաիմաստաբանական միջոց 
է հականշության արտահայտման պլանում, որն ավելանում է մի դեպքում 
ուղղակիորեն հակադրվող բառին՝ արտահայտելով ժխտման նշանակու-
թյուն, մի այլ դեպքում հակադրվող բառի արմատական ձևին՝ արտահայտե-
լով մի բան չունենալու, մի բանից զուրկ լինելու նշանակություն7, ուստի 
կարող են առաջ գալ ձևաբանական երևույթներ, որ բնորոշ են միայն 
հականշություն արտահայտող բառերին: 

Այսպես՝ գոյականներից ան- ածանցով կազմվում են ածականներ, 
որոնք, ինչպես նշվեց, մատնանշում են «բացասական նշանակություն»8, 
այլև  մի բանից զուրկ, տվյալ հատկանիշից զրկված կամ առանց այդ բանի 
իմաստ՝ աբուռ/գոյ./= անաբուռ/ած./՝ «ամոթ չունեցող, ամոթից զուրկ», 
Աստված /գոյ./=անաստված/ած./` «խիղճ, կրոն, Աստված, հավատք չու-
նեցող», համութ/գոյ./= անհամութ/ած./՝ «ամոթ չունեցող», բախտ/գոյ. 
/=անբախտ/ած./՝ «ապաբախտ, երջանկություն չունեցող» և այլն: 

Որպես ածականներ՝ այդ բառերը մեծ մասամբ պահպանում են գո-
յականի բառիմաստային հարաբերակցումը և ընդգրկվում հարաբերական  
ածականների շարքում, ինչպես՝ տէր-անտեր, թէվ-անթէվ, թէփուռ-ան-
թէ-փուռ: Քիչ չեն ան- նախածանցով կազմված բառերը, որոնք անվա-
նական նշանակությունը կորցնում են՝ դառնալով որակական ածականներ՝ 
առաջ բերելով ածականական նրբիմաստներ և ունենալով՝ ա/ համեմա-
տության եզրեր՝ իրէս-անիրէս «անամոթ», խէլք-անխէլք «հիմար», խիղճ-
անխիղճ «գութ չունեցող, անգութ», խէն9-անխէն «անհամ», բ/չհամե-
մատվող եզրեր՝ ծամ-անծամ «անամոթ», համութ-անհամութ «անպատ-
կառ, աներես», իրէս-անիրէս «անամոթ», լո̈ւզո̈ւ-անլո̈ւզո̈ւ «չխոսկան, խոսել 
չկարողացող», կ/գ/ին-անկ/գ/ին «թանկարժեք»:  

Ածականներ ձևավորող ան- նախածանցով բառերում առանձին 
խումբ են կազմում -օթուն վերջածանցով գոյականները: Բառակերտման 
այս եղանակով զգալիորեն հարստանում է Սյունիք-Արցախ բարբառային 
տարածքի բառապաշարի գոյականական կազմը: Բայց այս դեպքում 
առաջնային է ոչ թե գոյականական իմաստը, այլ ածականականը, որով-

                                                 
7 Մարգարյան 1993, 100:  
8 Մուրվալյան 1955, 254: 
9 Խէն բառը բարբառում ունի «կաթի յուղ» իմաստը: 
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հետև, ինչպես նկատում են10, գոյական ածական գոյական ածանցա-
կերտմամբ խոսքիմասային անցման11 միջոցով նոր գոյականներ են ձևա-
վորվում այնպիսի բառերից, որոնք -օթուն ածանց չեն ստանում, ինչպես՝ 
կապանկապանկապօթուն, կարք անկարքանկարքօթուն, կօրծ-
անկօրծ անկործօթուն, համութ  անհամութ անհամութօթուն: 
Կապօթուն, կարքօթուն, կործօթուն, համութօթուն կազմությունների բա-
ցակայությանը փոխարինում են բացասական նշանակությամբ նոր հաս-
կացություններ: Դրանց որոշ մասը կարող է առկայանալ բնիմաստով՝ որպես 
վերացարկված գոյականներ՝ առաջացած ածականներից՝ անկարքօթուն 
«անկարգ լինելը, չենթարկվելը» անկօրծօթուն «պարապ մնալը, լինելը», 
անհամութօթուն «ամոթ չունենալը», իսկ որոշները միանգամայն նոր՝  
այլաբանական իմաստով են դրսևորվում, ինչպես՝ անկապօթուն «ան- 
տրամաբանական ինչ-որ մի երևույթ» և այլն:  

Բայանուններից ան-ով ձևավորվող նոր բառեր բարբառախմբի բա-
ռապաշարում նույնպես կան, ինչպես՝ կըդարէլ-անկադար, բըշարէլ-ան-
բաշար12, հըմանչէլ-անհամանչ, ըզգալ-անզգամ, թըթախէլ-անթաթախ, 
թաղէլ-անթաղ, թափել-անթափ, լիվա̈նա̈լ-անլվա̈, իփէլ-անիփ, խօսալ-
անխոս, կէզ-անկէզ: Դրանք մեծ մասամբ ձևավորվում են այն արմատնե-
րից, որոնք ինքնուրույնաբար հանդես գալ չեն կարող՝ բաշար, թաղ, ի/է 
/փ, կէզ, խօս, կադար, կամ որպես բայանուն ունեն իրենց զուգահեռ բա-
ռաձևերը՝ համանչ, թաթախ, և՛ անուն են, և՛ բայանուն՝ թափ՝ «1. առաջին 
թափ՝ բերքի թափելը, 2. թափել, 3. ուժ», կամ մթագնած քերականական 
մասնիկներով են՝ լվա, զգամ: 

Բարբառախմբում ան- ածանցով հականշային զույգերը կարող են 
կազմվել՝  

ա) գրաբարյան ձևերից, կամ բառեր, որ ան- ածանցով անցել են 
հին հայերենից՝ անհամբարք, անհաշտ, անհավատ, անհար, անհար-
մար/անյարմար/ և այլն: Իհարկե, -ան ածանցով հականշային զույգ կազ-
մող այլ բառեր նույնպես կան, բայց սրանք և այսպիսիք առանձնացված են 
գրաբարից ավանդված բառերի շարքում, որովհետև՝ 1. որպես կազմություն-
ներ հանդիպում են գրաբարում, օրինակ՝ անհօգի, անմասնը բառերը կազ-

                                                 
10 Մուրվալյան 1955, 254: 
11 Այն չպետք է շփոթել խոսքիմասային փոխանցման իրողության հետ,  որովհետև, 

ինչպես նկատում է Լ. Խաչատրյանը, խոսքիմասային տարարժեք բառերի խոսքիմա-
սային պատկանելությունը որոշելիս առաջնորդվում ենք դրանց շարահյուսական կի--
րառությամբ. ձևաբանական արժեքի բաշխումը (дистрибуция) տեղի է ունենում շա-
րահյուսական մակարդակում, քանի որ իմաստազատիչ մյուս գործոնները տվյալ դեպ-
քում չեզոքանում են (այս մասին տե՛ս Խաչատրյան 1985, 33): 

12 Նաև՝ բեյբաշար||բեբաշար: 
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մությամբ և իմաստով գրաբարատիպ են՝ հին բառապաշարի գրական 
շերտից 2. որոշ մասը բարբառախմբին անցել է գրաբարում ձեռք բերված 
նոր իմաստներով, ինչպես՝ անմարթ «անբնակ, անպէտքը «անօգուտ, 
անշահ», 3. կարելի է կարծել, որ որոշ բառեր հենց ան- նախածանցի 
համադրմամբ են անցել բարբառախմբին՝ ան-պատան, ան-հար, ան-
համբարք, ան-գէտ.  

բ) փոխառություններից՝ բարիշ-ան/մ/բարիշ, բարիշտ-ան/մ/բա-
րիշօթուն, գյուման «անկասկած, անտարակույս»-անգյուման «անհույս», 
վադա-անվադա «անժամանակ», վա/ա̈/լ-անվա/ա̈/լ «տգեղ», փայմ-ան-
փայմ13, փուլ-անփուլ, ղարար-անղարար «անհանգիստ», նամուս-աննա-
մուս, թիքյա̈-անթքյա̈, դալու-անդալու, լա̈զաթ-անլա̈զա̈թ14: 

Հականշային այս շարքի ժխտման իմաստով եզրերը, չնայած կրել 
են հայերեն ան- ածանց՝ ան/մ/բարիշ, ան/մ/բարըշօթուն և այլն, այնու-
ամենայնիվ մասամբ կամ ամբողջական, պահպանում են փոխատու լեզվի 
հնչողությունն ու իմաստը: Օրինակ՝ պրսկ. pārašt, որի նախնական իմաստ-
ներն են «երկրպագող, հավանող, պաշտող», թյուրքերենում և Սյունիք-
Արցախ բարբառախմբում ձեռք է բերել բարիշ/բարըշ, barış «խաղաղու-
թյուն, համերաշխություն» իմաստները: Մենք այստեղ չենք քննի բառի 
ծագումնաբանությունը կամ նոստրատիկ հիմքերը15, հայերենի բար բառի 
հետ ունեցած առնչությունները, որովհետև բառը բարբառախմբի բառա-
պաշարում փոխառյալ  իմաստով և ձևով է գործածվում16.  

գ/ բարբառային բառերից՝ փօթ-անփօթ «անբասիր». գրաբարում էլ 
գործածական է «ծալք, խորշոմություն, կնճիռ»17 իմաստներով: Բարբառա-
խմբում այն երկու հիմնական իմաստով է հանդես գալիս՝ «1. թնջուկ, 
զգեստի ծալված մաս, 2. փոխբ. արատ, թերություն»: Գորիսի բարբա-
ռում այն ունի նաև «ավելորդ» իմաստը. «Հեգնանքով է լսում նաև իր 

                                                 
13 Բարբառախմբում արդեն տարածում է ունենում նաև անֆայմ ձևը: 
14 Չնայած այսպիսիք նշվում են հականշային խմբում, բայց պարզ է, որ քերակա-

նական պլանում տարարժեք են: 
15 Այս մասին կարելի է տեսնել՝ Համբարձումյան 2012, 47 (այստեղ հեղինակը ներ-

կայացնում է հայերենի բարի-ք բառին վերաբերող ուսումնասիրությունները, տողա-
տակում մանրամասն վերլուծում նոստրատիկ աղերսները), Ջահուկյան 1987, 72: 

16 Չենք կարող ստույգ ասել, թե այն հայերենի՞ց է անցել թուրքերենին, ապա թուր-
քական ձևով նորից անցել հայերենին՝ -iş ածանցով, կամ որ այն պարսկերե՞ն բառ է՝  
-իշ /-iš, -išn/ ածանցով և տ հավելումով, չնայած որ Հ. Աճառյանը բարի բառահոդ-
վածի ներքո նշում է, որ հայերենից փոխառություն է գնչ. parave' «բարև, ողջույն», որ 
Ա. Պասպատին փորձել է նույնացնել հնդիրանական «pran՛āma, prunam» «պաշտել, 
ողջունել» բառերի հետ (այս մասին տե՛ս Աճառյան 1971-1979, հ. 1, 424): 

17 Աւետիքեան, Սիւրմէլեան, Աւգերեան 1979-1981, հ. I, 944: 
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երեքհարկանի փոթը՝ Հռաքել դայի-Տասը տարի»18, բայց հականշային 
շարքում հանդես է գալիս միայն գրբ. «արատ, թերություն» իմաստներով:   

Շառ-անշառ՝ «անվնաս, անփորձանք»: ՆՀԲ-ն նշում է «որպէս ար-
մատ բառիս շառագոյն՝ կարմրագոյն, բոսորագոյն (լծ. ռմկ. շիրայի գոյն)»: 
Հ. Աճառյանը նշում է արաբ. փոխառություն լինելը ՔԸՀՀšarr՝ «չարություն, 
չարիք, չար, խռովություն, կռիվ», իսկ հայերենի բարբառներում առկայա-
նում է «փորձանք, աղետ, ամբաստանություն, զրպարտություն» իմաստնե-
րով19: Սյունիք-Արցախում հենց այս վերջին իմաստներով է գործածվում: 
Այդ են վկայում շառ արմատով կազմված բազմաթիվ հարադրություններն 
ու կապակցությունները՝ շառ անէլ, շառավ տալ, շառը քաշել, շառ տինիլ, 
շառավ ինգէլ, խէր-շառ-Աստված, Արց. շառ սըհաթու ջիհիլ «գործը ձա-
խողվել, անհաջող լինել»: Հականշության շարքում՝ շառ  նշանակում է «փոր-
ձանք». «Ամեն անգամ վերադարձել էր ուրախ, սակայն հենց սանդուղքի 
գլխին մի կասկած փշի պես ծակել էր միտքը. չլինի՞ մի բան պատահի, 
հազար շառ ու դուշման, գան...»20: Կան անվանական և կրկնավոր հա-
րադրություններ՝ շառ ու փոր-ձանք, շառ ու ցավ, շառ ու շուռ/շառու-շուռ 
և այլն: Բարբառային հականշության խմբի մեջ են ընդգրկվում նաև այն-
պիսի բառեր, որոնք կամ չեն հանդիպում հայերենի գրական տարբերակ-
ներում, կամ կազմված են այնպիսի արմատներից, որոնք բարբառում բա-
ռակազմական և իմաստաբանական տեղաշարժերի են ենթարկվել կամ 
մթագնել են իրենց նախնական տարբերակը, ինչպես՝ քըստ/քէստանքը 
/է/ստ, բութա-անբութա «անհույս», անգյէնգյիշ «առանց իմանալ» - չգի-
դա̈լա̈վ, անկուճ, անկըռէք և այլն:  

Բարբառախմբի հականշային շարքերում ան- նախածանցով կազ-
մությունները իմաստային առումով մի շարք առանձնահատկություններ  
ունեն: Լեզվաբանական գրականության մեջ բառային նոր իմաստ ձևա-
վորվելու հատկանիշը մեծ մասամբ վերագրվում է բաղադրություններին՝ 
բարդություններին21 և ածանցավոր բառերին: Վերջիններս սովորաբար 
նրբիմաստներ են հավելում հիմնական ձևույթներին: Բայց կան ածանց-
ներ, որոնք բոլորովին նոր իմաստ են հաղորդում բառին, և ճիշտ է նկատ-
ված, որ «քիչ ուշադրություն է նվիրվել նրա (խոսքը ածանցների մասին է՝ 
                                                 

18 Խանզադյան 1966, 121: 
19 Աճառյան 1971-1979, 496: 
20 Բակունց 1986, 491: 
21 Հատկապես նկատի ունենք իսկական բարդությունները (այս մասին կարելի է 

տեսնել՝ Առաքելյան, Խաչատրյան, Էլոյան 1979, 302-351), որոնց «ամենաբնորոշ առանձ-
նահատկությունը նոր իմաստ արտահայտելն է. այսինքն՝ բառը ստանում է մի այնպի-
սի նոր իմաստ, որ նրա բաղադրիչները չունեն առանձին-առանձին, և բարդության 
արտահայտած իմաստը չի ստացվում նրա բաղադրիչների իմաստի մեխանիկական 
գումարից» (այս մասին տե՛ս Մկրտչյան 1972, 101, Մկրտչյան 1977, 85): 
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Մ.Ք.) իմաստաբանական վերլուծությանը»22: Այսպես՝ բարբառային բառե-
րում ան- նախածանցով ձևավորված հականշային զույգերի ժխտվող, 
բացասվող, հակադրվող իմաստային նրբերանգը, ինչպես նկատելի է, ազ-
դում է բառի ամբողջական իմաստին, և հիմնական ձևույթի հետ մեկտեղ 
առաջ է բերում բոլորովին նոր իմաստ, իսկ ածանցի նշանակությունը մա-
սամբ մթագնում է, ինչպես՝ անլո̈ւզո̈ւ հականշային շարքում նշանակում է 
ոչ թե «լեզու չունեցող», այլ «չխոսող, լուռ, մունջ», անըսէլի չի նշանակում 
«չասվող», այլ «1. չափազանց, 2. անպատճաշ», անխէն՝ ոչ թե «անյուղ», 
այլ «անհամ», անփոխան բառը ունի նաև «աղքատ» իմաստը, անծօխ  
բառը «ծխազուրկ» իմաստից բացի նշանակում է «համայնք չունեցող»23, 
անյէք/կ/ նշանակում է ոչ թե «չեկած», այլ «չթթված խմոր»24 և այլն: 
Անլո̈ւզո̈ւ, անըսէլի, անխէն, անփօխան, անծօխ, անյէք/կ/ բառերը, փա-
ստորեն, մասամբ կամ ամբողջական չունեն նույնարմատ հականիշները: 
Օրինակ՝ անլո̈ւզո̈ւ «չխոսող, լուռ, մունջ»-լո̈ւզվա̈նի «խոսող, շատախոս», 
յէկած «թթված խմոր», բայց անըսէլի «1. չափազանց, 2. Անպատշաճ» 
բառի իմաստներին հակադրվող ըսէլի-ն չի նշանակում «ոչ չափազանց» 
կամ «ոչ անպատճաշ», այլ կրում է հակիմաստության երևույթ՝ հարցական 
երանգով՝ «Տա ըսէ՞լի պա̈նա̈, վէր ասեմ»՝ որպես հոմանիշ անըսէլի բառին:  
Այսպես նաև մյուս բառերը՝ խէն «կաթի յուղ», փոխան «հագուստ», ծօխ 
«1. քուլա, 2. ընտանիք»:  

Բարբառախմբի բառապաշարում ժխտական իմաստից առաջացել 
են նաև անվանումներ, որոնցում ժխտման իմաստը կա՛մ բացասվում է, 
կա՛մ երկրորդ պլանում է, ըստ այդմ էլ՝ հականիշների զուգակցությամբ  
առաջ են գալիս նոր բառեր, որոնցից որոշները համալրում են բարբառա-
խմբի բառապաշարի համանունների շարքը, ինչպես՝ թառամ-անթառամ 
«չթառամող», անթառամ «անթառամ ծաղիկ», անկիր «բանաստեղծութ-
յուն», անհէտ «անհայտ, անդառնալի», անճոռնի, անմահական, անղուրմ 
«1. անխիղճ, 2. անճար» և այլն: Վերջին երեք օրինակներում անածանց 
ձևերը բարբառախմբին հայտնի չեն՝ -ճոռնի, -մահական, -ղուրմ: 

Համարմատ հականիշներից Սյունիք-Արցախ բարբառախմբում ան 
ժխտական նախածանցով ձևերին քանակապես զիջում են չ-ով կազմութ-
յունները՝ չխօս, չմէթկը, չըհաս, չըկէր, չըկամ, չըխօսկան, չըգիդա̈լո̈ւք, 
չգի-դա̈լա̈վ, չըպէր, չըտէս, չունեվօր, որոնք նոր բառեր են ստեղծում հիմ-
նականում այնպիսի բայանուններից, որոնք ինքնուրույն չեն գործածվում՝ 

                                                 
22 Ջահուկյան 1989, 82: 
23 Այս դեպքում թերևս գործ ունենք բառային համանունության հետ՝ ծուխ «կրակից 

արձակված օդը», և ծուխ՝ «բնակչություն, տուն»: 
24 Այստեղ գործածվում է փոխանունության հետ՝ գործողության անունը առարկայի  

և նրա հատկանիշի փոխարեն: 
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չըհաս, չըխօս, չըկամ, չըպէր, չըտէս: Այնուամենայնիվ, չ ածանցով կազմ-
ություններն ունեն իրենց նույնարմատ հականիշ զույգերը:  

Տ ածանցով առկա է տըհալ «չհալած, անմարս», որ իմաստի մթա-
գնմամբ անցել է գրաբարից25՝ «ղավորմա, յողի մեջ տապակած միս՝ պա-
հուստի համար»: 

Ինչպես հայերենի մյուս տարբերակներին, այնպես էլ Սյունիք-Արցախ 
բարբառային տարածքի բառապաշարին անցել են նաև փոխառյալ ածանց-
ներ: «Հայտնի Է, որ լեզուները միմյանցից առանձին բառակազմական 
ձևեր՝ ածանցներ փոխ չեն առնում»26։ Սակայն ժողովուրդների փոխշփման 
հետևանքով փոխառվել են ոչ միայն բառեր, այլև ածանցներ: Ածանցների 
փոխանցման եղանակները տարբեր են, և դրանցից բարբառային տարած-
քում տարածված է այն, որ «երբ լեզուն փոխ է առնում միևնույն ածանցն ու-
նեցող մի շարք բառեր, այդ ածանցն աստիճանաբար այնքան է հարազա-
տանում նոր լեզվի համար, որ սկսում է նմանակության շնորհիվ տարածվել 
և ընդգրկել մի շարք այլ կազմություններ»27: Այսպես՝ բէ-/բէյ- պրսկ. bi- 
ժխտական նախածանցով հականշային զույգեր կազմվում են ոչ միայն փո-
խառություններով՝ աբուռավ-բի/է/աբուռ, քէփը տեղը-բէքէփ/ֆ/, խաբար-
բէխաբար, այլև հայերեն բառերով՝ հո̈ւշը տեղը-բէհո̈ւշ, աստղավ-բէասթըղ, 
շնօրհքավ-բէշնօրհք: Այս ածանցը բավական տարածված է թյուրքերենում 
և պարսկերենում: Եվ եթե թյուրքերենում այն առավելապես տարածված է 
որպես նախդիր կրկնավոր կազմություններում28, իսկ պարսկերենում ունի 
մակբայական նշանակությամբ բառակապակցություններ ձևավորելու գոր-
ծառույթ՝ հայերենի տրական հոլովի դերով29, ապա Սյունիք-Արցախ բար-
բառային տարածքի բառապաշարում զուտ հականշային միջոց է բառային 
զույգերում: Հայերենի ոչ բոլոր բարբառներում է, որ բէ- ածանցը գործածո-
ւթյան լայն շրջանակներ է ընդգրկում: Օրինակ՝ եթե Սյունիք-Արցախ բար-
բառախմբում այն մասամբ տարածվում է հայերեն բառերի վրա, նրանով 
կան այլ տիպի կազմություններ, այդ թվում՝ հաստատական և ժխտական 
զուգահեռ ձևեր, ապա Արարատյան բարբառում, ինչպես նշում են ուսում-
նասիրողները, «բէ ժխտական նախածանցը արտահայտում է ան-ի իմա-

                                                 
25 Մարգարյան 1975, 260: 
26 Էլոյան 1959, 64:  
27 Էլոյան 1959, 65: 
28 Թուրքերենում be- ածանցը գործածվում է նաև բայի դիմավոր ձևերի հետ, ուստի 

կարելի է կարծել, որ որպես բառաքերականական ձևույթ առավել գործածական է  
թուրքերենում (այս մասին տե՛ս Аганин 1959, 30):   

29 Բախշինյան, Բիանջյան, Ղազարյան, Մելիքյան 2011, 198: 
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ստը, բայց համեմատաբար սահմանափակ կիրառություն ունի և… հանդի-
պում է փոխառյալ բառերի հետ, …գիտակցվում է իբրև առանձին ածանց»30:  

Բառեր կան, որ առանց բէ- ժխտական ածանցի գործածություն չու-
նեն, և կարելի է կարծել, որ այդպիսիք քարացած ձևով են անցել բարբա-
ռախմբին, ինչպես՝ բէդամաղ «նեղացած, վիրավորված, վշտացած»՝ բե-
դամաղ անէլ, ինէլ, բէդնամ՝ թյուրք.՝ bednam «վատահամբավ, անպատիվ, 
անանուն»՝ բէդնամ անէլ «խայտառակել, վարկաբեկել, անվանարկել»: 

Կան բառեր, որոնցում ածանցը ոչ միայն տրոհվում է, այլև ունի  ան- 
հայերեն ածանցով նույնարմատ հոմանիշները՝ անբաշար-բեբաշար/բեյ-
բաշար/ան/մ/բաշար/, բէյբըըշըրըղ, աննամուս-բէյնամուս, անաբուռ-
բե/յ/աբուռ /առակ-պառակ/, անբախտ-բէբախտ, անբախտօթուն-բէ-բա-
խտօթուն, անաստըղ-բէյաստըղ «անաստղ, անհրապուրիչ», անլազաթ-
բէյլա̈զա̈թ «տհաճ, տհաճություն պատճառող, անհավես»: 

Հականշային զույգ կազմող այդ բառերի մեծ մասը դուրս է մնում բա-
ռապաշարի կազմից, փոխարինելու են գալիս նոր տարբերակներ՝ անցած 
գրականից և խոսակցական մյուս տարբերակներից: Հականշային շարքե-
րում այդպիսիք այլևս անհասկանալի են նոր սերնդին. այսպես՝ ըստ մեր 
հարցումների31՝ բէ- նախածանցով բառերն ունեն այսպիսի պատկեր. 

1. Բառեր, որ դուրս են մնացել, և սակավաթիվ մարդիկ են՝ կա՛մ 
շատ տարիքով, կա՛մ տարեցների հետ երկար ժամանակ ապրած, որ ճա-
նաչում են՝ բը/ի/հէշտ՝ բիհեշտ քյիցէլ, ինէլ/ըղնէլ «անկողին ընկնել, 
անկողին գցել», բեյուղուբ «տեսողությունից զուրկ, թույլ, անհեռատես», 
բէթխօ32 «վատ բնավորություն ունեցող»:  

2. Բառեր, որ հասկանալի և գործածական են 40-ից բարձր տարիք 
ունեցող տեղացիների, մասամբ նաև 40-ից ցածր մարդկանց համար, որոնք 
չեն գործածում, բայց լսել են և գիտեն դրանց իմաստը՝ բէթահրը «անա-
սելի, անէլանելի», բէյմա̈հլո̈ւմ անել33 «թաքցնել, անտեսանելի դարձնել», 
բէյմարիփաթ «անշնորհք», բէ/ը/թա̈րա̈փ անէլ34 «ծեծել, տանջել», բէդինջ 
«1. ան-հանգիստ, 2. բարբառախմբում՝ բիրբիթո̈ւն/բո̈ւրբո̈ւթո̈ւն, բո̈ւրբո̈ւ-
թöն»: Բէթա̈հրը, բէյմա̈հլում, բէթա̈րա̈փ անէլ, բէդինջ բառերը գործածա-
կան չեն, հասկանալի են, որովհետև ունեն դրական ձևերը՝ թա̈հրը, մա̈հ-
լո̈ւմ, թա̈րա̈փ, դինջ. ժխտական կազմությունները այլևս փոխարինված  ե-
ն հոմանիշ բառերով, բառաքերականական կապակցություններով՝ թա̈հրը 

                                                 
30 Բաղդասարյան-Թափալցյան 1972, 84: 
31 Բառերը հարցման ձևով շրջանառել ենք մոտ քառասուն մարդու շրջանում՝ տար-

բեր տարիքի (7 մարդ՝ 30-40 տարեկան, 18 մարդ՝ 18-30, 15՝ 40-ից բարձր): 
32 Ծագումը մեզ անհայտ է: 
33 Բէյմահլում «անտեղյակ, չերևացող» 
34 Բէթարափ՝ թյուրք. bitaraf «մեկուսի, չեզոք»: 
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չկա, մա̈հլում չի տամ, թակէլ/չըրչարէլ, շարժուն, բո̈ւրբո̈ւթո̈ւն և այլ 
բառերով: Եվ հենց նշվածներն են կազմում հականիշ զույգեր՝ թա̈հրը ինէլ, 
մա̈հլո̈ւմ տալ, թա̈րիփ անէլ, պա/ը/շպանէլ, թըմրած /բըլընգած և այլն: 

3. Բառեր, որ հասկանալի են, դուրս չեն մնացել բառապաշարից, 
բայց հազվադեպ են գործածվում 40 տարեկանից բարձր մարդկանց կող-
մից՝ բէյբըշըրըղ/բէբըշըրըղ «շնորհազուրկ, ապաշնորհ», բէդամաղ անէլ 
«նեղացնել, վիրավորել, վշտացնել», բէդօվլաթ «անպետք, փուչ, ծույլ», բէ-
հալ «հիվանդ, ուժասպառ, հոգնած, ծանր վիճակում»:  

4. Բառեր, որոնք հասկանալի են և հականշային շարքում կայուն են՝  
նամուսավ-բէյնամուս՝ թյուրք. binamus «անամոթ, անպատկառ, անպա-
տիվ», ջուռա35-բէջուռա «տգեղ, այլանդակ», խա̈բա̈ր-բէյխա̈բա̈ր պրսկ. 
bexabar/be-haber/ «անտեղյակ», քէփավ-բէքյէփ/բէքեֆ «տխուր, անտրա-
մադիր», բէքյէփ անել «տրամադրությունը գցել», բէքյէփանալ «տխրել,  
տրամադրությունը գցել», բէքյեփըցնէլ «վշտացնել», բէքյէփօթուն «ան-
տրամադիր վիճակ»36:  

Այս փոխառությունները ուշ են անցնել բարբառախմբին և շուտ էլ 
դուրս են մնում՝ իրենց տեղը զիջելով հատկապես գրական տարբերակ-
ներին: Այդ երևույթը հաստատվում է նաև այլ տվյալներով. «Նկատի ունե-
նալով, որ այդ բարբառների մեջ թուրք-թաթարերեն բառերն ընկել են ան-
միջական ճանապարհով, մենք կարող ենք որոշել, թե այդ բարբառների 
տեղաշարժի հատկությունը ո՞ր ժամանակվանից է սկսել կորչել: Թուրք-
թաթարական հետևյալ բառերը, որոնք բառասկզբին ձայնեղ ունեն, այդ 
բարբառներում մնում են ձայնեղ»37: Ինչպես բէ-, այնպես էլ քիչ հանդիպող 
բէդ ժխտական ձևույթներով բառերում ձայնեղների տեղաշարժեր չեն 
նկատվում՝ բէդռա̈նգ/բէդըռա̈նգ «անգույն»-գունավօր, բէդվէսկէր «ոչ 
ոսկրոտ, ոչ հաստ բազուկներով»-վըսկըրօտ և այլն: 

Բէ- ածանց ունեցող բառերին թե՛ քանակապես և թե՛ գործածութ-
յամբ  զիջում են թյուրք. Սիզ||սըզ՝ -siz վերջածանցով կազմությունները: 
Սրանք աստիճանաբար դուրս են մղվում բառապաշարից: Սյունիքում գրե-
թե բացակայում են -սիզ ածանցով բառերը, իսկ Արցախում՝ հատկապես 
գյուղական վայրերում, այդպիսիք տակավին ճանաչվում են: Պատճառը 
հավանաբար հենց նույն ածանցի առկայությունն է, որ գիտակցել է տալիս 

                                                 
35 Գործածական է «բազմազան, բազմատեսակ, տարբեր» իմաստներով: Կարծում 

ենք, որ բէջուռա բառի իմաստները առաջացել են «մի տեսակ, բոլորից տարբերվող» 
իմաստ-հասկացություններից: 

36 Բի- ածանցով գործածական բիքնած, բիքյնըվէլ «փքվել», բիքնածօթուն «փքված, 
շատ ուտելուց փքվելը»՝ բիքյնօց, բիքյնըցնէլ բառաձևերը, սակայն, չունեն հականիշ 
եզրեր: 

37 Ղարիբյան 1958, 284: 
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ծագումը: -Սիզ արմատով փոխառությունների քննությունից պարզ է 
դառնում, որ սրանց մեծ մասը հայերենին անցել է բավական ուշ՝ թյուրք-
երենի միջնորդությամբ, չնայած որոշ արմատներ վկայված են միջին հա-
յերենում՝ առանց ժխտական ածանցի: -Սիզ ածանցով բառերից ոչ բոլորն 
են, որ բարբառախմբում ունեն նույնարմատ հականշային զույգերը: Ահա 
քննենք դրանցից որոշները. 

Դինսըզ. din «հավատք, կրոն, դավանանք, հնազանդություն» և այլն 
+siz «անհավատ» կազմությունն է: Թյուրք. «պատիժ, տուգանք» իմաստ-
ները մասնակիորեն դրսևորված են դինսըզ բառում՝ ոչ միայն «անհա-
վատ», այլև «անպատիժ մնացած», իսկ դրական ձևում՝ դին, գործածվում  
է հիշոցներում «կրոն, հավատք» նշանակությամբ՝ դինտ…: Դինսըզ բա-
ռին՝ ժխտական ածանցի ճանաչմամբ հակադրվում են քրիստոնյա, հա-
վատացյալ, կարքին բառերը: 

Իմանսըզ. արաբ. փոխառություն է արևելյան լեզուներում՝ առաջա-
ցած ناميإ /îmân/ «հավատք» բառից: Տարածված է արևելյան լեզուներում՝ 
օսմ. نامیا /îmân/, թրք. iman. imansiz անցել է թուրք.՝ «1. անհավատ, 
անհոգի, 2. փխբ. անզգամ, անպատկառ» իմաստներով: Իման առանձին 
ձևով գործածական է հիշոցներում դին բառին զուգահեռ՝ այլազգիների 
անօրինականությունների մասին խոսելիս: Մյուս ձևերն ու իմաստները 
դուրս են մղվում բարբառախմբից: Լինելով դինսըզ բառին նույնանիշ՝ 
հականշային զույգ են կազմում հավատացյալ, օրինավօր և այս իմաս-
տով այլ բառերի հետ: 

Արսըզ, առսըզ, արսըզօթուն «1. անամոթություն, անպատկառութ-
յուն, 2. դիմացկուն». ծագում է արաբերենից՝ راع /âr/ «1. մերկ, տկլոր, 
2. ամոթ» բառից, որ վկայվում է օսմ. راع /âr/, թուրք. ar՝ «ամոթ»: Առանձին 
գործածություն ունի առ՝ որպես անեծք՝ չանչ անելով՝ առ է՜: Արսըզ/առսըզ 
բազմիմաստ բառ է «1. անհոգ, 2. անամոթ, անպատկառ, 3. Դիմացկուն»: 
Կարծում ենք, որ առ-ը ավելի վաղ է անցել հայերենին, պարսկերենից կամ 
քրդերենից. վկայվում է միջին հայերենում, Ամս. Ար. Թբ. Խտջ. Հմշ. Մեղ. 
և այլուր «ամոթ, պատկառանք» իմաստներով: Կան այլ կազմություններ՝ 
Ջվ. Առ-աբուռ, Ար. Առ/ը/անել, Սյ.-Արց. առ հըմարէլ: Արսըզ/առսըզ, 
արսըզօթուն բառերի հականիշ եզրերն են թո̈ւլ, թո̈ւլօթուն, իրէսին ճիրա̈վ, 
համութավ:  

Սիզ||սըզ ժխտական իմաստով ածանց կրող բառերի մեծ մասը կազ-
մում է հականուններ, ինչպես՝ դո̈ւսըզ-օրինավօր, ճըշտավէր, թայսըզ 
«զույգը կորցրած, առանց զույգի»-զույգավ, թայավ, խույսըզ38, խօյսըզ, 
քույսըզ, քօյսըզ «անտաշ, կոպիտ, բռի»-կըրթը տէղը, հինըրսըզ/հընըրսըզ 

                                                 
38 Հավանաբար սըզ-ը կցված է ռուսերեն բառին: 
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«անճարակ, անհմուտ, պարզամիտ»-ա̈շպո̈ւտ, ճարպիկ, մուրվաթսըզ/ մըր-
վաթսըզ «անխիղճ»-խըխճավ, չըլըմսըզ, ջանսըզ, ջանսը-զօթուն «վտիտ, 
փոքրիկ, տկար» աժդ/լ/ահա, յէքա, անտաշ քէրծ, սօն-գսըզ, սօնգսուզ 
«չբեր»-խօխա պիրօղ, վախսըզ, բէյվախտ «անժամանակ»-սըհաթին, 
ժամանակին, վախտին: 

Հականշային շարքերում պատահում են նաև -նի||-նը||-նա օտար 
ածանցով բառեր, որոնցում, սակայն, ածանցը մթագնած է՝ հավանաբար 
արմատի ինքնուրույն գործածության բացակայության պայմաններում, ուստի 
և նույնարմատ զուգահեռները գրեթե բացակայում են, ինչպես՝ հանգիստ-
նիգյարան «անհանգիստ», նըհախ «ապարդյուն»-տէղին, նաչար, նըչըրօ-
թուն «անզոր, անզորություն»-ա̈շպո̈ւտ, նըքութօթուն «թմրություն»-ուրախ 
(տո̈ւրո̈ւր կյա̈լը), նամարդ-մըրթըվարի և այլն: 

Այսքանով չեն սահմանափակվում ժխտական ածանցներով կազմ-
ված հականիշները: Կան այլ կազմություններ, որոնք յուրահատուկ հակա-
նշություն են ձևավորում բարբառային բառապաշարում՝ առաջ բերելով 
խոսակցական ոճին բնորոշ նոր հասկացություններ, ոճական գործառույթ-
ներ՝ ծանրաբեռնված հնչյունական, բառակազմական, իմաստաբանական, 
քերականական և շարահյուսական տարբեր հատկանիշներով: 
 
 
Գրականություն 
Աճառյան Հր.  1971-1979, Հայերեն արմատական բառարան (4 հատորով, 2-րդ 

հրատարակություն), հ. 1, Երևան, «Երևանի համալսարանի հրատ.»  
(1-ին հրատարակությունը՝ 1926-1935, 7 հատորով), 700 էջ: 

 Առաքելյան Վ.Դ., Խաչատրյան Ա.Հ., Էլոյան Ս.Ա. 1979, Ժամանակակից 
հայոց լեզու, հ. I (Հնչյունաբանություն և բառագիտություն), Երևան, 
«Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.», 488 էջ: 

Աւետիքեան Գ., Սիւրմէլեան Խ., Աւգերեան Մ. 1979-1981, Նոր բառգիրք հայ-
կազեան լեզուի, Վենետիկ, Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, 1836-1837, 
2-րդ հրատ. (2 հատորով), հ. I, Երևան, «Երևանի համալսարանի 
հրատ.», 1142 էջ: 

Բախշինյան Մ., Բիանջյան Հ., Ղազարյան Լ., Մելիքյան Գ. 2011, Պարսկերե-
նի դասագիրք, Երևան, «ԻԿԿ հրատ.», 286 էջ: 

Բակունց Ա. 1986, Երկեր, Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 671 էջ: 
Բաղդասարյան-Թափալցյան Ս. 1972, Ածանցները և ածանցական օրինաչա-

փությունները Արարատյան բարբառում, Լրաբեր հասարակական գի-
տությունների, N 10, Երևան, 84-95 էջ: 

Էլոյան Ս. 1959, ժամանակակից հայերենի ածանցների առաջացման ուղի-
ների մասին, Պատմա-բանասիրական հանդես, N 4, Երևան, 46-68 էջ: 
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ՀԱԿԱՆՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱԾԱՆՑԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
ՆՈՒՅՆԱՐՄԱՏ ԵՎ ՏԱՐԱՐՄԱՏ ԲԱՌԵՐՈՒՄ 

(ըստ Սյունիք-Արցախ բարբառային բառապաշարի. համաժամանակյա և 
տարաժամանակյա քննություն) 

 
Մհեր Քումունց 

 
Ինչպես գեղարվեստական խոսքում, այնպես էլ կենդանի խոսակցա-

կան լեզվում հականիշ բառախմբերն ունեն բառային, քերականական և ոճա-
կան տարբեր առանձնահատկություններ: 
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Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքի բառապաշարում հիմնակա-
նում տարածված են ան, բէ||բէյ||բէդ, նա||նը, չ ածանցները, որոնցից առա-
վելապես գործուն է ան-ը: 

Բարբառային խմբում ան- ածանցով հականիշներ կարող են կազմվել՝  
ա) գրաբարյան ձևերից, բ) փոխառություններից, գ) բարբառային 

բառերից: Այս բարբառային տարածքի բառապաշարին անցել են նաև փո-
խառյալ ածանցներ բէ-/բէյ-՝ աբուռավ-բի/է/աբուռ, քէփը տեղը-բէքէփ/ֆ/, 
խաբար-բէխաբար, և սիզ||սըզ՝ -siz վերջածանցով կազմությունները՝ հա-
յասըզ, արսըզ, իմանսըզ և այլն: 

Այսպիսով՝ տարբեր ածանցների միջոցով հարստացել են ոչ միայն 
Սյունիք-Արցախ բարբառային տարածքի բառապաշարի հականշային շար-
քերը, այլև բառային կազմը: 

Բանալի բառեր՝ Սյունիք-Արցախ, բարբառ, բառապաշար, ածանց, 
հականիշ, փոխառություն, գրաբար: 
 
 
 

СУФФИКСНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАЗОВАНИЯ АНТОНИМОВ В 
ОДНОКОРЕННЫХ И РАЗНОКОРЕННЫХ СЛОВАХ 

(на основе Сюникско-арцахской диалектной лексики:  
синхроническое и диахроническое исследование) 

 
Мгер Кумунц 

 
Как в художественной речи, так и в разговорном языке антонимы 

имеют различные словарные, грамматические и стилистические оттенки.  
В Сюникско-арцахском диалекте особо распространены суффиксы 

ан-, бе-||бей-||бед-, на-||ны-, ч- (ան, բէ||բէյ||բէդ, նա||նը, չ), однако на-
иболее активным является суффикс ан-(ան-). 

В  данной диалектной группе антонимы с суффиксом ан-(ան-) могут 
быть образованы от а. древнеармянских (грабар), б. заимствованных, 
в. диалектных слов. 

В Сюникско-арцахском диалекте  используются также заимствован-
ные суффиксы ‒ бе-||бей-(բէ-||բէյ-): абурав-би/е/абур (աբուռավբի/է/ 
աբուռ), кеп/ф/ы техы-бекеп/ф/ (քէփը տեղը-բէքէփ/ ֆ/), хабар-беха-
бар (խաբար-բէխաբար), -сиз||-сыз (-սիզ||-սըզ): айасыз (հայասըզ), 
арсыз (արսըզ), имансыз (իմանսըզ) и т.д.  

Ключевые слова  Сюник-Арцах, диалект, лексика, производная, 
антоним, заимствование, грабар. 
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AFFIXAL MEANS OF FORMING ANTONYMS IN WORDS OF THE SAME AND 
DIFFERENT ROOTS 

(according to Syunik-Artsakh dialectical vocabulary:  synchronous and 
asynchronous examination) 

 
Mher Kumunts 

 
The same way as in artistic speech, also in spoken language antonymous 

word groups have vocabulary, grammatical and stylistic different pecularities. 
In vocabulary of dialectical area Syunik-Artsakh are mainly spread an-, be-

||bei-||bed-,  na-||ny-,  ch- (ան-, բէ-||բէ-յ||բէդ-, նա-||նը-, չ-) affixes, most of 
which the an- (ան)- is in use. 

In dialectical group antonyms with affix an- can be formed a/ from old 
Armenian forms (grabar), b/ from loans, c/ from dialectical words. 

To vocabulary of Syunik-Artsakh dialectical area passed also loaned affixes 
be-||bei- (բէ-||բէյ-): aburav-bi-/e-/abur (աբուռավ-բի/է/աբուռ), qepy texy-beqep 
/f/ (քէփը տեղը-բէքէփ/ֆ/), khabar-bekhabar (խաբար-բէխաբար),  and 
forms with siz-||syz- (-սիզ||-սըզ) suffix: hayasyz (հայա-սըզ), arsyz (արսըզ), 
imansyz (իմանսըզ), etc. So, through different affixes enriched not only anonymous 
ranges of Syunik-Artsakh area vocabulary,  but also word forms. 

Key words  Syunik-Artsakh, dialect, vocabulary, derivative, antecedent, 
loan words, Grabar. 

 
 
 
 
 



 
 

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Արևհատ Խաչատրյան 

 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 

Տերյան 105, 0009 Երևան, Հայաստան 
Էլ. հասցե՝ arevik.54@mail ru   

Հոդվածը ներկայացվել է 28.02.2019, գրախոսվել է 03.10.2019, ընդունվել է 
տպագրության 06.12.2019 

 
Ներածություն 
Այսօր, երբ հիմնարար գիտությունների, տեխնիկական, տեխնոլո-

գիական առաջընթացն աննախադեպ տեմպեր ունի, երբ գիտնականների 
իսկ հավաստմամբ արհեստական ինտելեկտը համարյա կայացած փաստ 
է, մարդու և մարդկության առաջ բացվում են գոյության, ներանձնական, 
սոցիալական, բարոյական, բարոյագիտական (էթիկական) և գեղագիտա-
կան (էսթետիկական) խնդիրների ահռելի ծավալներ: Փոխվում են կյանքի, 
ինքնագիտակցության արագությունները, ժամանակի ու տարածության 
զգացողությունը, լեզուն՝ որպես մեր կարևորագույն արտահայտչամիջոց, 
անհատի (ինդիվիդի) ու հասարակության (սոցիումի) փոխհարաբերու-
թյունների սահմանները: Մի կողմից կարելի է ասել, որ այս ձևակերպում-
ներն իրավացի են բոլոր ժամանակների համար, բայց մյուս կողմից՝ վերո-
հիշյալ խնդիրներն այսօր առանձնահատուկ ուժգնությամբ են առաջ գա-
լիս: Մարդը, մարդկությունը, հասարակությունները ստանում են խաղի 
նոր կանոններ շատ ավելի արագ, քան հասցնում են գիտակցել ձևավոր-
վող նոր իրականությունը:  

Ո՞վ է XXI դարի մարդն իր գերկարող հնարավորություններով, ո՞վ և  
ի՞նչ սկզբունքներով է որոշելու սահմանը, որը մենք չենք կարող, չպիտի 
անցնենք: Չնայած այդ գերկարող հնարավորությունների՝ ինչպե՞ս են վե-
րաձևակերպում մարդկության հարաբերությունները շրջապատող աշխար-
հի, միջավայրի հետ: Սրանք հարցեր են, որոնց կոչված են պատասխանե-
լու հումանիտար գիտությունները, պատահական չէ հումանիտար՝ մարդ-
կային բառը գիտությունների այս խմբի անվանման մեջ: Ինչպես շատ ամ-
փոփ ձևակերպում է հայտնի լեզվաբան, փիլիսոփա Միխայիլ Էպշտեյնը, 
հումանիտար գիտություններն ուսումնասիրում են հենց իրեն՝ ուսումնասի-
րողին, ձևակերպում են տալիս հենց իրեն՝ ձևակերպողին1:       

                                                 
1 Эпштейн 2016, 15. 
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Սակայն հումանիտար գիտություններն այսօր ապրում են ոչ 
այնքան լավ ժամանակներ։ Միջազգային գիտական շրջանակներում ավելի 
ու ավելի հաճախ է խոսվում ոլորտի ճգնաժամի մասին։ Այսպես՝ Մ. Էպշ-
տեյնն իր «Գիտելիքից դեպի ստեղծագործություն։ Ինչպես կարող են հու-
մանիտար գիտությունները փոխել աշխարհը» գրքում անդրադառնում է 
այդ ճգնաժամին՝ նշելով, որ հումանիտար գիտությունները մեղադրվում են 
նրանում, որ դրանք իբրև չեն տալիս ոչ մի գործնական օգուտ, որ կտրվել 
են ժամանակակից  կյանքից, տնտեսական ու տեխնոլոգիական առաջըն-
թացից, չնայած նրան, որ հումանիտար կրթությունը շարունակում է մեծ 
դեր խաղալ հասարակական կյանքում: Հեղինակը բերում է դա հավաս-
տող վիճակագրություն, այսպես՝ ամերիկյան խոշոր ընկերությունների 
ղեկավարների 60%-ը (652 հարցվածներից) ունի հումանիտար կրթություն, 
Մեծ Բրիտանիայում պառլամենտի 650 անդամների 65%-ը նույնպես ստա-
ցել է հումանիտար կրթություն: Կա նաև ոչ հուսադրող վիճակագրություն։ 
...2010 թ. ԱՄՆ-ում գիտական ուսումնասիրությունների համար նախատես-
ված ֆեդերալ միջոցների միայն 0,45%-ն է հատկացվել հումանիտար գի-
տություններին։ 2007-2013 թթ. ընկած ժամանակահատվածում Եվրոպա-
կան հանձնաժողովի՝ գիտությունները ֆինանսավորելու համար նախա-
տեսված միջոցների միայն 1,06%-ն է ծախսվել սոցիալական և հումանի-
տար գիտությունների վրա (55.6 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգից): Այս բոլոր 
թվերը կարող են միայն անուղղակիորեն արտահայտել այն ցավն ու հիաս-
թափությունը, որ զգում են հումանիտար ոլորտի ներկայացուցիչները՝ 
իրենց մասնագիտությունների, իրենց կոչման հանդեպ աճող անտարբե-
րության և նույնիսկ ամբարտավան վերաբերմունքի պայմաններում2: 

Սխեմատիկ բևեռային այս տարանջատումը` կարևորի և ոչ այնքան, 
իր զուգահեռներն ունի գիտություն և մշակույթ հակադրության մեջ։ Իբրև 
թե առաջինը, կենսական նշանակություն ունենալով, լուրջ խնդիրներ է 
լուծում, մինչդեռ երկրորդը զուտ գեղագիտական, նույնիսկ դեկորատիվ  
առաքելություն ունի։ Սա, անշուշտ, խիստ մակերեսային հայացք է ոչ միայն 
մշակույթին, այլև մարդկային էությանն առհասարակ:  

Արդարև, մշակույթն ու գիտությունը մարդու գոյության և կենսագոր-
ծունեության լիարժեք կողմերն են, որոնք անփոխարինելիորեն լրացնում են 
միմյանց։ Ալբերտ Էյնշտեյնը, որ իր ամբողջ կյանքում ջութակ էր նվագում  
և իր երկու կրքի՝ երաժշտության և ֆիզիկայի մասին ասում էր, թե դրանք 
սկիզբ են առնում մի աղբյուրից ու լրացնում են մեկմեկու, կարծում է, որ 
երևակայությունն առավել կարևոր է, քան գիտելիքը: Իզուր չէ կոգնիտիվ 
ոլորտի՝ աշխարհի առաջավոր գիտնականներից մեկը՝ Տատյանա Չերնի-

                                                 
2 Эпштейн 2016, 17.  
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գովսկայան, Էյնշտեյնի հարաբերականության տեսությունն անվանում ար-
վեստի ստեղծագործություն։ Նա ասում է, որ արվեստը, ցավոք, հաճախ 
ընկալվում է որպես աղանդեր, որը կարելի է կամ ըմբոշխնել հիմնական 
ուտեստից՝ գիտությունից հետո, կամ՝ ոչ։ Այնինչ, հիշեցնում է գիտնականը, 
արվեստն ու մշակույթը մարդու կենսագործունեության, աշխարհաճանաչ-
ման ուրիշ՝ գիտությունից տարբեր լիարժեք ձևեր են։ Որպես օրինակ՝ 
Տ. Չերնիգովսկայան բերում է իմպրեսիոնիստներին, որոնք, ըստ նրա, 
մարդու տեսողության մասին այնպիսի բացահայտումներ տվեցին աշխարհին, 
որոնց գիտությունը պիտի հասներ երկար տասնամյակներ անց միայն3։ 

Գրականագետ, մշակութաբան Յուրի Լոտմանը շատ դիպուկ է ձևա-
կերպում երկու ոլորտների նշանակությունն ու փոխկապակցվածությունը։ 
«Մշակույթն ու գիտությունը մարդկային կուլտուրայի երկու աչքը լինեն կար-
ծես։ Հենց նրանց տարբերությունն ու իրավահավասարությունն են ապա-
հովում մեր գիտելիքի ամբողջականությունը։ Մշակույթը չի կարելի համա-
րել զվարճանքի կամ բարոյական վերամբարձ մտքերի՝ համոզիչ պատկե-
րազարդումների (իլյուստրացիաների) ոլորտ։ Մշակույթը մտածելակերպ 
է, առանց որի մարդկային գիտակցությունը գոյություն չունի, ինչպես գո-
յություն չունի գիտակցություն մեկ կիսագնդով»4: 

Եվ նրանք, ովքեր XXI դարում գիտատեխնիկական ու սոցիալական 
ոլորտներում հեղափոխական թռիչքների հեղինակներ են, իրենց գործով 
ու խոսքով գալիս են ապացուցելու մշակույթի ու հումանիտար գիտություն-
ների հիմնարար և առանց նախապայմանների դերը: ««Միայն տեխնոլո-
գիան բավարար չէ»,  «Apple» ընկերությունն առաջնորդվում է այս սկզբուն-
քով: - Մեր տեխնոլոգիան ձուլված է ազատ արվեստներին, հումանիտար 
գիտություններին, այստեղից էլ արդյունքը, որ երգել է տալիս մեր սրտե-
րը»5: Սրանք «Apple» ընկերության հիմնադիր Ստիվ Ջոբսի խոսքերն են,  
որը շրջադարձային կերպով փոխեց աշխարհի, ընդհուպ մեր կենցաղի 
տեխնիկական ու տեխնոլոգիական դեմքը։   

XXI դարի, կարելի է ասել, խորհրդանշական մարդկանցից մեկը 
դարձած «Facebook» համաշխարհային սոցիալական ցանցի հիմնադիր 
Մարկ Ցուկենբերգը, որը, ի դեպ, դպրոցական տարիներին հին հունարեն 
է ուսումնասիրել, իսկ համալսարանում՝ հոգեբանություն, հավաստում է, 

                                                 
3 Черниговская Т. Искусство и мозг, программа "Правила жизни", телеканал "Куль-

тура", эфир от 26.04.2016. http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/57402/episode_ id/12 
93906/video_id/1467542/. 

4 Лотман 2005, 400. 
5 Carmody Wired. Aug. 29, 2011. 
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որ «Facebook»-ը որչափ տեխնոլոգիա է, նույնչափ էլ հոգեբանություն է ու 
սոցիոլոգիա6:        

Ցանկացած գործունեություն, անկախ նրանից, թե ինչ ոլորտում է ի-
րականացվում և ինչ կոնկրետ խնդիրներ է կոչված լուծելու, պետք է  
ունենա մարդուն և մարդկային հասարակությանը ծառայելու հիմնարար 
նպատակ։ Հումանիտար գիտություններն օգնում են գիտակցել, հասկա-
նալ այդ նպատակի անխուսափելի կարևորությունը։ Ահա ինչ է գրում ար-
վեստագիտության թեկնածու Արսեն Ռ. Առաքելյանը. «Դեռևս միջուկային 
ռմբակոծությունից ուշքի չեկած Ճապոնիան պարտադրված էր 1945 թվա-
կանին վերականգնելու քայքայված տնտեսությունը: Ի թիվս այլ միջոցնե-
րի՝ կառավարության որոշումով միջնակարգ դպրոցներում կատարվեց ծրա-
գրային փոփոխություն. առարկաների ժամերը կտրուկ ավելացան (գրա-
կանություն, երաժշտություն և գեղանկարչություն): Տեղի ունեցավ «ճապո-
նական հրաշքը»՝ տեխնիկայի, նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման, 
տնտեսական վերելքի և առաջատար երկրների շարքում հայտնվելու իսկա-
պես անհավատալի երևույթը»: 

Եթե ցանկացած ուղղվածության գիտական կամ այլ ծանրակշիռ 
գործունեություն իրականացվում է առանց հումանիտար այդ լիցքի գիտակ-
ցության, ապա նման գործունեության հետևանքները մարդկության հա-
մար կարող են անկանխատեսելի լինել: Նման մտահոգությամբ փիլիսո-
փայական գիտությունների դոկտոր Ա. Սարգսյանը գրում է. «Գիտությունն 
ու տեխնիկան մարդկանց երջանիկ դարձնելու միջոցներ չեն: Ամենազար-
գացած գիտության ու տեխնիկայի պայմաններում նույնիսկ մարդկության 
մեծ մասը շարունակում է մնալ դժբախտ: Ավելին, գիտությունն ու տեխնի-
կան դառնում են ամենավճռական գործոնները մարդկության հնարավոր 
ոչնչացման գործում: Դրանք հանուն մարդու բարեկեցության փոխարեն 
(ինչին կոչված են) սկսում են պայքարել մարդու դեմ, հումանիզմի միջոցից 
փոխարկվում են հակահումանիզմի»7: Այդ համոզմունքն ունի  նաև Մարքս 
Բորնը, որը գրում է, որ …սովորական պատերազմներում իդեալական 
զինվորն աչքի էր ընկնում ուժով, խիզախությամբ, պարտվածի նկատմամբ 
մեծահոգությամբ, անպաշտպանի նկատմամբ կարեկցանքով: Այս ամենից 
ոչինչ չի մնացել: Զանգվածային ոչնչացման զենքերը տեղ չեն թողնում  
բարոյական սահմանափակումների համար, և զինվորն իջնում է մարդա-
սպան-տեխնոլոգի աստիճանի: Հնացել են հերոս զինվորի այն պատկե-
րացումները, թե նա մարտադաշտում կռվում և զոհվում է հանուն հայրե-
նիքի, կնոջ և երեխաների, որովհետև շատ հավանական է, որ նրա կինն  
                                                 

6 Chase L. Mark Zuckerberg Speaks at BYU, Desert News. March 25, 2011. 
7 Ժամանակակից քաղաքակրթության մարտահրավերները և փիլիսոփայությունը 
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ու երեխաներն ավելի շուտ դառնան ատոմային ռումբի զոհեր, քան ինքը, 
իսկ նրա հայրենիքը նմանվի լուսնի լանդշաֆտի8: Մարդու պատասխա-
նատվությունը ամենախորին կերպով և համապարփակ գիտակցելու կոչ է 
անում նաև Տ. Չերնիգովսկայան: Նա ասում է, որ որքան մենք ավելի ենք 
խորանում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, այնքան ավելի ակնհայտ է 
դառնում, որ զուտ ինստրումենտալ, տեխնիկական չափանիշներով մեքե-
նաներին չենք կարողանալու գերազանցել։ Բայց, ընդգծում է գիտնականը, 
մտքի ինտուիտիվ, բարդ զուգորդումները, մտքի թռիչքն առհասարակ, որ  
երբեմն տրամաբանությանն անհասանելի միջոցներով չգիտես որտեղից  
և ինչպես ծնում են հանճարեղ բաներ, այս ամենը մարդուն դարձնում է 
անփոխարինելի այսօր և առնվազն տեսանելի ապագայում։ Ու եթե մենք 
չունենանք հումանիտար ոլորտի գիտնականներ բառիս բուն իմաստով, 
որոնք ի վիճակի են գիտակցել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում, և հաս-
տատել նուրբ համակարգային կապեր աշխարհի հետ, ապա մեր վերջը 
կգա9։ Ռուս գիտնական, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 
ակադեմիկոս Վլադիսլավ Լեկտորսկին, որ գերմարդուն բնութագրելու հա-
մար օգտագործում է «հետմարդ» եզրույթը, նույնպես մեծ անհանգստութ-
յամբ է խոսում հնարավոր «հետմարդկային» հասարակության մասին: 
«…Չկա վստահություն, որ նորահայտ «գերմարդը» հիմնովին չի ոչնչացնի 
մարդկային հնարավորությունների, հասանելիի ու անհասանելիի, իրա-
վունքների ու պարտականությունների այն մշակութային համակարգը, որը 
մարդուն մարդ է դարձնում: Եթե առաջ մարդիկ երազում էին ավելի  
մարդկային հասարակության մասին, ապա «հետմարդկանց» հասարա-
կությունը լինելու է հակամարդկային: Իսկ եթե հնարավոր լիներ ավելի 
հեռու գնալ ու դարձնել «հետմարդկանց» անմահ, դա կունենար մի շարք 
ճակատագրական հետևանքներ, կվերանար նոր մարդկանց ծնվելու ան- 
հրաժեշտությունը, քանի որ «հետմարդկանց» որոշակի քանակություն 
բավարար կլիներ լուծելու այն խնդիրները, որոնք դրված կլինեն հասարա-
կության առաջ: Միևնույն էակների անվերջ կյանքը նվազագույնի կհասց-
ներ հասարակական ու մշակութային առաջընթացը (չնայած հազիվ թե 
նման անմարդկային հասարակությունում գոյություն ունենար մշակույթ)10:  

Դարի մտահոգություններն առկա են նաև մեր գիտակրթական 
շրջանակներում: Մաթեմատիկոս, մանկավարժական գիտությունների դոկ-
տոր Մ. Մկրտչյանը, խիստ կարևորելով համամարդկային մշակույթի և 
ստեղծագործական բաղադրիչի դերը հանրակրթության խնդիրները ազ-
գային գաղափարախոսության համատեքստում, գրում է. «…Նախ կրթու-
                                                 

8 Բորն 1978, 46, 99: 
9 Черниговская Т. Без гуманитариев нам крышка!, сайт rosbalt.ru (06.02.2009). 
10 Лекторский 2010, 30-34.  
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թյան բովանդակության կարևորագույն բաղադրիչը պետք է դարձնել հա-
մամարդկային մշակույթը: Առանց յուրացնելու այն, անհնար է արժեք ներ-
կայացնող որևէ նորարարություն: Հաջորդ կարևորագույն բաղադրիչները 
պետք է լինեն ստեղծագործական ունակություններն ու կարողությունները»11: 

Այսօրվա սովորողը ապրում է գիտության ու տեխնիկայի և ԷՀՏ-ի 
բուռն զարգացող ժամանակաշրջանում: Մենք դեռ մանկուց պետք է սեր-
մանենք, որ մարդը իր գոյությամբ, տվածով պիտանի լինի մարդկությանը, 
կյանքի առաջընթացին: Նման մարդու առկայությամբ է պայմանավոր-
ված այսօրվա և ապագայի գիտատեխնիկական, սոցիալ-տնտեսական, 
հոգևոր-մշակութային ոլորտների առաջընթացը: Իզուր չէ, որ գիտնական-
ներն իրար երկրորդում են՝ ապացուցելով հումանիզմի բացարձակ կարևո-
րությունը: «Անչափ մեծ է ու կարևոր կրթության և դաստիարակության 
դերն անհատի մարդկային որակների, մարդու տեսակի (համարձակ, արի, 
նախաձեռնող, ազատ, պատասխանատու, անկախ, նպատակասլաց), նրա 
աշխարհայացքի, արժեհամակարգի ձևավորման գործում: Հաշվի առնելով 
այս հանգամանքը՝ ժամանակակից հումանիզմի կողմնակիցները մեծ հույ-
սեր են կապում նոր կրթության ու դաստիարակության հետ»12, - գրում է  
Ա. Սարգսյանը: 

Գիտության հնարավորություններն ու դեմքը մեծապես փոխվում են, 
և, ինչպես արդեն ասել ենք, սրընթաց են փոխվում, և դա փաստ է։ «Գի-
տատեխնիկական և սոցիալական առաջընթացները պետք է համընկնեն: 
Եթե գիտատեխնիկականն առաջ է ընկնում սոցիալականից և չի փոխում 
սոցիալականի բնույթը, ապա կարող է դառնալ չարիք: Սոցիալական  
առաջադիմության բարոյահումանիստական ուղենիշներն են փրկելու քա-
ղաքակրթությունն ու մարդկանց»13,- համոզված է Ա. Սարգսյանը: 

 
Եզրակացություն 
Այսպիսով, ակնհայտ է, որ հոդվածում վերհանված խնդիրները չեն  

սահմանափակվում զուտ գիտական շրջանակներով: Ինչպես արդեն նշե-
ցինք՝ այսօր աննախադեպ փոխվում են ոչ միայն գիտությունների դեմքն  
ու դերը, այլև հիմքային փոփոխություն է ապրում մարդը, և որպես դրանց 
հետևանք՝ հասարակությունները, մշակույթն ու առհասարակ քաղաքա-
կրթական համակարգը: Եվ, անշուշտ, ակնհայտ է, որ այդ փոփոխություն-
ներն անխուսափելի են, և մեզանից է կախված, թե ինչ ուղղությամբ կըն-

                                                 
11 Մկրտչյան 2017, 20: 
12 Ժամանակակից քաղաքակրթության մարտահրավերները և փիլիսոփայությունը 

2016, 10: 
13 Ժամանակակից քաղաքակրթության մարտահրավերները և փիլիսոփայությունը 

2016, 30: 
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թանան այդ զարգացումները, թե ինչ նպատակների կծառայեցնենք նոր 
մեծակարող հնարավորությունները, և ինչպիսին կլինի նոր մարդը։ Թե 
ինչպիսին կլինի այդ մարդը, բառիս ոչ միայն անուղղակի, այլև բուն իմաս-
տով, կախված է մեր ապագան։ Հուսով ենք, որ այսօր և հետագայում հու-
մանիտար գիտությունների առաքելությունն  արդարացիորեն կկարևոր-
վի, և կիրականացվի այն առավելագույնս, ու գիտության, նրա ցանկացած 
ճյուղի լիցքը կլինի հումանիտարը, կնշանակի՝ մարդկայինը: 
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ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Արևհատ Խաչատրյան 
 
Հումանիտար գիտությունները գիտական, տեխնիկական, տեխնոլոգիա-

կան աննախադեպ առաջընթացի պայմաններում, նոր հիմնարար խնդիրներ է 
դնում մարդկության առաջ: Ո՞վ է XXI դարի մարդն իր գերկարող հնարա-
վորություններով, ո՞վ և ի՞նչ սկզբունքներով է որոշելու այն սահմանը, որը 
մենք չենք կարող և չպիտի անցնենք, չնայած այդ գերկարող հնարավորու-
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թյունների, ինչպես են վերաձևավորվում մարդկության հարաբերությունները 
շրջապատող աշխարհի, միջավայրի հետ։  Յուրաքանչյուր գործունեություն, 
անկախ նրանից, թե ինչ ոլորտում է իրականացվում և ինչ կոնկրետ խնդիրներ 
է կոչված լուծելու, պետք է ունենա մարդուն և մարդկային հասարակությանը 
ծառայելու հիմնարար նպատակ։ Հումանիտար գիտություններն օգնում են գի-
տակցել, հասկանալ այդ նպատակի անխուսափելի կարևորությունը: 

Բանալի բառեր՝ հումանիտար գիտություններ, տեխնիկական առաջըն-
թաց, տեխնոլոգիական առաջընթաց, մշակույթ, մարդկություն, հասարակու-
թյուն, հումանիտար առաքելություն: 
 

ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК   
  

Ареват Хачатрян    
                                                       

Гуманитарные науки в условиях беспрецедентного научного, техни-
ческого и технологического прогресса выдвигают новые фундаментальные 
проблемы перед человечеством. Кем является человек XXI века с его 
сверхвозможностями, где проходит та грань, которую мы не должны пере-
ступать, невзирая на эти сверхвозможности? Как меняются взаимоотно-
шения человека с окружающим миром? Любая деятельность, независимо 
от того, в какой области она реализовывается и какие конкретные задачи 
призвана решать, должна быть направлена на служение человеку и чело-
веческому обществу.  

Ключевые слова  гуманитарные науки, технический прогресс, тех-
нологический прогресс, культура, человечество, общество, гуманитарная 
миссия.  

 
HUMANITARIAN MISSION OF HUMANITIES 

 
Arevhat Khachatryan 

 
Human Sciences, in the face of unprecedented scientific, technical and 

technological advances, are posing new fundamental challenges to humankind. Who is 
the human being in the XXI century with his supercapacities, where does the bor-
derline lie that should be not crossed, in spite of these supercapacities? How is 
human attitude towards the world changing? Every human activity, regardless the 
area it is implemented and specific objectives it is expected to address, should be 
aimed at serving humankind. 

Key words  Human Sciences, technical progress, technological progress, 
culture, humankind, society, humanitarian mission.  
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Ներածություն 
Հայ թատրոնի պատմության մեջ բեմադրիչը ստեղծագործողի դեր  

և ինքնուրույնություն է ձեռք բերել XIX դ. 90-ական թվականներից սկսած՝ 
մոտավորապես նույն շրջանում, ինչ Արևմուտքում և ռուսական բեմում: 
«Ռեժիսոր» բառի գործածությանը հանդիպում ենք նույն դարի 60-70-ա-
կան թթ. դերասանի ու բեմական գործչի՝ Գևորգ Չմշկյանի հիշատակարա-
նում: Սա բեմադրական արվեստի ինքնուրույնացման սկիզբն է, երբ բե-
մադրիչը փորձը ղեկավարողի դերից դառնում էր հեղինակային մտահղա-
ցումը քննող ու բացատրող1: Չմշկյանն այդ դերն է կատարել, անկախ  
նրանից, թե որքանով է ճիշտ ըմբռնվել նրա՝ որպես փորձը ղեկավարողի 
պահվածքը: Ռեժիսուրան՝ որպես բեմադրության ամբողջական կառույցի 
ստեղծում և գեղարվեստական մտահղացում, ձևավորվել է նույն 60-70-ա-
կան թթ. Գերմանիայում: Դա կապվում է Մայնինգենի դուքսի թատրոնի և 
ռեժիսոր, դերասան Լյուդվիգ Քրոնեգկի անվան հետ: Այստեղից է սկսվում 
անհատապաշտական թատրոնի և դերասանական ինքնակենտրոն խաղի 
մերժումը, և «անսամբլ» բառը, որ առկա է նաև Չմշկյանի գրառումներում, 
ձեռք է բերում նոր իմաստ՝ համախմբային խաղ: Դա ամենից առաջ նշա-
նակել է մարդաշատ տեսարանների անհատականացում, երբ բեմում 
հայտնվող ամբոխն անդեմ չէ, այլ կազմված է կոնկրետ մարդկանցից՝ ան-
հատական բնավորության ու ներքին խնդիրների ակնարկներով: Բեմա- 
դրական այս սկզբունքն է կիրառել նաև Անդրե Անտուանը Փարիզում  
բացված իր թատրոնում, որ կոչվել է «Ազատ թատրոն» (1887-1894 թթ.): Նա 
իր բեմադրություններով մերժել է ավանդական ռոմանտիկական թատրո-

                                                 
1 Հմմտ. Չմշկյան 1953, 21: 
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նի բոլոր ձևերը: Բեմադրել է ժամանակակից հեղինակների պիեսներ սի-
րող դերասաններով, մանրամասնորեն մշակել զանգվածային տեսարան-
ները, ձգտել բացարձակ հոգեբանական ճշմարտության, հասել նատուրա-
լիզմի: Բայց կարևորն այդ չէ, այլ այն, որ ինքնակենտրոն խաղի փոխարեն 
ձևավորել է նոր տիպի՝ համախմբային (անսամբլային) թատրոն: Ֆրան-
սիական «Ազատ թատրոնի» օրինակով Բեռլինում Օտտո Բրահմը ստեղծել 
է «Ազատ բեմը» (1889-1892 թթ.)՝ պրոֆեսիոնալ դերասաններով: Ինչպես 
ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները2, հայ թատրոնն անմասն չի մնա-
ցել այս նորարարական շարժումից: Մայնինգենյան թատրոնը շրջագայել  
է եվրոպական բոլոր մայրաքաղաքներում, 1885 և 1890 թթ. եղել է Պե-
տերբուրգում ու Մոսկվայում և իր որոշիչ ազդեցությունն է ունեցել ռուս 
թատրոնի գործիչների, մասնավորապես Կոնստանտին Ստանիսլավսկու 
վրա: Նրանց շարքում է եղել Մոսկվայի Կորշի թատրոնի դերասան Գևորգ 
Պետրոսյանը, որին հաջորդ տարի՝ 1891-ի սեպտեմբերին տեսնում ենք 
Թիֆլիսի Հայոց դրամատիկական ակումբի ժողովում, որտեղ հանդես է  
եկել ծրագրային ելույթով, այն է՝ համախմբել արևմտահայ և արևելահայ 
դերասանական ուժերը, կազմել նոր խաղացանկ դասական ու արդիական 
պիեսներից և հիմնովին նորոգել թատրոնի ստեղծագործական դիմագիծը3: 

 
Ռեժիսուրայի ինքնուրույնացումը հայ թատրոնում և Ազնիվ Հրաչյան 
1890-ականներից է սկսվում ռեժիսուրայի ինքնուրույնացումը նաև 

հայ թատրոնում: Նորագույն թատրոնի գաղափարակիրը դարձել է Գևորգ 
Պետրոսյանը: 1891 թ. Թիֆլիսի Արքունական թատրոնում Գևորգ Պետ-
րոսյանը բեմադրել է Խորեն Գալֆայանի «Արշակ Երկրորդ» պիեսը: Բե-
մադրության մասին հոդվածներից երևում է, որ մեծ ուշադրություն է  
դարձվել մասսայական տեսարաններին: «Արձագանք» թերթը գրում է. «Բեմ 
կը դուրս գան աւելի քան 100 մարդ. խմբական երգերի վրայ ևս առանձին 
ուշադրութիւն է դարձրած»4: Կամ՝ «Հիանալի էին մի քանի տեսարաններ, 
մանավանդ առաջին և չորրորդ արարվածների մեջ, նույնպես գեղեցիկ 
էին կարգադրուած Շապուհի յաղթական մուտքը և Արշակի որսի տեսա-
րանները»5: Մշակը գրում է. «...և զորք բեմի վրա, և քրմապետներ իրանց 
կրակներով, և խորական երգեցողութիւն, և օրկէստրի նուագածութիւն...»6: 
1892 թ. Գևորգ Պետրոսյանը բեմադրել է Իբսենի «Դոկտոր Շտոկմանը», 
որտեղ ամբոխային տեսարանում աղմուկը կառավարել է խմբավարի  

                                                 
2 Տե´ս Հովհաննիսյան 2010, 662-667: 
3 Հարությունյան 1980, 342:  
4 Արձագանք 1891, N 38, 2: 
5 Արձագանք 1891, N 39, 1-2: 
6 Մշակ 1891, N 128, 2: 
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պես: Հովհաննես Հովհաննիսյանը այս ներկայացման մասին թատերախո-
սականում7 պատմում է, որ չորրորդ գործողության մեջ Շտոկմանի՝ ամբո-
խի հետ խոսելու տեսարանում Պետրոսյանը ռեպլիկներն այնպես է կար-
գավորել, որ աղմուկի մեջ լսելի են եղել: Այսինքն, մի պահ նա լռեցրել է  
բոլորին, հնչել է ռեպլիկը, այնուհետև աղմուկը շարունակվել է: Վայրկյանի 
ճշգրտությամբ է սա արվել, եղել տպավորիչ և ժամանակին բարձր է գնա-
հատվել՝ իբրև ռեժիսորական մտածողություն: 

Գևորգ Պետրոսյանը ծանոթ էր և՛ ռուսական թատերական արվես-
տին, և՛ լավ է իմացել ազգայինը: Նա Ազնիվ Հրաչյային տեսել է բեմում, 
խաղացել նրա բեմադրություններում (Բաբկեն Հարությունյանի «19-20-րդ 
դարերի հայ թատրոնի տարեգրության» մեջ կա նշում, որ 1897 թ. Գ. Պետ-
րոսյանը և Ա. Հրաչյան նույն ժամանակամիջոցում աշխատել են Բաքվի 
թատերախմբում՝ որպես ռեժիսորներ): Դժվար է խոսել անմիջական ազ-
դեցության մասին, բայց նկատում ենք, որ դերասանուհու ստեղծագործա-
կան սկզբունքները Պետրոսյանը  զարգացրել է իր բեմադրական արվես-
տում: Հրաչյան հետևել է փարիզյան թատերական քննադատությանը և 
ծանոթ է եղել Անտուանի գաղափարներին ու բեմադրական սկզբունքնե-
րին: Նա դեմ է եղել անհատապաշտական թատրոնին, արտաքին խաղին  
և իր հուշերում գրում է. «Ժամանակն է «էֆեկտներու» դպրոցը կործանելու»8: 

Որպես դերասանուհի և թատերական գործիչ՝ Ազնիվ Հրաչյան առանձ-
նահատուկ տեղ ունի XIX դ. հայ պրոֆեսիոնալ թատրոնի պատմության 
մեջ: Դերասանուհին, որ նաև բեմադրություններ է իրականացրել, եղել  
դերուսույց, մշտապես անհանգստացել է հայ թատրոնի ապագայով: Ժա-
մանակ առ ժամանակ թատերախմբեր կազմելու և ղեկավարելու ձիրքը, 
հասարակության սպասելիքները, թատերական ասպարեզից նրա դուրս 
չմնալու ցանկությունը Հրաչյային մղել են ստեղծագործական նոր ասպա-
րեզ: Նա եղել է այն դերասանուհիներից, որոնք, հեռանալով բեմից, չեն 
լքել թատրոնը:  

Անցնելով մասնագիտությանը հատուկ դժվարությունների միջով՝ 
ճանաչված և հարգանք վայելող դերասանուհին, ստեղծագործական կյան-
քի հասուն շրջանում, երբ արդեն առողջական խնդիրներ է ունեցել (ձայ-
նալարերի բորբոքում) և ստիպված է եղել բեմ չբարձրանալ, իրեն թատե-
րական աշխարհից դուրս չի պատկերացրել: Եվ երբ առողջությունը թույլ է 
տվել, թեկուզ և փոքր դերով հանդես գալու, առիթը բաց չի թողել: Մամու-
լում կարդում ենք, որ արտիստուհին իր բեմադրած ներկայացման մեջ՝ 
1902 թ., հանդես է եկել անխոս դերով9: Նրա խաղը բարձր է գնահատ-
                                                 

7 Հովհաննիսյան 1965, 268: Հմմտ. նաև Հովհաննիսյան 2010, 664: 
8 Ազնիվ Հրաչյա 1909, 119: 
9 Մասիս 1902, N 26, 1: 
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վել, «...նավթահորերու երկրի մեջ, թատերական կյանքի վերջին նորությու-
նը» համարվել: Հասկանալի է, որ նա անխոս դերի է դիմել  ձայնի պատ-
ճառով: Բայց այն, որ ներշնչել է հանդիսատեսին անխոս և փոքր դերով, 
խոսում է ոչ միայն դերասանական վարպետության, այլև առանց խոսքի 
խաղային իրադրություն ստեղծելու Հրաչյայի ռեժիսորական հմտության 
մասին: Գլխավոր դերերի դերասանուհու՝ փոքր դերով հանդես գալն ար-
տասովոր է եղել: Նորություն էր նաև փոքր դերը ամբողջական և մշակված 
ներկայացնելը: «Փոքր դերը» նույնքան մեծ է, որքան «մեծը», նրա կյանքը 
դրսում է, նա գալիս է մեծ կյանքից10: 

Արմեն Արմենյանն  իր  հուշերում գրում է. «Պատահում էր երբեմն նույ-
նիսկ, որ չնայած անկողնում հիվանդ պառկած լինելուն, ոգևորության մեջ, 
կարծես ուզենալով գործնականորեն ապացուցել իր ասածը, վեր էր ցատ-
կում անկողնուց և գիշերային շապիկով, առանց ուշք դարձնելու իր կիսա-
մերկությունը և տկարությունը, կանգնում էր սենյակի մեջտեղը ու մի ամ-
բողջ տեսարան ներկայացնում այնպիսի հուզմունքով, որ ես նույնպես ամեն 
ինչ մոռացած, տեսնում էի ուղղակի նրան «բեմի վրա»: Ավա˜ղ, սակայն, 
խրոնիկական հեղձուցիչ հազը չէր թողնում նրան երկար շարունակել, և 
նա, գրեթե ուժասպառ, կրկին ընկնում էր անկողին: Քիչ հանդարտվելուց 
հետո կիսաձայն ասում էր. - Հիմա, ըսե տեսնեմ քու կարծիքդ»11: 

Արուս Ոսկանյանը պատմում է. «Երբեմն էլ պատահում էր, որ բեմ 
դուրս գալու կարոտը այրում էր նրան, բայց ի զուր, ձայնը, կոկորդը ար-
գելք էին… և նյարդայնանում էր, դառնում դյուրաբորբոք, քմահաճ…»12:   

Դերասանների հետ աշխատելու ունակությունն ու թատերական մի-
ջավայրի կարոտն են դերասանուհուն ռեժիսորության մղել: Արուս Ոսկան-
յանի մայրը՝ Ա. Դարբասյանը, գրում է, որ Հրաչյան «աչքի ընկնող դեր է 
կատարում ժամանակի կուլտուրական կյանքում13: «Բաքվում բարեգործա-
կան նպատակով կազմակերպված ոչ մի ներկայացում կամ երեկույթ 
առանց տիկին Հրաչյայի ակտիվ մասնակցության կամ ղեկավարության 
տեղի չէր ունենում…. Հիվանդության պատճառով թեև թողել էր բեմը, բայց 
անդադար զբաղվում էր նրա գործերով ու հոգսերով, հետևում էր երիտա-
սարդ դերասանների աճին, խորհուրդներ տալիս և եթե կարիք էր զգաց-
վում՝ պարապում նրանց հետ»14:  

Ազնիվ Հրաչյայի դերը հայ թատրոնում կարևորել է Արմեն Արմենյա-
նը: «60 տարի հայ բեմի վրա» իր գրքի ծանոթագրություններում, Հրաչյա-

                                                 
10 Հմմտ. Հովհաննիսյան 2002, 144-145: 
11 Արմենյան 1954, 79: 
12 Ոսկանյան 1935, թիվ 11: 
13 Դարբասյան 1955, 113: 
14 Դարբասյան 1955, 105: 
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յի անվան դիմաց, նա գրում է. «հռչակավոր դերասանուհի և ռեժիսոր, 
Արուս Ոսկանյանի նման շատ տաղանդավոր երիտասարդ դերասանների 
ուսուցչուհի»: Այս փաստն ուշագրավ է նրանով, որ իբրև բեմադրիչ, հստակ 
պատկերացնելով ռեժիսորի աշխատանքի բնույթը, Արմենյանը Հրաչյային 
համարել է նաև ռեժիսոր, ոչ թե դերուսույց կամ ներկայացումները ղեկա-
վարող:  

Դերասանուհու ռեժիսորական ունակությունների մասին գրում է 
Արուս Ոսկանյանը. «Հրաչյան ուներ ռեժիսորական մեծ տաղանդ: Իր ժա-
մանակի թատրոնը հովանավորող հարուստնիրը չգնահատիցին նրա այդ 
կարողությունը: Նա ուներ լուրջ թատրոնի կազմակերպության խոշոր հաս-
կացողություն, միծատունները չլսեցին նրա խոսքը ծրագրային աշխատան-
քի, թատրոնական ուժեր հասցնելու մասին…»15: 

Թվենք նրա բեմադրությունները ժամանակագրական կարգով՝ 1897 թ. 
Թաղիևի թատրոնում՝ «200000», «Հոգով աղքատներ», «Դոն Գրիգորիո», 
«Մկնիկ», «Կամելիազարդ կինը», 1903 թ. Բաքվի ժողովարանում՝ «Ճշմար-
տության պահապանը կամ գաղափարի մարդը», Թաղիևի թատրոնում՝ 
«Զոքանչ», 1906 թ. Թաղիևի թատրոնում՝ «Ժայռ», Բաքվի ժողովարանում՝ 
«Մարդկության բարերարներ», 1907 թ. Բաքվի ժողովարանում՝ «Եսի մար-
դը», «Տաղտկալի աշխարհ», Նիկիտինների կրկես-թատրոնում՝ «Ախտա-
վորներ», «Շուշանիկ», «Թանկագին համբույր», 1911 թ. Բաքվի հայոց մար-
դասիրական ընկերության դահլիճում՝ «Անուշ» (հատվածներ), Բաքվի ժո-
ղովարանում՝ «Փունջ», 1913 թ. Մայիլյանների թատրոնում՝ «Լեբլեբիջի», 
1915 թ. «Կործանվածը», «Նամուս»: 

1897 թ. Բաքվում հաջողություն չունեցած մի ներկայացման մեջ («Պա-
տիվ») խաղում էին Հովհաննես Աբելյանը, Արամ Վրույրը և Գևորգ Պետ-
րոսյանը, դերասաններ, որոնք նույնպես զբաղվել են ռեժիսորությամբ: 
Ներկայացման մասին պատմող հոդվածի հեղինակը՝ Շմ. Խաշնարածյա-
նը, Ազնիվ Հրաչյային մեղադրում է այդ երեկո ղեկավարի պաշտոնը 
չստանձնելու համար. «Մի ներկայացում, որ տեղի ունեցաւ առանց կարգ 
ու կանոնի, առանց կարգապահութեան և ղեկավարի, այդ ներկայացումը 
միշտ անհաճոյ տպաւորութիւն կըթողնի: Արդեօք ի՞նչն էր պատճառը, որ 
յարգելի տիկին Հրաչեան այդ երեկոյեան չէր յանձն առել ղեկավարի պաշ-
տօնը, անհասկանալի մնաց»16: Բաբկեն Հարությունյանի տարեգրության 
մեջ, որպես «Պատիվ» ներկայացման ռեժիսոր, նշված է Ազնիվ Հրաչյան, 
սակայն այստեղ թյուրիմացություն կա: Սխալ փաստը, հավանաբար, 
շրջանառության մեջ է դրվել ազդագրերից: Դրանք տպագրվել են Հրաչ-
յայի անունով: «Իմ Հիշողություններս» գրքում Հրաչյան անդրադառնում է 
                                                 

15 Ոսկանյան 1935, թիվ 11: 
16 Խաշնարածեան 1897, 3: 
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այս ներկայացմանը: Դերասանուհին հրաժարվել է բեմադրությունից, քա-
նի որ շատ կարճ ժամանակ են տվել բեմադրական աշխատանքների հա-
մար: «Ես անձնուիրաբար կը կատարեմ դերացոյցի պաշտօնը, և մինչև 
անգամ գրպանէս կը ծախսեմ: Բայց եթե դուք նոյն իսկ խոշոր ամսական 
մը վճարէք, ես դարձեալ այսպիսի պայմաններու մէջ կը հրաժարէի դերա-
ցուցութենէ»17: 

Ազնիվ Հրաչյային ժամանակ է պետք եղել ուսումնասիրելու գրական 
նյութը, պիեսում կատարվող իրադարձությունների ժամանակաշրջանը, 
կերպարները: Սովորաբար, դերասանների հետ աշխատելիս, նրանց կեր-
պարները բացահայտելու նպատակով, նա մի քանի անգամ քննել ու վեր-
լուծել է պիեսը, գրական համատեքստից դուրս բերել խաղային իրադրու-
թյունները: Դրամատուրգիական երկը ռեժիսոր Հրաչյայի համար գեղար-
վեստական հույզի, ներշնչման աղբյուր է եղել: Այս մասին են փաստում  
Գրիգոր Ավետյանի հուշերը դերասանուհու մասին: 1897 թ. Գր. Ավետ-
յանը խաղացել է Ազնիվ Հրաչյայի ղեկավարած թատերախմբում: Նա 
պատմում է. «Անդրանիկ ներկայացման համար բեմադրվեց ռուս գրող  
Պոտեխինի «Օրվան չարիք» դրաման, զուտ ռուսական կյանքից վերցրած 
պիեսը, որի մեջ կատարեցի Սիվադուշինի աչքի ընկնող կոմիկական դերը 
(Գր. Ավետյանը, հավանաբար, շփոթում է երկի անունը, քանի որ Սիվա-
դուշինի կերպարը ոչ թե «Օրվա չարիք», այլ «Հոգով աղքատներ» պիեսից  
է - Ն.Շ.): Բեմադրողը Հրաչյան էր, որ բոլորովին ծանոթ չլինելով ռուսա-
կան կյանքին, նիստ ու կացին, չտիրապետելով նաև ռուս լեզվին, մի  
այնպիսի սիրուն բեմադրություն տվեց, որ ամենքս էլ հիացել և ամենա-
գլխավորը՝ ապշել էինք: Նա ամբողջովին մտել էր գրվածքի ներքին էութ-
յան մեջ: Չանցած մի փոքրիկ, ռուսական խումբն էլ խաղաց այդ պիեսը, և 
մենք, բոլոր դերակատարներս, մեզ հետ առած Սիրանույշին, պիեսի հերո-
սուհուն, գնացինք նայելու: Նայեցինք, համեմատեցինք և ավելի համոզվե-
ցինք, որ մեր ռեժիսոր Հրաչյան իսկապես որ տաղանդավոր ռեժիսոր 
է»18: Թվում է՝ ռուսական խմբի բեմադրությունը ստվերելու էր Հրաչյայի 
հաջողությունը: Մանավանդ որ նա «ծանոթ չէր ռուսական կյանքին», «չգի-
տեր լեզուն», միջավայրը: Բայց և այնպես, դերասանուհին լավ է ըմբռնել 
«գրվածքի ներքին էությունը», դրամատուրգիական երկի ներքին կառուց-
վածքը, գործողության տրամաբանությունը, գործող անձանց շարժառիթ-
ները, հեղինակի գաղափարը: Հրաչյան պիեսից դուրս է բերել տվյալ դա-
րաշրջանը, բարքերը, գուցե և կյանքը նկարագրող ավելի փոքր ակնարկ-

                                                 
17 Ազնիվ Հրաչյա 1909, 164: 
18 Ավետյան 1945, 45: 
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ներ կամ մանրամասներ, որոնք գեղարվեստորեն դարձել են տպավորիչ, 
ավելի հատկանշական ու բնութագրող, քան բուն կյանքը:  

Բաքու տեղափոխվելուց երկու ամիս հետո Հրաչյան մեկնել է Մաշ-
տաղա՝ ամառանոց: Նրան այցելության է գնացել Եղիսաբեթ Սարգսյան 
անունով մի կին, որը Բաքվի թատերական կյանքը կազմակերպելու վերա-
բերյալ խորհուրդ է խնդրել: Ազնիվ Հրաչյան կատարում է նրա խնդրանքը՝ 
ընդգծելով դերուսույցի և ռեժիսորի պարտականությունները: Նա իր հիշո-
ղություններում գրում է. «Պէտք է անմիջապէս րէփերթուար կազմէք, յետոյ 
հրաւիրէք մէկ լաւ դերացոյց, թող ըլլայ ռուս, իտալացի կամ՝ գաղղիացի, 
միևնոյնն է, արուեստը լեզու չունի: Ինքնուրոյն խաղերու համար րեժիսօր 
հարկաւոր չէ, իսկ եւրոպական, ռուսական խաղերը անոնց ծանօթ են: 
Մենք չունինք ուսումնարաններ դերասաններու համար: Մեր ուսումնարա-
նը, գործնական դպրոցը՝ պիտի ըլլայ թատրոնը: Եթէ դուք պիտի տաք 
ներկայացումներ այնպէս ինչպէս կուտան դերասանները այս կամ այն 
կողմ, չարժեր ատոր համար հովանաւորութիւն, չարժեր դրամ ծախսել: 
Երբ րէփերթուարը պատրաստ կըլլայ, նոյնպէս և րեժիսօրը, այն ատեն է 
որ ըստ րէփերթուարի կը կազմուի խումբը: Րէփերթուարէն պիտի հասկը-
նանք թէ ո՞վ պէտք է հրաւիրենք: Ամէն պարագայի մէջ, տիկի՛ն, այս տարի 
կը ներկայացնէք ամիսը 4 կամ 5 անգամ, իսկ գալ տարի կունենաք կանո-
նաւոր րէփերթուարէն: Եթե կարողանաք այս ամառ երկու ամսուան հա-
մար վճարելով դերասաններուն կէս կէս ամսական, փորձեր ընել տալ, այն 
ատեն կարելի է մինչև վեց անգամ ներկայացնել»19: 

Հրաչյան առաջնային նշանակություն է տվել բեմադրական մտահղա-
ցումներին: Իր հուշերում գրում է, որ «դերացուցութեան պաշտօնը առաջին 
դերակատարներու պաշտօնէն շատ ծանր է»20: Նա լուրջ չի համարել այն 
թատերախմբերը, որոնք չեն ունեցել ռեժիսոր (դերուսույց): Համոզված է  
եղել, որ եթե Կ. Պոլսի «Արևելյան թատրոնում» չլիներ Պետրոս Մաղաքյա-
նը, հայ բեմում չէին լինելու Ադամյանը, Աստղիկը, Սիրանույշը, Գարագաշ-
յանը, Թրյանցը և ինքը նույնպես: 

Գրիգոր Ավետյանի հուշերից պարզ է դառնում, որ Հրաչյան հա-
մախմբային խաղի պահանջներով լուրջ տարաձայնություններ է ունեցել 
ինքնակենտրոն խաղի հակված Սիրանույշի հետ. «Ընդհարման առիթ էին 
տալիս միզանսցենների առթիվ ծագած վեճերը, որ պատճառ էին դառնում 
փորձն ընդհատելուն և խանգարում էին աշխատանքի նորմալ ընթացքը»21: 
Սիրանույշը չի զիջել առաջնուհու իր դիրքը: Նա հետամուտ է եղել անհա-
տական-դերասանական խնդիրների: Բոլոր ռեժիսորներն ընդառաջել են 
                                                 

19 Ազնիվ Հրաչյա 1909, 157-158: 
20 Ազնիվ Հրաչյա 1909, 141: 
21 Ավետյան 1945, 43: 
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նրան՝ միզանսցենները կառուցելով այնպես, որ դերասանուհին մշտապես 
եղել է կենտրոնում: Ազնիվ Հրաչյայի բեմադրական սկզբունքները հակա-
ռակ էին ոչ միայն Սիրանույշի, այլև առհասարակ անհատապաշտական 
թատրոնին: 

Հենց առաջին ներկայացումներից քննադատները նկատել են հա-
մախումբ կառուցելու Հրաչյայի հմտությունը: Հոդվածներից մեկում կար-
դում ենք. «Ընդհանրապէս վերցրած, նկատվում է դերասաններին ղեկա-
վարող հմուտ ձեռք, որից առաջացած ելեքտրական հոսանքը անցնում է 
դերասանների նեարդերով, միացնում է նրանց տարբեր տարբեր ոյժերը և 
ստեղծում է թէկուզ ոչնչից մի ամբողջութիւն»22: Ներկայացման ներդաշ-
նակ ամբողջության մասին գրվել է նաև «Հոգով աղքատներ» ներկայաց-
ման  առիթով. «Շնորհակալութիւն պէտք ենք յայտնել տիկ. Հրաչեայի, որ 
անձնուիրաբար յանձն է առել կառավարել խումբը և վերածել բեմը մի 
ներդաշնակ ամբողջութեան»23: 

Դերասանները խաղում էին տարբեր քաղաքների թատերախմբե-
րում, երբեմն նույնիսկ օտար լեզուներով, տարբեր ազդեցություններով: 
Վերը նշված հոդվածներից կարելի է ենթադրել, որ Հրաչյան դերասաննե-
րի խոսքը իմաստային և տոնային համաձայնության է բերել, միասնական 
կանոնի ենթարկել, դրանով իսկ ստեղծել ամբողջական, ներդաշնակ ներ-
կայացում: Հրաչյայի՝ դերերն ուսումնասիրելու մասին գրել են ժամանակի 
մամուլում: Նույն սկզբունքով է աշխատել նաև բեմադրությունների մեջ: 
Նա երբեք իր աշխատանքը չի սկսել, եթե պիեսում իր համար անհասկա-
նալի դրվագներ են եղել: Փորձը կիսատ է թողել կամ ընդհատել, մինչև որ 
հստակեցրել է թե՛ իր, թե՛ դերասանի անելիքը:  

Նա օգնում էր դերասանին ճիշտ գործել՝ ըստ ենթադրվող իրադրու-
թյունների ու հանգամանքների: Հրաչյան ձգտել է, որ բեմադրության մեջ 
բոլորն հավասարապես հաջող հանդես գան. «-Պարոննե՛ր, հավատացէ՛ք, 
ես երբէք յանձնառու չեմ ըլլար որ ամենափոքրիկ դերասանն իսկ խայտա-
ռակուի: Ես պիտի աշխատիմ որ ամենքդ ալ ստանաք պսակներ: Ես ձեր 
պսակներէն թափած ծաղիկները հավաքելով՝ պիտի կազմեմ պսակ, ան ալ 
բեմին ետեւը»24: Գր. Ավետյանն էլ հուշերում գրում է, որ Հրաչյան «ան-
նման», «արտասովոր» ռեժիսոր է եղել, «բարդ և սքանչելի», «լի գույների 
առատությամբ», նա օգնել է իրեն բեմում լինել հետաքրքիր, մի քանի ան-
գամ խաղացած դերը հարստացնել նոր գույներով, արժանի խաղընկեր  
լինել Դավիթ Թրյանցին. «Հռչակավոր դերասան Դավիթ Թուրյանի առա-
ջին բեմելի համար, բեմադրվեց Գոլդոնիի «Դոն Գրիգորիոն», որի մեջ  
                                                 

22 Արշարունի 1897, 3: 
23 Մ.Շ. 1897, 3-4: 
24 Ազնիվ Հրաչյա 1909, 161: 
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Փիփեթթոյի, ապուշ տղայի, մեծ դերն էի կատարելու: Այդ դերը ես խաղա-
ցել էի մի քանի անգամ, բայց ռեժիսոր Հրաչյան իմ՝ արդեն քանիցս ան-
գամ խաղացած, ծանոթ դերը դարձրեց մի ուրիշ բան, մի շեդևր, գունավոր 
ու հետաքրքրական: Ես շատ մեծ հաջողություն գտա և ամեն մի արար-
վածից հետո, շարունակ բեմ էի կանչվում Թուրյանի պես դերասանի հետ 
հավասար, և այդ շնորհիվ Հրաչյա ռեժիսորի»25:  

Նա հստակ պատկերացրել է դերասանների կարողությունները՝ գնա-
հատելով համեստ և աշխատասեր մարդկանց: Այն դերասանները, որոնք 
երեք-չորս փորձով  պատասխանատու դեր են ստանձնել, նրանցից ոչինչ 
չի սպասել. «անկարելին խոստացողէն ոչինչ կարելի է սպասել»: Ճիշտ չի 
համարել սկսնակ դերասանին միանգամից վեր բարձրացնելը՝ համոզված 
լինելով, որ նա կտապալվի: Անընդհատ աշխատանքը, գործնական դպրո-
ցը համարել է հաջողության երաշխիք: Ազնիվ Հրաչյան դեմ է եղել «ամպ-
լուա» հասկացությանը և սեփական փորձով բացատրել է, թե ինչպես կա-
րող է դերասանը դերից դեր զարգացնել իր ընդունակությունները և հմտա-
նալ մասնագիտության մեջ. ««Ամփլուա» չկայ, կարգեր կան, պէտք է այդ 
կարգերէն անցնիլ. ես այդ կերպով ալ անցայ այդ կարգերէն: Առաջ կա-
տարեցի փոքրիկ աղջկան, հրեշտակի դեր, ևն. յետոյ «սուպրէթ», յետոյ 
«կրիզէթ», «էնժէնիւ», «էնժէնիւ-տրամաթիք». ամենէն վերջը՝ բացարձակ 
առաջին դեր»26: Մեկ ուրիշ տեղում պատմելով Նիկողայոս Հովհաննիսյա-
նի ձախողման մասին՝ գրում է. «Պ. Յովհաննիսյան ուղիղ ճանապարհի 
վրայ էր, բայց մենք զայն ետ քաշեցինք: Անոր ուսուցիչը ամենալաւ ուսու-
ցիչն է եղեր, բնական դպրոցի մարդը և ատիկա յայտնի էր նոյն իսկ իր 
աշակերտի խաղուացքէն: Այո, ան ճիշտ սորված էր տեսականը, լաւ էր 
ըմբռնած բնական դպրոցը, այդ պատճառաւ ստացեր էր ոսկի «շիֆր»ը, 
բայց այդ ուսուցիչը այժմ՝ պէտք էր որ անոր հետ ըլլար գործնական դպրո-
ցին մէջ գէթ մէկ «սէզօն», որպէս զի իր աշակերտին իւրացնել տար բնա-
կանը: Անիկա «էֆեկտներու» չէր կարող դիմել, իսկ իր ունեցածը տհաս  
էր: Եթե մենք ունենայինք ուսուցիչ մեր բեմի վրայ, թոյլ պիտի չտար անոր 
«Քին»ով սկսիլ, իրեն ուժին համեմատ բեռ տալով՝ պիտի չձգէր որ անկման 
ենթարկուի: Մէկ «սեզօն» բաւական էր որ ան մեծնար և ըլլար իրապէս 
«Քին»»27: 

Հրաչյայի բեմադրական աշխատանքների մասին պատմող հոդված-
ներում, ժամանակակիցների հուշերում գրեթե չկան տեսարանների նկա-
րագրություններ՝ բացառությամբ վաստակավոր ուսուցիչ և թատերական 
գործիչ Հմայակ Միքյանի հուշերի: Գրականության և արվեստի թանգարա-
                                                 

25 Ավետյան 1945, 45, 46: 
26 Ազնիվ Հրաչյա 1909, 87: 
27 Ազնիվ Հրաչյա 1909, 170-171: 
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նի Հ. Միքյանի ֆոնդում պահպանվում են հեղինակի հուշերը դերասանու-
հու մասին, որտեղ կա ուշագրավ մի նկարագրություն: Նա 1912 թ. հունվա-
րի վերջերին Բաքվում հանդիպել է Ազնիվ Հրաչյային: Նրանք միասին 
աշխատել են: «Բաքվի Հայոց մարդասիրական ընկերության օգտին 
երաժշտական-դրամատիկական երեկո էր նախատեսվում, - գրում է Հմա-
յակ Միքյանը, - տիկ. Հրաչյայի բարեհաճ մասնակցությամբ: Նրա առաջար-
կով որոշվեց Հ. Թումանյանի «Անուշ» պոեմայից պատկերներ դնել: Ա. 
Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան դեռևս հրապարակում չկար: Երգեցիկ 
խմբի կազմակերպումը հանձնարարվեց ինձ: Ես պատրաստեցի երեք երգ՝ 
Անտոն Մայիլյանի «Ջուր ա գալի», Կոմիտասի «Կուժն առա», Կարա-Մուր-
զայի «Ջանգյուլում»: Տիկ. Հրաչյան հավանեց ընտրությունը, միայն առա-
ջարկեց, որ տղամարդիկ բեմի վրա չլինեն, իսկ կանայք ազգային տարա-
զով, կժերն ուսին, քայլեն դեպի բեմ: 

- Այնպես երգեն, որ իրևա, թե հեռվից կուգան, - կարգադրեց տիկ.  
Հրաչյան: «Ջուր ա գալի» երգեցին բեմի հետևից, շատ մեղմ սկսելով  
հետզհետե ուժեղացրին, որ հեռվից գալու տպավորութուն էր թողնում: 
Մնացած երկու երգը երգելիս տղամարդիկ բեմի երկու կողմերում 
թագնված էին, իսկ կանայք (սոպրանո և ալտ) բեմի վրա»28: 

Բեմի տարածությունը երկրաչափորեն միշտ սահմանափակ է: Հան-
դիսատեսի համար ստեղծված պայմանական իրականության (բեմական 
կյանքի) սահմաններն այս դեպքում ստեղծագործողի ձեռքում են: Տպավո-
րությունն ու պատրանքը կարող են տարածություն գրավել: Հոգեբան, կի-
նոգետ Ռուդոլֆ Արնհայմը գրում է. «Տարածական ուղղությունները, որ 
ստեղծվում են դերասանի հայացքով, հայտնի են որպես «տեսանելի գծեր» 
բեմում»29: Ձայնը նույնպես ստեղծում է տարածություն. «Տեսանելի կշռի 
պատրանքը ստեղծվում է խոսքով, ի դեպ, այն տեղում, որտեղից լսվում է»30: 

Ազնիվ Հրաչյան տարածությունը, տարածության պատրանքը ստեղ-
ծել է ժամանակային, ձայնային նյութով: Այսինքն՝ ստեղծում է ձայնային 
տարածություն բեմում:  

Թատրոնի պատմությունն ունի օրինակներ, երբ աշխարհի ամենա-
մեծ բեմն էլ կարող է փոքր լինել, կամ, հակառակը, փոքրը՝ մեծ31: Հանդի-
սատեսը, որն ի սկզբանե պայմանականությունը ընդունում է գեղարվես-
տորեն, զգայական ընկալման մեջ, տրվում է երևակայությանը, թույլ է տա-
լիս, որ բեմական տարածքում պատրանքները իրական դառնան:  

                                                 
28 Միքյան 1907, N 4, 9: 
29 Арнхейм 1974, 39. 
30 Арнхейм 1974, 41. 
31 Հմմտ. Հովհաննիսյան 2002, 60: 
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Դերասանուհին իր հուշերի վերջին գլխում հարցեր է բարձրացնում, 
որոնք հատուկ են մասնագիտական ու խաղացանկային թատրոն ղեկա-
վարող ռեժիսորին: Պարզ երևում է, որ Բաքվի թատրոնը այդպիսին չէր, 
սակայն նրա ձգտումներն ու պատկերացումները տանում են դեպի այն 
թատրոնը, որ ստեղծվելու էր խորհրդային շրջանում: Դերասանուհին այն 
կարծիքին էր, որ թատրոնն իր խաղացանկում պետք է ունենա մոտ քսան 
բեմադրություն: Խաղաշրջանից մի քանի ամիս առաջ պետք է պատ-
րաստվել, որպեսզի դերասանները սովորեն և ուսումնասիրեն իրենց դերե-
րը, հասկանան դերերի բնավորությունները: Բեմը, ըստ Հրաչյայի, պետք է 
ունենա իր ներքին «կանոնագրությունը»: Նա կոչ է անում միջոցներ ձեռ-
նարկել արդեն ստեղծված թատերական դպրոցը պահպանելու և շարու-
նակելու համար:  
 

Եզրակացություն 
XIX դ. 90-ական թվականները ռեժիսուրայի՝ որպես ինքնուրույն ար-

վեստի սկզբնավորման շրջանն է Եվրոպայում և Ռուսաստանում, և Ազնիվ 
Հրաչյան ներկայանում է որպես հայ ռեժիսորական արվեստի սկզբնավո-
րողներից մեկը, Գևորգ Պետրոսյանի կողքին: Քննելով Ազնիվ Հրաչյայի 
բեմադրությունների մասին պատմող ժամանակակիցների հուշերն ու մա-
մուլը՝ գալիս ենք այն համոզման, որ նոր ձևավորվող հայ ռեժիսորական 
արվեստում արտիստուհին իր տեղն ու դերն է ունեցել: Նրա սկզբունք-
ներն ու պահանջները համահունչ են եղել ժամանակի եվրոպական բեմա-
կան արվեստում սկզբնավորվող եղանակներին: Ամեն գնով փորձել է խա-
ղացանկային և պարբերականորեն գործող թատրոն ստեղծել: 
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Նաիրա Շահվալադյան 

 
 Հայ թատրոնի պատմության մեջ բեմադրիչը ստեղծագործողի դեր և 

ինքնուրույնություն է ձեռք բերել XIX դ. 90-ական թվականներից սկսած՝ մո-
տավորապես նույն շրջանում, ինչ Արևմուտքում և ռուսական բեմում: Ազնիվ 
Հրաչյայի սկզբունքներն ու պահանջները համահունչ են եղել ժամանակի եվ-
րոպական բեմական արվեստում սկզբնավորվող եղանակներին: Հրաչյան 
առաջնային նշանակություն է տվել բեմադրական մտահղացումներին: Սովորա-
բար, դերասանների հետ աշխատելիս, նրանց կերպարները բացահայտելու 
նպատակով, նա մի քանի անգամ քննել ու վերլուծել է պիեսը, գրական համա-
տեքստից դուրս բերել խաղային իրադրությունները: Դրամատուրգիական  
երկը ռեժիսոր Հրաչյայի համար գեղարվեստական հույզի, ներշնչման աղբյուր 
է եղել: Հենց առաջին ներկայացումներից քննադատները նկատել են համա-
խումբ կառուցելու Հրաչյայի հմտությունը: 

Բանալի բառեր՝ հայ թատրոն, Ազնիվ Հրաչյա, Գևորգ Պետրոսյան, բե-
մադրական արվեստ, բեմադրիչ, համախմբային խաղ, գրական ենթատեքստ: 
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АВТОНОМИЗАЦИЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ИСКУССТВА (РЕЖИССУРА) И 
АЗНИВ РАЧИЯ КАК РЕЖИССËР 

 
Наира Шахваладян 

 
Актриса и театральный деятель Азнив Рачия была в центре внима-

ния театральной критики начала 90-ых годов XIX в. Творческие принципы 
артистки были созвучны новейшим веяниям европейского театра того вре-
мени. Постановки Азнив Рачия отличались целостностью художественного 
замысла. В своем режиссерском творчестве Азнив Рачия апеллировала 
прежде всего к контексту произведения и индивидуальности актёра. Бу-
дучи приверженцем психологического реализма, Азнив Рачия в то же время 
тяготела к ансамблевому театру. 

Ключевые слова ‒ армянский театр, Азнив Рачия, Геворг Петросян, 
постановочное искусство, режиссер, ансамблевая игра, литературный 
контекст. 

 
 

THE AUTONOMY OF STAGING ART (DIRECTORING): AZNIV HRACHYA AS 
THEATRE DIRECTOR 

 
Naira Shahvaladyan 

 
In the history of Armenian theatre, theatre director gained autonomy and 

was endorsed with a creative role from 1890s, approximately in the same time as 
in Russian and Western theatres. As an actress and theatre practitioner, Azniv 
Hrachia holds a distinct place in the history of Armenian professional theatre. Ana-
lysing the productions of Azniv Hrachia, the archives of her contemporaries and 
press reviews of the period, we conclude that her artistic principles and viewpoints 
correlated with contemporary theatrical movements across Europe. Her theatre 
productions were artistically and aesthetically interconnected. Meanwhile her stage 
portrayals were extracted from painstaking examination of literary texts. Hrachia 
developed ensemble playing of the troupe, made huge efforts to establish reper-
tory theatre. While introducing innovative reforms of current theatrical move-
ments, simultaneously she valued and effectively maintained Armenian theatrical 
traditions.  

Key words ‒ Armenian theatre, Azniv Hrachya, Gevorg Petrosyan, staging 
art, director, ensemble game, literary context. 
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Ներածություն 
Մեղրիի Մեծ թաղի հյուսիսարևմտյան հատվածում է գտնվում դեռևս 

XIII դարից հիշատակված Անապաստանաց վանքը (Մեղրիի վանք)1, որից 
մնացել են միայն XVII դարում կառուցված Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղե-
ցին և կիսաքանդ նախասրահ-գավիթը (նկ. 1):  

Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին Սյունիքում XVII դարում կառուց-
ված հատուկենտ գմբեթավոր եկեղեցիներից է: Հորինվածքով այն գմբե-
թավոր բազիլիկ տիպի կառույց է՝ աղյուսաշեն գմբեթով, չորս գմբեթակիր 
մույթերով և ավագ խորանին կից երկու ավանդատներով2: Ճարտարա-
պետության տեսանկյունից լուսաբանման կարիք չունեցող այս եկեղեցում 
առկա են բավականին ուշագրավ որմնանկարներ, որոնցից մի քանիսը 
երբևէ գիտական ուսումնասիրման առարկա չեն հանդիսացել: 

Եկեղեցու ներսը որմնանկարվել է ամենաքիչը երկու անգամ՝ 1745 և 
1793 թվականներին: 1745 թ. շերտից պահպանվել են անհայտ սրբի պատ-
կերն ու ծաղկատերևային զարդամոտիվները ավագ խորանում, երկու 
սուրբ ձիավորների պատկերները հարավարևելյան մույթի հյուսիսային և 
հյուսիսարևելյան մույթի հարավային երեսներին, 1793 թ. շերտից՝ Միքայել 
հրեշտակապետի երկու պատկերները ավագ խորանի հյուսիսակողմյան և 
հարավակողմյան որմնամույթերի արևմտյան երեսներին: 

Մույթերին պատկերված սուրբ ձիավորների երկու պատկերներն էլ 
բավական մաշված վիճակում են: Հյուսիսարևելյան մույթի ձիավորը (նկ. 2-
Ա) շագանակագույն ձիով է, աջ ձեռքով բռնել է գավազան, ձախով՝ ձիու 
սանձը: Հագին մոխրաշագանակագույն զգեստ է: Պատկերի հետնախորքը 
երկնագույն է, շրջանակված է կապտավուն և շագանակագույն ծաղիկնե-

                                                 
1 XIII դ. վերջին Մեղրիի վանքը 20 միավորով հարկատու է եղել Տաթևի վանքին 

(Ստեփաննոս Օրբէլեան 1859, 271): Վանքի մասին համառոտ հիշատակում են նաև 
Աբրահամ Կրետացին և Ղևոնդ Ալիշանը (Աբրահամ կաթողիկոս Կրետացի 1870, 77,  
Հ. Ղեւոնդ Մ. Ալիշան 1893, 303): 

2 Վանքի ճարտարապետության մասին տե՛ս Հասրաթյան 1973, 83-86, Հասրաթյան 
1987, 9-11, Հարությունյան 1992, 396: 
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րով և տերևներով եզրագոտիով: Ստորին հատվածի սևաներկ արձանա-  
գրությունից կարդացվում են միայն «ՅՇ» տառերը («ՅԻՇԱՏԱԿԷ» բառից): 
Հարավարևելյան մույթի ձիավորի (նկ. 2-Բ) հագին նշմարվում է կարմրա-
վուն թիկնոցը: Հեծել է մոխրագույն ձի, ձեռքին երկար նիզակ է: Նույնպիսի 
երկնագույն հետնախորք  ու եզրագոտի առկա են նաև այստեղ: 

Ավագ խորանի հյուսիսային կողմում դարձյալ խիստ մաշված վիճա-
կում պահպանվել է ամբողջ հասակով պատկերված մի սրբի պատկեր (նկ. 
2-Գ): Այն երկար մոխրագույն մորուքով է, հագին՝ եպիսկոպոսական հան-
դերձներ՝ կարմրավուն խույր (թագ), շուրջառ, կապույտ եմիփորոն և մոխ-
րագույն շապիկ: Որմնանկարը շրջանակված է կապույտ և շագանակա-
գույն ծաղիկներ պարունակող նույն եզրագոտիով, որն առկա է սուրբ ձիա-
վորների որմնանկարներում: Ստորին մասում պահպանվել են սևաներկ 
արձանագրության մնացորդները (հրապարակվում է առաջին անգամ)3.  

 

 
 
Վերծանությունը. 
ՅԻՇԱՏԱԿԷ ՊԱՏԿԵՐՍ ՏԷՐ ՄԿՐՏԻՉ ԱԲԵ/  
ՂԱՅԻՆ ՌՃՂԴ (1745 - Ա.Ա.) ԹՎԻՆ ՄԱՅԻՍԻ ... 
Արձանագրությունից ներքև տեղ գտած պատկերը ներկայացնում է 

մի ծաղկեփունջ, որից էլ ներքև, արդեն բեմի հատակին կից, մակերեսը 
ծածկված է շախմատաձև դասավորված սև և սպիտակ վանդակներով: 
Նույնպիսի ծաղկեփնջային պատկեր և վանդակներով հատված էլ պատ-
կերված է ավագ խորանի հանդիպակաց՝ հարավային կողմում:  

Ավագ խորանում, որմնախորշերի երկու շարքերը բաժանող քիվի 
վրա պահպանվել են նաև զարդագոտու որոշ հատվածներ. կարմրավուն 
հետնախորքի վրա տեսնում ենք իրար հաջորդող մեծ երկնագույն լոտոս 
ծաղիկներ և դեպի վերջիններս թեքված երկարավուն, մանգաղաձև, սղո-
ցաեզր տերևներ, որոնց կցված են ավելի փոքր չափսի երկնագույն ծաղիկ-
ներ: Այս զարդամոտիվների կիրառումը արվեստաբանության մեջ հայտնի 
է պայմանական «սազային ոճ» անվանումով4 և հայ որմնանկարչության 

                                                 
3 Հոդվածում ներկայացված բոլոր արձանագրությունների լուսանկարները, գրչա-

նկարներն ու վերծանությունները հեղինակինն են: 
4 «Սազային ոճին» բնորոշ է երկարավուն, սղոցաեզր տերևների (կոչվում են սազ-

տերևներ) առատ կիրառումը՝ որպես զարդարվեստի գերիշխող և հիմնական մոտիվ: 
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մեջ բնորոշ է հիմնականում Հովնաթանյան նկարիչներին: Մաղարդավան-
քի Ս. Ստեփանոս եկեղեցու արևմտյան ավանդատների կամարների (նկ. 
3-Ա) և Էջմիածնի Մայր տաճարի «Տրդատ, Աշխեն և Խոսրովդուխտ» 
խմբանկարի (նկ. 3-Բ) զարդագոտիներում, որոնք վերագրվում են Նաղաշ 
Հովնաթանին, արդեն իսկ հանդիպում են սազ-տերևներն ու նրանց կցված 
ծաղիկները5: Հետագա տասնամյակներում Նաղաշի որդիների՝ Հակոբի և 
Հարությունի որմնանկարներում այս զարդամոտիվը որոշակի փոփոխութ-
յուններ է կրում. որոշ դեպքերում տերևին կցված փոքր ծաղիկն առանձնա-
նում է, ինչպես, օրինակ, Աբրակունիսի Ս. Կարապետ եկեղեցում (նկ. 3-Գ), 
որոշ դեպքերում էլ տերևը «բաժակի» միջից է դուրս գալիս, ինչպես տես-
նում ենք Էջմիածնի հին վեհարանում (նկ. 3, Դ-Զ): Վերջին ձևին են պատ-
կանում նաև Անապաստանաց վանքի վերոնշյալ որմնանկարի զարդամո-
տիվները, որտեղ հստակ երևում են սազ-տերևների «բաժակները» (նկ. 3-
Է): Ժամանակային առումով ևս 1745 թվականը համապատասխանում է 
Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյանների ստեղծագործության ակտիվ 
շրջանին, այնպես որ կարելի է ենթադրել, որ Անապաստանաց վանքի հին 
շերտի որմնանկարները ևս ստեղծել են նրանք6: 

                                                                                                                        
Ծագել է XVI դարի առաջին կեսին Թավրիզում և հետագայում լայն տարածում ստացել 
պարսկական և օսմանյան արվեստում (Abdullahi, Embi 2015, 43):   

5 Մաղարդավանքի որմնանկարները (1697 թ., տե՛ս Հ. Ղեւոնդ Մ. Ալիշան 1893, 515- 
516): Նաղաշի վրձնին է վերագրել Արգամ Այվազյանը (Այվազյան 1998, 31): Էջմիածնի 
Մայր տաճարի խմբանկարը առաջինը հիշատակել է Սահակ Աստվածատրյանը` նշե-
լով, որ «Կը թուի՝ թէ ի վեր անդ յիշուած Ստեփաննոս և Յովնաթան նկարիչներից 
առաջ արդէն նկարուած էր» (Սահակ վարդապետ Աստուածատրեան 1910, 11): Այն Նա-
ղաշին են վերագրել Գարեգին Լևոնյանը, Մանյա Ղազարյանը և Ռուբեն Դրամբյանը 
(Լևոնյան 1938, № 2, 27, Ղազարյան 1974, 158-159, Дрампян 2016, 117): Արշակ Չո-
պանյանը, ինչպես Մայր տաճարի բոլոր որմնանկարները, նույնպես և այն վերագրում  
է Նաղաշի թոռանը՝ Հովնաթան Հովնաթանյանին (Չօպանեան 1910, 28): Ներսես 
Ակինյանը տաճարի «արեւելեան խմբի» որմնանկարները, ներառյալ հիշյալ պատկերը, 
վերագրում է Հովնաթան Հովնաթանյանին (Ակինեան 1911, 109, 111), նույնպես և Գա-
րեգին Հովսեփյանը (հոդվածում «Նաղաշ Յովնաթան» ասելով մշտապես նկատի ունի 
Հովնաթան Հովնաթանյանին, տե՛ս Գարեգին Ա. կաթողիկոս 1951, 43): Եղիշե Մար-
տիկյանը խմբանկարը վերագրում է Նաղաշի որդուն՝ Հակոբ Հովնաթանյանին (Մար-
տիկյան 1971, 82-84):  

6 Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյանների որմնանկարչական գործունեության  
մասին քիչ բան է հայտնի: Փաստացի տեղեկությունները վերաբերում են միայն Աբրա-
կունիսի Ս. Կարապետ եկեղեցու (Մեսրովբ արքեպիսկոպոս Սմբատեանց 1904, 6, 15, 
Լևոնյան 1938, № 4, 51, Մարտիկյան 1971, 93-94, Ղազարյան 1974, 172-173, Այվազյան 
1998, 37-38, 58, 63-65, 67), Էջմիածնի Ղազարապատ հյուրատան և «ամարաթների» 
(Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ. 1, վավ. 13, 4, 50, Լևոնյան 1938, № 
4, 52, Ղազարյան 1974, 170-172) նկարազարդումներին: Նրանց են վերագրվում նաև 
Էջմիածնի Մայր տաճարի բեմառաջքի պատկերաշարը (Սիմէօն կաթուղիկոս Երեւան-
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Անկախ 1745 թ. որմնանկարների հեղինակի ով լինելուց, կարող ենք 
փաստել, որ նույն հեղինակը նույն թվականին աշխատել է նաև Մեղրիի 
Մեծ թաղի Ս. Աստվածածին եկեղեցում, մասնավորապես նրա վրձնին է 
պատկանում ավագ խորանի հարավակողմյան որմնամույթի Պետրոս առաք-
յալի պատկերը: Այստեղ քիվին տեսնում ենք լոտոսներով և սազ-ծաղիկնե-
րով նույն զարդագոտին, որը Անապաստանաց վանքի ավագ խորանում է, 
իսկ Պողոս առաքյալի պատկերը շրջանակված է նույն զարդագոտիով, ինչ 
Անապաստանաց վանքի սուրբ ձիավորների դեպքում:  

Պատկերի ստորին հատվածում պահպանվել է մաշված սևաներկ 
արձանագրությունը. «ՅԻՇԱՏԱԿԷ ՊԱՏԿԵՐՍ ...ՈՐԴԻ ՕՎԱՆԷՍԻՆ/ ...ԻՆ 
ԹՎԻՆ ՌՃՂԴ (1745 - Ա.Ա.) ԻՆ...»: 

Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու որմնանկարներից երկուսը (նկ. 4), 
ինչպես նշեցինք, 1793 թ. գործեր են: Երկուսի հեղինակն էլ աստապատցի 
Աստվածատուր քահանան է, որի որմնանկարներն առկա են նաև Մեղրիի 
Մեծ թաղի Ս. Աստվածածին, Փոքր թաղի Ս. Հովհաննես Մկրտիչ և 
Կարճևան գյուղի Ս. Աստվածածին եկեղեցիներում7: Նկարչի անունը  պահ-
պանվել է միայն Կարճևանի եկեղեցում, սակայն պատկերների ոճը, գույ-
ների հարազատությունը, արձանագրությունների ձեռագիրը և թվագրութ-
յունն աներկբա փաստում են հեղինակի նույնության մասին:  

Ավագ խորանի հյուսիսակողմյան որմնամույթին Միքայել հրեշտա-
կապետը պատկերված է հանգուցյալի վրա կանգնած, վերջինիս հոգին 

                                                                                                                        
ցի 1873, 28, Ղազարյան 1974, 161-163, Մարտիկյան 1971, 90-93, Дрампян 2016, 120-121), 
հին վեհարանի նկարազարդումները (Айвазян, Глонти, Степанян (отв. ред.) 1979, 108, 
Գարեգին Ա. կաթողիկոս 1951, 41, Дрампян 2016, 152), նաև Զնաբերդի Ս. Գրիգոր (Ղա-
զարյան 1974, 172-173, Այվազյան 1998, 67, 74, 83-84) և Աստապատի Ս. Ստեփանոս 
(Այվազյան 1998, 42, 48) եկեղեցիների որոշ որմնանկարներ: Մեր կարծիքով, Հակոբին 
ու Հարությունին են պատկանում նաև ձևով և ոճով միմյանց գրեթե կրկնող ծաղկա-
տերևային զարդամոտիվներով Ռամիսի (Գողթն գավառ) Ս. Աստվածածին եկեղեցու 
(նկ. 3-Ը), Քանաքեռի Ս. Աստվածածին եկեղեցու (նկ. 3, Թ-ԺԱ) և Էջմիածնի Մայր 
տաճարի կաթողիկոսական նոր գահի (նկ. 3, ԺԲ-ԺԳ) նկարազարդումները: 

7 Աստվածատուրի գործերից Կարճևանի եկեղեցու ավագ խորանում պահպանվել 
են Ս. Սարգսի և Ս. Գևորգի, ավագ խորանի հյուսիսակողմյան և հարավակողմյան  
որմնամույթերին՝ Միքայել հրեշտակապետի երկու պատկերները (մեկի թվականը 
եղծված է, մյուսը՝ 1793 թ.), Մեղրիի Փոքր թաղի եկեղեցու ավագ խորանում՝ Ս. Հով-
հաննես Մկրտչի և Ս. Ստեփանոսի պատկերները (երկուսն էլ 1793 թ.), ավագ խորանի 
հյուսիսակողմյան և հարավակողմյան որմնամույթերին՝ Պետրոս (1793 թ.) և Պողոս 
(անթվ.) առաքյալների պատկերները, Մեղրիի Մեծ թաղի եկեղեցու ավագ խորանում՝ 
Միքայել հրեշտակապետի (անթվ.), հյուսիս-արևելյան մույթին՝ Ս. Գևորգի (թվականը 
եղծված) և հարավ-արևելյան մույթին՝ Ս. Մինասի պատկերները (վերջինը ենթադրա-
բար ենք վերագրել Աստվածատուրին): Հիշյալ որմնանկարների մասին մանրամասն՝ 
տե՛ս Ավետիսյան 2019, 78-90: 
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խորհրդանշող փոքրիկ մարդկային ֆիգուրը աջ ձեռքում պահած8: Միքա-
յելի զգեստն այստեղ կարմրավուն է, թևերը՝ մոխրագույն՝ ի հակադրութ-
յուն հարավակողմյան որմնամույթի որմնանկարի: Վերին հատվածում 
պահպանվել է մաշված արձանագրությունը9. 

 

 
 
Վերծանությունը.  
ՅԻՇԱՏԱԿԷ ՊԱՏԿԵՐՍ ՓՈ /ՔՐ ԹԱՂՑԻ· ՏԷՐ ՅՕՀԱ /  
ՆՆԷՍԻ ՈՐԴԻ ՅՕՀԱՆՆԷՍ/ՎԱՐԴԱՊԷՏ ԹՒԻՆ ՌՄԽԲ (1793 -Ա.Ա.) 
Ավագ խորանի հարավակողմյան որմնամույթին Միքայել հրեշտա-

կապետը պատկերված է որպես մարդկանց հոգիները կշռող հրեշտակ, 
ձեռքին՝ երկարավուն լծակով կշեռք: Որմնանկարի հետնախորքը սպիտակ 
է, ստորին հատվածում՝ շախմատաձև սև և կարմիր վանդակներով: Մի-
քայելի թևերը կարմիր են, լուսապսակն ու զգեստը՝ մոխրականաչավուն: 
Ծաղկատերևային նախշազարդերով եզրագոտին վերին հատվածում պսակ-
վում է ձևավորված կամարով: Որմնանկարի ստորին հատվածում (հրեշ-
տակի պատկերի և վանդակավոր հատվածի միջև) պահպանվել է մաշված 
սևաներկ արձանագրությունը10. 

 
                                                 

8 Միջնադարյան արվեստում Միքայել հրեշտակապետը պատկերվել է երկու հիմնա-
կան տարբերակներով՝ սրով և (կամ) նիզակով զինված, չար ուժերի դեմ պայքարող և 
հաղթող ռազմիկ (հիմքը՝ Յյտ. 12:7-9) և կշեռքով հանգուցյալների հոգիները կշռող ու 
նրանց իրական վաստակը որոշող հրեշտակ (Hall 1974, 208): Հոգիների կշռումը կամ 
«Պսիխոստազիսը» հանդիսանում է «Ահեղ դատաստան» տեսարանի հիմնական 
դրվագներից մեկը, պատկերվել է նաև որպես առանձին տեսարան: Կարելի է ասել, որ 
«Պսիխոստազիսից» էլ արդեն հետբյուզանդական շրջանում ծագել և XVII-XVIII դդ. 
տարածում է ստացել Միքայելի՝ հանգուցյալի հոգին հանող տարբերակը: 

9 Ավետիսյան 2019, 84: 
10 Ավետիսյան 2019, 84: 
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Վերծանությունը. 
…. / ՅԻՇԱՏԱԿԷ ՊԱՏԿԵՐՍ ՓՈՔՐ ԹԱՂՑԻ /  
ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ՏԷՐ ՅՕՀԱՆՆԷՍԻ ՈՐԴԻ ՅՈՀԱՆՆԷՍԻՆ /  
ԹՒԻՆ ՌՄԽԲ (1793 - Ա.Ա.) 
Աստապատցու երկու որմնանկարներում էլ որպես շրջանակ՝ ծառա-

յում է մոխրաերկնագույն զանգակի (՞), կարմրավուն վարդի և կարմրավուն 
կակաչի հաջորդական մոտիվներից կազմված եզրագոտին (նկ. 5), որին 
հանդիպում ենք նաև Մեղրիի Փոքր թաղի Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկե-
ղեցու Պողոս և Պետրոս առաքյալների որմնանկարներում: 

Ինչ վերաբերում է որմնանկարչական հիմնաշերտերին կամ հիմնա-
սվաղներին, ապա եկեղեցու բոլոր որմնանկարներն արված են երկշերտ 
հիմքի վրա: Ստորին շերտը հողադարմանային հաստ հիմնաշերտ է, որը 
որոշ տեղերում հասնում է մինչև մի քանի սմ հաստության: Տեղական հողի 
և հարդի խառնուրդ այս շաղախը բավական հաճախ է պատահում նաև 
Մեղրիի հին բնակելի տներում: Վերին շերտը, որի վրա և արված է որմնան-
կարը, 1-2 մմ հաստության գիպսի և (կամ) կավի սպիտակավուն խառնուրդ է:    

Անապաստանաց վանքի որմնանկարները ուշագրավ պատկեր են 
ներկայացնում XVIII դարի հայ որմնանկարչության համատեքստում: Արվես-
տի բարձրարժեք նմուշներ չլինելով հանդերձ՝ դրանք, այնուամենայնիվ, որո-
շակիորեն լույս են սփռում ուսումնասիրության կարոտ XVIII դարի հայ որմ-
նանկարչության վրա: Արժանահիշատակ է, որ եկեղեցու՝ 2017-2019 թթ.  
վերականգնման աշխատանքների ընթացքում (վերականգնող ճարտարա-
պետ՝ Ստեփան Նալբանդյան) մաքրվեցին և ամրակայվեցին նաև որմնա-
նկարները (խմբի ղեկավար՝ Մելինե Մկրտիչյան), ինչով, կարելի է ասել՝ 
կանխվեց դրանց հետագա քայքայումը: 
 
 
Գրականություն 
Աբրահամ կաթողիկոս Կրետացի. 1870, Պատմագրութիւն անցիցն իւրոց եւ 
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ՄԵՂՐԻԻ ԱՆԱՊԱՍՏԱՆԱՑ ՎԱՆՔԻ ՈՐՄՆԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
 

Ավետիս Ավետիսյան 
 

Անապաստանաց վանքը գտնվում է Մեղրի քաղաքի Մեծ թաղում: Վա-
նական համալիրից ներկայումս մնացել են միայն Ս. Հովհաննես Մկրտիչ 
գմբեթավոր բազիլիկ եկեղեցին (XVII դ.) և կիսաքանդ նախասրահ-գավիթը: 
Եկեղեցին ներքուստ նկարազարդված է ուշագրավ որմնանկարներով, որոնցից 
մի քանիսը մինչ օրս գիտական ուսումնասիրման առարկա չեն հանդիսացել: 

Որմնանկարների մի խումբը թվագրվում է 1745 թվականով և, մեր են-
թադրությամբ, պատկանում է հայ մեծ նկարիչ և բանաստեղծ Նաղաշ Հովնա-
թանի որդիների՝ Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյանների վրձնին: Այս խմբի 
որմնանկարներից մնացել են հարավարևելյան և հյուսիսարևելյան մույթերի 
երկու սուրբ ձիավորների որմնանկարները, նաև անհայտ սրբի պատկերն ու 
ծաղկատերևային զարդանախշերի պատառիկները ավագ խորանում: Որմ-
նանկարների մյուս խումբը 1793 թ. կատարել է նկարիչ Աստվածատուր Աս-
տապատցին: Նա ավագ խորանի հյուսիսակողմյան և հարավակողմյան  
որմնամույթերին նկարել է Միքայել հրեշտակապետի երկու պատկերները: 

Թե եկեղեցին և թե որմնանկարները մինչև վերջերս գտնվում էին 
բավականին վատթար վիճակում: Եկեղեցու՝ 2017-2019 թթ. վերականգնման 
աշխատանքների ընթացքում մաքրվեցին և ամրակայվեցին նաև որմնա-
նկարները: 

Բանալի բառեր՝ հայ որմնանկարչություն, Մեղրի, Մեծ թաղ, Անապաս-
տանաց վանք, Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյաններ, Աստվածատուր Աս-
տապատցի, սազային ոճ: 

 
 

РОСПИСИ МОНАСТЫРЯ АНАПАСТАНАЦ Г. МЕГРИ 
 

Аветис Аветисян 
 
Монастырь Анапастанац находится в Большом квартале г. Мегри 

(Сюникская область). От комплекса ныне остались только купольная ба-
зилика Св. Иоанна Крестителя (XVII в.) и полуразрушенный притвор. Цер-
ковь украшена росписями, часть которых по сей день не стала предметом 
изучения специалистов.  

Первая группа росписей датируется 1745 годом и выполнена, как мы 
полагаем, Акопом и Арутюном Овнатанянами, сыновьями великого армян-
ского художника и поэта Нагаша Овнатана. От этой группы росписей до 
нас дошли изображения двух святых всадников на юго-восточном и севе-
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ро-восточном пилонах, одного неизвестного святого и фрагменты расти-
тельных орнаментов в главной апсиде. Другая группа росписей датируется 
1793 годом и выполнена Аствацатуром Астапатци. Его кисти принадлежат 
два изображения архангела Михаила на северной и южной пилястрах глав-
ной апсиды. 

Росписи эти, как и сама церковь, нуждались в реставрации. В рамках 
восстановительных работ церкви (2017-2019) была проведена очистка и 
консервация росписей. 

Ключевые слова ‒ армянская настенная живопись, Мегри, Большой 
квартал, монастырь Анапастанац, Акоп и Арутюн Овнатаняны, Аствацатур 
Астапатци, сазовый стиль. 
 

THE MURAL PAINTING OF THE ANAPASTANAC MONASTERY  
IN MEGHRI TOWN 

 
Avetis Avetisyan 

 
Anapastanac monastery is in the Big quarter of Meghri town (Syunik prov-

ince). Only the dome basilica of St. John the Baptist (XVII c.) and the half-ruined 
narthex of the complex have survived. The church is decorated with murals which 
to this day haven't been studied by experts. 

The first group of murals date back to 1745 and supposedly were painted by 
Hakob and Harutyun Hovnatanyan, sons of the great Armenian artist and poet 
Naghash Hovnatan. Of this group of murals the images of only two saints on 
horseback on the south-east and north-east pillars, and an unknown saint and 
pieces of floral and leaf ornaments in the main apse have survived. 

Another group of murals date back to 1793 and were painted by Astvatsatur 
Astapatsi. He painted two images of the Archangel Michael on the north-side and 
south-side pilasters of the main apse. 

These murals, as well as the church itself have been in a very poor condition 
until recently. During church restoration (2017-2019) measures were also taken to 
clean and conserve the murals. 

Key words ‒ Armenian mural painting, Meghri, Big quarter, Anapastanac 
monastery, Hakob and Harutyun Hovnatanyan, Astvatsatur Astapatsi, saz style. 

 
 



228                                       Ավետիս Ավետիսյան   

 

 
 

Նկ. 1. Մեղրիի Անապաստանաց վանքը հարավից (նկ.՝ հեղինակի, 2017 թ.) 
 
 

 
 

Նկ. 2. Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու 1745 թ. որմնանկարները (նկ.՝ հեղինակի,  
2016 թ.). Ա - հյուսիսարևելյան մույթի հարավային երեսի սուրբ ձիավորի պատկերը,   
Բ - հարավարևելյան մույթի հյուսիսային երեսի սուրբ ձիավորի պատկերը, Գ - ավագ 

խորանի անհայտ սրբի պատկերը 
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Նկ. 3. «Սազային ոճի» դրսևորումները Հովնաթանյան նկարիչների կամ նրանց 
վերագրվող զարդարվեստում11. Ա - Մաղարդավանքի Ս. Ստեփանոս եկեղեցի (1697 թ., 

ենթ. Նաղաշ Հովնաթան), Բ - Էջմիածնի Մայր տաճար (այժմ՝ ՀԱՊ, ենթ. XVIII դ. I 
քառորդ, Նաղաշ Հովնաթան), Գ - Աբրակունիսի  Ս. Կարապետ եկեղեցի (1740 թ., 
Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյաններ), Դ-Զ - Էջմիածնի հին վեհարան (1730- 

1740-ական թթ., ենթ. Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյաններ), Է - Մեղրիի 
Անապաստանաց վանքի Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի (1745 թ., ենթ. Հակոբ և 

Հարություն Հովնաթանյաններ), Ը - Ռամիսի Ս. Աստվածածին եկեղեցի (XVIII դ., ենթ. 
Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյաններ), Թ-ԺԱ - Քանաքեռի Ս. Աստվածածին 

եկեղեցի (XVIII դ., ենթ. Հակոբ և Հարություն Հովնաթանյաններ), ԺԲ-ԺԳ - Էջմիածնի 
Մայր տաճարի կաթողիկոսական նոր գահ (XVIII դ., ենթ. Հակոբ և Հարություն 

Հովնաթանյաններ), ԺԴ - Էջմիածնի Մայր տաճար (այժմ՝ ՀԱՊ, ենթ. 1780-ական թթ., 
Հովնաթան Հովնաթանյան):  

 

                                                 
11 Գ և Ը լուսանկարները վերցրել ենք Ա. Այվազյանի վերոնշյալ աշխատությունից (էջ 

57, 80): Մնացյալ լուսանկարները հեղինակինն են: 
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Նկ. 4. Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու Միքայել հրեշտակապետի երկու 
որմնանկարները, 1793 թ. (նկ.՝ հեղինակի, 2016 թ.) 

 

 
 

Նկ. 5. Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու 1745 թ. (ձախից) և 1793 թ. (աջից) 
որմնանկարների զարդագոտիների նմուշներ (նկ.՝ հեղինակի, 2017 թ.) 

 
 

 



 
 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԶԱՏԻԿ ԵՎ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՏՈՆԵՐԸ 1920-1930-ԱԿԱՆ ԹԹ. 
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Ներածություն 
Խորհրդային Հայաստանում 1920-1930-ական թթ. հայոց ավանդա-

կան տոները մեծ հալածանքի ենթարկվեցին պետության կողմից: Այդ  
մերժողականությունը կապված էր բոլշևիկյան հակակրոնական և ապազ-
գային գաղափարախոսության հետ: Դրա հետևանքով, աստիճանաբար 
դուրս մղվեցին եկեղեցական տոնածիսական գրեթե բոլոր բաղադրիչնե-
րը: Միայն ընտանեկան և ազգակցական միջավայրը կարողացավ մա-
սամբ պահպանել հնամենի ավանդույթները, որը պայմանավորված էր 
միջսերնդային ժառանգորդությամբ: 

Աթեիստական գաղափարախոսության պայմաններում, երբ գործում 
էին հատուկենտ եկեղեցիներ, Հայոց եկեղեցին հնարավորինս կարողա-
ցավ պահպանել զուտ կրոնական արարողությունները: Ճիշտ է, ընտա-
նիքն ու ազգակցական միջավայրը միշտ էլ կարևոր դերակատարություն 
են ունեցել ավանդույթների պահպանման գործում, սակայն այս ոլորտում 
ևս նկատվում էին տոների անկման և ձևափոխման միտումներ: 

Սույն հոդվածում խորհրդային մերժողականության համատեքստում  
փորձել ենք անդրադառնալ հայոց քրիստոնեական Տերունի երկու տոնե-
րին` Զատկին և Համբարձմանը, որոնք հատուկ հալածանքի ենթարկվե-
ցին իշխանությունների կողմից, քանի որ վերջիններս նրանցում տեսնում 
էին կրոնական գաղափարախոսություն քարոզելու վտանգներ: 

Թեման կարևորվում է ոչ միայն զուտ ճանաչողական նշանակութ-
յամբ, այլև կրոնական-համակարգային փոփոխությունների գործընթացում 
մերժողականության դրսևորումների տեսանկյունից (այն է` հոգևորական-
ների հալածանք, սրբազան կառույցների վերացում, դավանանքի ձևով 
պայմանավորված՝ տոնածիսական նոր գաղափարախուսության մշակում 
և այլն): Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն կրոնական (օրինակ` հեթանոսութ-
յունից քրիստոնեության անցումը), այլև քաղաքական գաղափարական 
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համակարգերի (օրինակ` Հայոց Ազգային պետությունից անցումը խորհրդա-
յինի) փոփոխություններին: Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ եթե առա-
ջին դեպքում գործ ունենք զուտ դավանաբանական ձևերի փոփոխման 
հետ, ապա երկրորդում կրոնը մերժվում էր ընդհանրապես և նույնիսկ` իր 
հեթանոսական հիմքերով, որը շատ հստակ երևում է նշված տոների 
օրինակով: 

 
Մեթոդ 
Այս հետազոտության մեթոդաբանության հիմքում պատմահամեմա-

տական վերլուծություններն են: 
Հանգամանալից վերլուծվել են թեմային առնչվող նյութերը և եղած 

սակավաթիվ ուսումնասիրությունները: Սակայն այս համատեքստում կա-
րևորվում են տվյալ ժամանակի մամուլի տվյալները, որոնք չնայած հակա-
կրոնական ուղղվածությանը, ունեն բավական կարևոր սկզբնաղբյուրների 
արժեք: Բացի այդ, նույնիսկ դրանց մերժողականության ենթատեքստում 
առավել ընկալելի են ավանդույթների պահպանվածության արեալները և 
դրսևորման ձևերը: 

Ուշագրավ են հատկապես 1980-ականներին Հայաստանի տարբեր 
բնակավայրերում իրականացված դաշտային ազգագրական հետազոտու-
թյունների ընթացքում բանասացներից գրանցված արժեքավոր և եզակի 
տվյալները, որոնցով էլ ավելի է հիմնավորվում մեր ուսումնասիրությունը:    

 
Զատիկ 
Զատիկ կամ Քրիստոսի Հարություն տոնի կապակցությամբ իշխա-

նությունները կազմակերպում էին հակակրոնական միջոցառումներ՝ մի-
տինգներ, երթեր, դասախոսություններ, թատերականացված ներկայա-
ցումներ, դիմակահանդեսներ, ցուցահանդեսներ և այլն1: Դրանց կազ-
մակերպիչները հիմնականում «գավխորհուրդի կողմից ստեղծված բջիջ-
ներն էին»2:  

Ակումբային, թատերական և գործարանային զեկուցումներից ու  
դասախոսություններից բացի, բոլշևիկյան մամուլում հաճախ հրատարակ-
վում էին հոդվածներ, որոնց հեղինակներն, անդրադառնալով տոնի նա-
խաքրիստոնեական արմատներին, զուգահեռներ էին անցկացնում նաև  

                                                 
1 Անաստված 1929, № 5-6, 24-25, Խորհրդային Հայաստան 1923, ապրիլի 7, 1-2, 

Խորհրդային Հայաստան 1923, ապրիլի 7, 2, Անաստված 1929, № 3, 13: 
2 «Քրիստոսի ծննդյան» և «հարության» առթիվ տարածված հակակրոնական կամ-

պանիայի ընթացքում Ա.Մ. գավխորհուրդի կողմից կազմակերպված են 20 նոր բջիջ-
ներ և 4 խմբակներ: Ներկայումս Ա.Մ. գավառային կազմակերպությունն ունի 63 բջիջ  
և 4 խմբակ, որոնք ընդգրկում են 5225 անդամներ» (Անաստված 1929, № 5-6, 24): 
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այլազգիների շրջանում տարածված նմանատիպ տոների հետ3: 
Բոլշևիկները պատմականորեն ուսումնասիրում և վերագնահա-

տում էին Զատիկը` այն ամբողջությամբ ժխտելու նկատառումներով. «ԱՄ4 
Կենտխորհրդի տվյալների համաձայն հակազատկական կամպանիան 
շատ ավելի աշխույժ է ընթացել, քան հակածննդյանը: Այդ տվյալները  
վկայում են, որ շատ տեղական ԱՄ խորհուրդներ ժամանակին չեն պատ-
րաստվել կամպանիայի համար: Կրոնականներն իրենց ելույթներում տեղ-
տեղ հասել են մինչև խորհրդային կառավարության դեմ ուղղված հակահե-
ղափոխական կոչերի: Մոսկվայում, ընկ. Ֆրունզեի անվան ֆաբրիկայում 
բաբտիստները (աղանդավորներ) նախազատկական կամպանիայի ժա-
մանակ շրջում էին բանվորական կազարմաներում և ագիտացիա էին 
մղում, որ բանվորները չմասնակցեն ֆաբկոմի ընտրության և Զատիկ տոնին»5: 

Այս ավանդական տոնի նկատմամբ հրապարակումների մերժողա-
կան, անհանդուրժողական վերաբերմունքը պայմանավորված էր քաղա-
քական իրավիճակով, քանի որ նորելուկ գաղափարախոսների համար  
թշնամիներ էին ոչ միայն քրիստոնեական Զատիկը և այն նշող եկեղեցին՝ 
իր հոգևոր ծառայողներով, այլև Զատկի հեթանոսական նախատիպը` իր 
քրմական դասով, որոնք դարձյալ «շահագործել են աշխատավորներին»: 
Շատ հաստատություններում իշխանությունների հովանավորությամբ որո-
շումներ էին ընդունվում այդ օրերին պարտադիր աշխատելու վերաբերյալ, 
և դրանով իսկ անտեսում իրենց իսկ հաստատած պետական դեկրետ-
ներն ու օրենքները6: 

Քրիստոնեականը մերժելու նպատակով իշխանությունները կազմա-
կերպում էին «կոմերիտական զատիկներ», որոնց միջոցով փորձում էին 
բացահայտել և քարոզել կրոնական այդ և մյուս տոների հետադիմական 
իմաստը7: 

Եկեղեցիները փակելու և ավերելու հետևանքով աստիճանաբար  
անկում էին ապրում Զատկի կրոնական գլխավոր արարողությունները  
(ճրագալույց-խթում, պատարագ, ժամերգություն, ուխտ, մատաղ և այլն):  

Չնայած հալածանքներին, տոնի ավանդական շատ բաղադրիչներ 
շարունակում էին գոյատևել` սկսած զատկական ծիսական ուտեստից (ձու, 

                                                 
3 Նիմանդ, Խորհրդային Հայաստան 1923, ապրիլի 7, 2, Նիմանդ, Անաստված 1930, 

№ 4, 6-8, Նիմանդ, Անաստված 1931, № 3, 4-6, Նիմանդ 1931, 79-81: 
4 ԱՄ - Անաստվածների միություն: 
5 Անաստված 1929, № 5-6, 24-25: 
6 Խորհրդային Հայաստան 1923, ապրիլի 5-6, 4, Մաճկալ, 1924, ապրիլի 25, Պետրոս-

յան, Անաստված 1930, № 4, 3-5: 
7 Խորհրդային Հայաստան, 1923, ապրիլի 7, 2, Ավանգարդ 1924, ապրիլի 17, 1, Արծ-

րունի 1982, 35-40: 
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փլավ, գաթա և այլն), ձվախաղերից, վեգախաղերից մինչև ախառ-մատա-
ղը (զոհաբերում էին գառ, երինջ, եզ և այլն), շնորհավորական փոխայցե-
լությունները, մեռելոցները և ուխտերը: Պահպանվում էին նաև զատկա-
կան ժողովրդական երգերի որոշակի տարրեր, որտեղ արտացոլված էին 
աշխատավորների հույսերն ու սպասելիքները՝ կապված սպասվելիք բերքի 
հետ8: 

Լինում էին դեպքեր, երբ ակտիվիստների նախաձեռնությամբ, գյու-
ղացիները նույնիսկ հրաժարվում էին ընդունել ծխական քահանային. «Ող-
ջաբերդում գյուղացիների մեծ մասը Քրիստոսի Զատիկը չտոնեց: Առավոտ-
յան տերտերն ու տիրացուն եկան գյուղ, տեսան՝ գյուղացիները չարացել 
են և նրանց չեն ընդունում: Նրանց վրա մեծ ազդեցություն է գործել շրջկո-
մի կազմած դասախոսությունը: Տերտերն ու տիրացուն հուսահատ գնացին 
Շոր-բուլախ գյուղը: Բայց այնտեղ էլ ընդունելություն չգտան: Շոր-Բուլախցիք 
այդ օրը մինչև անգամ կերակուր չեփեցին, որպեսզի երդիկներից ծուխ 
չբարձրանար և զատկվա տպավորություն չառաջացներ»9: 

Իշխանությունների ճնշմամբ, խթումի երեկոյան ոչ թե եկեղեցի էին 
գնում, այլ՝ թատրոն` հակազատկական ներկայացումներ դիտելու նպա-
տակով10:  

Ընդհանուր առմամբ, տոնն առավել կենսունակ էր գյուղական շրջան-
ներում11: Քաղաքային միջավայրում նկատվում էր անկման միտում, որը 
պայմանավորված էր հալածանքների ուժգնությամբ (քանի որ հիմնակա-
նում քաղաքներում էին կենտրոնացած խորհրդային գաղափարախոսա-
կան կառույցները):  

Ինչ վերաբերում է Զատկի մասնակիցների սոցիալական կազմին,  
ապա այն մեծ մասամբ բաղկացած էր տարեցներից (մասնավորապես` 
կանանցից)12: Իսկ «Կոմերիտական Զատկի» մասնակիցները հիմնակա-
նում հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններին անդամա-
գրված երիտասարդությունն էր: 

Զատկի նկատմամբ պետական վերաբերմունքն արտացոլվեց նաև 

                                                 
8 ԴԱՆ 1986, Ապարանի շրջան, գ. Վարդենուտ,  6-7, ԴԱՆ 1986, Ապարանի շրջան, 

գ. Քուչակ, 19, ԴԱՆ 1986, Արագածի շրջան, գ. Ծաղկահովիտ, 31-35, ԴԱՆ 1986, Արա-
գածի շրջան, գ. Նորաշեն, 42, ԴԱՆ 1986, Արագածի շրջան, գ. Գեղաձոր, 78-79, ԴԱՆ 
1987, Հրազդանի շրջան, գ. Արզական, 16, ԴԱՆ 1987, Ախուրյանի շրջան, գ. Վահրամա-
բերդ, 32-33, ԴԱՆ 1987, Ախուրյանի շրջան, գ. Կապս, 13, ԴԱՆ 1987, Հրազդանի շրջան, 
գ. Քաղսի, 15-23, 65-67, ԴԱՆ 1987, Ախուրյանի շրջան, գ. Լեռնուտ, 48, Մկրտչյան 
2016, 171-172, Նիմանդ 1931, 80-81, 122, Անաստված, 1928, № 5-6, 12: 

9 Նահապետյան, Անաստված 1929, № 4, 17: 
10 Լազար 1929, Անաստված, № 4, 17: 
11 Անաստված 1932, № 5-6, 3-5: 
12 Լազար 1929, Անաստված, № 4, 17: 
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խորհրդային պոեզիայում, ինչպես, օրինակ՝ 
 

Տերտերի ողբը (1929 թ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Համբարձում 
Համբարձումը 1920-1930-ական թթ. կենցաղում դեռևս շարունակում 

էր ընկալվել որպես երիտասարդության և հատկապես երիտասարդ կա-
նանց ու չամուսնացած աղջիկների տոն14: Այդ շրջանում պահպանվել էին 
այս տոնի ավանդական ծիսաշարի գլխավոր բաղադրիչները, մասնավո-
րապես «Վիճակ-Ջանգյուլումը»` իր նախապատրաստական, ծիսահմա-
յական բնույթի արարողությունների և խաղիկների գրեթե ողջ համալիրով15:  

Մասամբ պահպանվել էին նաև «Լեյլի և Մեջլում» սիրահար զույգի 
մասին ավանդազրույցները: Հավատալով, որ Համբարձման գիշերը ջրե-
րը բուժիչ զորություն են ստանում՝ շատերը լողանում էին՝ ցավերից ա-
զատվելու հույսով ու հավատով:  

Աղջիկները տոնի նախորդ օրը դաշտերից հավաքում էին երեք-
նուկ,  ինչպես նաև քարեր ու գցում խնոցու մեջ` հավատալով դրանց առա-
տություն պարգևող զորությանը:  

Գիշերը դաշտերում արածելու էին հանում կթան կովերին` նրանց 
չար աչքից պաշտպանելու հավատով: Տղաները «համբարձման սիրելի  
եզների» վրա փալասներ էին գցում և շրջում բնակավայրում` բնամթերք 
(յուղ, գաթա և այլն) հավաքելու նպատակով:  

                                                 
13 Ներսիսյան, Անաստված 1929, № 6, 12: 
14 Նիմանդ 1931, 85, Անաստված 1929, № 4, 8-9: 
15 ԴԱՆ, Վարդենուտ, 8-9, ԴԱՆ, Ծաղկահովիտ, 35-36, ԴԱՆ, Գեղադիր, 21, ԴԱՆ, 

Մելիք գյուղ, 92, ԴԱՆ, Վահրամաբերդ, 37-38, ԴԱՆ, Քաղսի, 25-27, 68-70, ԴԱՆ, Ար-
զական, 8: 

- Քեզ սպասող չմնաց  
ուր ես գալի այ Զատիկ,  
դանելի ասող չմնաց 
զուր ես գալի, այ Զատիկ: 
Ցավ ու վիշտը մեզ պատեց, 
նոր սերունդը մեզ ատեց. 
մենք դառել ենք կեղտ ու մուր, 
մեզ չեն տալիս խեչամբուր: 
Դաշնակները հեռացան, 
Էլ հայրենիք չդարձան. 
մեր թալան ու քեփերը 
ախ, ախ, նրանք մոռացան: 

Էս անաստված նորերը 
սև արին մեր օրերը  
կրթեցին փոքր ու մեծին 
ախ, մեզ «փառք»-ից զրկեցին: 
Քեզնով խնդող չմնաց 
ո՞ւր ես գալի, այ զատիկ 
Էլ աղոթող չմնաց 
զուր ես գալի սեվ Զատիկ13: 
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Տոնի ավանդական հիմնական ուտեստը կաթնապուրն էր16: 
Տարածված էին շնորհավորական փոխայցելությունները (հատկա-

պես` նորահարս ունեցողների շրջանում), առավել ևս, որ այդ տոնը դեռևս 
առնչվում էր նորահարսների դարձի սովորութային ժամկետին (Զատկից 
մինչև Համբարձում)17: Դաշտերում և կալերում կազմակերպվում էին 
խնջույքներ, խաղեր, որոնք ուղեկցվում էին երգ ու երաժշտությամբ:  

Տարածված էին նաև ուխտագնացությունները. Արագածի շրջակա  
գյուղերի համար Համբարձման գլխավոր ուխտավայրը շարունակում էր 
մնալ Արայի լեռան Ծաղկավանքը18: 

Այդուհանդերձ, Քրիստոսի Համբարձման տոնի նկատմամբ պետու-
թյան դիրքորոշումը դարձյալ բացասական էր: Այդ վերաբերմունքն իր ար-
տահայտությունը գտավ խորհրդային բանահյուսության մեջ, որն ուներ    
որոշակի առանձնահատկություն: Բոլշևիկյան բանահյուսությունը ոչ միայն 
ծաղրական-ժխտողական վերաբերմունքի արտահայտություն էր այդ տոնի 
և նրա մասնակիցների նկատմամբ, այլև ավանդական ջանգյուլումի ձևե-
րով նոր հասարակարգ կառուցող երիտասարդության յուրօրինակ գովք էր.  

 
Ջան Գիւլում (1931 թ.) 

 

 
 
 

                                                 
16 ԴԱՆ, Քաղսի, 68, ԴԱՆ, Վարդենուտ, 8, ԴԱՆ, Քուչակ, 19-20, ԴԱՆ, Գեղաձոր, 

81, Նիմանդ 1931, 85-88, Նիմանդ, Անաստված, 1929, № 4, 9: 
17 ԴԱՆ, Ծաղկահովիտ, 35: 
18 ԴԱՆ, Նորաշեն, 43: 
19 Հայկական խորհրդային ֆոլկլորը 1938, 118-119: 

Մե յար ունեմ բալշևիկ, 
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Ըմմեն տեղ էլ հիշելիք, 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան, 
Ինք կաշխատի, զինք կուտի, 
Ջան գուլում, ջան, ջան: 
Մե յար ունեմ կոմսոմոլ, 
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան: 
Մե յար ունեմ կոմունիստ, 
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Չունի դադար ու հանգիստ 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան, 
Օրը գրի խայիր լիստ, 
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Գեղի մեջ շատ ի խիստ, 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան: 
Մե յար ունեմ պարտիզան, 
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Գործեր ունի զանազան, 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան: 

Ընձմեն շատ սիրալի,  
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Կոլխոզնիկ է ժրաջան, 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան:  
Մե յար ունեմ կոլխոզնիկ,  
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Բանվոր, խելոք, գեղեցիկ, 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան:  
Ըսկի բանս պակաս չի, 
Ջան գուլոմ, ջան, ջան, 
Դուռը տունըս բոլ ու լինք,  
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան, 
Մեր յար ունեմ հարվածային, 
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Վոնչ անկիրթ ի, վոնչ խային,  
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան, 
Օզգա մարթի չի լսի, 
Ջան գուլում, ջան, ջան, 
Բոլշևիկ ի շատ կային, 
Ջան ծաղիկ, ջան, ջան19: 
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Համբարձում-Վիճակի ավանդական երգերով գովերգվում և մեծարվում 
էին ոչ թե սիրո զգացումներով լեցուն աղջիկներն ու տղաները, այլ նոր հասա-
րակարգ կառուցող երիտասարդ բոլշևիկը, կոմսոմոլը, կոլխոզնիկը և որևէ այլ 
կուսակցական-պաշտոնյա20: 

    
Եզրակացություններ 
Այսպիսով՝  
● Խորհրդային պետությունն ավանդական տոները մերժելու նպատա-

կով մշակել էր որոշակի ծրագրեր, որոնք հիմնականում ունեին միտինգային, 
երթային և թատերականացված բնույթ: 

● Պետության գլխավոր թիրախն այդ տոների եկեղեցական բաղադրիչ-
ներն էին:  

● Ընտանիքն էր այն միակ սոցիալ-ազգակցական միջավայրը, որտեղ 
գոյատևեցին ավանդական տոները, որոնք այս դեպքում նույնպես զերծ չմնա-
ցին հալածանքներից:  

● Ավանդականը մերժելու մեթոդներից էր նոր արարողությունների  
մշակումը հեղափոխական որոշակի անվանափոխումներով` մեծ մասամբ 
պահպանելով եկեղեցական տոների ժամկետները: 

● Մերժվում էին ոչ միայն քրիստոնեական Զատիկը և Համբարձումը, 
այլև դրանց նախաքրիստոնեական կամ հեթանոսական հիմքերը: 

● Ավանդական տոների նկատմամբ պետական ժխտողական վերա-
բերմունքն արտացոլվեց խորհրդային պոեզիայում և բանահյուսության մեջ. 
դրանք, սակայն, դիպվածային էին և ունեին գաղափարախոսական բնույթ:  

● Այդ տոներն առավել կենսունակ էին գյուղերում, որոնք ավանդույթնե-
րի պահպանման և սնուցման հիմնական  բնօրրանն են: Իսկ քաղաքներում, 
ավանդական տոնակատարությունների անկմանը զուգընթաց, նկատվում էր 
խորհրդային տոների տարածման միտում, որը պայմանավորված էր այդտեղ 
կենտրոնացված պետական-գաղափարախոսական կառույցների առկայությամբ: 

● Այս տոներն ունեն արդիական նշանակություն, քանի որ, ձևափոխում-
ներով հանդերձ, կենցաղավարում են նաև մեր օրերում: Ներկայիս տոնածի-
սական համակարգի որոշ դրսևորումների ակունքները պետք է դիտարկել 
հենց 1920-1930-ական թթ. խորհրդային քաղաքականության համատեքստում: 

 
 

Գրականություն 
Անաստված 1928, Հակազատկական կամպանիայի արդյունքները, Երևան, № 

5-6, 24-25: 
Անաստված 1928, Մատաղ, Երևան, № 5-6, 12: 
Անաստված 1929, Երևան, № 3, 13: 

                                                 
20 Մկրտչյան 2016, 173: 
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Անաստված 1929, «Անաստված»-ների նոր բջիջներ, Երևան, № 5-6, 24: 
Անաստված 1932, Զատիկը և մեր պայքարը կրոնի դեմ, Երևան, № 5-6, 3-5: 
Ավանգարդ 1924,  Կոմերիտական Զատիկ, Երևան, ապրիլի 17, 1: 
Արծրունի Գ. 1982, Մասսայական աթեիզմի զարգացումը Հայաստանում (1920- 

1930 թթ.), «ԵՊՀ հրատ., Երևան, 46 էջ: 
Լազար 1929, Մեր գյուղում տերտերը հաջողություն չունի, Անաստված, Երևան, 

№ 4, 17: 
Խորհրդային Հայաստան 1923, Հակակրոնական պրոպագանդայի խնդիրը, 

Երևան, ապրիլի 7, 1-2: 
Խորհրդային Հայաստան 1923, Զատիկ, Երևան, ապրիլի 7, 2: 
Խորհրդային Հայաստան 1923, Պաշտոնական որոշում Անդրկովկասյան աշխ-

ժողկոմատի Հայաստանի Լիազորի Զատկական տոների մասին,   
Երևան, ապրիլի  5-6, 4: 

Մաճկալ 1924, Զատկի փոխարեն մայիս, Երևան, ապրիլի 25, 1: 
Մկրտչյան Ս. 2016, Հայոց տոնածիսական մշակույթը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի-

տություն» հրատ., 400 էջ: 
Մկրտչյան Ս. Դաշտային ազգագրական նյութեր (այսուհետև՝ ԴԱՆ) 1986, 

Ապարանի շրջան, գ. Վարդենուտ, Քուչակ, Գեղադիր, Ծաղկահովիտ, 
Նորաշեն, Գեղաձոր, Մելիք գյուղ, ԴԱՆ 1987, Հրազդանի շրջան, գ. 
Արզական, Քաղսի, Ախուրյանի շրջան, գ. Վահրամաբերդ, Կապս, 
Լեռնուտ:   

Նահապետյան Կ. 1929, Մեռնում է հին կենցաղը Ողջաբերդում, Անաստված, 
Երևան, № 4, 17: 

Ներսիսյան Հ. 1929, Տերտերի ողբը (Պարոդիա), Անաստված, Երևան, № 6, 12: 
Նիմանդ 1929, Քրիստոսի Համբարձումը, Անաստված, Երևան, № 4, 8-9: 
Նիմանդ 1931, Եկեղեցական տոներ, Երևան, 124 էջ: 
Նիմանդ 1930, Ինչ տոն է Զատիկը, Անաստված, Երևան, № 4, 6-8: 
Նիմանդ 1931, Քրիստոսի հարությունը, Անաստված, Երևան, № 3, 4-6:  
Նիմանդ 1926, Հարության տոնը և նրա ծագումը, Խորհրդային Հայաստան, 

Երևան, ապրիլի 7, 2: 
Պետրոսյան Հ. 1930, Կորչի Զատիկը, Կեցցե հնգամյակը չորս տարում, Անաստ-

ված, Երևան, № 4, 3-5: 
Ջանգյուլում, Հայկական խորհրդային ֆոլկլորը, Երևան (1931 թ. ասել է Ղա-

մարլուի շրջանի Զոհրապլու գյուղի 16 տարեկան կոմերիտուհի Փառո 
Շահբազյանը): 
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ԶԱՏԻԿ ԵՎ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՏՈՆԵՐԸ 1920-1930-ԱԿԱՆ ԹԹ. 
 

Սամվել Մկրտչյան 
                   

Քրիստոնեական Զատիկ և Համբարձում տոների կապակցությամբ 
խորհրդային իշխանությունները կազմակերպում էին հակակրոնական լայնա-
մասշտաբ միջոցառումներ: Դրանք էթնիկ և կրոնական ավանդույթները ժխտող 
միտինգներ, երթեր, դասախոսություններ, ներկայացումներ և ցուցահանդես-
ներ էին:  

Մամուլը ևս ծանրաբեռնված էր հակակրոնական հոդվածներով, որոն-
ցում մերժվում էին նույնիսկ քրիստոնեական այդ տոների այլէթնիկ և հեթա-
նոսական զուգահեռները: Անհանդուրժողական այդ վերաբերմունքը պայմա-
նավորված էր այն բանով, որ նոր գաղափարախոսների համար թշնամի էին 
ոչ միայն Զատիկը և Համբարձումը՝ իրենց սպասարկող եկեղեցականներով, 
այլև այդ տոների հեթանոսական նախատիպերը՝ իրենց քրմական դասով,  
որոնք դարձյալ «աշխատավորների շահագործողներն էին»:  

Այդ մերժողականությունը հատկապես ակնառու էր Զատկի կապակ-
ցությամբ, որը փորձում էին փոխարինել «կոմերիտական կամ կարմիր զա-
տիկներով»: Եկեղեցիները փակելու և քանդելու հետևանքով աստիճանաբար 
անկում էին ապրում այդ տոների կրոնական գլխավոր արարողությունները 
(պատարագ, ժամերգություն, ուխտ, մատաղ և այլն): Լինում էին դեպքեր, երբ 
իշխանությունների ճնշմամբ տոնական այդ օրերին գյուղացիները «հրաժար-
վում էին ընդունել ծխական քահանաներին»: 

Այդուհանդերձ, Զատկի և Համբարձման շատ բաղադրիչներ մասամբ 
շարունակում էին գոյատևել` սկսած ծիսական ուտեստից, խաղերից մինչև  
հավատալիքները, մատաղը, ուխտերը և մեռելոցները:  

Այդ տոների նկատմամբ պետական մերժողական և ծաղրական վերա-
բերմունքն արտացոլվեց նաև խորհրդային պոեզիայում և բանահյուսության 
մեջ: Եթե Զատկի հանդեպ առկա էր ակնհայտ մերժողականություն, ապա 
Համբարձման դեպքում ավանդական երգ-խաղիկները դեռահասների նվի-
րագործման ծեսից երբեմն վերածվում էին նոր հասարակարգ կառուցող երի-
տասարդ բոլշևիկի, կոմսոմոլի կամ կոլխոզնիկի գովերգության: 

Բանալի բառեր՝ Քրիստոսի Հարություն, Զատիկ, Համբարձում, վիճակ, 
ջան-գյուլում, խորհրդային, հավատալիք: 
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ПРАЗДНИКИ ПАСХИ И ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ В 1920-1930-ЫЕ ГГ. 
 

Самвел Мкртчян 
                     
В связи с христианскими праздниками Пасхи и Вознесения Господня 

советские власти проводили широкомасштабные антирелигиозные меро-
приятия: митинги, шествия, лекции, представления и выставки, направ-
ленные против этнических и религиозных традиций. Подобная негативная 
настроенность была обусловлена тем, что для новой идеологической кон-
цепции были неприемлемы не только Пасха и Вознесение, включая цер-
ковных служителей, проводивших эти религиозные мероприятия, но и  
языческие прообразы этих праздников вместе со жрецами, которые рас-
ценивались в качестве “эксплуататоров рабочих”.  

Эта нетерпимость особенно проявлялась в отношении Пасхи, кото-
рую пытались заменить “комсомольскими или красными божьими коровками”. 

В результате значительно сократилось число главных религиозных 
ритуалов (литургия, богослужение, паломничество, матах и др.). Нередко в 
такие праздничные дни под давлением властей крестьяне “отказывались 
принять приходских священников”.  

Тем не менее многие элементы Пасхи и Вознесения Господня час-
тично продолжали бытовать, начиная с ритуальных блюд, игр, кончая ма-
тахом, паломничествами и днями поминовения усопших.  

Отрицательное отношение властей к этим праздникам нашло отра-
жение и в советской поэзии и фольклоре. Если Пасха открыто отрицалась,  
то песни-игры, связанные с обрядом посвящения подростков в праздник 
Вознесения Господня, превращались в хвалебную песню о молодом боль-
шевике, комсомольце или колхознике, которые активно содействовали 
становлению нового общественного строя. 

Ключевые слова ‒ Воскресение Христово, Пасха, Вознесение Гос-
подня, гадание, джан-гюлум, советский, поверье.  

 
 

THE FESTIVALS OF EASTER AND ASCENSION IN 1920S AND 1930-S 
 

Samvel Mkrtchyan 
 

The Soviet governments organized large-scale anti-religious actions against 
Christian festivals: Easter and Ascension of Jesus Christ. Demonstrations, marches, 
lectures, performances and exhibitions were conducted against ethnic and reli-
gious traditions. 
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The press was filled with anti-religious articles which even denied other eth-
nic and paganic parallels with Christian holidays. This attitude of intolerance was 
conditioned by the fact, that for the new ideologists not only Easter and Ascension 
with its clergymen were considered as enemies, but also the pagan models of these 
festivals with their pagan priests, who were also considered as "exploiters of work-
ing class". 

The certain disregard was particularly emphasized on Easter, which they 
tried to replace with Komsomol and Red Easters. As a result of the closure and 
demolition of churches, the main religious ceremonies of these festivals were 
gradually diminished (liturgy, sacrament, pilgrimage, sacrifice and etc.). There 
were some cases, when under the pressure of the government the villagers re-
fused the services of the clergymen during these days. 

However, some traditional components of Easter and Ascension still contin-
ued their existence, from ritual meals, games to beliefs, immolation, the remem-
brance day of the dead. 

This rejection and mocking of these festivals are also reflected in Soviet po-
etry and folklore. If the disregard for Easter was very obvious, in the case of As-
cension, traditional songs were sometimes transformed from the rituals of youth 
into praise of young Bolsheviks, Komsomol members or collective farmers. 

Key words – Revelation of Jesus Christ, Easter, Ascension, allotment, jan-
gyulum, soviets, beliefs. 
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Ներածություն 
Ժողովրդական սրբավայրերի մեջ իրենց ուրույն տեղն են գրավում 

Սուրբ գրքերի պաշտամունքի հետ կապված սրբավայրերը, որոնք ստեղծ-
ված են այդ գրքերի պահպանման և պաշտամունքի նպատակով: Հայոց 
մեջ Սուրբ գրքերը հիմնականում ձեռագիր ու տպագիր ավետարաններ  
են, ս. Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» գիրքը (Նարեկ) և   
հմայիլներ: Բոլոր Սուրբ գրքերը մտնում են «տան սրբերի» ընդհանուր   
համալիրի մեջ:  

Սույն հոդվածում դիտարկվում են Թուխ Մանուկ ավետարանները, 
դրանց կապը նույնանուն սրբավայրերի հետ: Փորձ է արվում հիմնավորե-
լու Թուխ Մանուկ և Ս. Մանուկ ավետարանների և սրբավայրերի, նաև 
Տղամանուկ սրբավայրերի ընդգրկումը միևնույն համալիրի մեջ:  

 
Ընդհանուր դրույթներ 
Սուրբ գրքերի և մասնավորապես ավետարանների պաշտամունքը 

լայնորեն տարածված էր և է Հայաստանի բազմաթիվ շրջաններում:  «Տան 
սրբերի» և մասնավորապես ավետարանների պաշտամունքի տարածվա-
ծության մասին կարելի է կարծիք կազմել ինչպես ազգագրական սկզբնաղբ-
յուրներից, այնպես էլ դրանց ուսումնասիրությանը նվիրված աշխատանք-
ներից, ինչպես, օրինակ, Գ. Հովսեփյանի1, Ն. Քոթանջյանի2, Բ. Չուգասզ-
յանի3, Հ. Մարությանի4, Թ. Գևորգյանի5, Ս. Վարդանյանի6, Հ. Գալստյա-

                                                 
1 Հովսեփյան 1983, 20-28: 
2 Քոթանջյան 2006:  
3 Չուգասզյան 1985, 136-144: 
4 Մարության 2001, 337-346: 
5 Գևորգյան 2001, 411-413: 
6 Վարդանյան 2007, 311-316: 



                                           Կարեն Հովհաննիսյան                                  243 

 

նի7, Անուշավան եպս. Ժամկոչյանի8, Գ. Ստեփանյանի9 և այլոց հետազո-
տություններից: Թեև ավետարանների հանդեպ հատուկ վերաբերմունքը 
մտնում է առհասարակ «տան սրբերի» երևույթի տակ, սակայն, մեր կար-
ծիքով, այն առանձնանում է, քանի որ դրանց մեջ գրվում էին նաև աղոթք-
ներ, ուխտերի մասին հիշատակարաններ, մաղթանքներ, ներկայացվում 
էին հավատքին, զանազան դեպքերին առնչվող այլ տեղեկություններ:  

Պաշտամունքի առարկա դարձած ավետարանները հաճախ ունե-
նում  են իրենց հատուկ անունները՝ ըստ կազմի գույնի, տոհմանվան, հրա-
շալի հատկության, գտնվելու վայրի և այլնի: Սրբավայրի և դրա ստեղծման 
առիթը հանդիսացող Սուրբ Գրքի անունները սովորաբար նույնն են. գիրքն 
իր անունն է տալիս սրբավայրին, և դա վերաբերում է ոչ միայն փոքր մա-
տուռներին, այլև եկեղեցիներին: Մասնավորապես, Երևանի Ս. Զորավոր 
Աստվածածին եկեղեցուն իր անունն է տվել այդտեղ տեղափոխված Զորա-
վոր Ավետարանը10: Որոշ դեպքերում, սակայն, երկու Սուրբ գրքերի անուն-
ները կարող են համադրվել, օրինակ՝ Գրիգոր Նարեկացի Ավետարան11 
կամ Նարեկ Ավետարան: Քիչ չեն դեպքերը, երբ ավետարանը սրբավայրում 
չի գտնվում. առավել ցավալի դեպքերում դրանք առևանգվում են, կամ վա-
ճառվում են խնամողների ժառանգների կողմից, երբեմն դրանք հանձված 
են լինում Մաշտոցի անվ. Մատենադարանին կամ Էջմիածնի ձեռագրա-
տուն, սակայն սրբավայրը չի կորցնում իր  անունն ու ուխտավորին:   

 
Թուխ Մանուկ Ավետարանները 
Ինչպես հայտնի է, Թուխ Մանուկ անունը բնորոշ է ժողովրդական 

սրբավայրերին: Սակայն այդ անունը կրել են նաև որոշ հրաշագործ ավե-
տարաններ: Այսպես, Առբերանի Գործոթ գյուղում հատուկ սնդուկի մեջ 
գյուղացիները պահում էին Թուխ Մանուկ անվամբ մի ձեռագիր Ավետա-
րան, որին չէր կարող դիպչել աշխարհականի ձեռքը: Միայն երբեմն, երբ 
կարիք էր առաջանում բուժելու հիվանդություններ կամ մաշկային վերքեր, 
գյուղի քահանան  այն դուրս էր հանում և ընթերցում էր: Այս Ավետարանն 

                                                 
7 Գալստյան 2007, 28-37: 
8 Ժամկոչյան 2012, 28-35: 
9 Ստեփանյան 2014, 249-257: 
10 Շահազիզ 2003, 227: 
11 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան 2016, ԴԱՆ: 
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ընթերցվում էր քահանայի կողմից նաև աստվածային պատիժ համար-
վող աղետների դեպքում` երաշտ, կարկուտ, ցրտահարում և այլն12:  

Խնուսի Պուռնազ գյուղն ուներ երկու Թուխ Մանուկ սրբավայր և մեկ 
Թուխ Մանուկ Ավետարան, որի մասին Ե. Մելիքյանը ոչինչ չի հայտնում13:  

Ներքին Բասենի Գիլանտափ գյուղի տերտերանց Սաքոյի մագա-
ղաթյա Թուխ Մանուկ Ավետարանը շատ հայտնի ուխտատեղի էր ներքին-
բասենցիների համար: Ամեն շաբաթ երեկոյան տերտերանց Սաքոյի տուն  
էին այցելում բազմաթիվ հայ և թուրք կանայք: Յուրաքանչյուրն Ավետա-
րանի առաջ մոմ էր վառում, կավե փոքրիկ խնկամանների մեջ խունկ էր 
ծխում, ծունր դնում և աղոթում: Այդ Թուխ Մանուկ Ավետարանը զորավոր 
էր և մուրազատու14:  

Ամենայն հավանականությամբ, այդ նույն Թուխ Մանուկ Ավետարա-
նի մասին է գրել նաև Աղ. Մխիթարյանցը, քանի որ երկուսի դեպքում էլ 
տիրոջ անունը Սարգիս է, երկու ավետարաններն էլ Բասենից են: Մխի-
թարյանցը այս Ավետարանը ներկայացնում է անձնավորված, ըստ որի, 
Սատանա Սարգսենց Թուխ Մանուկը պատանի, բարձրահասակ, գեղա-
կազմ, նորաբուս մորուքով, շատ գեղեցիկ տղա է ու ամեն օր գնում է Բա-
սեն15: Առհասարակ, ժողովրդի մեջ շատ տարածված է պաշտվող սրբա-
վայրերը և ավետարաններն անձնավորելը16: 

Թուխ Մանուկ Ավետարաններից միայն մեկի մասին ունենք հստակ 
«կենսագրական» տվյալներ, և այն իր անվամբ հասել է մինչև մեր օրերը: 
Այն այժմ գտնվում է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանում, 
բերվել է Փերիայի Գովզ գյուղից, միառժամանակ պահպանվել է Աբովյան 
քաղաքում և հետո` 1979 թ. մարտին, Ավետարանի տիրոջ ուխտի համա-
ձայն, հանձնվել է Ս. Էջմիածնին17: Այդ Ավետարանը պատկանում էր Դա-
վիթ Մելիքյանին (Մելիքսեթյան), որի պատմելով՝ այն Հայաստանից իրենց 
հետ Սպահան են տարել նրա պապերը` Շահ Աբասի ժամանակ, իսկ 1979 թ. 

                                                 
12 Միրախորեան 1885, Գ., 22-23:   
13 Մելիքեան 1964, 105: 
14 Հակոբյան 1974, 25-26:  
15 Մխիթարեանց 1901, 164:   
16 Մարության 2001, 339-341: Գալստյան 2007, 29, 30, 35: Ստեփանյան 2014, 251-255: 
17 Չուգասզյան 1985, 52-53: Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 1980, 54. Հովհաննիս-

յան 2014, ԴԱՆ: 
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նա հետ է բերել հայրենիք: Թուխ Մանուկ Ավետարանը, պատմողի խոսքե-
րով՝ «եղել է իրենց հայության վկայականը Պարսկաստանում»18:  

Ըստ հնագրական տվյալների, Բ. Չուգասզյանը այն թվագրում է մո-
տավորապես XVI-XVII դդ.-ով19, իսկ Ս. Էջմիածնի ձեռագրերի Մայր ցու-
ցակի կազմողները՝ XV-XVI դդ.-ով20: Այն ունի կարմիր, թավշապատ տախ-
տակե կազմ՝ խաչելության քանդակով՝ մեխված արծաթե հիմքի վրա, ձե-
ռագիրը պատկերազարդ է: Գրիչն ու ծաղկողն անհայտ են, իսկ պատվի-
րատուն է Խոջա Դավութը21:  

Այս Ավետարանի վերջում կան նրա տերերի և ուխտավորների կող-
մից գրված մի քանի ընդարձակ հիշատակագրություններ, որոնք ամբող-
ջապես հրատարակված են22: Ինչպես պատմել է Ասողիկ քահ. Կարապետյա-
նը, ամեն տարի, օգոստոսի վերջերին Ավետարանը Ս. Էջմիածնին հանձ-
նողների սերունդները գալիս են Մայր Աթոռ այդ Ավետարանի ուխտին23: 

Մի քանի Թուխ Մանուկ ավետարաններ հայտնի են Իրանի Փերիա-
յի գավառից: Այսպես, Փերիայի Հին Սնկերտ գյուղում (այժմ գոյություն 
չունի) եղել են երկու ձեռագիր ավետարաններ՝ Ս. Մկրտիչ և Թուխ Մա-
նուկ: Գյուղի վրա հերթական հարձակումներից մեկի ժամանակ՝ 1780-ա-
կան թվերին գյուղի հոգևոր հովիվը՝ Միքայել վարդապետը, Ավետարանը 
փախցնում է Նոր Ջուղա: Հետագայում այն վաճառվում է Նոր Ջուղայի 
Դավրեժ թաղամասի Մանուկ Բարսեղենց ընտանիքին: Այն սկզբում պահ-
վում է տանը, իսկ հետո, Մաղաքիա եպիսկոպոս Տերունյանի ժամանակ, 
դրվում է նույն թաղի Ս. Մինաս եկեղեցում: Գոնե մինչև 1960-ական թվա-
կանները այս Թուխ Մանուկը գտնվում  էր Նոր Ջուղայի Ս. Մինաս եկեղե-
ցում: Տարին մեկ անգամ, Մեծ պասի ընթացքում 40 Մանկանց տոնին այն 
դուրս է բերվում ի տես հավատացյալների: Ավետարանը գրվել է Տեր Հով-
հաննես քահանայի ձեռքով, Քաջբերունիքի Արճեշ քաղաքում, ՋԻԸ (1579) 
թվականին24: 
                                                 

18 Չուգասզյան 1985, 52-53: 
19 Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 1980, 54: 
20 Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 1980, 53: 
21 Չուգասզյան 1985, 53: 
22 Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 1980, 54-59: Հովհաննիսյան 2016, 87-89: Մես-

րոպ արք. Աշճյանն այդ հիշատակագրությունները հրապարակել է մասամբ՝ Աշճյան 
2001, 11-13: 

23 Հովհաննիսյան 2014, ԴԱՆ: 
24 Մինասեան 1971, 246-247: 
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Մեկ այլ Թուխ Մանուկ հայտնի է Միլակերտ գյուղում: Այս Ավետա-
րանը գրվել է Խաչատուր սարկավագի ձեռքով, գրության թվականն ան-
հայտ է, իսկ վայրը՝ անհասկանալի25: Շուրիշկան գյուղում, բացի հռչակա-
վոր Շուրիշկանի Ս. Բարսեղ Ավետարանից, հայտնի էր նաև Թուխ Մա-
նուկ Ավետարանը: Այն գրվել է ՌԼԶ (1587) թվականին, տեղն ու գրիչը ան-
հայտ են26: 

Մուշի Արտոնք գյուղում եղել է Թուխ անվանումով Ավետարան27, որի 
մասին ոչինչ չկարողացանք գտնել, հնարավոր է, որ Թուխ անվանումը  
եղել է կազմի գույնի կամ, գուցե, այրված լինելու պատճառով: 

Հ. Մարությանն իր հոդվածում դիտարկում է Հայաստանում բավա-
կանին տարածված «տան սուրբ» երևույթը: Ինչպես նշում է հեղինակը, 
«տան սրբերը» հաճախ լինում են Սուրբ գրքերը, մասնավորապես ավե-
տարանները, որոնց հաճախ կցվում են տերերի տոհմանունները28: Մա-
րությանի ենթադրությամբ՝ քանի որ տան սրբերի մեջ շատ են սուրբ ավե-
տարանները, որոնցից որոշները կոչվում են Թուխ Մանուկ, ապա հնա-
րավոր է, որ տան սրբերը կապված են Թուխ Մանուկների հետ29: Ամենևին 
չժխտելով, որ որոշ Թուխ Մանուկ կոչվող սրբավայրեր ժամանակին եղել 
են տան սրբեր, որոնց շնորհիվ հետագայում վերածվել են գյուղական 
սրբավայրերի, նշենք, որ բազմաթիվ Թուխ Մանուկներ ի սկզբանե եղել են 
հենց համայնքային սրբավայրեր: Մեզ այդպես էլ չհաջողվեց հայտնաբերել 
որևէ Թուխ Մանուկ սրբավայր, որն առաջացել է Թուխ Մանուկ Ավետա-
րանի հիման վրա: 

Շիրակի մարզի Քեթի գյուղում, որտեղ կա Թուխ Մանուկ մատուռ, 
ըստ գյուղացիների պատմածի, մի ժամանակ եղել է նաև Կոստիկենց 
Թուխ Մանուկ Ավետարանը. մատուռն ու Ավետարանը իրար հետ կապ-
ված չեն եղել:  Այս Ավետարանը բուժիչ զորություն է ունեցել, այժմ գտնվե-
լու վայրը հայտնի չէ30:  

                                                 
25 Մինասեան 1971, 301: 
26 Մինասեան 1971, 311-312: 
27  Լումայ 1899, Ա, 108: 
28 Մարության 2001, 341:   
29 Մարության 2001, 344:    
30 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան, Ավետիսյան 2017, ԴԱՆ: Այժմ այդ տոհմից մարդ չի 

ապրում գյուղում, միայն թոռները երբեմն գալիս են գյուղ: Նրանց տվյալները գյուղա-
ցիները չգիտեին: 
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Ս. Մանուկ Ավետարանները 
Հայաստանում հայտնի են մի քանի սրբավայրեր, որոնք կրում են Ս. 

Մանուկ անվանումը, քանի որ այդտեղ պահվել կամ հիմա էլ պահվում են 
Ս. Մանուկ անունով ավետարաններ:  

Ս. Մանուկ ավետարան սրբավայր կա Սառնաղբյուր գյուղում: Այն 
բուժիչ է և խափանում է վատ երազները: Չկարողացանք պարզել՝ Ավե-
տարանը տերերի մոտ է թե՞ ոչ, քանի որ մատուռի տերերը գյուղում չէին31: 
Նշենք, որ վատ երազ խափանելու զորություն են ունեցել Ախպարայի32 և 
Արճակի Թուխ Մանուկ սրբավայրերը33: 

Մեկ այլ Ս. Մանուկ Ավետարան սրբավայր հայտնի է Լեռնագյուղում: 
Այդ գյուղն այսօր գրեթե լքված է, սակայն մատուռը լավ խնամվում է տի-
րոջ կողմից: Ս. Մանուկ Ավետարանը և մնացած գրքերը գողացել են երկ-
րաշարժից առաջ, որոնք մինչ այժմ  էլ չեն գտել: Այս Ավետարանը բերվել  
է Բասենից: Ավետարանի սուրբը տեսիլքների մեջ երևում է սպիտակ 
հագնված, սպիտակամորուս ծերունու տեսքով34: 

Շիրակի մարզի Լեռնակերտ գյուղի Ս. Մանուկ Ավետարան սրբա-
վայրը հայտնի է իր զավակատու գործառույթով: Այդ սրբավայրում պահ-
վում է հնատիպ Նոր Կտակարան, որն էլ համարվում է զորավոր զավա-
կատու, և իր այդ զորության համար էլ կոչվում է Ս. Մանուկ: Սա, թերևս, 
առաջին դեպքն է, երբ հստակ բացատրվում է, թե ինչու է Սուրբ Գիրքը 
կոչվում Ս. Մանուկ. քանի որ մանուկներ է շնորհում: Լեռնակերտում կա 
երկու Թուխ Մանուկ սրբավայր. մեկը գտնվում է գյուղի դաշտերում, մյուսը՝ 
գյուղի վերին հատվածում և կոչվում է Ներսոյենց Թուխ Մանուկ: Ներսո-
յենց տոհմի ժառանգներից մեկը ապրում է գյուղում, և իրենց տանը պահ-
վում է ձեռագիր մի Ավետարան: Թեև Թուխ  Մանուկը կառուցել է Ավետա-
րանի տեր Ներսոն, սակայն նրա Ավետարանը կոչվում է Շեկ և կապ չունի 
Թուխ Մանուկի հետ: Այժմ Շեկ Ավետարանը գտնվում է բնակելի տնից  
առանձնացված սրբավայրում35: 

Հայտնի սրբավայր է Վարդենիսի Մխոյի տան Մանուկ Ավեդրանը: 
Այն հնատիպ Նոր Կտակարան է, որ բերվել է 1826-1828 թթ. Խոյից: Մանուկ 
                                                 

31 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան 2016, ԴԱՆ: 
32 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան, Գրիգորյան 2017, ԴԱՆ: 
33 Ավագյան 1978, 87: 
34 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան, Ավետիսյան 2017, ԴԱՆ: 
35 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան, Ավետիսյան 2017, ԴԱՆ: 
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Ավեդրանը պահվում է հացատանը՝ իր հին տեղում: Սուրբը երբեմն տե-
սիլքներում հայտնվում է սպիտակամորուս, սպիտակազգեստ ծերունու 
տեսքով: Մարդիկ ուխտի են գալիս Ավետարանին և բժշկվում36: 

Մեզ հայտնի ևս երկու Ս. Մանուկ սրբավայր կապված չեն եղել  
Ս. Մանուկ ավետարանների հետ: Մեկը գտնվում է Վարդենիկում37, մյուսը՝ 
Երևանում38:  
 

Թուխ Մանուկ Ավետարանների և Հիսուս Քրիստոսի կապը 
Յուրահատուկ մի սրբավայր է հայտնի Շիրակի մարզի Մեծ Սեպա-

սար գյուղում: Այն կոչվում է Ս. Մանուկ Խաչ և պատկանում է կաթոլիկ 
հայերին՝ «ֆրանկներին»: Սրբավայրում պահվում է Հիսուսի խաչափայտի 
մասնիկը, որն, ըստ ավանդության, Մեծ Սեպասար է բերել Վատիկանում 
սովորած մի քահանա, որին այն տվել է եղեռնից փրկված մի կին: Գյուղա-
ցիների պատմելով՝ եկեղեցիներից դուրս (իմա´ ժողովրդական սրբավայ-
րում) աշխարհում կա միայն երկու այսպիսի մասունք, որոնցից մեկն իրենց 
գյուղինն է: Սրբավայրը կոչվում է Ս. Մանուկ Խաչ, քանի որ այդտեղ է 
գտնվում խաչափայտի մասնիկը, իսկ Քրիստոս նաև Մանուկ է39: 

Քաջբերունիքի Նվնդի Նորշինա գյուղի մերձակայքում եղել է Մա-
նուկ Սուրբ Նշան անապատը, որը բավական հայտնի գրչական կենտրոն 
էր, որտեղ մասնավորապես սկսել են գրել 1390 թ. մի Աստվածաշունչ, իսկ 
1392 թ. մի Ավետարան40: Նշենք, որ հայտնի են երկու Թուխ Մանուկ 
Սուրբ Նշան սրբավայրեր, մեկը Կապաղակի գավառում՝ Ճալեթա Թուխ 
Մանուկ Սուրբ Նշանը41, մյուսը Վանում՝ Վանի Թուխ Մանուկ Սուրբ Նշա-
նը42, իսկ Տիգրանակերտում՝ Սադուգեղի Թուխ Մանուկ Սուրբ Խաչը43: 
Քանի որ Սուրբ Նշանը  վերաբերում է միայն Քրիստոսին, ապա Մանուկ 
անվան տակ պետք է հասկանալ հենց Հիսուս Քրիստոսին: 

                                                 
36 Գալստյան 2010, ԴԱՆ: Տեղեկության համար խորին շնորհակալություն եմ հայտ-

նում Հասմիկ Գալստյանին: 
37 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան 2013, ԴԱՆ: 
38 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան, Հակոբյան 2017, ԴԱՆ: 
39 Սիմոնյան, Հովհաննիսյան, Ավետիսյան 2017, ԴԱՆ: 
40 Ավետիսյան 2012, 227: Тер-Мовсесянъ 1902, 128. 
41 Ուրբաթագիրք և Տաղարան 1975, Մաղթանք առ սքանչէլագործ ս(ուր)բ նշա-

նասն... Կարապետյան 1982, 161:  
42 Լալայեան 1916, 198: 
43 Ինճիճեան 1806, 211: 
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Որոշ բանահյուսական նյութերում Հիսուս Քրիստոս անվանվում է 
Մանուկ Տղա: Մոքոս վեպում մի քանի անգամ հանդիպում է Մանուկ 
Տղան: Մի դեպքում Մանուկ Տղան դատելու է Ահեղ դատաստանի ժամա-
նակ44: Մյուս դեպքում քարայրում Քրիստոսի ծննդյան մասին պատմու-
թյան մեջ նա կրկին անվանվում է Մանուկ Տղա45: Նշենք նաև, որ Քյոռ  
օղլիի մասին պատումների մի տարբերակում նրա ամենահզոր օգնականն 
է Իսա Բալան (բառացի՝ Հիսուս Մանուկ)46: 

«Մանուկ Տղա ասելով՝ պետք է հասկանալ «տղա» - երեխա47 և 
«մանուկ» - պատանի, երիտասարդ48: Քրիստոս, որպես Մանուկ, ունի հա-
տուկ պատկերագրություն բյուզանդական և կաթոլիկ արվեստում՝ Հիսուս 
Էմանուէլ49: Էմանուելի ամենավաղ պատկերագրությունը Հայաստանում Ս. 
Ծնունդ մանրանկարն է (Քրիստոս Մանուկը՝ մանդորլայի մեջ, Ս. Աստվա-
ծածնի գրկում), որ կարված է եղել Էջմիածնի Ավետարանի վերջում և 
թվագրվում է VI դ.-ով50:  

Տղա Մանուկն արտահայտված է ոչ միայն բանահյուսության մեջ: 
Այսպես, Սասունի Դալհոր գյուղում եղել է Սբ. Տղամանուկ անվանու-
մով եկեղեցի51:  

Մեր դիտարկած՝ Ս. Թուխ Մանուկ կամ Ս. Մանուկ ավետարանների 
անվանումները, ամենայն հավանականությամբ, ինչպես նշեցինք կապված 
են այն փաստի հետ, որ Քրիստոս նույնպես անվանվում է «Մանուկ:  
Քանի որ ավետարանները հիմնականում պատմում են Քրիստոսի մասին, 
ապա մի խումբ պաշտվող ավետարաններ կարող էին ստանալ Ս. Մանուկ 
կամ Ս. Թուխ Մանուկ անունը:  

Որոշ Ս. Թուխ Մանուկ և Ս. Մանուկ կոչվող սրբավայրերը (որոն-
ցում չի եղել պաշտվող ավետարան) նույնպես, հնարավոր է, որ նվիր-
ված են Հիսուս Քրիստոսին: Հատկապես, եթե հաշվի առնենք, որ մեր 
կողմից գրանցված մի քանի դեպքերում ժողովուրդը պատմում է, որ  

                                                 
44 Մօքոս 1896, 27-28: 
45 Մօքոս 1896, 36: 
46 Քաուի, Հովհաննիսյան 2017, ԴԱՆ:  
47 Աճառյան 1979, IV, 412: 
48 Աճառյան 1977, III, 255: 
49 Лидов 2014, 54-60. 
50 Дурново 1979, 171. Mathews 1982, 199-215. Лидов 2014, 60. 
51 Պետոյան 2014, 14: 
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Թուխ Մանուկը Քրիստոսն է (Ալափարսի, Արևշատի, Մաստարայի, Նի-
գավանի Թուխ Մանուկ սրբավայրերը և այլն)52: Ինչպես տեսանք վերևում, 
Քրիստոսը՝ որպես Մանուկ արտացոլված է Մեծ Սեպասարի Ս. Մանուկ 
Խաչ սրբավայրի դեպքում ևս:  

 
Եզրակացություններ 
Ինչպես Թուխ Մանուկ սրբավայրերը, այնպես էլ Թուխ Մանուկ  

Ավետարան ուխտատեղիները, անվանումից բացի, չեն տարբերվում ժո-
ղովրդական մյուս սրբավայրերից իրենց տեսքով, կառույցով, ծեսերով, 
գործառույթներով, ուխտագնացություններով: 

Բացի Պուռնազի և Գովզի Թուխ Մանուկ ավետարաններից (երկուսի 
դեպքում էլ հայտնի չէ՝ որտեղ են պահվել) և Վարդենիկի ու Երևանի Ս. Մա-
նուկ սրբավայրերից (երկուսի դեպքում էլ ավետարան լինելու մասին խոսք 
չկա), մյուս դեպքերում սրբավայրը կոչվել է ավետարանի անունով: 
Այսինքն՝ Թուխ Մանուկ և Ս. Մանուկ սկզբում կոչվել է ավետարանը,  
հետո միայն` այդ հիմքով կառուցված սրբավայրը: 

Ավետարանը կոչվել է «Թուխ Մանուկ կամ «Ս. Մանուկ, քանի որ  
ավետարանները հիմնականում պատմում են Քրիստոսի երկրային կյանքի 
մասին, իսկ Մանուկը Քրիստոսի կայուն փոխանուններից է: 

Ինչպես ցույց են տալիս որոշ տվյալներ, ժողովրդի մեջ եղել են 
սրբավայրեր, որոնք նվիրված են եղել Քրիստոսին: Դրանք հիմնականում 
կոչվել են Տղամանուկ, իսկ Ս. Մանուկ և Թուխ Մանուկ որոշ սրբավայրեր 
ևս պետք է դիտարկել որպես Քրիստոսին նվիրված սրբավայրեր: Այս առու-
մով էլ Ս. Մանուկը և Տղամանուկը, մեր կարծիքով, կարող են ընդգրկվել 
Թուխ Մանուկ սրբավայրերի համալիրի մեջ: 
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Աճառյան Հ. 1979, Հայերեն արմատական բառարան, III, Երևան, «ԵՊՀ հրատ., 

635 էջ: 
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ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ ԱՎԵՏԱՐԱՆՆԵՐԸ  

 
Կարեն Հովհաննիսյան 

 
Ինչպես հայտնի է, Հայաստանում գոյություն ունեն «Թուխ Մանուկ  

անվամբ բազմաթիվ սրբավայրեր: Այդ անվամբ հայտնի են նաև մի քանի 
հրաշագործ ավետարաններ: Թուխ Մանուկ սրբավայրերից բացի, կան նաև 
մի քանի Ս. Մանուկ (Ավետարան) անվամբ սրբավայրեր, որոնցում պահվել 
կամ այժմ էլ պահվում են Ս. Մանուկ ավետարանները: Բացառիկ սրբավայր է 
Ս. Մանուկ Խաչը, որը գտնվում է Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար գյուղում և 
պատկանում է կաթոլիկ հայերին՝ «ֆրանկներին»: Այդ սրբավայրում պահ-
պանվում է Ս. Նշանի մասնիկը: 

Քաջբերունիք գավառի Նվնդի Նորշինա գյուղի մերձակայքում էր 
գտնվում Ս. Նշան Մանուկ անապատը: Հայտնի են երկու Թուխ Մանուկ Ս. 
Նշան, որոնցից մեկը՝ Կապաղակի գավառի Ճալեթա Թուխ Մանուկ Ս. Նշա-
նը, մյուսը՝ Վանի Թուխ Մանուկ Ս. Նշանը, իսկ Դիարբեքիրում հայտնի էր 
Սադուգեղի Թուխ մանուկ Ս. Խաչ սրբավայրը: Քանի որ Ս. Նշան – Ս. Խաչը 
վերաբերում է միայն Քրիստոսին, ապա Մանուկ անվան ներքո պետք է հաս-
կանալ հենց Հիսուս Քրիստոսին: 
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Բանահյուսական որոշ նյութերում Քրիստոս կոչվում է Մանուկ Տղա: 
Դիտարկված Թուխ Մանուկ կամ Ս. Մանուկ ավետարանները կոչվում էին 
Մանուկ, քանզի խորհրդաբանորեն կապվում են մանուկ Քրիստոսի հետ:   
Քանի որ ավետարանները հիմնականում պատմում են Քրիստոսի մասին,   
ապա ավետարանների տվյալ խումբը կարող էր անվանվել Ս. Մանուկ կամ   
Ս. Թուխ Մանուկ: Ժողովրդի մեջ եղել են սրբավայրեր, որոնք նվիրված են  
եղել Քրիստոսին: Դրանք հիմնականում կոչվել են «Տղամանուկ: «Ս. Մա-
նուկ և «Թուխ Մանուկ կոչվող որոշ սրբավայրեր ևս պետք է դիտարկել 
որպես Քրիստոսին նվիրված սրբավայրեր: 

Բանալի բառեր՝ Քրիստոս, Թուխ Մանուկ, Ս. Մանուկ, Ս. Նշան, Ավե-
տարան, սրբավայր, պաշտամունք: 

 
ЕВАНГЕЛИЯ "ТУХ МАНУК" 

 
Карен Оганнисян  

 
Как известно, в Армении существует множество святилищ под на-

званием Тух Манук. Но под этим названием известны также несколько  
чудодейственных евангелий. В Армении есть также святилища Св. Манук 
(евангелие), поскольку в этих святилищах хранились или по сей день хра-
нятся евангелия Св. Манук. Особо следует выделить святилище Крест Св. 
Манук, который находится в селе Большой Сепасар и принадлежит "фран-
кам" ‒ армянам-католикам. В этом святилище хранится частица Святого 
Креста.  

В районе села Нвнди Норшина гавара Каджберуник существовал 
скит Сурб Ншан (Святой Крест) Манук. Известны два святилища Тух Ма-
нук Сурб Ншан, один ‒ в гаваре Капалак – Тух Манук Сурб Ншан Чалета, 
другой ‒ в городе Ване – Тух Манук Сурб Ншан  Вана, а в Диарбекире был 
известен Тух Манук Сурб Хач (Святой Крест) Садугеха. Поскольку Святой 
Крест относится только к Христу, то под Мануком следует иметь в виду 
Иисуса Христа. В некоторых фольклорных материалах Христос именуется 
Манук Тга (ребенок). Рассмотренные нами евангелия Тух Манук или Св. 
Манук назывались Манук, поскольку они символически связаны с младен-
цем Христом. Так как евангелия в основном рассказывают о Христе, то дан-
ная группа святых евангелий могла называться Св. Манук или Св. Тух Манук.  
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Согласно некоторым данным, имелись святилища, посвященные 
Христу. Эти святилища в основном именовались Тгаманук, ряд святилищ 
Св. Манук и Тух Манук также следует рассматривать в качестве святилищ,  
посвященных Христу, ибо Манук ‒ это атрибутивное имя Христа.  

Ключевые слова ‒ Христос, Тух Манук, Св. Манук, Св. Крест, еван-
гелие, святилище, культ.  

 
"TUKH MANOOK" GOSPELS 

 
Karen Hovhannisyan 

 
It is a well-known fact that Tukh Manook is a name for many folk sanctuar-

ies. However some miraculous gospels also carry that name. There are several 
sanctuaries in Armenia called St. Manook Avetaran (gospel), because gospels car-
rying the name St. Manook are held or formerly were stored there. A special sanc-
tuary was investigated in Mets Sepasar, Shirak. It is called St. Manook Khach 
(cross) and belongs to the so-called franks – Catholic Armenians. A particle of Je-
sus’ cross is stored in the chapel. 

A monastery named Manook Surb Nshan (St. Sign) existed in Kajberunik 
province, Western Armenia, not far from the village Nevndi Norshina. Two sanctu-
aries Tukh Manook Surb Nshan are witnessed in the historical Armenia, one of 
them in the province of Kapaghak, the other – in Van city. There also was the St. 
Cross of Tukh Manuk in Sadugegh near Tigranakert. As far as the St. Sign relates 
exclusively to Christ, consequently just Jesus Christ must be connoted by the name 
Manook. In some folklore materials Jesus Christ is called Manook Tgha (child). The 
gospels we investigate have such names because they symbolically are connected 
with Jesus the Child. As far as gospels generally tell on the worldly life of Christ, a 
group of worshipped gospels could be called St. Manook or St. Tukh Manook. As 
some data indicate, there were folk worship places devoted to Christ. Mostly they 
were called Tghamanook, and thus at least some Tukh Manook chapels should be 
considered as dedicated to Christ as well, because Manook is a stable attribute-name 
of Christ.  
       Key words ‒ Christ, Tukh Manook, St. Manook, St. Cross, gospel, sanctuary. 
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Ներածություն 
2018 թ. սեպտեմբերին՝ Վանաձոր-Ալավերդի խճուղու լայնացման աշ-

խատանքների ժամանակ, Իգահատ միջնադարյան գյուղից հյուսիս-արևելք, 
Քոբայրի մերձակա երկաթուղային թունելից շուրջ 300 մ հյուսիս-արևմուտք 
նկատվել էին ինչ-որ շինության հետքեր, և այդ տեղամասում աշխատանք-
ները դադարեցվել էին1:  

Իգահատ գյուղատեղի ավերակները տարածված են Քոբայրավան-
քից շուրջ երկու կիլոմետր հյուսիս, պահպանվել են առանձին շինություն-
ների հետքեր, Գողգոթավանք եկեղեցին և մի քանի խաչքար: Հնագույն վի-
մագիր արձանագրությունը գրվել է 1211 թվականին, իսկ վերջինը` 1579-ին2: 
Տեղազննությունից և պեղումներից հետո պարզ դարձավ, որ այն եղել է 
Հայաստանի հյուսիսարևելյան խաղողագործական գոտու մի կարևոր մասը: 

 
Տեղանվան բնույթը 
Այգեհատ (Իգահատ, Իկըհատ) գյուղը «զայս անուն ընկալաւ սա ի 

դրից տեղւոյն, զի այգիք ցայս վայր գան, և ասդէն դադարին, ուստի ասա-
ցաւ այգեհատ...»3: 

                                                 
1 Հետազոտությունը կատարվել է ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի «Խաղողա-

գործության մշակույթը Հայաստանում. ավանդույթ և արդիականություն» (18T-6A221) 
թեմայի շրջանակներում: 

2 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 339: 
3 Ջալալեանց 1842, 102: 
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Քանի որ Իգահատին հարող այգիները վերջինն էին, դրանցից դե-
պի հարավ խաղող չէր աճում, հետևաբար ստացել է նման անվանում` իգի 
(այգի) և հատնել (վերջանալ) բառաբարդումից4: 

Նույն «իգի» արմատով տեղավայր կա նաև Իգահատից ոչ հեռու՝ 
Դեբեդի աջ ափին, Մարց գյուղի Իգատակ գյուղատեղը, որը հիշատակ-
վում է նաև «Ագադակ» ձևով մի խաչքարի5 և Դսեղի Ս. Գրիգոր վանքի 
գավթի արձանագրություններում6: Ագադակը ուշ շրջանում դառնում է Ի-
գատակ, տեղի բարբառում` Իքատակ7: 

«Այգի» բառի նախնական իմաստը որոշակիորեն նշանակել է միայն 
խաղողի այգի, խաղողի տունկ, որթ, վազ8: Որ «այգի» բառը վերաբերել է 
միայն խաղողի որթին, հստակորեն ապացուցում են միջնադարյան հայե-
րեն բազմաթիվ վիմական արձանագրություններ։ XI դ. մի արձանագրութ-
յունում, որ գտնվում է Դեբեդ գետի աջ ափին՝ Խոջակաձոր վայրում, 
հստակորեն տարբերակվում են խաղողի և այլ մրգերի այգիները. «ՇԼԵ թ. 
(1086), ես տէր Սարգիս, առաջնորդ սբ. ուխտիս Հաղբատայ... արկի եւ զայ-
գիս, տնկեցի եւ դրախտս զանազան մրգաբերօք, ի փառս սրբոյ Նշանին...»9:  

«Այգի» և այդ բառի բարբառային արմատներով բազմաթիվ տեղա-
նուններ կան պատմական Հայաստանի տարբեր վայրերում։  

Զարգացած միջնադարում տնտեսական այս ճյուղի կարևոր նշանա-
կության մասին են վկայում նաև բազմաթիվ վիմագիր արձանագրություն-
ները: Իգահատ գյուղատեղում գտնվող Գողգոթավանքի հյուսիսային պա-
տին փորագրված է. «Ես Ավէծս եւ Գոհարն, տվաք զմեր գնած էգո ջրի 
ներքեւ եկեղեցոյս...»10:  

Քոբեր. Թւին:ՈԼԵ: (1186) ես Խաչգունդս...գնեցի զբրտիս այգին եւ  
ետու ի սբ Կաթողիկես...11: 

Նույն բովանդակությամբ արձանագրություն կա նաև Քոբերի Կա-
թողիկե եկեղեցու արևմտյան մուտքից աջ, որտեղ հիշատակվում է, որ 
Արևշահն ու ամուսինը Բղաեթի Սբ. Կաթողիկեին են նվիրաբերել իրենց 
տնկած այգին12: Ակնհայտ է, որ այգին եղել է Իգահատում, որտեղ այժմ էլ 
նշմարվում են դրանց հետքերը` դարավանդների ու դրանց միջև գտնվող 
շինությունների ավերակների ձևով: 
                                                 

4 Հոբոսյան 2004, 84: 
5 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 414: 
6 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 373: 
7 Քալանթարյան 1975, 98: 
8  Աճառյան 1971, 166: 
9 Ղաֆադարյան 1963, 262-263։ 
10 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 342: 
11 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 353: 
12 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 345, 354: 
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XII-XIII դդ. խաղողագործությունն ու գինեգործությունն ունեցել են 
կարևոր տնտեսական նշանակություն: Հնագիտական ուսումնասիրութ-
յունների շնորհիվ ակնհայտ է, որ դրանք փաստագրվել են Արարատ-
յան դաշտում, Արագածոտնում, Լոռիում, Վայոց ձորում և այլ վայրերում: 

Երևանը հին ժամանակներից շրջապատված է եղել բազմաթիվ այ-
գիներով` Շահարի, Կոնդի, Դամիրբուլաղի, Դալմայի և այլն13: Մեծ համ-
բավ ունեին Դալմայի, Սարդարի, Նորքի և Նորագավիթի այգիները, որոնք 
եղել են այժմյան քաղաքի արևմտյան և հարավային մասերում14: 

Արագածոտնում ուսումնասիրվել են երկու խոշոր այգեգործական 
կենտրոններ` Թալինի Աշնակ գյուղի տարածքում և Աշտարակի Խոջաբա-
ղերում: Աշնակ գյուղից հյուսիս կան քարե ցանկապատերով բաժանված 
հողակտորներ, որոնց եզրերի մոտ պահպանվել են հարյուրավոր հնձաննե-
րի ավերակներ15: Մի քանի հարյուր հա խաղողի այգիների և հնձանների 
խիտ ցանցով է պատված Աշտարակի Խոջաբաղեր տարածքը, որը զար-
գացած միջնադարում եղել է խաղողագործական խոշոր կենտրոն16: Խո-
ջաբաղերում հայտնաբերված հնձանները թվագրվում են III-XIV դդ.17:  

XII-XIII դդ. հնձան է հայտնաբերվել նաև Տավուշի մարզի Կոթի գյու-
ղի «Բաբանց» գերեզմանոցի տարածքում միջնադարյան եկեղեցու պեղում-
ների ժամանակ18: Այգիների տարածքի մի անկյունում, առավելապես ցած-
րադիր մասերում, առկա են հզոր շարվածքով շինություններ՝ բազալտի 
տարբեր չափերի անմշակ քարերի շարվածքով: Այս երևույթը բնորոշ է 
Հայաստանի  գրեթե բոլոր այգեգործական գոտիներին19: 

Այգիներում կառուցված շինություններն ունեցել են մեկ մուտք և նա-
խատեսված են եղել որպես ժամանակավոր կացարան, որտեղ ապրել է 
այգետիրոջ ընտանիքի մի մասը ամռանն ու աշնանը, և գինու ստացման 
արտադրական համալիր` հնձան: Որոշ դեպքերում կացարանն ու հնձանը 
կառուցվել են առանձին: Նման կացարաններն ունեցել են պատերում  ար-
ված 1-2 խորշ, օջախ, ավելի սակավ` բուխարի: 

Իգահատին ավելի բնորոշ են այգիներում կառուցված շինություննե-
րը, որոնք ունեն երկու բաժանմունք` բնակելի և արտադրական: Բնակելի 
մասում՝ հավանաբար մուտքի մոտ, գիշերը կապել են գրաստը, որի մասին 
վկայում են տարածքում եղած անցքերով քարերը: 

                                                 
13 Երվանդ Շահազիզ 2003, 180: 
14 Հովհաննիսյան 2017, 71:  
15 Ասատրյան 2004, 47: 
16 Հարությունյան 2005, 23: 
17 Թումանյան 1993, 145: 
18 Հոբոսյան 2014, 193: 
19 Թումանյան 2008, 44: 
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Պեղումների արդյունքները 
 ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հնագի-

տական ջոկատը 2018 թ. նոյեմբերին փրկարարական պեղումներ կատա-
րեց Իգահատում: Ճանապարհի եզրին՝ դարավանդի ամենաբարձր մա-
սում, պահպանվել է շուրջ 10 մետր երկարության և 1,7 մ բարձր պատ: Այն 
շարված է աղեղի ձևով՝ հավանաբար լանջի ճնշմանը դիմակայելու համար: 

Պատի առջև պեղումներով բացվեց հնձանի առագաստ-ավազանը 
(4,20x1,15x0,95 մ), որի պատերը շարված են բազալտի միջին մեծության 
քարերով, ուղղված է արևելք-արևմուտք, հատակն ու պատերը սվաղված 
են կրաշաղախով: Պատերի և հատակի որոշ մասերում նկատելի են կրա-
շաղախի մոտ երկու սանտիմետր հաստության առանձին շերտեր: Դա 
վկայում է այն մասին, որ պարբերաբար հնձանի առագաստի ջրաթափան-
ցելիությունը կանխելու համար կրաշաղախի նոր շերտ է արվել՝ հինը թող-
նելով տեղում: Առագաստ-ավազանի հատակը թույլ թեքություն ունի դեպի 
հյուսիսարևելյան երկայնակի պատը, կենտրոնական մասում՝ հատակի տակ 
դրված կավե խողովակով խաղողի քաղցուն հոսել է տաքարի և կարասնե-
րի մեջ: 

Ավազանի հարավարևելյան երկայնակի պատի դիմաց՝ նրանից 0,9 մ 
հյուսիս-արևելք տեղադրված է կրաշաղախ պատերով տաքարը: Այն ունի 
1,70 մ խորություն, բերանի տրամագիծը՝ 0,50, հատակի մասում` 1,27, իսկ 
իրանի կենտրոնում` 1,25 մ է: Տաքարի հատակին 0,33 մ տրամագծով 
փոսրակ էր արված՝ գինու հասունացման ընթացքում առաջացող նստվածքի 
համար:  

Հողային աշխատանքների ժամանակ տաքարը մասնակիորեն խա-
թարվել էր, բարեբախտաբար նրա բազալտե կափարիչը չէր վնասվել:  
Նման կափարիչ հանդիպում է առաջին անգամ, կերտված է գեղարվես-
տական բարձր ճաշակով, ունի հարթ մակերես: Քարի կենտրոնական  
մասում՝ եզրին մոտ, ունի 0,27 մ երկարության ակոս, որով քաղցուն հոսել 
է տաքարի մեջ: Քարի կենտրոնում արված է 0,50 մ տրամագծով անցք,  
որ քարե կլոր կափարիչով փակվում էր: 

Տաքարը կամ հատակի տակի հորը գինու հայկական արտադրա-
կան կառույցների` հնձանների կարևոր բաղադրիչն էր, հայտնաբերվել են 
Երևանում, Գառնիում, Հավուց թառում, Երվանդաշատում, Սաղմոսավան-
քում, Քանաքեռում, Երևանում, Ջրվեժում, Արուճում և այլ վայրերում, լայն 
տարածում են ունեցել միջնադարյան Հայաստանում20: XIX դ. վերջին և 
XX դ. սկզբին Արագածոտնի որոշ գյուղերի խոսվածքում հայտնի էին շի-
րատուն ձևով, չնայած երբեմն այդպես անվանել են նաև հնձանի գուբը21: 
                                                 

20 Առաքելյան 1964, 157-158: 
21 Խալփախչյան 1961, 15: 
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Տաքարի դիմաց՝ հարավային կողմում, եղել է երկու կարաս, որոնցից 
պահպանվել էր միայն մեկի հատակի մասը: Տաքարից 1,60 մ հյուսիս-
արևմուտք պահպանվել է մեկ ամբողջական կարաս, որի բերանի տրամա-
գիծը 0,40 մ է, խորությունը` 1,40, շուրթի լայնությունը 0,08 մ: Այն ամբողջո-
վին պատված է շուրջ 10 սմ հաստության կրաշաղախի շերտով: Պահպան-
վել է նաև կարասի քարե կափարիչը, որն ունի 0,47 սմ տրամագիծ: 

Առագաստ-ավազանի պատին կից՝ տաքարից 0,75 մ հարավ, տե-
ղադրված է կավե օջախը, իսկ դրանց դիմաց` տարբեր չափերի հինգ կա-
րաս՝ ծածկված քարե կափարիչներով: Նման չափերի ավազանն ակնհայ-
տորեն ծառայել է խաղողը տրորելու և նույն ավազանում քաղցուն տրոր-
ված զանգվածի մեջ խմորելու համար: Հավանաբար այս հնձանում վե-
րամշակվել է սև խաղողի ինչ-որ տեսակ, քանի որ խաղողի սպիտակ տե-
սակներից նման եղանակով հնարավոր չէ գինի պատրաստել22:  

Խաղողի սև տեսակի ենթադրությունը հիմնավորվում է նաև հնձանի 
ավազանի ու տաքարի մոտ կառուցված բաց օջախի առկայությամբ: Ավա-
զանից դուրս եկող խողովակի դիմաց կառուցված է կրաշաղախ հարթակ, 
որի մեջ ակոսներ են արված: Դրանցից մեկը՝ կենտրոնականը, ուղիղ  գծով 
միացել է տաքարի վրա դրված բազալտե հարթակի ակոսին, որով էլ  
քաղցուն հոսել է: Հարթակին արված ակոսը ճյուղավորվում է դեպի ձախ 
ու աջ կողմերում դրված կարասները:  

Տաքարից հինգ մետր արևելք բացվեց ևս երկու կարաս, որոնցից 
մեկի տրամագիծը ամենալայն մասում 0,80 մետր էր, հատակին անցք էր 
արված, հավանաբար հեռացրել են կարասը լվացած ջրերը, որից հետո փա-
կել են փայտե խցանով: Այդ կարասի պատերի հաստությունն ընդամենը 
մեկ սանտիմետր էր: Դրանք կարծես թե տաքարի անմիջական մաս չեն, 
ավելի շատ մառան են հիշեցնում, սակայն ակնհայտորեն կից են հնձանին: 
Ուշագրավ է շինությունների ճարտարապետական հորինվածքը. 
դրանց զգալի մասը ընդգծված անկյուններ չունի: Լանջերին կից վերին 
պատերը նման լուծման շնորհիվ հավանաբար ավելի ամուր են և դի-
մագրավել են ճնշմանը: Նմանատիպ շինությունները, չնայած միջնորմներ  
չունեն, բայց ենթադրելի է, որ ունեցել են բնակելի և արտադրական բա-
ժանմունքներ: Դրանք կարող էին գտնվել նույն սրահում կամ բաժանվել 
քարե  կամ  փայտե միջնորմով: Կիսավեր  որոշ  շինությունների  պատերի 
ստորին մասերում դեռևս նշմարվում են հնձանների առագաստի կրաշա-
ղախ հետքերը: 
 

                                                 
22 Հոբոսյան 2011, 202: 
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Արտաքինից կլորավուն պատեր են ունեցել նաև Աշնակում պեղված 
հնձանները, որոնք միջնորմով բաժանվել են երկու կամ չորս մասի23: 

 Ճանապարհի կտրվածքում պեղված հնձանից շուրջ 100 մ հարավ-
արևմուտք պահպանվել է կիսավեր մի շինություն, որը քարաշար միջնոր-
մով բաժանվում է երկու մասի: Կառույցը գտնվում է թույլ թեքության լանջի 
վրա, ուղղված է հյուսիս-հարավ, շարված է ճեղքված բազալտի խոշոր և 
միջին չափի քարերով: Շինության մուտքը հարավային կողմից է: Առաջին 
բաժանմունքը հնձանն է, բարձրադիր, արևմտյան պատի տակ կառուցված 
է առագաստ-ավազանը: Այն ունի 2,1x1,2x1,05 չափեր, պատերը շարված 
են բազալտի փոքր չափի քարերով: Հատակն ու պատերը  կրաշաղախով 
սվաղված են: Շինությունը հավանաբար վերաբերում է XVI-XVII դարերին: 
Հետագայում, հավանաբար XX դ. երեսնական թվականերին՝ կոլեկտիվա-
ցումից հետո, այս հնձանի ավազանի ծավալը մեծացվել է՝ բարձրացվելով 
0,3 մ բետոնե պատով, իսկ քաղցուն հոսելու համար հատակին դրված խո-
ղովակի ելքը փակվել է: Այն վերածվել է պղնձարջասպի բուժական լուծույթ 
պատրաստելու ավազանի, որի պատերին դեռևս նկատելի են դրանց հետ-
քերը: Ավազանի դիմաց՝ դրանից դուրս եկող խողովակից աջ, 0,97 մ 
արևելք, կառուցված է կրաշաղախ պատերով տաքարը, որի բերանի տրա-
մագիծը 0,48 մ է: Խողովակից ձախ՝ 1,38 մ հյուսիս, տեղադրված է փոքր 
չափերի կարաս, որը կարող էր կատարել նաև գուբի դեր: Դրա մոտ՝ տա-
քարից 1,55 մ հյուսիս, կա ևս մեկ կարաս: 

Հնձան թիվ 3. գտնվում է առաջին հնձանից 32 մ հյուսիս-արևմուտք, 
ունի բավական յուրահատուկ ճարտարապետական հորինվածք: Շինութ-
յունն ունի գրեթե շրջանաձև հատակագիծ, մուտքը՝ հյուսիսարևելյան կող-
մից: Պատերը շարված են խոշոր և միջին չափի քարերով, աչքի է ընկնում 
այն բանով, որ ոչ մի անկյուն չունի: Պատերի հաստությունը մուտքի մա-
սում 1,3 մետր է, իսկ մուտքի լայնությունը` 1,10 մ: 

Շինության հարավարևելյան մասում կառուցված է կրաշաղախ առա-
գաստը (2,3x1,4x0,42 մ): Առագաստի հյուսիսարևելյան կողմում 0,35 մ 
բարձր պատով առագաստը բաժանվում է սրահից: Պատի կենտրոնական 
մասում՝ հատակին դրված խողովակով քաղցուն հոսել է դիմացը թաղված 
կարասի մեջ, որի խորությունը 1,15 մ է, բերանի տրամագիծը` 0,30 մ: Այս 
կարասից դեպի արևմուտք, արևմտյան պատի գոգավորությանը համա-
պատասխան, աղեղնաձև շարած են տարբեր տարողության վեց կարաս-
ներ՝ ծածկված քարե կափարիչներով:  

Լոռու մարզի Շնող գյուղի շրջակա մի քանի հնավայրերում 2009-
14 թթ. պեղվել է հինգ նմանատիպ հնձան24: 
                                                 

23 Ասատրյան 1989, 93:  
24 Հոբոսյան 2011, 201-203: 
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Իգահատ գյուղատեղից դեպի հյուսիս՝ Դեբեդի ձախափնյա լանջին, 
որոշ ընդհատումներով, այգիները շարունակվել են մինչև Սանահին կայա-
րան: Դրանք պատկանել են Օձուն գյուղի բնակչությանն ու վանական հա-
մալիրներին, որոնք վկայվում են նաև վիմագիր արձանագրություններով: 

Օձուն, Ս. Նշան եկեղեցի. «Թվին :ՈԼԵ: (1186) ես` Աշոտ, գնեցի զՏե-
րունի այգին...եւ ետու ի Սբ. Նշանս...»:25 

Օձունի Հոռոմայր հուշարձանախմբի «Սարգսի» եկեղեցի. «...Ես` 
Սասնէս... եւ ամուսին իմ Մամքան, միայբանեցաք սբ. Նշանիս եւ տվաք 
զՈւձնայ այգին... ի թվի :ՉԻԳ: (1274)»26: Ուշագրավ է, որ վիմագրում հիշա-
տակված այգին գտնվել է հենց Օձունում: 

Նույն հուշարձանի խաչքարերից մեկի պատվանդանին գրված է. 
«Ես` Առաքելս...ետու ի հայրենի գանձագին այգոյն, որ է Գունդանց, զիմ 
բաժինն` ի սբ. Նշանս…արկի եւ զմատնարկն, շինեցի տակռպետոց…»:27 
«Տակառպետոց» բառը կարող է ունենալ հնձան իմաստ և հավանաբար ա-
ռաջացել է տաքար իմաստից:28  

Հողային տարաբնույթ աշխատանքների ժամանակ Օձունի այգինե-
րի տարածքում հայտնաբերվում են շինությունների հետքեր և հողում թաղ-
ված առանձին կարասներ, վկայություն այն բանի, որ գինին պահեստավո-
րել են նաև այգիներում29: 
 

Եզրակացություն 
Այսպիսով, այս պեղումներով բացահայտվեց մի կարևոր իրողութ-

յուն, որ Լուռու մարզի այս տարածքում՝ Դեբեդի ձախափնյա բարձրադիր 
լանջին, XIII-XIV դարերում խաղողագործությունն ու գինեգործությունը 
տնտեսական կարևոր նշանակություն են ունեցել: Տեղազննությամբ պարզ-
վեց, որ Իգահատի միջնադարյան այգիների ընդհանուր տարածքը (միջին 
բարձրությունը` 850 մ) 20-25 հեկտար է՝ փռված Դեբեդի ձախափնյա 
արևելահայաց լանջին: Նման դիրքը խաղողի այգու համար ամենից 
նախընտրելին է: Լանջի երկարությամբ այսօր էլ պահպանվել են չոր շար-
վածքով բազմաթիվ բազալտի անմշակ բեկորներով շարված պատեր: 
Դրանց բարձրությունը որոշ հատվածներում հասնում է  մինչև երեք մետ-
րի: Ըստ տեղանքի թեքության՝ դրանց հեռավորությունը միմյանցից հաս-
նում է 5-20 մետրի: Լանջն ի վեր ձգվում են միջինը մեկ մետր հաստութ-
յամբ այգեմիջյան ցանկապատեր, որոնք  շարված են երկարությամբ կան-

                                                 
25 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 299: 
26 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 304: 
27 Դիվան հայ վիմագրության 2012, 300-301: 
28 Ավագյան 311-313: 
29 Վավերագրեր 2  2001, 61:  
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գուն դիրքով բազալտե խոշոր քարերով, իսկ դրանց միջև՝  մանր քարերի 
լիցքով: Առանձին այգիների միջև եղած սահմանային ցանկապատերն  
ունեցել են նաև տարածքից հավաքած քարերը տեղավորելու նշանակութ-
յուն: Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ այդ տարածքը կարող էր հասնել 
4-5 հազ. քմ-ի: 

Այն եղել է Հայաստանի հյուսիսարևելյան խաղողագործական գոտու 
մի կարևոր մասը, որն ընդգրկում է Թումանյանի, Նոյեմբերյանի, Իջևանի 
և Բերդի 500-1000 մ բարձր տարածաշրջանները:  

Փաստագրվեց ևս մեկ անգամ, որ IX-XIII դդ. Բագրատունյաց թագա-
վորության տարիներին Հայաստանում տնտեսական կյանքը, այդ թվում՝ 
խաղողագործությունն ու գինեգործությունը, ծաղկում ապրեց30: 
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30 Арутюнян 2005, 59: 
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մարտահրավերները գիտական նստաշրջան (զեկուցումների թեզիս-
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199-211: 

Հովհաննիսյան Ն., Եսայան Ա., Բոբոխյան Ա., Դալլաքյան Մ., Հոբոսյան Ս., 
Գասպարյան Բ. 2017, Հայկական խաղող և գինի, Գասպարյան Բ., Դա-
նիելյան Ա., Հոբոսյան Ս., Հովհաննիսյան Ն. (խմբ.), Երևան, «Անտա-
րես» հրատ., 431 էջ: 

Ղաֆադարյան Կ. 1963, Հաղբատ. Ճարտարապետական կառուցվածքները և 
վիմական արձանագրությունները, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ.,  293 էջ: 

Շահազիզ Երվանդ 2003, Հին Երևանը, Երևան, «Մուղնի» հրատ., 271 էջ: 
Սարգիս Ջալալեանց 1842, Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, աշխա-

տասիրութեամբ Սարգիս վարդապետի Ջալալեանց, միաբանի վանաց 
Սանահնի, ի 1841 ամի, մասն Ա, Տփխիս, 235 էջ: 

Քալանթարյան Ա. 1975, Նոր նյութեր Թումանյանի շրջանի պատմական հու-
շարձանների վերաբերյալ, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, N 
9, Երևան, էջ 93-99: 

Քաջբերունի 2001, «Բազմամիլիոն ժառանգություն» ձեռագիր, Վավերագրեր 2, 
Ա. Ղազիյան, Ա. Քալանթարյան (կազմ.), Երևան, «Մուղնի» հրատ., էջ 
47-115: 

Арзуманян П.Р. 1973, Плодоводство и виноградарство Армянской ССР, Ереван, 
"Айастан", 346 с. 

Арутюнян А. 2005, Очерки истории виноградарства и виноделия древней и 
средневековой Армении, Ереван, "Принтинфо", 120 с. 

 
 

ԳԻՆԵԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԿԵՆՏՐՈՆ ԼՈՌԻՈՒՄ 
 

Սուրեն Հոբոսյան, Անի Սարատիկյան 
 

Միջնադարյան Իգահատ գյուղի ավերակները գտնվում են Լոռու մարզի 
Քոբայրի վանական համալիրից շուրջ մեկ կիլոմետր հյուսիս: Բնակավայրի 
հարող թեք լանջին՝ շուրջ 20-25 հա տարածքում, նկատելի են լանջի երկա-
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րությամբ ձգվող այգիների դարավանդներ և առանձին շինություններ, որոնք 
եղել են ժամանակավոր կացարաններ ու գինու արտադրական համալիրներ` 
հնձաններ: Վանաձոր-Ալավերդի խճուղու լայնացման աշխատանքների ժա-
մանակ (2018 թ.) այդ տարածքում նկատվել էին շինության հետքեր: Հնա-
գիտական պեղումներով պարզվեց, որ թեք լանջին գտնվող շինությունը XIII-
XIV դդ. հնձան է, որը ժամանակին կառուցվել է այգու ցածրադիր մասում: 
Հնձանի առագաստ-ավազանի պատերը շարված են բազալտի միջին մեծության 
քարերով՝ ուղղված արևելք-արևմուտք, հատակն ու պատերը սվաղված են 
կրաշաղախով: Ավազանից 0,9 մ հյուսիս-արևելք տեղադրված է կրաշաղախ 
պատերով տաքարը, որի հատակին 0,33 մ տրամագծով փոսրակ էր արված՝ 
գինու հասունացման ընթացքում առաջացող նստվածքի համար: Խաղողի 
քաղցուի հորը` տաքարը, ուներ գեղարվեստական բարձր ճաշակով կերտված 
բազալտե կափարիչ, որը հնագիտական պեղումներում հանդիպում է առաջին 
անգամ: Այն ունի հարթ մակերես, կենտրոնում արված 0,50 մ տրամագծով 
անցք և եզրին մոտ ունի 0,27 մ երկար ակոս, որով քաղցուն հոսել է տաքարի 
մեջ: Պեղումներով հայտնաբերվեց XIII-XIV դդ. գինու արտադրության կենտ-

րոն, որով հաստատվում է վիմագիր արձանագրությունների վկայություններն 
այն մասին, որ խաղողագործությունն ու գինեգործությունը այս տարածքում 
միջնադարում ունեցել են տնտեսական կարևոր նշանակություն:  

Բանալի բառեր՝ խաղող, կարաս, հնձան, վիմագիր արձանագրություն-
ներ, հուշարձան, բնակավայր, եկեղեցի: 

 
НОВОВЫЯВЛЕННЫЙ ЦЕНТР ВИНОДЕЛИЯ В ЛОРИ 

 
Сурен Обосян, Ани Саратикян 

 
Развалины села Игаат Лорийского марза находятся примерно в од-

ном километре к северу от монастырского комплекса Кобайр. На крутом 
склоне, вплотную к поселению, на площади около 20-25 гектаров сохра-
нились остатки построек и террас – виноградников, временных жилищ и  
винодавилен. Согласно эпиграфическим надписям, виноградарство в ука-
занном регионе имело огромное значение. В результате раскопок 2018 г. 
на территории средневекового селища Игаат, около монастырского комп-
лекса Кобайр, на левом берегу реки Дебед была найдена давильня XIII-
XIV вв. Напротив юго-восточной стены бассейна давильни (4,2x1,15x0,95м) 
находится резервуар для виноградного сусла (такар) со стенами с извест-
ковой обмазкой и глиняный очаг. Здесь же были найдены пять глиняных 
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сосудов-карасов разных размеров. Базальтовая плоская крышка такара 
(0,98x0,88x0,21м) с отверстием в центре (0,50м) имеет канавку длиной 
0,27м для стока жидкости в такар и глиняные емкости.  

Таким образом, в XIII-XIV вв. в Лорийском марзе виноградарство и 
виноделие имели важное экономическое значение. Впервые подобный 
хозяйственный центр был обнаружен в 2009-2013 гг. на территории сел 
Шнох и Техут. 

Ключевые слова  виноград, карас (сосуд), яма-давильня, эпигра-
фические надписи, памятник, поселение, церковь. 

 
 

A NEW WINERY CENTER IN LORI 
 

Suren Hobosyan, Ani Saratikyan 
 

The village of Igahat in Lori Marz is located about one km north of the ca-
thedral complex of Kobayr. In a nearby settlement of 20-25 hectares on a steep 
hillside one can find ruined buildings and structures that have been preserved to 
some degree. In these temporary settlements one can find wine presses for the 
production of wine. In the Middle Ages viticulture played very important role in the 
overall economy. In 2018, rescue excavations were carried out in Igahat, as a result 
of which a foundry of the XIII-XIV centuries was found. In front of the south-
eastern wall of the press (4.2x1.15x0.95 m) there was the press-pit with walls made 
of limestone mortar, a clay hearth and five clay vessels of various sizes. The pit-
press had a flat cover made of basalt (0.98x 0.88x0.21 m). This type of stone cov-
er was discovered for the first time. In the central part of the stone, closer to the 
edge, a groove of 0.27 m long was hollowed out, along which the crashed grape 
juice flowed down into a pitcher.  

As a result of these excavations on the high mountain slope of the Debed 
River in Lori the important economic role of viticulture and winemaking in XIII-XIV 
centuries was revealed.  

Key words  grapes, pit-press, wine pitcher, epigraphic inscriptions, mon-
ument, settlement, church. 
 

 
 



 
 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ 
 
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԻԼԻՑԻԱՅԻ ԴՊՐՈՑԻ 

ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ (1919-1920 ԹԹ.) 
 

1918 թ. մայիսի 28-ին Հայաստանը վերականգնեց իր անկախությունը: 
Հիմնվեց Հայաստանի Հանրապետությունը: Հիմնադրման առաջին իսկ օրից 
հայկական պետությունը հայտնվեց ծանր դրության մեջ: Նորաստեղծ իշխա-
նության առջև հայտնվեցին բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնցից էր ներքին 
կարգուկանոնի հաստատումը: Այս հիմնահարցը լուծելու նպատակով Ներքին 
գործերի նախարար Արամ Մանուկյանը1 1918 թ. սեպտեմբերի 16-ին կառավա-
րությանն է ներկայացնում միլիցիայի մասին օրենքի նախագիծը, որն արժանա-
նում է հավանության2: Առաջնահերթ հիմնախնդիրներից էր միլիցիան արհես-
տավարժ կադրերով ապահովելը, սակայն այն հանդիպում է լուրջ խոչընդոտ-
ների: Նորաստեղծ իրավապահ մարմնում ընդգրկվում են նախկին զինվորա-
կաններ ու քաղաքացիական անձինք, որոնց զգալի մասը որևէ գաղափար չու-
ներ իր իրավունքներից ու պարտականություններից: Այդ ամենի հետևանքով 
առաջանում է կադրերի զգալի հոսունությունը: Միլիցիայի աշխատակիցները 
կարող էին առանց վերադասին տեղյակ պահելու, ինքնագլուխ լքել ծառայութ-
յան վայրը3: Բանը հասավ նրան, որ Երևանի կենտրոնական բանտի արտա-
քին հսկողությունը ուժեղացնելու նպատակով ուղարկված 6 միլիցիոներներից 
4-ը ինքնակամ լքեցին իրենց հանձնարարված պահակակետը: Իրավապահնե-
րից ոմանք կատարում էին հանցագործություններ: Կարելի փաստել, որ միլի-
ցիայում ծառայել ցանկացողներին այնքան էլ խիստ չէին ստուգում, ուստի 
այնտեղ հայտնվում էին պատահական, երբեմն էլ բարոյապես անկայուն   
տարրեր4: 1920 թ. հունվարի 28-ին ՆԳ նախարարությունը կառավարության 
քննարկմանն է ներկայացնում 100 հոգուց բաղկացած հրամկազմ ունեցող 

                                                 
1 ՀՀ ՆԳ մարմինների գործունեության մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Վիրաբ-

յան Վ.Հ., Հայաստանի Առաջին Հանրապետության Միլիցիան և Ներքին գործերի 
նախարարությունը (1918-1920 թթ.), Երևան, 2003: 

2 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրութ-
յուններ: 1918-1920 թթ.: Գլխավոր խմբագիր և կազմող՝ Ա. Վիրաբյան, Երևան, 2014, էջ 28: 

3 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 106, թ. 8, 20, 21, 27 շրջ.: 
4 Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություն-

ները: 1918–1920 թթ: Գլխավոր խմբագիր և կազմող՝ Ա. Վիրաբյան, Երևան, 2010, էջ 213: 
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սահմանապահ միլիցիա կազմակերպելու առաջարկությունը5, սակայն չի պար-
զաբանվում, թե նրանք ինչպիսի իրավունքներ ու պարտականություններ պետք է 
ունենան, և արդյո՞ք նրանց համար կազմակերպվելու են դասընթացներ: 

Նորակազմ միլիցիան կարիք ուներ հմուտ և գաղափարապես նախա-
պատրաստված աշխատակիցների: Օրինակ կարող էր ծառայել Նախիջևանի 
միլիցիայի պետ Գարեգին Նժդեհը, որի մասին դրվատանքով է խոսում Հայ-
կական դիվիզիայի պետ, գեներալ Մ. Սիլիկյանը6: 

ՆԳ ղեկավարությունը քաջ գիտակցում էր, որ միլիցիայի աշխատակից-
ների համար անհրաժեշտ էր կազմել ուղեցույց կամ կանոնադրություն7, որով 
նրանք կկարողանային առաջնորդվել ծառայության ընթացքում: Հիմնահարցը 
որոշ չափով լուծելու համար ծառայության են ընդունում ցարական իշխանութ-
յան տարիներին ոստիկանությունում ծառայած անձանց8: Նման հնարավո-
րություն ստեղծվում է միայն Քառյակ միության երկրների պարտությունից հե-
տո՝ 1919-1920 թթ.: Առաջին քայլը կատարվում է 1919 թ. մայիսի 5-ին, երբ ՀՀ 
ՆԳ նախարար Ռ. Տեր-Մինասյանի հրամանով մայրաքաղաքի միլիցիան 
Երևանի ինքնավարության ենթակայությունից անցնում է ՆԳ նախարարութ-
յան ենթակայության տակ9, որից անմիջապես հետո ՆԳ նախարարի կողմից  
ուղարկվում է քաղաքային միլիցիայի գործունեությունը կարգավորող՝ 27 հոդ-
վածից կազմված կանոնադրություն10: Նախատեսվում էր այն հրատարակել  
առանձին գրքույկով, որը լինելու էր յուրաքանչյուր միլիցիոների մոտ: Գրքույկի 
վրա փակցված էր լինելու իրավապահի լուսանկարը, նրա ազգանունը և բնա-
կության հասցեն11: 

                                                 
5 Վիրաբյան Վ.Հ., Հայաստանի Հանրապետության Պետական անվտանգության 

համակարգի ստեղծումը և գործունեությունը (1918-1920 թթ.), Երևան, 2006, էջ 206: 
6 Տե՛ս Սահակյան Ռ., Սարգսյան Ռ., Անօրինական զենքի և զինամթերքի շրջա-

նառության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (1918-1920 թթ.). Պատ-
մաբանասիրական հանդես, Երևան, 2019, № 2, էջ 106: 

7 Ոստիկանության գործունեությունը կարգավորող առաջին ժամանակավոր կա-
նոնադրությունը կազմվել է Վանի հայկական նահանգապետությունում. տե՛ս Հայկական 
ոստիկանության կազմակերպումը և գործունեությունը Վանի նահանգապետության 
շրջանում (1915 թվականի մայիսի 8-հուլիսի 17). Փաստաթղթերի և նյութերի ժողո-
վածու, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Ռ.Օ. Սահակյանի, Երևան, 2008: 

8 Տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ), ֆ. 201, ց. 2, գ. 103, թ. 31: 
9 Հայաստանի աշխատաւոր, Երևան, 13 յունիսի 1919, № 70: 
10Հայաստանի աշխատաւոր, Երևան, 13 յունիսի 1919, № 70: 
11 Հայաստանի աշխատաւոր, Երևան, 13 յունիսի 1919, № 70: 
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Ինքնին, վերը նշված կանոնադրությունը բավարար չէր իրավապահ 
մարմնի աշխատակիցների առօրյա գործունեության համար, ուստի 1919 թ. 
հունիսի 8-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը կառավարությանը 
ներկայացնում է «Դատա-ոստիկանական դասընթացքների» կանոնադրութ-
յունը12, որի պարապմունքները տեղի էին ունենալու 1919 թ. հուլիսի 15-ից 
մինչև հոկտեմբերի 15-ը: 

Դասընթացների նպատակն էր կրթել միլիցիայի աշխատակիցներին,  
որոնք իրենց գործունեությամբ կառաջնորդվեն քրեական օրենսգրքի համա-
պատասխան հոդվածների համաձայն13 և կծանոթանան իրենց իրավունքնե-
րին ու պարտականություններին: Դասընթացների հսկողությունն իրականաց-
նելու էր Երևանի շրջանային դատախազի օգնականը (տեղակալը): 

Դասընթացներում ուսանելու համար միլիցիայի պետի կողմից ընտրվե-
լու էին 20 միլիցիոներ, որոնք պետք է լինեին «անբիծ վարքի տէր»14, բացի հա-
յերենից, տիրապետեին ռուսերենի և թուրքերենի: Ուսման տևողությունը լինե-
լու էր երեք ամիս: Դասընթացի ժամանակ նախատեսվում էր ունկնդիրներին 
նախնական տեղեկություններ տալ պետական ու քրեական իրավունքից, քրեա-
կան դատավարության կանոնագրքի 250-261-րդ հոդվածներից15, ուսուցանել 

                                                 
12 ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 16, թ. 370, 372-373: Տե՛ս նաև Սահակյան Ռ., Սարգսյան Ռ., 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իրավապահ համակարգի կադրերի պատ-
րաստման պատմությունից (1919 թ.). Բանբեր հայագիտության, Երևան, 2019, № 1, 
էջ 221-224: 

13 Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ն դեռևս չէր ընդունել սահմանա-
դրություն՝ խորհրդարանը 1918 թ. դեկտեմբերի 6-ին ընդունում է «Նախկին ռուսա-
կան կայսրութեան օրէնքների գործադրման մասին Հայաստանի տերրիտորիայի 
վրայ» օրենքը, համաձայն որի, Հայաստանի տարածքում ժամանակավորապես գոր-
ծում են նաև նախկին կայսրության օրենքները. տե՛ս Հայաստանի խորհրդարանի 
հաստատած օրէնքները: 1918-1919 թթ., մաս Ι, Երևան, 1919, էջ 27: 

14 Սահակյան Ռ., Սարգսյան Ռ., Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իրա-
վապահ համակարգի կադրերի պատրաստման պատմությունից (1919 թ.). Բանբեր 
հայագիտության, Երևան, 2019, № 1, էջ 222: 

15 Ցավոք, փաստաթղթում չի ասվում, թե նշված հոդվածները որ՞ կանոնագրքից 
են, որոնք թվով 5-ն են. տե՛ս Судебные уставы. 20 ноября 1864 года. С изложением 
рассуждений, на коих они основаны. Часть первая, СПб., 1866, Судебные уставы. 
20 ноября 1864 года. С изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть 
вторая, СПб., 1866, Судебные уставы. 20 ноября 1864 года. С изложением рассуж-
дений, на коих они основаны. Часть третья, СПб., 1867, Судебные уставы. 20 ноя-
бря 1864 года. С изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть четвертая, 
СПб., 1867, Судебные уставы. 20 ноября 1864 года. С изложением рассуждений, на 
коих они основаны. Часть пятая, СПб., 1867 http://civil.consultant.ru/sudeb_ustav/ 
(16.08.2019): 
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Անդրկովկասի պահակային (պարեկապահակային) ծառայության կանոնա-
դրությունը, Երևանի դատախազի հրահանգները և ՀՀ կառավարության ըն-
դունած օրենքների համապատասխան հատվածները16: 

Դասընթացն ավարտած միլիցիոներին շնորհվելու էր «Ι կարգի միլի-
ցիականի կոչում»17: Այն դեպքում, եթե ունկնդիրը չէր կարողանում հանձնել 
քննությունները, համապատասխան թույլտվության դեպքում, նրան հնարավո-
րություն էր տրվելու դրանք վերահանձնել քննությունները: Միաժամանակ  
նախատեսվում էր Հայաստանի 14 գավառներում կազմակերպել միլիցիոներա-
կան 6-ամսյա դասընթացներ18: Սակայն, դասընթացները չկայացան ո՛չ  Եր-
ևանում և ո՛չ էլ գավառներում. թե որո՞նք էին դրա պատճառները, այդպես էլ 
մնաց անհայտ: 

1919 թ. սեպտեմբերի 2-ին ֆրանսիական բանակի ռազմական ոստիկա-
նության՝ ժանդարմերիայի լեյտենանտ Ռուբեն Պապիկյանը19 ներկայացնում է 
Երևան քաղաքի ոստիկանության համար նախատեսված ժամանակավոր կա-

                                                 
16 Սահակյան Ռ., Սարգսյան Ռ., Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իրա-

վապահ համակարգի կադրերի պատրաստման պատմությունից (1919 թ.). Բանբեր 
հայագիտության, Երևան, 2019, № 1, էջ 222: 

17 Սահակյան Ռ., Սարգսյան Ռ., Հայաստանի Առաջին Հանրապետության իրա-
վապահ համակարգի կադրերի պատրաստման պատմությունից (1919 թ.). Բանբեր 
հայագիտության, Երևան, 2019, № 1, էջ 222: Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո 
վերացվեցին զինվորական և ոստիկանական բոլոր աստիճանները: Միլիցիայի աշ-
խատակիցների համար սահմանվել էին հետևյալ կոչումները՝ միլիցիայի պետ, օգնա-
կաններ, տեղամասային միլիցիայի պետեր, ավագ միլիցիոներներ և միլիցիոներ-
ներ, տե՛ս Сборник указов и постановлений Временного правительства, вып. № 1, с. 
186: Նույն համակարգը հաստատվեց նաև ՀՀ-ում. տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 123, 
թ. 6-10: Հավանաբար, հասկանալով, որ կոչումների նախկին համակարգը որոշակի 
խթան էր ոստիկանների համար, որքան հնարավոր է, բարեխիղճ կատարելու պար-
տականությունները և բարձրանալու ծառայողական աստիճաններով, ուստի որոշ-
վեց սահմանել «1-ին կարգի միլիցիական» կոչումը, որով դասընթացը ավարտած 
իրավապահները ինչ-որ կերպ կտարբերվեին իրեն ծառայակիցներից: Հարկ ենք 
համարում նշել, որ միլիցիայի հեծյալ ստորաբաժանումներում պահպանվում է ժան-
դարմերիայի ավագ ենթասպայական՝ վախմիստր զինվորական կոչումը. տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 
201, ց. 2, գ. 105, թ. 54: 

18 Հ.Հ.Գ., Կառավարութեան որոշումներ. Կառավարութեան յուլիս 17-ի նիստը, 
Աշխատանք, 24 յուլիսի 1919, № 48: 

19 Ռ. Պապիկյանը 1919 թ. մայիսին ղեկավարել է Ադանայի ոստիկանական տե-
ղամասերից մեկը. տե՛ս Կիլիկիա, Ատանա, 18 մայիսի 1919, № 35: 
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նոնադրություն20: Նույն թվականի սեպտեմբերի 11-ին էլ նա նշանակվում է  
Երևանի միլիցիայի պետ21: 

Ռ. Պապիկյանի ներկայացրած կանոնադրության համաձայն, մայրաքա-
ղաքում ծառայություն պետք է կատարեին շուրջ 200 միլիցիոներ: Ծառայութ-
յան կարող էին ընդունվել 20-25 տարեկանները, որոնք ֆիզիկապես առողջ էին 
և առնվազն գրել-կարդալ գիտեին: Նախատեսվում էին ուսումնական դասըն-
թացներ, որոնց տևողությունը կարող էր լինել 3-ից 5 ամիս: Նրանց դասա-
վանդվելու էին հետևյալ առարկաները՝ «պետության կառուցվածքը, «օրենս-
դրություն և «իրավապահ մարմինների (դատարան, դատախազություն) փոխ-
հարաբերությունները և իրավունքները: 

Սակայն Ռ. Պապիկյանի առաջարկած կանոնադրությունը այդպես էլ 
մնաց թղթի վրա, որևէ գործնական քայլ չկատարվեց իրավապահներին իրենց 
իրավունքներին ու պարտականություններին ծանոթացնելու և մասնագիտա-
կան հմտություններ ուսուցանելու համար: Ինքնին հասկանալի է, որ նման 
դեպքերում հանցավորությունը ավելի հանդուգն ու լկտի ձևով է դրսևորվում. 
նույնիսկ զինված հարձակումներ էին կատարվում անգամ զինված ուժերի թի-
կունքային ստորաբաժանումների վրա, և զոհվում էին ոչ միայն շարքայիններ, 
այլև՝ սպաներ, ինչպես, օրինակ, փոխգնդապետ Կոնդրիկովսկին, գեներալ 
Չումարովը22: 

1919 թ. դեկտեմբերի 4-ին ՆԳ նախարարի պաշտոնակատար Սարգիս 
Մանասյանի հրամանով միլիցիայի դպրոցի ղեկավար ու դասատու է նշա-
նակվում Զոհրապ Բագրևանդյանը23: Նրան հանձնարարվում է իրականացնել 
համապատասխան կազմակերպչական աշխատանքները, կատարել ունկնդիր-
ների և դասատուների ընտրությունը, կազմել դասավանդման ծրագիրն ու  
ժամաքանակը: Միաժամանակ, նրան տեղեկացնում են, որ հրահանգվել է 
Երևանի միլիցիայի պետ Ռ. Պապիկյանին և պաշտոնատար այլ անձանց 
աջակցել վերը նշված խնդիրների լուծման համար24: 

                                                 
20 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 123, թ. 6-10: 
21 Ժողովուրդ, 24 սեպտեմբերի, 1919, Երևան, № 104: Այդ պաշտոնը նա վարում 

է մինչև 1920 թ. ապրիլի վերջերը. տե՛ս Ժողովուրդ, 29 ապրիլի 1920, № 69: 
22 ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 1, գ. 26, թ. 81 և շրջ.: Տե՛ս նաև Ժողովուրդ, 1 փետրվարի, 1920, № 20: 
23 ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 236, թ. 6: 
24 ՀԱԱ, ֆ. 201,  ց. 2, գ. 236, թ. 1-2: 
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Զ. Բագրևանդյանը կազմում է հաստիքացուցակ և դասավանդվող առար-
կաների ցանկը, ընտրում է դասատուների25: Չնայած վերջինիս կատարած 
զգալի աշխատանքներին, ցավոք, դպրոցը այդպես էլ չի գործում:  

Ստորև ներկայացնում ենք Զ. Բագրևանդյանի կողմից գրված փաստա-
թուղթը, որտեղ նա բացատրում է, թե ինչու է հրաժարվում միլիցիայի դպրոցի 
ղեկավարի պաշտոնից, և թե ինչ պատճառներով այդպես էլ իրականություն 
չդարձավ ուսումնական հաստատության կայացումը: Փաստաթուղթը պահ-
պանվում է Հայաստանի ազգային արխիվում, տպագրվում է առաջին անգամ՝ 
ուղղագրական և կետադրական որոշ շտկումներով, սակայն ոճը պահպանե-
լով: Փաստաթղթի վերնագիրը մերն է: Մեր միջամտությունները կատարվել  
են ուղղագիծ փակագծերով: 

 
 

N 1 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԻԼԻՑԻԱՅԻ ԴՊՐՈՑԻ ՂԵԿԱՎԱՐ Զ. ԲԱԳՐԵՎԱՆԴՅԱՆԻ 
ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐԸ ՆԳ ՆԱԽԱՐԱՐ Ռ. ՏԵՐ-ՄԻՆԱՍՅԱՆԻՆ  ՄԻԼԻՑԻԱՅԻ ԴՊՐՈՑԻ 

ՉԿԱՅԱՆԱԼՈՒ ԵՎ ԻՐ ՊԱՇՏՈՆԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌԻ ՄԱՍԻՆ 
 
N 24 
 

26 փետրվարի 1920 թ. 
[Երևան] 

 
4.XΙΙ.[19]19 ինծի առաջարկուած միլից[իայի] դպրոցի մը կազմութիւնը 

անկարելի եղավ գործնականացնել պաշտօնական մարմիններու յայտնի կամ 
քողարկւած չկամութեամբ: 

Համարատւութիւն չպիտի ընիմ, ոչ ալ պատմութիւն: Բայց կուզիմ քանի 
մը կէտեր բնօրոշել միտքս հիմնաւորելու համար: 

Աշխատութեանս սկզբի օրերուն կարելի եղած էր Բ. քաղաքամասի մէջ 
սենեակ մը գտնել դպրոցական անհրաժեշտ առարկաներով, ուր պիտի տեղա-
ւորուէին 70-80 աշակերտներ: 
 
 
 

                                                 
25 Ավելի մանրամասն տե՛ս Սահակյան Ռ., Սարգսյան Ռ., Հայաստանի Առաջին 

Հանրապետության իրավապահ համակարգի կադրերի պատրաստման պատմու-
թյունից (1919 թ.). Բանբեր հայագիտության, Երևան, 2019, № 1, էջ 224-228: 
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Ι-20-ին դասաւանդութիւնը հազիւ սկսած՝ թելադրու[թեամբ] ադմինիստ-
րացիայի Պ[արոն] Տեսչէն26 անցեալ և ատնեի* կարգադրութիւններու մասին 
զեկուցում տալ իրեն: Ես իրաւասու մարմնի այս հետաքրքրութիւնէն աւելի քան 
խրախուսւեցայ այն պատրանքով, թէ դժւարութիւնները պիտի բաժնւին և դպրո-
ցական կազմը լրացնելու համար պիտի տրուէր կարևոր դիտողութիւններ: 

Բայց անակնկալ Պ[արոն] Տեսուչը նախ իմ գտած իրաւագետի մասին 
Ձեր անունով առարկելէ վերջ յետագայ շաբաթներու ընթացքին չկարողացաւ 
յաջորդ մը նշանակել, նմանապէս աշակերտներու 50-էն 30-ի, 30-էն 50-ի, 50-էն 
100-ի փոխելու կարգադրութիւնները վարչական դժուարութիւնները աւելի մի-
լիցիական կազմերու հետ անհամաձայնութիւններու դուռ բացաւ, կարծէս 
տրւած հրամանները իրականութիւնը կանտեսէին կամ միայն ատեն բոլոր  
շահագրգռուող կողմերուն էին տրուէր! 

Եւ աւելին, Երևանի խճողուած դրութիւնը անկարելի դարձուց իմ անհա-
տական ջանքերովս 100 աշակերտի համար դիւրութիւններ ունեցող շէնք մը 
ապահովել, կարծիմ վարչական և օրենսդրական աջակցութիւնէ զրկուած 
Բագրևանդեանի մը համար եղածը եթե ոչ նախատեսուած, առնուազն բնա-
կան էր: Ես անյաջողութեանս բոլոր պատասխանատւութիւնը անպայման աւե-
լի իրաւասու և բարձր մարմիններու, բայց մանաւանդ ադմինիստրացիայի պ. 
Տեսչին կը վերագրէի, եթէ այժմ համոզուած լինէր, թէ անոնք դպրոցի դերը 
գնահատած և կազմութեանը անկեղծօրէն համամք գտնուած լինէին: 

Պ[ա]ր[ոն] Նախարար, ենթադրութիւն չէ, որ կընիմ, դէպքերը իրաւունք 
կուտան ինծի շեշտելու այս ուղղութեանը մէջ այսպէս շաբաթներ ամբողջ որ-
պէս հասարակ միջնորդ փողոցներ թափառելէ վերջ, երբ կարողացայ գտնել 
դպրոցի համար յարմար քանի մը շէնք և ընտանիքներ տեղափոխելու համար 
անհրաժեշտ սենեակներ, անկարելի եղաւ օգտագործել, որովհետև պ[արոն] 
Տեսուչը կամ հեռաւորութիւնը կամ մեծութիւնը կառարկէր: 

Եւ, սակայն, ադմինիստրացիայի ներքին միտքը, իմ ջանքերուս մասին՝ 
ընդհանուր անտարբերութիւնը այն ատեն միայն որոշակի պարզւեցաւ, երբ 
շարունակական դիմումներէս ալ ևս նեղացած կըսէր. «…Ես սկզբունքով դէմ 
եմ դպրոցի այս ձև կազմութեան, կուզեմ հիմնական բան մը ընել…», 
«…27 Խնդիրը ձգձգելու բուն պատճառը պիւտճէի չգոյութիւնն է, որով պա-
տասխանատւութիւնս իմս է և ես չուզիր որ կուժը գլխուս կոտրի», թէ վերջա-
պէս ես ոչ մէկ միջոց ունիմ դպրոցի հարցը լուծելու և բան մը չեմ կարող ընել: 

                                                 
26 Նկատի ունի ՆԳ նախարարության Ադմինիստրացիայի և միլիցիայի բաժնի 

տեսուչ Տրդատ Տրդատյանին, որն այդ պաշտոնում է նշանակվել 1919 թ. սեպտեմբերի 
18-ին. տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 450, թ. 5: 1920 թ. մայիսի 6-ին Տ. Տրդատյանը ներ-
կայացրել է իր հրաժարականը. տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 450, թ. 16: 

* Փաստաթղթում բառն այսպես է գրված. գուցե՝ ատենի: 
27 Կախման բոլոր կետերը փաստաթղթինն են՝ Ռ.Ս., Ռ.Ս.: 
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Պ[ա]ր[ոն] Նախարա՛ր, բացատրութիւնները աւելորդ են: Պ[ա]ր[ոն] Տես-
չին այս անվերապահ յայտարութիւնները ինծի համար, դպրոցի կազմութեան 
և այդ ուղղութեամբ իմ ջանքերուս դէմ ծառացած պատահական կամ կողմնա-
կի նկատուող բոլոր դժւարութիւնները, մտածւած և սիստէմաթիք գործունէու-
թեան մը հետևանքներ լինելու պաշտօնական խոստովանութիւնն են: 

Հանգամանքներու այս դասաւորութեանը մէջ կը մնայ 15 օր կեանք ունե-
ցող դպրոցին վերաբացումը անկարելի համարելով ինքզինքս նկատ[ելով] 
հրաժարած և ցաւ կը յայտնեմ, որ պաշտօնական մարմնի մը հանդէպ իմ 
վստահութեանը մէջ այնքան միամտօրէն շահագործուէր եմ: 

 
 
 

Խորին հարգանքներով՝ 
Զօհրապ Բագրևանդեան [ստորագրություն] 

Մակագրություններ՝ «[շտամպ] 27[փետրվարի] 1920, N 2249», «Խոսել 
Լևոնեանի հետ նոր տեսչի մասին, 27/2 [1920]», «Կցել Բագրևանդեանի գործին», 
«К делу 2/ΙΙΙ [1920]»: 
ՀԱԱ, ֆ. 201, ց. 2, գ. 236, թ. 12 և շրջ.: Բնագիր: Ձեռագիր: 
 
 
 

ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
Պատմական գիտությունների դոկտոր 

 
ՌՈՍՏՈՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  

Տնտեսագիտության թեկնածու 
 
 

 



 
 

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
 

АРАРАТ АГАСЯН, Потери армянского изобразительного и приклад-
ного искусства на территории Османской империи (от гамидовских погро-
мов до наших дней), Ереван, "Гитутюн", 2018, 94 с. (на арм. яз.) 

 
В сознании каждого армянина 

геноцид 1915 года, как и предшест-
вующие ему притеснения, погромы и 
массовые убийства армян в эпоху прав-
ления Абдул-Гамида, ассоциируются, 
в первую очередь, с общенациональ-
ной трагедией истребления армянско-
го народа и потерей исторической ро-
дины. Уничтожение культурного нас-
ледия оставалось в тени этих двух гло-
бальных трагических исторических со-
бытий, поставивших под угрозу ис-
чезновения само понятие армянский 
народ. Между тем именно культурное 
наследие было на протяжении веков 
той единственной действенной си-

лой, которая объединяла армян, живущих на территории Западной Армении, 
Киликии и других армянонаселенных областей Османской империи – в  
"теле" другого народа и другой религии – и помогала им чувствовать себя 
и оставаться единым народом. 

Значение монографии Арарата Агасяна заключается в том, что в ней 
разрозненные, хотя и многочисленные, свидетельства о трагических судь-
бах национальных духовных святынь армянского народа на территории 
Османской империи на рубеже ХIХ и ХХ веков обобщены и представлены 
в контексте конкретных исторических событий. Собранные воедино, они 
убедительно доказывают, что уничтожение культурного наследия армян не 
носило случайный, стихийный и грабительский характер. Это был целена-
правленный стратегический план по ликвидации всех следов пребывания 
армянского народа на своей исторической родине. 
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А. Агасян последовательно разворачивает целостную картину уни-
чтожения памятников культуры армян: религиозных центров с их архи-
тектурными сооружениями, библиотеками, скрипториями, сокровищницами, 
особо и неоднократно подчеркивая значение монастырских комплексов 
как универсальных культовых, образовательных, научных, художественных 
и музейных, а также своего рода издательских и типографских центров; 
древних иллюстрированных рукописей и книг, хранящихся в духовных 
центрах, библиотеках национальных школ и частных собраниях; предметов  
декоративно-прикладного искусства – церковной утвари из золота и се-
ребра, ковров и карпетов, вышивки, резных деревянных изделий, драго-
ценностей, имеющих огромную историческую и художественную ценность; 
могильных памятников, надгробий и хачкаров.  

Автор не позволяет себе голословных высказываний, оценок и за-
ключений. Книга изобилует именами, названиями, статистическими дан-
ными, выдержками из разнохарактерных исследований, воспоминаний, 
дневников, журнальных и газетных статей, устных рассказов и свиде-
тельств. Сдержанный и страстный авторский голос перемежается с голо-
сами жертв и палачей, свидетелей и соучастников, пастырей и паствы, об-
разованных людей и маленького бесправного, беззащитного человека.  

Особого упоминания заслуживает то высокое чувство глубочайшего 
уважения к национальной истории, культуре и человеческой жизни, с ко-
торым Арарат Агасян нанизывает на канву повествования названия насе-
ленных армянами областей, губерний, городов, сел, деревень и местечек, 
названия разрушенных, разграбленных, сожженных и поруганных армян-
ских монастырских комплексов, церквей, часовень, молельных мест и хач-
каров, растерзанных книг и рукописей – сохраняя их, тем самым, для бла-
годарной и скорбной памяти потомков. Автор поименно называет предста-
вителей армянского духовенства, ученых, писателей, педагогов и общест-
венных деятелей, словом и делом пытавшихся противостоять напору  го-
сударственной машины Османской империи, и лаконичным очерком их 
деятельности, выдержками из их воспоминаний и писем наполняет текст 
монографии живым дыханием времени. 

С особым интересом, как рассказ об уникальной человеческой судьбе, 
читаются страницы, посвященные истории спасения отдельных рукописей.  
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Безусловным достоинством книги является поднятая автором и глу-
боко изученная им чрезвычайно важная проблема, остающаяся обычно в 
тени глобальной трагедии геноцида: потери светского искусства западных 
армян. Определяя роль, которую сыграли армянские художники и скуль-
пторы в турецком искусстве нового времени, Арарат Агасян справедливо 
полагает, что потери западноармянского искусства конца XIX – начала XX 
века исчисляются не только погубленными жизнями, но и нерожденным 
или утерянным творчеством. Многие из армянских художников погибли, 
спасшиеся стали странниками в поисках убежища, и только единицы  
смогли вернуться к полноценному творчеству. Время сохранило для по-
томков в лучшем случае отдельные разрозненные произведения, а часто ‒ 
лишь имена. Автор останавливается на драматических судьбах творцов, 
выживших в горниле геноцида. Огромное впечатление производят сле-
дующие одно за другим предложения, в которых названия стран и горо-
дов отмечают вехи скитальческого пути творческого человека, жизнь ко-
торого пришлась на время слома национальной истории.  

Именами западноармянских писателей, поэтов, артистов, музыкан-
тов, художников и скульпторов открывает Арарат Агасян первые страницы 
монографии. "Вспомним их имена", – призывает он читателей, завершая 
свой труд этим же своеобразным посвящением. 

Каждым словом своей книги Арарат Агасян транслирует читателю 
мысль о том, что память о потерях национального изобразительного и 
прикладного искусства на территории Османской империи должна войти в 
сознание и сердце каждого современного армянина и что каждый из нас 
должен знать и помнить имена талантливых представителей своего народа 
вне зависимости от того, насколько полно состоялась их человеческая и 
творческая жизнь. 

 
АЛИС НЕРСИСЯН 

Кандидат искусствоведения  



 
 

ԱՎԵՏԻՍ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Վան-Վասպուրականի կրոնամշակու-
թային կյանքը և պետականության ստեղծման փորձը (1908-1918), Սուրբ 
Էջմիածին, «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ., 2018, 308+8 էջ: 

 
Հայոց աշխարհի նշանավոր ու 

տարածքով ամենամեծ նահանգը՝ Վան- 
Վասպուրականը, բնորոշվում է իր կեր-
տած պատմությամբ, մշակույթով և, մաս-
նավորապես, մշակութային եզակի ար-
ժեքներ ունեցող կրթական հզոր կենտ-
րոններով, կրթական-մշակութային ակա-
նավոր գործիչներով:  

XIX դարավերջին և XX դարի  
սկզբին Վան-Վասպուրականը իր պատ-
մաաշխարհագրական դիրքով ու պատ-
մական հուզախռով իրադարձություննե-
րով առանձնանում էր Արևմտյան Հա-
յաստանի վեց նահանգների մեջ: Այդ 
ժամանակաշրջանի Վան-Վասպուրակա-
նի վերաբերյալ ուշագրավ աշխատութ-

յուն է հրատարակել պատմական գիտությունների թեկնածու Ավետիս Հա-
րությունյանը: Գիրքը տպագրվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակ-
չական խորհրդի երաշխավորությամբ: 

Ուսումնասիրությունը բաղկացած է ներածական խոսքից, երկու ծավա-
լուն  գլուխներից: Առաջին՝ «Մշակութային կյանքը, հոգևոր-եկեղեցական և 
կրոնական հարաբերությունները Վան-Վասպուրականում (1908-1917 թթ.) 
գլխում քննության են առնվում և համակողմանիորեն մեկնաբանվում բազմա-
շերտ բնույթի հարցեր, որոնք վերաբերում են մշակութային և կրթական կյան-
քի աշխուժացմանը, Վանում «նորսերնդական շարժմանը, հոգևոր-կրոնա-
կան հարաբերություններին, ընդհանուր եկեղեցական կյանքին, Աղթամարի 
կաթողիկոսությունը կողոպտելու խնդրին, Վանում ծավալված կաթոլիկական 
և բողոքական քարոզչությանը, ինչպես նաև Վասպուրականի ձեռագրական 
անգին հարստություններին և Մեծ եղեռնի տարիներին այդ ձեռագրերի 
փրկության գործին: 

Հեղինակը փաստառատ և վավերագիր տվյալներով ներկայացնում է 
Վան-Վասպուրականի պարբերական մամուլը, կրթական գործի դրվածքը, 
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դպրոցական բազմապիսի հաստատությունների, մանկապարտեզների, ազ-
գային ընկերությունների գործունեությունը, որբանոցներում տիրող իրա-
վիճակը: 

Ըստ առկա տվյալների, Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախ-
օրյակին Վանի նահանգում կար 56 դպրոց. Վան քաղաքում և շրջաններում՝ 
22, Լիմ-Կտուցում՝ 3, Աղթամարի ենթակայության տակ՝ 31 դպրոց: Սակայն, 
այլ աղբյուրների տեղեկությունների համաձայն, Վանի կրթօջախների քանակը 
ավելի շատ է եղել: Ընդհանուր առմամբ, ժողովրդական կրթության համար 
Վասպուրականում ծախսվում էր տարեկան 8.045 օսմանյան լիրա, որից 300-ը 
նվիրում էր ամերիկյան միսիոներությունը, 377 լիրան վճարում էր կառավա-
րությունը, մնացած գումարը հատկացնում էր ինքը՝ հայ ազգաբնակչությունը: 
Բարձրագույն կրթությունը Վանի վիլայեթում իրագործում էին երկու վարժա-
րաններ՝ աղջիկների՝ Սանդուխտյան և տղաների՝ Հայկազյան կեդրոնականը:  

Ըստ գրքում ներկայացված տվյալների, եթե 1860 թ. Վան քաղաքում 
կար ընդամենը 1000 դպրոցական աշակերտ, ապա 1908-1914 թթ. աշակեր-
տության թիվը հասնում էր 5000-ի: Իսկ Վանի նահանգի աշակերտության  
թիվը Առաջին աշխարհամարտի նախօրյակին հասնում էր 6200-ի, 5500-ը՝ 
տղա, 700-ը աղջիկ (էջ 42-43): 

Հեղինակը հայության կրթական գործի դրվածքը համեմատում է Վանի 
վիլայեթում ապրող այլազգիների կրթական վիճակի հետ (թուրքեր, ասորի-
ներ, քրդեր, չերքեզներ, հրեաներ, գնչուներ) և նշում, որ նրանցից դպրոցներ 
ունեին միայն թուրքերը, ասորիները և հրեաները, այն էլ՝ խիստ սահմանա-
փակ քանակով: Ճշմարտությունն այն է, որ մահմեդական բնակչության  
շուրջ 95%-ը անգրագետ էր: Չնայած ժողովրդի սոցիալական ծանր վիճակին, 
այնուամենայնիվ, Վանի հասարակության բոլոր խավերի մեջ սևեռուն ուշա-
դրություն կար ուսուցիչների նկատմամբ: Վ. Մալեզյանին ուղղված նամակնե-
րից մեկում հետևյալն է շեշտադրվում. «Երկարատև ստրկությունը որուն են-
թարկվեցան հայրենիքը, մասնավորապես Վանը… շատ ու շատ այլասերված է 
հայուն նկարագիրը, մեր ժողովուրդը այժմ պետք ունի առողջ գիտակցությամբ 
և անաղարտ բարոյական հեղինակությամբ օժտված առաջնորդներու՝ շուտով 
կազմակերպելու համար… Այս անհրաժեշտ պետքը գոհացնել… կարելի է 
միայն վարժարաններու և ուսուցչության միջոցով մասնավորապես: Ուսուցչի 
գործիքը, երբ կրնա հաշտեցնել կրթականին հետ հասարակային աշխատու-
թյունը, ազգին համար մեծագույն բարիքն է» (էջ 50-51): 

Աշխատության կարևոր ու շահեկան բաժիններից մեկը նվիրված է  
Վանի նահանգում պատմահնագիտական, ազգագրական և բանասիրական 
հետազոտություններին: Այնտեղ գտնվող մեծ քանակի պատմական, հնագի-
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տական հուշարձանները ուսումնասիրելու նպատակով XX դարասկզբին Վան-
Վասպուրական են գնացել մի շարք փորձառու, անվանի ազգագրագետներ ու 
հնագետներ, ինչպես, օրինակ, շվեյցարացի Լեոպոլդ Ֆավրը, Երվանդ Լալա-
յանը, Հովսեփ Օրբելին, գերմանացի Վալտեր Բախմանը, Նիկողայոս Մառը, 
Աշխարհաբեկ Քալանթարը, Նիկողայոս Ադոնցը և ուրիշներ, որոնց գործու-
նեության արդյունքները Ավ. Հարությունյանի ուսումնասիրության մեջ  արտա-
ցոլվում են փաստական տվյալներով:  

Աշխատության երկրորդ գլխում («Պետականության վերականգման 
փորձը Վանում (1917-1918 թթ.)) քննության են առնվում շատ կարևոր հիմնա-
հարցեր: «1917 թ. ռուսական Փետրվարյան հեղափոխության արձագանքները 
Վան-Վասպուրականում և Վանի շրջանային վարչության գործունեությունը 
(1917 թ. մարտ-նոյեմբեր)», «Կովկասյան ռազմաճակատի քայքայումը և Վան-
Վասպուրականի պաշտպանության հարցը (1917 թ. հոկտեմբեր-1918 թ. հուն-
վար), «Վանի նահանգային ինքնավար Կոմիսարության՝ հայկական նորան-
կախ կառավարության հռչակումը և գործունեությունը», «Ինքնապաշտպանա-
կան մարտերը Վան-Վասպուրականում (1918 թ. փետրվար-մարտ), «Վան-
Վասպուրականի ազգաբնակչության վերջին՝ 1918 թ. մարտյան գաղթը, պե-
տականության անկումը և նահանգի դատարկումը, «Վասպուրականի գնդե-
րի մասնակցությունը Սարդարապատի 1918 թ. հերոսամարտին - ահա սույն 
ենթաբաժիններում որոշակիորեն գնահատվում և նորովի իմաստավորվում  
են հայ հանրությանն այնքան հուզող այդ դարաշրջանի ճակատագրական 
իրադարձություններին առնչվող հարցերն ու հարցականները: 

Հեղինակը շրջանառության մեջ է դրել նոր փաստեր, կարևորել նոր 
իրողություններ: Շարադրանքից հստակ երևում են Վանի հայության առջև 
ծառացած խնդիրների ու տագնապների վիթխարիությունն ու գրեթե անհաղ-
թահարելիությունը, որոնք առաջացել էին ռուսական Փետրվարյան հեղափո-
խությունից հետո, երբ ռուսական զորքերի զանգվածային դասալքության 
պատճառով կազմալուծվեց ու դատարկվեց Կովկասյան ռազմաճակատը: 
Արևմտահայ և արևելահայ գործիչները Վանի հայության հետ միասին ան-
երևակայելի ճիգերի, ջանքերի, նաև կորուստների գնով կարողացան որոշ 
ժամանակով կայունացնել իրավիճակը և կազմակերպել Վան-Վասպուրակա-
նի ինքնապաշտպանության գործը: Նման պայմաններում հերոսական քայլ էր 
Վանի նահանգային ինքնավար Կոմիսարության՝ հայկական նորանկախ կա-
ռավարության հռչակումը և գործունեությունը՝ թեկուզ և կարճաժամկետ: 
Ուժերի տենդագին կազմակերպումից հետո կանոնավորվեցին Վասպուրակա-
նի զինական ուժերն ու վարչական մեքենան: Սակայն իրադարձությունների 
հետագա զարգացումը խիստ աննպաստ էր: Էրզրումի անկումով ծանր ի-
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րավիճակ ստեղծվեց նաև Վան-Վասպուրականի համար. նա փաստորեն 
կտրվում էր արտաքին աշխարհից: Վանի հայության նահանջը դառնում էր 
անխուսափելի անհրաժեշտություն: Թշնամու ուժերը մի քանի անգամ գերա-
զանցում էին հայկական զինյալ ուժերին: Սակայն միայն թվաքանակի մեջ  
չէր խնդիրը, և այդ առումով տեղին է Վանի շրջանային վարչության անդամ  
Հ. Մանուկյանի դիպուկ բնութագրումը. «Հայութիւնը չի կրնար կազմակերպ-
ւիլ, և այդ է իր միակ դժբախտութիւնը: Ահա ղեկավար շրջան մը Վանի մէջ. 
ո´չ մէկ ջանք, միջոց մը, ո´չ մէկ, ո´չ ձեռնամխութիւն, թէլէֆոն տալ և առնել՝ 
ահա բոլորը. Դժբախտ ենք և պիտի կոտորւինք…» (էջ 282):    

Ավ. Հարությունյանը, քաջատեղյակ լինելով այդ ժամանակահատվածում 
ընթացող դեպքերի ու իրադարձությունների ողջ ընթացքին ու մանրամաս-
նություններին, իր շարադրանքի մեջ հավատարիմ է մնում պատճառա-
հետևանքային կապերի գիտականության սկզբունքներին և ներկայացնում 
տեղի ունեցած ողբերգության մեխանիկան՝ դետալ առ դետալ, փաստ առ 
փաստ, մեծ առ մանրուք: Պատմական դաժան իրողությունները չեն քողարկ-
վում և չեն թաքցվում ընթերցողից, որքան էլ դրանք դառն ու դժնի լինեն: 

Այդպիսով, անաչառ պատմաբանը ընթերցողի առջև բացում է Վան-
Վասպուրականի հայության 1918 թվականի մարտյան աղետաբեր նահանջի 
ոդիսականը, նահանջ, որը վերջինը եղավ: 

Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի դժբախտ ու մութ էջերը լուսա-
բանող և բացահայտող այս արժեքավոր աշխատությունը հույժ ուսանելի է և 
արդիական հարցեր ու հարցադրումներ է առաջադրում ոչ միայն հիմնահար-
ցին գիտակ մասնագետներին, այլև ընթերցող լայն հանրությանը:      

 
             

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ      
Պատմական գիտությունների թեկնածու  

 
 

  
 



 
 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԼՐԱՏՈՒ 
 

«ԿՈՄԻՏԱՍԸ ԵՎ ԻՐ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 

150-ԱՄՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻՆ 
 

Սույն թվականի սեպտեմբերի 26-ից հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցավ   
«Կոմիտաս» ամենամյա միջազգային գիտաժողով-փառատոնը, որը նվիրված 
էր Կոմիտաս Վարդապետի ծննդյան 150-ամյակին։ Վերջինիս անունը ընդգրկված 
է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ «Հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 
2018-2019 թվականների օրացույցում»: 

Հոբելյանական՝ «Կոմիտաս» միջազգային գիտաժողով-փառատոնի գի-
տական նստաշրջաններն անցկացվեցին ս.թ. հոկտեմբերի 8-10-ին, Գերմա-
նիայի Դաշնային Հանրապետությունում: Գիտաժողովի կազմակերպիչներն 
էին՝ Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտը (ԿԹԻ), Գերմանիայի Դաշնային 
Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը, 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Բեռլի-
նի Հումբոլդտի համալսարանը և Հալլե-Վիտենբերգի Մարտին Լյութերի հա-
մալսարանը։ Գիտաժողովին մասնակցեցին գիտնականներ, ընդհանուր առ-
մամբ, յոթ երկրներից՝ Հայաստան, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Ուկրաի-
նա, Կանադա, Ռուսաստան: 

Հոկտեմբերի 8-ին «Կոմիտասը և իր ժառանգությունը» միջազգային 
գիտաժողովի բացման առիթով Հումբոլդտի համալսարանի Երաժշտագիտութ-
յան և մեդիա հետազոտությունների ինստիտուտի մասնաշենքում Կոմիտասի 
հուշատախտակի առջև ծաղիկներ խոնարհեցին։  

Գիտաժողովի նիստերը գումարվեցին նույն համալսարանի հանդիսութ-
յունների դահլիճում։ Բացման խոսքով հանդես եկան Գերմանիայի արտաքին 
գործերի նախարարության պետքարտուղար Անտյե Լեենդերթսեն, Գերմա-
նիայի Դաշնային Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության ար-
տակարգ և լիազոր դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի և սպորտի նախարար, պատմական գիտությունների թեկնածու (պ.գ.թ.) 
Արայիկ Հարությունյանը, Բեռլինի Հումբոլդտի համալսարանի Երաժշտա-
գիտության և մեդիա հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, դոկտոր, 
պրոֆ. Սեբաստիան Քլոթցը, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն, 
արվեստագիտության թեկնածու (ա.գ.թ.) Նիկոլայ Կոստանդյանը: Բեռլինի 
Հումբոլդտի համալսարանի նախագահ, դոկտոր, պրոֆ. Սաբինե Քունսթի 
ուղերձը փոխանցեց նույն համալսարանի Ֆինանսների և մարդկային ռե-
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սուրսների գծով փոխնախագահ, դոկտոր Լյուդվիգ Քրոնթհալերը։ Իրենց խոս-
քում նրանք ընդգծեցին, մասնավորապես, Կոմիտասի առաքելության և  նրա՝ 
գերմանական ակադեմիական միջավայրի հետ ունեցած կապը և ողջունեցին 
գիտաժողովի մասնակիցներին։ 

Գիտաժողովի բացմանը հաջորդեց լիագումար նիստը, որի ընթացքում 
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի (ԱԻ) Ժողովրդական երաժշտության բաժնի 
վարիչ, Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտի գիտխորհրդի նախագահ, «Կո-
միտաս» միջազգային գիտաժողով-փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար, 
ա.գ. դոկտոր, պրոֆ. Մհեր Նավոյանը ներկայացրեց Կոմիտասի դերն ու նշա-
նակությունը հայ մշակույթի պատմության մեջ, գերմանացի կոմպոզիտոր, 
պրոֆ. Թոմաս Բուխհոլցն անդրադարձավ եվրոպական երաժշտամտածո-
ղության կարևոր տարրերին Կոմիտասի որոշ ստեղծագործություններում։ 
Համբուրգի համալսարանի պրոֆ., օսմանագետ, դոկտոր Էլկե Հարտմանն 
իր զեկուցման մեջ լուսաբանեց հայերի և, մասնավորապես, Կոմիտաս Վար-
դապետի դերը Օսմանյան կայսրության զարգացման գործում։  

Լիագումար նիստին հաջորդեց առաջին նիստը՝ «Կոմիտասը և Գեր-
մանիան» խորագրով, որի նախագահողն էր գերմանացի երաժշտագետ,  
դոկտոր Օլիվեր Գերլախը: Նիստին Հալլե-Վիտենբերգի Մարտին Լյութերի 
համալսարանի Քրիստոնյա Արևելքի ամբիոնի պրոֆեսոր, նույն համալսարա-
նին առընթեր «Մեսրոպ» հայագիտական կենտրոնի ղեկավար, դոկտոր Արմե-
նուհի Դրոստ-Աբգարյանը ներկայացրեց Կոմիտասին՝ որպես հայ-գերմանա-
կան հարաբերություններում առանցքային դեր ունեցող կերպարի, ԿԹԻ գի-
տական բաժնի վարիչ, ԱԻ ավագ գիտաշխատող, ա.գ.թ. Տաթևիկ Շախկուլ-
յանն ուշագրավ օրինակներ բերեց Կոմիտասի բեռլինյան շրջանի ստեղծա-
գործություններից, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի 
Երաժշտության պատմության ամբիոնի վարիչ, ա.գ.թ. Լուսինե Սահակյանն 
անդրադարձավ Ռիխարդ Վագների և Կոմիտաս Վարդապետի միջև եղած 
առնչություններին։ 

Երկրորդ՝ «Կոմիտասը և ժողովրդական երաժշտությունը» խորագրով 
նիստի նախագահողն էր Տաթևիկ Շախկուլյանը: Նիստի առաջին զեկուցողը՝ 
վաստակաշատ բանագետ, ա.գ.թ., պրոֆ. Ալինա Փահլևանյանը ներկայաց-
րեց Կոմիտասին՝ որպես հայ երաժշտական ֆոլկլորագիտության հիմնադրի և 
լուսաբանեց նրա՝ բանագիտական մեթոդի սկզբունքները։ ԱԻ առաջատար 
գիտաշխատող, ա.գ.դ., պրոֆ. Լիլիթ Երնջակյանը քննության առավ երաժշտա-
կան ինքնության և հայկականության՝ կոմիտասյան ըմբռնումները հայկակա-
նի և արևելյանի հակադրամիասնության լույսի ներքո։ ԱԻ առաջատար գիտ-
աշխատող, ա.գ.դ., պրոֆ. Աննա Արևշատյանի զեկուցումը նվիրված էր Ման-
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րուսման արվեստին և գրքերին՝ Կոմիտասի ուսումնասիրությունների համա-
տեքստում։ Օդեսայի Ա.Վ. Նեժդանովայի անվան երաժշտական ակադեմիայի 
դոցենտ, ա.գ.թ. Տատյանա Կապլունն անդրադարձավ կույս-ռազմիկների  
արքետիպին՝ արևելասլավոնական և գերմանական երաժշտական ավան-
դույթներում: 

Գիտաժողովի շարունակությունը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 9-ին և  
10-ին Հալլե-Վիտենբերգի Մարտին Լյութերի համալսարանում: Հոկտեմբերի 
9-ին գիտաժողովի երրորդ նիստից առաջ ողջույնի խոսքով հանդես եկան 
Հալլե-Վիտենբերգի Մարտին Լյութերի համալսարանի էթնոերաժշտագիտու-
թյան ամբիոնի պրոֆ., դոկտոր Քլաուս Նոյմանը, դոկտոր, պրոֆ. Արմենուհի 
Դրոստ-Աբգարյանն ընթերցեց Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալթ երկրամասի 
Տնտեսության, գիտության և թվայնացման նախարար, դոկտոր, պրոֆ. Արմին 
Վիլլինգմանի, ինչպես նաև Ժնևի համալսարանի հայագիտության ամբիոնի 
պրոֆ., Հայագիտության միջազգային ընկերակցության նախագահ, դոկտոր 
Վալենտինա Կալցոլարիի ուղերձները՝ գիտաժողովի մասնակիցներին և  
հյուրերին:  

Գիտաժողովի երրորդ նիստը կրում էր «Կոմիտասը միջգիտակարգա-
յին կապերի համատեքստում (Ա)» խորագիրը, նախագահողն էր Երևանի 
պետական համալսարանի Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիո-
նի վարիչ, ա.գ.դ., պրոֆ. Լևոն Չուգասզյանը: Նիստի առաջին զեկուցողը 
դոկտոր, պրոֆ. Քլաուս Նոյմանն էր, որը դիտարկեց Կոմիտաս Վարդապետին 
իր ժամանակի այլազգի երաժիշտ-ազգագրագետների շարքում, այնուհետև 
պրոֆ. Մհեր Նավոյանը ներկայացրեց ազգայինի կոմիտասյան հայեցակար-
գը և վերջինիս ձևավորման գործընթացն ու աղբյուրները։ Լայպցիգի Սաքսո-
նական արխիվի բաժնի ղեկավար, դոկտոր Թեքլա Քլութիգը և ԿԹԻ գիտաշ-
խատող, ա.գ.թ. Լիլիթ Հարությունյանը համատեղ զեկուցմամբ ներկայացրեցին 
Կոմիտասին առնչվող նորահայտ նամակներ և փաստաթղթեր՝ հայտնաբերված 
Սաքսոնական արխիվում՝ գերմանական Breitkopf & Härtel հրատարակչութ-
յան ֆոնդում։ Նիստը եզրափակեց Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալսարանը 
ներկայացնող բժիշկ-ախտաբան, կովկասագետ, հայագետ Հելմուտ Զանդեքը, 
որն իր զեկուցման ընթացքում անդրադարձավ Օսկար Ֆլայշերի ազդեցութ-
յանը Կոմիտաս Վարդապետի խազագիտական և բանագիտական գործու-
նեության վրա: 

Գիտաժողովի չորորդ նիստը՝ «Կոմիտասը միջգիտակարգային կա-
պերի համատեքստում (Բ)», նախագահում էր Լիլիթ Երնջակյանը: Նիստի ըն-
թացքում Պալերմոյի համալսարանի դոցենտ Մարիա Լուչիա Ալիֆֆին անդրա-
դարձավ Կոմիտասի դաշնամուրային երկերում առկա իտալերեն երաժշտական 
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եզրույթների կիրառման առանձնահատկություններին, այդ թվում՝ թարգմա-
նության խնդիրներին։ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստի-
տուտի փոխտնօրեն, պ.գ.թ. Արսեն Բոբոխյանն իր զեկուցման մեջ քննեց Կո-
միտասի ստեղծագործական ժառանգության ենթաշերտային խորհրդաբա-
նությունը և առաջադրեց դրա թվագրության խնդրի լուծման որոշ տարբերակ-
ներ։ Նիստի ավարտին Լևոն Չուգասզյանը ներկայացրեց Կոմիտաս Վարդա-
պետի և հայ գեղանկարչության, արվեստի ականավոր գործիչների փոխառն-
չությունների պատմությունը:  

Հոկտեմբերի 10-ին մեկնարկեց գիտաժողովի հինգերորդ նիստը՝ «Կո-
միտասը և միջնադարյան երաժշտությունը». նախագահողն էր Աննա 
Արևշատյանը: Նիստի ընթացքում Սանկտ Պետերբուրգի Ն. Ռիմսկի-Կորսա-
կովի անվան պետական կոնսերվատորիայի Հին ռուսական երգչական արվես-
տի ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մարինա  
Եգորովան ներկայացրեց երաժշտական մշակույթում Ոտնլվայի կարգի հա-
մեմատական հետազոտությունների հեռանկարները, այնուհետև Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտի՝ Մատենադարանի ավագ 
գիտաշխատող, ա.գ.թ. Աստղիկ Մուշեղյանն անդրադարձավ Կոմիտաս Վար-
դապետի գրառած տաղերին, դրանց հեղինակային պատկանելությանը, ժա-
մանակաշրջանին, երաժշտական բաղադրիչի առանձնահատկություններին և 
համանուն այլ գրառումների հետ ունեցած աղերսներին։ ԿԹԻ գիտաշխատող 
Նանե Միսաքյանի դիտարկման առանցքում հայկական Ութձայն համակարգի 
ԲՁ ձայնեղանակի և միջնադարյան Dies Irae սեկվենցիայի առնչություններն 
էին։ Խազագրությանն առնչվող կոմիտասյան ուսումնասիրություններին անդ-
րադարձ կատարեց Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող, ա.գ.թ. Արուսյակ 
Թամրազյանը։ Միջնադարագիտությանը նվիրված նիստն ամփոփեց ԱԻ 
Երաժշտության բաժնի ավագ գիտաշխատող, ԿԹԻ գիտական բաժնի աշխա-
տակից, ա.գ.թ. Գայանե Ամիրաղյանը, որի զեկուցումը նվիրված էր հայ հոգևոր 
երաժշտության ձայնեղանակների վերլուծության կոմիտասյան մեթոդի դրույթ-
ներից մեկին՝ հայ հոգևոր երգարվեստի՝ Էջմիածնական և Նոր Ջուղայի երգ-
վածքներին պատկանող շարականների օրինակով: 

Գիտաժողովի վեցերորդ՝ «Արվեստը ռեպրեսիաների ժամանակաշրջա-
նում» խորագրով նիստը նախագահում էին պրոֆ. Արմենուհի Դրոստ-Աբգար-
յանը և Բեռլինի պետական գրադարանի Արևելագիտության բաժնի փոխտնօ-
րեն Մելինե Փեհլիվանյանը: Այս նիստի ընթացքում կանադահայ հոգեբույժ, 
դոկտոր Ռիտա Սուլահյան Գույումճյանն իր զեկուցման մեջ բարձրացրեց Կոմի-
տաս Վարդապետի հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրության մի շարք կարևոր 
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խնդիրներ։ Թեման շարունակելով՝ ելույթ ունեցավ նաև ֆրանսահայ պատմա-
բան, հայագետ, դոկտորԿլոդ Մութաֆյանը։ 

Վեցերորդ նիստին հաջորդեց կլոր սեղանը, որի ընթացքում գիտաժո-
ղովի մասնակիցները քննարկեցին, մասնավորապես,  այս նիստի և առհասա-
րակ գիտաժողովի ընթացքում արծարծված թեմաներին առնչվող մի շարք 
հարցեր: 

Գիտաժողովի շնորհիվ բազմաթիվ կապեր հաստատվեցին հայ գիտնա-
կանների և միջազգային գործընկերների միջև՝ փոխադարձ բեղուն համագոր-
ծակցության և արդյունավետ միասնական աշխատանքի ակնկալիքով։ 
 

ԼԻԼԻԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Արվեստագիտության թեկնածու  

 



 
 

«ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՉԵՔԻՋՅԱՆ–90» ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ 
 

Լրացան ՀՀ ազգային հերոս, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ 
պետական մրցանակի դափնեկիր, ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր դոկտոր, պրոֆեսոր, 
դիրիժոր Հովհաննես Հարությունի Չեքիջյանի ծննդյան 90-ամյա և կատարո-
ղական գործունեության 75-ամյա հոբելյանները։  

Այդ կապակցությամբ 2019 թ. հուլիսի 12-ին և 13-ին ՀՀ ԳԱԱ արվեստի 
ինստիտուտի նախաձեռնությամբ գումարվեց «Հովհաննես Չեքիջյան-90» գի-
տական նստաշրջանը, որի բացումն ու լիագումար նիստը տեղի ունեցան ՀՀ 
ԳԱԱ նախագահության նիստերի դահլիճում, իսկ մյուս երկու նիստերը՝ ՀՀ 
ԳԱԱ գիտաժողովների տանը (Արզական):  

Գիտական նստաշրջանի նպատակն էր համակողմանիորեն ներկայաց-
նել Հ. Չեքիջյանի կյանքն ու ստեղծագործական գործունեությունը:  

Բացման խոսքում ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի տնօրեն, ՀՀ ԳԱԱ 
թղթակից անդամ Արարատ Աղասյանն անդրադարձավ ՀՀ ԳԱ ակադեմիա-
յի, մասնավորապես ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի և ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր 
դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ Հ. Չե-
քիջյանի միջև համագործակցությանը, որն առավել բազմաբնույթ ու բազմա-
կողմանի է դարձել վերջին տարիներին, և թերթեց այդ համագործակցության 
էջերը, որոնցից մեկն էլ այս նստաշրջանն է:  

Գիտական նստաշրջանի մասնակիցներին ողջունեց ՀՀ ԳԱԱ նախա-
գահ, ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը: Նա մասնավորապես նշեց. 
«Հարգարժա՛ն պրոֆեսոր, մեր հին և նոր բարեկամ (ես նկատի ունեմ գիտութ-
յունների ակադեմիան): 

Գիտաժողովի հարգելի՛ մասնակիցներ: 
Թույլ տվեք ձեզ ողջունել գիտությունների ազգային ակադեմիայում և 

ցանկանալ գիտաժողովին հետաքրքիր քննարկումներ: Հսկայական է այն 
ներդրումը, որ Մաեստրոն բերել է մեր մշակույթի զարգացման, այնուհետև՝ 
նրա տարածման, աշխարհին ներկայացման ասպարեզում: Ես մի սիմվոլիկ 
բանի մասին եմ ուզում ասել: Մենք ունենք երկու մտավորական, որոնք մեր 
հայությանը, նրա կարողությունները ներկայացրել են աշխարհին: Առաջինը 
Վիկտոր Համբարձումյանն է, որն ամբողջ աշխարհին ներկայացրեց մեր գի-
տությունը, մեր գիտության նվաճումները: Որոշ դեպքերում Հայաստանը՝ որպես 
երկիր, պետություն, ճանաչում են որպես Վիկտոր Համբարձումյանի հայրենիք:  

Մյուս մտավորականը, որը, փաստորեն, նույն խնդիրն է լուծել և մինչև 
հիմա շարունակում է լուծել, մեր Մաեստրոն է՝ պրոֆեսոր Չեքիջյանը, որը մեր 
հայ մշակույթի կոթողները, մեր երգերը, մեր երաժշտության նվաճումները, 



                                             Գիտական լրատու                                      289 

 

մեր կոմպոզիտորների լավագույն ստեղծագործությունները ներկայացրել է  
աշխարհի ժողովուրդներին: Դժվար է պատկերացնել աշխարհի որևէ երկիր, 
որտեղ Մաեստրոն իր երգչախմբով ելույթներ ունեցած չլինի»:  

Ռ. Մարտիրոսյանը նկատեց, որ Մաեստրոյին ՀՀ ԳԱԱ պատվավոր 
դոկտորի կոչում շնորհելը ոչ միայն հարգանքի նշան է եղել, այլև հաշվի է  
առնվել նրա կատարած հսկայական աշխատանքը: Հավարտ խոսքի՝ ՀՀ ԳԱԱ 
նախագահը ևս մեկ անգամ շնորհավորելով հոբելյարին՝ ասաց. «Ձեր 95-ամ-
յակը չգիտեմ, բայց 100-ամյակը անպայման պետք է նշենք: Ես, ինչպես նաև 
այստեղ բոլոր նստածները, համոզված ենք, որ Դուք լինելու եք, մենք էլ կող-
քից կգանք: Ով հասցրեց՝ կգա: Ով չի հասցնի՝ թող մտածի իր մասին»:  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ 
Հարությունյանի և նախարարության ամբողջ անձնակազմի անունից նստա-
շրջանի մասնակիցներին ողջունեց փոխնախարար, արվեստագիտության թեկ-
նածու Արա Խզմալյանը: Նա նկատեց, որ առանց Հ. Չեքիջյանի անձի ան-
պատկերացնելի է երգչախմբային արվեստը և ընդգծեց նրա հսկայական  
դերն առհասարակ մշակույթի տիրույթում՝ երգչախմբային արվեստի դիրքա-
վորման առումով: Ա. Խզմալյանը կարևորեց Մաեստրոյի դերը որպես հասա-
րակության համար կողմնորոշիչ և չափանիշ, որ զգաստացնում և սթափեց-
նում է մասնագիտական հանրությանը:  

ՀՀ ԳԱԱ հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժան-
մունքի անունից ողջույնի խոսք ասաց և գիտաժողովին հաջողություն մաղթեց 
բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար, ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանը: 
Նա գիտաժողովը բնորոշեց որպես առանձնահատուկ, քանի որ զեկուցողները 
փորձելու են ընդհանրացնել և արժևորել մի մարդու ստեղծագործական գոր-
ծունեություն, որը դարձել է կենդանի լեգենդ, դասական:  

Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ, կոմպոզիտոր 
Արամ Սաթյանն ընդգծեց, որ կոմպոզիտորական արվեստն առանց կատա-
րողական արվեստի չի կարող զարգանալ: Երգչախմբային երաժշտության  
մեջ  եթե չլինեին Չեքիջյանի հմտությունները, ապա շատ ստեղծագործություն-
ներ չէին ստեղծվի: Երբ դիրիժորական վահանակի մոտ է Չեքիջյանը, նա 
գտնում է որոշ նրբերանգներ, որոնք շատ անգամ նույնիսկ ստեղծագործող 
մարդկանց անհասկանալի ու անհասանելի են: Եթե հավանեց Չեքիջյանը` 
ուրեմն այդ երգչախմբային ստեղծագործությունը հաջողված է: 

Այնուհետև Հ. Չեքիջյանն իր երախտագիտությունը հայտնեց` այս էլ  
երկրորդ անգամ նման պատվի արժանանալու` իրեն նվիրված ակադեմիական 
գիտաժողով կազմակերպելու համար: 
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Նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցեցին Արվեստի ինստիտու-
տի, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի, Խ. Աբովյա-
նի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտնա-
կաններն ու դասախոսները:  

Լիագումար նիստում տողերիս հեղինակը ներկայացրեց Հովհաննես 
Չեքիջյանի ներդրումը հայ երաժշտարվեստում: Արվեստի ինստիտուտի ավագ 
գիտաշխատող, արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ Անահիտ Բաղդա-
սարյանը հանդես եկավ «Հոգևոր երաժշտությունը Հովհաննես Չեքիջյանի 
կատարողական արվեստում» բանախոսությամբ: Արվեստի ինստիտուտի  
առաջատար գիտաշխատող, արվեստագիտության դոկտոր Մարգարիտա 
Ռուխկյանը ներկայացրեց «Մշակութային ավանդույթների զարգացումը՝ ազ-
գային ինքնության պատվար» թեմայով բանախոսությունը: 

Իր կատարողական ողջ գործունեության ընթացքում Մաեստրոն հա-
վատարիմ է կոմիտասյան պատգամներին: Եվ պատահական չէ, որ հիմնա-
դրման օրվանից՝ 2015 թ. հունվարի 29-ից, Մաեստրոն Կոմիտասի թանգա-
րան-ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ է: Ավելին՝ կանգնած լինելով 
այդ թանգարանի գաղափարի և ստեղծման ակունքներում՝ մեծապես կարևո-
րել է թանգարանի ստեղծումը Երևանում: Իսկ մինչ այդ՝ 2011 թվականին, եղել 
է Կոմիտասի անվան առաջին միջազգային փառատոնի պատվավոր հյուրը և 
ընտրվել մրցանակային ժյուրիի պատվո նախագահ, փառատոնի «գեղարվես-
տական մասի ձևավորման գործին աջակցելու և վերջինիս նկատմամբ նվիր-
վածություն ցուցաբերելու համար» 2011 թ. օգոստոսի 7-ին պարգևատրվել է 
պատվոգրով: Լիագումար նիստը եզրափակեց Երևանի Կոմիտասի անվան 
պետական կոնսերվատորիայի երաժշտության պատմության ամբիոնի վարիչ, 
Արվեստի ինստիտուտի դոկտորանտ, արվեստագիտության թեկնածու, դո-
ցենտ Լուսինե Սահակյանի «Կոմիտասի խմբերգերը չեքիջյանական մեկնա-
բանությամբ» զեկուցումը: Այնուհետև գիտական նստաշրջանի նիստերը շա-
րունակվեցին Արզականում՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտաժողովների տանը: 

Առաջին նիստում Արվեստի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող, 
արվեստագիտության դոկտոր Նազենիկ Սարգսյանն անդրադարձավ Հ. Չե-
քիջյանի գործունեությանը Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և 
բալետի պետական ակադեմիական թատրոնում: 1982-ին Հ. Չեքիջյանը հա-
մատեղությամբ նշանակվեց Երևանի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի 
և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար 
և գլխավոր դիրեկտոր՝ այդ պաշտոնում պաշտոնավարելով մինչև 1987-ը և 
ծավալելով արդյունաշատ գործունեությունը օպերային երաժշտության բնա-
գավառում ևս՝ մեծապես նպաստելով թատրոնի խաղացանկի հարստացմանը: 
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Խմբավար և սիմֆոնիկ դիրիժոր Հ. Չեքիջյանը հանդես է գալիս նաև որպես  
օպերային դիրիժոր: Բանախոսն իր զեկուցման վերջում նկատեց, որ եթե 
ժամանակին Չեքիջյանը չհեռանար օպերային թատրոնից, ապա այսօր մենք 
կունենայինք այլ մակարդակի ու որակի օպերային թատրոն:  

2019 թ. մայիսի 14-ին Ա. Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի 
ազգային ակադեմիական երգչախմբի և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ 
նվագախմբի կատարմամբ Հ. Չեքիջյանի փայլուն ղեկավարությամբ հնչեց 
Կառլ Օրֆի “Carmina burana” կանտատը, որի չեքիջյանական մեկնաբանութ-
յան առանձնահատկությունների մասին էր Արվեստի ինստիտուտի գիտաշ-
խատող, արվեստագիտության թեկնածու, կոմպոզիտոր և երգեհոնահար 
Հովհաննես Մանուկյանի զեկուցումը: 

55 տարի առաջ` 1964-ի նոյեմբերի 24-29-ին տեղի ունեցավ Հ.Չեքիջյա-
նի դեբյուտը ԽՍՀՄ մայրաքաղաք Մոսկվայում: Մոսկովյան դեբյուտից անցած 
55 տարիների ընթացքում Մոսկվայում Մաեստրոն ունեցել է 90 համերգ: 
Հենց Մոսկվայում տեղի ունեցան վոկալ-սիմֆոնիկ մի շարք ստեղծագործութ-
յունների, այդ թվում՝ Բեռլիոզի “Requiem”-ի, Գաբրիել Ֆորեի “Requiem”-ի, Գու-
նոյի «Մահ և կյանք» օրատորիայի, Բեռլիոզի «Ռոմեո և Ջուլիետ» դրամատի-
կական սիմֆոնիայի համամիութենական պրեմիերաները: Չեքիջյանի մոս-
կովյան հյուրախաղերին էր նվիրված Արվեստի ինստիտուտի ավագ գիտաշ-
խատող, արվեստագիտության թեկնածու Մարիաննա Տիգրանյանի զեկու-
ցումը, որը եզրափակեց առաջին նիստը: 

Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը՝ Մաեստրո Հով-
հաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ, համերգներով շրջագայել է Հայաստա-
նի սահմաններից դուրս 184 քաղաքներում` նախկին ԽՍՀՄ հանրապետութ-
յուններում, Լիբանանում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Չեխոսլովակիայում, 
Լեհաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, ԱՄՆ-ում, Հունաստանում, Սիրիայում,  
Շվեյցարիայում, Թուրքիայում, Արգենտինայում, Ավստրալիայում… 869 հա-
մերգների ընթացքում հանդես է եկել աշխարհի 69 առաջնակարգ նվա-
գախմբերի հետ:  

Նստաշրջանի վերջին նիստում Խ. Աբովյանի անվան հայկական պե-
տական մանկավարժական համալսարանի երաժշտության մանկավարժութ-
յան ամբիոնի վարիչի տեղակալ, Արվեստի ինստիտուտի դոկտորանտ, արվես-
տագիտության թեկնածու, դոցենտ Աննա Հարությունյանը ներկայացրեց Մա-
եստրոյի արտասահմանյան համերգային շրջագայությունների լեհական էջը: 

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն, արվեստա-
գիտության թեկնածու Սարգիս Բալբաբյանի զեկուցումը նվիրված է Հովհան-
նես Չեքիջյանի և նվագախմբի բեղմնավոր համագործակցությանը: Բանախո-
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սը քննության առավ երգչախմբային արվեստին վերաբերող որոշ տեխնիկա-
կան և գեղարվեստական հարցեր, որոնցով առանձնանում է Հայաստանի  
ազգային ակադեմիական երգչախումբը, ինչպես նաև ներկայացրեց երգչա-
խմբի և նվագախմբի համագործակցության առաջիկա նախագծերը: 

Արվեստի ինստիտուտի գիտքարտուղար, արվեստագիտության թեկնա-
ծու, արվեստաբան Մարգարիտա Քամալյանը «Հովհաննես Չեքիջյանը հայ 
նկարիչների և քանդակագործների աչքերով» զեկուցման մեջ մասնագիտա-
կան քննության ենթարկեց նկարիչներ Ռուդոլֆ Խաչատրյանի, Մարկոս Ար-
զումանյանի, Արամ Սարիբեկյանի, Լիլիա Կարճիկյանի և Միքայել Հարություն-
յանի, ռեժիսոր, ծաղրանկարիչ Վարդան Աճեմյանի և քանդակագործներ Լևոն 
Թոքմաջյանի, Ալիս Մելիքյանի ու Էդուարդ Շախիկյանի՝ մեծանուն դիրիժոր 
Հովհաննես Չեքիջյանի վառ անհատականությունը հավերժացնող ստեղծա-
գործությունները: Բանախոսը ներկայացրեց նաև Մաեստրոյի տաղանդով 
հիացած անվանի կերպարվեստագետներ Երվանդ Քոչարի, Մարտիրոս Սար-
յանի, Հակոբ Հակոբյանի, Գրիգոր Խանջյանի բարձր գնահատանքի խոսքերը:  

Նստաշրջանը եզրափակեց Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետա-
կան մանկավարժական համալսարանի երաժշտության մանկավարժության 
ամբիոնի դասախոս, Արվեստի ինստիտուտի հայցորդ Նաիրա Մադոյանի 
«Հովհաննես Չեքիջյանի և հայկական կապելայի լենինգրադյան հյուրախաղե-
րը. Լենինգրադում Մաեստրոյի առաջին հյուրախաղերի 55-ամյակի առթիվ» 
զեկուցումը: 1964 թ. հոկտեմբերի 29-31-ին և նոյեմբերի 1-ին կապելան 
Հ. Չեքիջյանի ղեկավարությամբ նվաճեց Լենինգրադը: 1964-ին սկիզբ առած 
բարեկամությունը Լենինգրադի ունկնդրի հետ շարունակվեց հետագայում. 
Մաեստրոյի ղեկավարությամբ երգչախումբը 97 համերգ է ունեցել Լենինգրա-
դում: Բանախոսն անդրադարձավ լենինգրադյան այն համերգներին, որոն-
ցում Մաեստրո Չեքիջյանն ու նրա ղեկավարած կապելան իրականացրել են 
տարբեր ստեղծագործությունների համամիութենական պրեմիերաները: 

Վերջում տողերիս հեղինակն ամփոփեց նստաշրջանի արդյունքները,  
որից հետո Մաեստրոն մատուցեց իր անակնկալը. գիտական նստաշրջանի 
ունկնդիր՝ կապելայի արտիստների փոքրաթիվ խմբի կատարմամբ հնչեց  
Մակար Եկմալյանի «Ով հայոց աշխարհ» խմբերգը, որից հետո իր երախտա-
գիտության խոսքն ասաց Մաեստրոն: 

Նշենք նաև, որ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 
որոշմամբ լույս է տեսել նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածուն: 

 
ԱՆՆԱ  ԱՍԱՏՐՅԱՆ 

Արվեստագիտության դոկտոր 



 
 

ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐՆԵՐԸ 
 

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՆՁԱՆՁԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԸ  
(ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալբերտ Խառատյանի ծննդյան  

80-ամյակի առթիվ) 
 

 
           Երիտասարդական ավյունով, 
առույգ ու սթափ մտքերով է դիմա-
վորում իր հոբելյանը վաստակա-
շատ գիտնականը, հայ մամուլի 
պատմության երախտավոր հետա-
զոտող Ալբերտ Արմենակի Խառատ-
յանը: Նա ծնվել է 1939 թ. օգոստոսի  
24-ին ամենայն հայոց մայրաքաղա-
քում, սովորել տեղի թիվ 14 դպրո-
ցում, յուրացրել ոսկեղինիկ մայրե-
նին, ապա հին հայերենը (գրաբա-
րը), ռուսերենը, անգլերենը և թուր-
քերենը, որը կարդում և թարգմա-

նում է բառարանի օգնությամբ: 
Ա. Խառատյանը միջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո 1959 թ. ըն-

դունվում և 1964-ին ավարտում է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետը՝ «Հայ 
գրականություն և լեզու», «Հայ մամուլի և հասարակական-քաղաքական մտքի 
պատմություն» մասնագիտացումներով, որոնք էլ նախանշում են նրա հետա-
գա գիտական հետազոտությունների ոլորտը: Ուսումնառության շրջանը անց-
նելով՝ երիտասարդ մասնագետը մուտք է գործում մանկավարժության բնա-
գավառ ու հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում ՀՀ տարբեր շրջան-
ների դպրոցներում: Այնուհետև նա տեղափոխվում է Հայկական սովետական 
հանրագիտարանի գխավոր խմբագրություն՝ ստանձնելով այդ կոթողային 
հրատարակության համակարգում մամուլի պատմության սրբագրիչի, ապա 
խմբագրի պաշտոնը: 

Ուսումնասիրության թեմա ընտրելով Հայ պարբերական մամուլի պատ-
մությունը՝ գիտության ուղին նոր ոտք դրած երիտասարդը 1972 թ. հաջողութ-
յամբ պաշտպանում է «Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլը 19-րդ դարի 
50-60-ական թվականներին» խորագրով ատենախոսությունը, ստանում բա-
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նասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան և իրեն ամբող-
ջապես նվիրում գիտական ու գիտամանկավարժական աշխատանքներին: 

1973 թ. Ա. Խառատյանը նշանակվում է ՀՀ ԳԱԱ հասարակագիտական 
գիտությունների գիտական տեղեկատվության կենտրոնի բաժնի վարիչ: 1985 թ. 
նա Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող էր, 1988-2017 թթ.՝   
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսի գլխավոր խմբագիրը, 
1993 թ. մինչ օրս հիշյալ ինստիտուտի Հայ հասարակական-քաղաքական 
մտքի պատմության բաժնի վարիչն է, իսկ 2017 թ. առ այսօր՝ «Բանբեր հայա-
գիտության» հայկական միջազգային հանդեսի գլխավոր խմբագիրը: 

Չբավարարվելով ձեռք բերածով՝ պրպտուն հետազոտողը 1986 թ. գիտա-
կան հասարակայնության դատին է հանձնում առավել ընդգրկուն՝ «Հասարա-
կական միտքը զմյուռնահայ մամուլում 1840-1890 թթ.» վերնագրով ու նորույթնե-
րով հարուստ աշխատությունը, որի համար նրան շնորհվում է պատմական գի-
տությունների դոկտորի գիտական աստիճան: 

2009 թ. Ա. Խառատյանը պրոֆեսոր է, 2010 թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից ան-
դամ: Լայն է պատմաբանի հետաքրքրությունների շրջանակը, բազմազան՝ 
ստեղծագործական գործունեության ոլորտը: Բազմիցս մասնակցել է միջազ-
գային գիտաժողովների (Երևան՝ 1996, 2000, Ճենովա՝ 1997, Լոս-Անջելես՝ 
2002, 2004, Եղեգնաձոր՝ 2005 և այլն) ու հանդես եկել զեկուցումներով: 

Ա. Խառատյանը ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտխորհրդ-
ների անդամ է, «Գիտության աշխարհում» հանդեսի աշխատակից։  

Լինելով Կանադայի՝ Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի, 
ինչպես նաև Պատմաբանների միջազգային միության անդամ՝ Ա. Խառատյա-
նը նպաստում է այդ միությունների գործունեության իրականացմանը: Հասա-
րակական հիմունքներով տարվող այս աշխատանքներին զուգահեռ, Ա. Խա-
ռատյանը «Օսմանյան Թուրքիայի հայ հասարակական-քաղաքական մտքի 
պատմություն» և «Հայ գաղթօջախների պատմություն» թեմաներով 1986- 
2000 թթ. դասախոսություն է կարդացել նախ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլ-
տետում, ապա, մինչ օրս՝ Արևելագիտության ֆակուլտետում, և ԵՊՄՀ հայոց 
պատմության բաժիններում՝ իր հարուստ փորձն ու գիտելիքները հաղորդելով  
ապագա թուրքագետներին և մանկավարժներին: Նրա ղեկավարությամբ գի-
տական ատենախոսություններ են պաշտպանել և իրենց ինքնուրույն գիտա-
կան գործունեությունը ծավալել շուրջ մեկ ու կես տասնյակ ասպիրանտներ: 

Որքան էլ զբաղված այդ աշխատանքներով, այնուամենայնիվ, հոբել-
յարը մնացել է գիտության իր նախասիրած տարածքներում և շարունակել 
ստեղծագործել՝ գիտական հասարակայնությանը հաճախ ներկայացնելով  
նոր ու բովանդակալից աշխատություններ: Նրա որոնող գրչի արգասիք  
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տպագիր աշխատությունների քանակը չափվում է եռանիշ թվով. 6 մենա-
գրություն, 140 գիտական հոդվածներ ու գրախոսականներ, երկու տասնյակի 
հասնող խմբագրած գրքեր, ծանոթագրություններով ու ցանկերով ուղեկցվող 
«Արևելյան մամուլ» ու «Մեղու» մատենագիտություններ: Իսկ եթե թվարկված-
ներին ավելացնենք նաև նրա անդամակցությունը ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինս-
տիտուտի նախաձեռնությամբ հրատարակվող «Հայոց պատմություն» նոր 
բազմահատորյակի երկուական գրքերից բաղկացած՝ II, III և IV հատորների 
խմբագրական խորհուրդներին, ապա առավել առարկայորեն կհառնի աշ-
խատանքների այն ծավալը, որ իրականացնում է Ա. Խառատյանը հայագի-
տության ոլորտում ընդհանրապես և հայ մամուլի պատմության ուսումնասի-
րության բնագավառում մասնավորապես: 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալբերտ Խառատյանի աշխատություններն   
առանձնանում են իրենց նորույթներով ու գիտական խորությամբ: Նրանցում 
լուսաբանվում են հայ մամուլի ավելի քան հարյուրքսանամյա պատմությունը՝  
արևմտահայ մամուլի սկզբնավորումից մինչև ժամանակակից լրատվական 
միջոցները, արտացոլվում արծարծած խնդիրները, ներկայացվում ուսումնա-
սիրվող պարբերականների գործունեությունը ժամանակի տարբեր հատված-
ներում, և վեր է հառնում հայ մամուլի դերը մեր ժողովրդի հասարակական-
քաղաքական կյանքի ու մտքի, գիտության և մշակույթի զարգացման գործում:  
Կենտրոնանալով արևմտահայ մամուլի ուսումնասիրության վրա՝ Ա. Խառատ-
յանը մանրախույզ քննությամբ բացահայտում է դրա համազգային բնույթը, վե-
րաբերմունքը հայրենիքում և գաղթօջախներում տեղի ունեցող իրադար-
ձություններին, ազգային ինքնության պահպանմանը միտված ջանքերը: Նրա 
տեսադաշտից դուրս չեն մնացել և ամենայն ճշգրտությամբ պատկերվել են 
այն պայմանները, որոնցում հարկադրված էին ապրել և ստեղծագործել հայ 
մամուլի երախտավորներն արտերկրում: 

Անխոնջ գիտնականի աշխատությունները վավերագրական նյութերի 
յուրովի ժողովածուներ են, որոնց լույսի ներքո անսքող թափանցիկությամբ 
ուրվագծվում է արևմտահայության հասարակական-քաղաքական կյանքն իր 
համակողմանիությամբ: 

Ա. Խառատյանի ուսումնասիրությունների գլխավոր բովանդակությունը 
հանգուցային շատ հարցերի նորովի լուսաբանումն է։ Առաջնորդվելով իրա-
կան գիտության շահերով՝ սկզբունքային գիտնականը, նշված ժամանակա- 
շրջանում գործող օսմանյան ծանր գրաքննությանն առնչվող հարցերը ներ-
կայացնում է համաձայն իրենց ծագման պատճառների ու նպատակաուղղվա-
ծության ու, ըստ այդմ, արժևորում: Հայ մամուլի պատմագրության մեջ առաջին 
անգամ համակողմանի քննության են առնվում օսմանյան գրաքննության 
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քաղաքական նկարագիրը և հատկապես՝ այդ գրաքննության վայրագ վե-
րաբերմունքը հայ մամուլի և նրա գործիչների նկատմամբ («Արևմտահայ 
մամուլը և օսմանյան գրաքննությունը, Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստի-
տուտ, 1989): Նրա աշխատության մեջ բնորոշվում և գնահատվում են նաև 
տասնյակ պարբերականներ, ինչպես և արևմտահայերի լուսավորական 
շարժումները, հասարակական-քաղաքական հոսանքները և այլն։  

Տարողունակ են հայ գաղթավայրերի, մասնավորապես, Կոստանդնու-
պոլսի հայ գաղթօջախի պատմությանը նվիրված մի ամբողջ շարք հոդվածնե-
րը և մենագրությունը [(«Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը (XV-XVII դա-
րեր)», Ե., 2007], որոնցում Ա. Խառատյանը որակական նոր փոփոխություննե-
րով վեր է հանում արտերկրի հայության ստեղծարար ուժը դպրոցների կա-
ռուցման, գրականության և արվեստի տարբեր ճյուղերի, հայոց եկեղեցու 
իրավունքների պահպանման ու ընդլայնման և հայ ժողովրդի հարատևութ-
յանը միտված այլ բնագավառներում: Այս ամենի կողքին նա չի անտեսել նաև 
արևմտահայ երգիծական մամուլը և իրեն հատուկ խորությամբ անդրադար-
ձել է նաև դրան։ Կցանկանայինք առանձնացնել Ա. Խառատյանի «Արևմտա-
հայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922) (Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմու-
թյան ինստիտուտ, 2015) աշխատությունը, մեզանում մինչ այդ չուսումնասիր-
ված՝ արևմտահայ մամուլի և հրապարակախոսության եզրափակիչ փուլի 
բազմակողմանի և շատ կողմերով խորապես դրամատիկ դրվագների հետա-
զոտությամբ։ Գիրքը տպագրվել է հայերի ցեղասպանության 100-ամյա տարե-
լիցին, և այս առթիվ կուզենայի մեջբերել հեղինակի սրտառուչ ընծայականը՝  
«Ի հիշատակ ցեղասպանությանը զոհ գնացած հայ սերունդների, ովքեր եղել 
են այս գրքում ներկայացված մամուլի ընթերցողներն ու հեղինակները»։ Այդ-
պիսին է մամուլը՝ մեր ժողովրդի պատմական ճակատագրի հավաստի ան-
դրադարձը, որ հնարավոր չէ աղարտել, և որից միայն դասեր պետք է քաղել, 
կարծում է հոբելյարը։ 

Գիտության բավիղներում հմտացած հետազոտողը նաև ուսումնամեթո-
դական ձեռնարկների և մամուլի պատմության դասընթացների ծրագրերի հեղի-
նակ է, որոնցում ուսանելի ցուցումներ է տալիս հայ մամուլի պատմությամբ զբաղ-
վելու ցանկություն ունեցողներին և նրանց ուղղորդում իրենց ապագա մասնա-
գիտություններում: Նա նաև դպրոցական դասագրքերի համահեղինակ է։ 

Մեծ է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթա-
կից անդամ Ալբերտ Խառատյանի ներդրումը հայ մամուլի պատմության 
ուսումնասիրության մեջ: Նա իր կարևոր ներդրումն ունի նաև ՀՀ ԳԱԱ 
պատմության ինստիտուտի հիմնարար հետազոտությունների շարքում։ Նկա-
տի ունենք «Հայ պարբերական մամուլի պատմություն» երկհատորը (հ. 1,  
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XVIII-XIX դարեր, Կահիրե, 2006, հ. 2, 1900-1922, Ե., 2017)՝ ՀՀ ԳԱԱ պատ-
մության ինստիտուտի հրատարակությամբ։ Իր ընդգրկած ժամանակաշրջա-
նով և մամուլի ծավալային չափերով այս երկհատորյակը աննախադեպ 
երևույթ է հայ պարբերական մամուլի պատմությանը վերաբերող բազմաթիվ 
աշխատությունների մեջ։ Երկու հատորն էլ խմբագրել են Ա. Խառատյանը և 
պատմական գիտությունների դոկտոր Լ. Գևորգյանը։ Եվ իր անբասիր գոր-
ծունեության համար Ա. Խառատյանը բազմիցս պարգևատրվել է տարբեր 
կազմակերպությունների պատվոգրերով, գովեստագրերով ու վաստակագրե-
րով, դարձել է Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի 
միության և ՀՀ ԳԱԱ «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցույթի դափնե-
կիր, արժանացել է ՀՀ նախագահի մրցանակի: 

Արգասաբեր գիտնականին շնորհավորելով իր 80-ամյա հոբելյանի 
առթիվ՝ նրան մաղթում ենք կորովի առողջություն, երիտասարդական խան-
դավառություն, հաջողություններ անձնական կյանքում և նորանոր բացահայ-
տումներ հայագիտության մեջ և հայ մամուլի պատմության անդաստանում: 

        
 ՍՎԱԶՅԱՆ ՀԵՆՐԻԿ   

Պատմական գիտությունների դոկտոր 
 
 
 

Խմբագրության աշխատակազմը ևս ջերմորեն շնորհավորում է Ալբերտ 
Խառատյանին՝ «Լրաբեր հանդեսի երկարամյա վաստակաշատ գլխավոր 
խմբագրին, նրան մաղթելով անխոնջ ընթացք գիտության բավիղներով, ամուր 
առողջություն և մտքի անսպառ եռանդ: 

 
 

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների հանդեսի 
խմբագրություն 

 



 
 

ՅՈՒՐԻ ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ՝ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ, ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ  
(ծննդյան 80-ամյակի առթիվ) 

 
 

      Ազգագրագետ Յուրի Իսրայելի Մկրտում-
յանը ծնվել է 1939 թ. հունվարի 1-ին Թբիլի-
սիում: 1957 թ. ոսկե մեդալով ավարտելով 
Թբիլիսիի թիվ 86 տասնմեկամյա միջնա-
կարգ դպրոցը՝ ընդունվում է Մոսկվայի պե-
տական համալսարանի պատմության ֆա-
կուլտետ, որը գերազանցության դիպլոմով 
ավարտում է 1962 թ.՝ պատմաբան-ազգա-
գրագետի որակավորմամբ: Թեև Մոսկվա-
յում նրան սպասվում էր աշխատանքային 
խոստումնալից հեռանկար, սակայն նախ-
ընտրում է համեստ աշխատանք հայրենի-
քում՝ լաբորանտի, ապա կրտսեր գիտաշ-
խատողի պաշտոն ՀՀ ԳԱ ՀԱԻ ազգագրու-

թյան սեկտորում: 1968 թ. Մոսկվայում պաշտպանում է թեկնածուական թեզ, 
իսկ 1974 թ. ստանում է դոցենտի կոչում: 

1970 թվականից Յու. Մկրտումյանը «Ազգագրություն» է դասավանդում 
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում (հնագիտության և աղբյուրագիտության ամ-
բիոն): Կարճ ժամանակ անց նրա անմիջական ջանքերով ուսումնական ծրա- 
գրում տեղ գտան ազգագրական մի շարք առարկաներ, և ամբիոնը վերանվան-
վեց «Հնագիտության, ազգագրության և աղբյուրագիտության»: Յու. Մկրտում-
յանն ստանձնեց «ազգագրության ցիկլի» ղեկավարությունը՝ աստիճանաբար այն 
վերածելով ազգագրական կադրերի պատրաստման հիմնական «դարբնոցի»:  

Ելնելով ազգագրագետ գիտնականի և մանկավարժի հայեցակետից` 
Յու. Մկրտումյանը գիտական լուրջ մոտեցում էր ցուցաբերում ուսումնական 
գործի կազմակերպմանը՝ համատեղելով  և՛ ՄՊՀ-ում ստացած գիտելիքները, 
և՛ աշխարհի տարբեր համալսարաններում ընդունված մեթոդներն ու սկզբունքնե-
րը, և՛ հայ ավագ գործընկերների բազմամյա փորձն ու հմտությունները:  

Տարիների նպատակասլաց աշխատանքը հանգեցրեց այն բանի, որ 
հանրապետությունում բարձրացավ ազգագրագետների պահանջարկը, և 1989 թ. 
իրականացավ Յու. Մկրտումյանի նվիրական երազանքներից մեկը՝ ԵՊՀ պատ-
մության ֆակուլտետում բացվեց ազգագրության ամբիոն: Որպես վաստակի 
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գնահատական, նաև հետագա հաջողությունների ակնկալիքով` ԵՊՀ ղեկա-
վարությունն ու գործընկերներն ամբիոնի ղեկավարությունը վստահեցին հիմ-
նադրին՝ Յու. Մկրտումյանին: Ուսումնական ծրագրում ընդգրկվեցին նոր դասըն-
թացներ, օրինակ՝ «Հայերի էթնոգենեզը և էթնիկ պատմության հիմնական փու-
լերը», «Հայ Սփյուռքի ազգագրություն», «Էթնիկ կոնֆլիկտները Կովկասում» և այլն: 

Հայագիտական և կովկասագիտական գիտելիքը Յու. Մկրտումյանը 
հանրայնացնում էր ոչ միայն հայ ուսանողության և գիտական շրջանակում, այլև 
աշխարհի տարբեր համալսարաններում դասավանդելով: 1993 թ. հունվար-մայիս 
ամիսներին «Ֆուլբրայթ» ծրագրի շրջանակում դասավանդել է Ֆիլադելֆիայի 
Թեմփլ համալսարանում: Հպարտությամբ նշում էր, որ Մոսկվայի պետական 
համալսարանում երկու կարգավիճակ է ունեցել՝ և՛ ուսանողի, և՛ դասախոսի: 

Տևական աշխատանքային փորձի և գիտամանկավարժական պրպտում-
ների շնորհիվ նա հանգել էր այն եզրակացության, որ ամբիոնում դասավանդ-
վող առարկաների գերակշիռ մասը պետք է լինի կայուն, իսկ մեկ երրորդը  
կարող է փոփոխվել՝ կապված գիտության, քաղաքական ու տնտեսական իրա-
վիճակների, այսինքն՝ ժամանակի պահանջների հետ:  

Ուսումնական գործընթացի հիմնական ուղղություններն արտացոլվում 
էին ոչ միայն դասավանդվող առարկաների ընտրության մեջ, այլև կուրսային 
ու դիպլոմային աշխատանքների թեմաներում, որոնց զգալի մասը հետագա-
յում շարունակվեց որպես ատենախոսական աշխատանք: Դեռևս 1980-ական 
թվականներից՝ ազգագրագետ շրջանավարտների մի ստվար խումբ նրա ան-
միջական ղեկավարությամբ ու գիտական աջակցությամբ պաշտպանեց թեկ-
նածուական ատենախոսություններ: Նշենք, որ այդ տարիներին համալսարա-
նում միայն ազգագրության ամբիոնի ուսանողների համար էր դասավանդ-
վում «Գիտական աշխատանքի մեթոդները» առարկան:  

Դեռևս Մոսկվայի համալսարանում ուսանելու տարիներին նրա ձեռնար-
կով ստեղծվեց ուսումնական գործին նպաստող մասնագիտական գրականու-
թյան մի եզակի գրադարան, որը մինչ օրս հասանելի է և՛ դասախոսներին, և՛ 
ուսանողներին: Ուսումնական գործընթացում Յու. Մկրտումյանը կարևորում  
էր մայրենի լեզվով դասագրքերի առկայությունը: «Ազգագրության հիմունքներ» 
հայերեն դասագրքի հրատարակությունը, որը նրա հերթական նվիրական երա-
զանքն էր, անկատար մնաց: Ռուսերենից թարգմանեց Յ. Բրոմլեյի խմբագրու-
թյամբ դասագիրքը, որը, սակայն, ինչ-ինչ պատճառով չհանձնեց տպագրութ-
յան: Տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու, նաև հայոց մշակույթի 
տարբեր բնագավառների հանրահռչակման նպատակով ազգագրագետ ուսա-
նողները նրա անմիջական ղեկավարությամբ միջոցառումներ էին կազմակեր-
պում՝ նվիրված ժողովրդական տոներին, ուտեստին, տարազին և այլն: 
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Ժողովրդի հետ անմիջական շփման, դաշտային նյութերի գրառման 
հմտություններն ուսանողները ձեռք էին բերում համալսարանի ազգագրական 
գիտարշավներում (ՀԱԳ): Յու. Մկրտումյանի եռանդուն և արդյունավետ գոր-
ծունեության այս ասպարեզը առանձին ուսումնասիրության է արժանի: Նկա-
տենք միայն, որ եղել են դեպքեր, երբ ուսանողները հրաժարվել են Մոսկվա-
Լենինգրադ թանգարանային պրակտիկայից՝ գերադասելով մասնակցությու-
նը ՀԱԳ-ին: ՀԱԳ-ը մի ուրույն մոդել էր հայկական գերդաստանական ընտա-
նիքի, որտեղ կար նահապետ, և յուրաքանչյուր անդամ ուներ իր պարտակա-
նություններն ու իրավունքները: Որպես արշավախմբի պետ` մեծագույն պա-
տասխանատվություն ուներ գիտարշավի յուրաքանչյուր անդամի նկատմամբ, 
միաժամանակ չափազանց խիստ էր ընդունված կարգուկանոնը խախտելու 
դեպքում: Ամենախիստ պատիժը, անկախ կարգավիճակից, կարգազանցին 
տուն ուղարկելն էր, որի մասին անբեկանելի որոշումը հայտնում էր նախորդ  
երեկոյան, ընթրիքի ժամանակ, իրեն հատուկ կիրթ տոնով: Հայաստանի հա-
մար նույնիսկ ամենածանր տարիներին համալսարանի ազգագրական գիտ-
արշավները չդադարեցին, որովհետև, շնորհիվ իր անբասիր համբավի, միշտ 
հնարավորություն էր գտնում միջոցներ հայթայթելու: ՀԱԳ-ի բարձր կազմա-
կերպվածության գործում կարևոր դեր են ունեցել իր ուսանողական գիտար-
շավների ընթացքում նկատած թերություններից քաղած դասերը: Հաճախ էր 
պատմում իր առաջին ազգագրական գիտարշավի մասին, որ կայացել էր 
Դաղստանում 1958 թ. ամռանը՝ առաջին կուրսն ավարտելուց հետո:  

Յու. Մկրտումյանը կարևորում էր նաև տարբեր սերունդների գիտական 
շփումը: Հաճախ էր ՀԱԳ-երին, նաև ազգագրական սեմինարներին հրավի-
րում ազգագրական հիմնարկների ներկայացուցիչներին: Դրանք կազմակերպ-
վում էին և՛ Սարդարապատում՝ Հայաստանի ազգագրության պետական թան-
գարանում, և՛ ազգագրության ամբիոնում՝ դրանով իսկ նաև պահպանելով  
ազգագրական թանգարան-ամբիոն սերտ կապը: 

Ամենափոքր առիթն անգամ բաց չէր թողնում կազմակերպելու ԽՍՀՄ 
տարբեր համալսարանների ազգագրագետ ուսանողների հանդիպումներ, հայ 
ուսանողներին ծանոթացնելու անվանի ազգագրագետների հետ. այսպես՝ 1987 թ. 
դեկտեմբերին ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններից հրավիրված հայտնի 
գիտնականների մասնակցությամբ Թբիլիսիում նշվում էր վրացի անվանի ազ-
գագրագետ Ա.Ի. Ռոբակիձեի 80-ամյակը: Նա ուսանողներին հնարավորութ-
յուն ընձեռեց հարստացնելու «Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն» առար-
կայի շրջանակում ստացած գիտելիքը՝ ապահովելով անմիջական շփում Կով-
կասի ժողովուրդների ներկայացուցիչների, նրանց մշակույթների հետ: 
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Յու. Մկրտումյանը յուրաքանչյուր ուսանողի վերաբերվում էր որպես հավա-
սարի, որպես ապագա գիտնականի: Անչափ հիասթափվում էր նրանց անհա-
ջողություններից և ոգևորվում հատկապես գերազանցիկներով: Ուշագրավ է, 
որ ժամանակին նրա անունը Մոսկվայի պետական համալսարանի թերթում 
նշվել էր «Լավագույնը լավագույններից» շարքում: Հաճախ Յու. Մկրտումյանին 
կշտամբում էին ուսանողներին «երես տալու» համար, գտնելով, որ դրանից մե-
ծամտանում են և իրենց կայացած գիտնականներ համարում: Այս հարցի շուրջ 
նա ուներ իր կարծիքը. «Մի փոքր ավելի գովասանքը օգտակար է, խելացի ուսա-
նողին ոգևորում է»:  

Յու. Մկրտումյանը, որպես մանկավարժ և երկրի քաղաքացի, մեծա-
գույն պատասխանատվությամբ էր վերաբերվում նաև ազգագրագետ շրջա-
նավարտների հետագա գործունեության հարցերին: Որոշ ազգագրագետներ 
դեռևս ուսանողական տարիներից էին ընդգրկվում աշխատանքի գիտամշա-
կութային տարբեր կառույցներում, այդ թվում՝ իր ղեկավարած Ազգագրական 
լաբորատորիայում, էթնոմշակութային հետազոտությունների «Ոստան» կենտ-
րոնում, որտեղ զբաղվում էին հայ փախստականների ադապտացիայի, ազ-
գային փոքրամասնությունների և այլ հիմնախնդիրներով: Հանրապետությու-
նում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններում ջանք չխնայեց  
օգնելու ազգագրագետներին՝ աշխատելու հատկապես մասնագիտական ոլոր-
տում: Նրան հաճախ էին հանդիմանում, որ ուսանողների խնդիրների լուծմանը 
շատ ժամանակ է տրամադրում, որից տուժում էր իր գիտական գործունեութ-
յունը: Այս հարցում էլ հստակ համոզմունք ուներ. «Պետք է շատ կարդալ, իսկ 
գրել` թեկուզ քիչ, բայց բովանդակալից, էական, խորը»:  

Յու. Մկրտումյանի մանկավարժական հմտությունները, ուսումնական 
գործի կազմակերպման անկրկնելի տաղանդը կարծես թե ստվերել էին նրա 
գիտական գործունեությունը: Նա մեծ մանկավարժ էր և միաժամանակ մեծ 
գիտնական: Հեղինակ է շուրջ չորս տասնյակ գիտական աշխատությունների, 
որոշ դրույթներ նորամուծություն են, զգալի ներդրում գիտության, հատկա-
պես մշակույթի տեսության մեջ: Իրեն երբեք ազգաբան չանվանեց, սակայն 
նրա հետաքրքրություններն ընդգրկում էին ազգաբանական լուրջ հիմնախն-
դիրներ, նա իսկապես խորը տեսաբան ու վերլուծաբան էր: 

Ազգագրության բնագավառում Յու. Մկրտումյանի հաջողության գրա-
վականներից մեկը իր էությունն էր, այդ գործի համար շահեկան բնավորությամբ 
ու խառնվածքով. նա զրուցասեր էր, շփվող, կենսուրախ, լավատես, բարյացա-
կամ: Մանկավարժության, կրթական գործի կազմակերպման մեջ նրա աննա-
խադեպ ձեռքբերումներն առաջին հերթին պայմանավորված էին իր գործին 
անմնացորդ ու անշահախնդիր նվիրումով, գիտականորեն հիմնավորված մե-
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թոդների ու անհատական հմտությունների կիրառմամբ, և, վերջապես, նա ոչ 
միայն մեծ մտավորական էր, այլև բարոյական բարձր նկարագրով Մարդ: 

Դասախոսության ժամանակ մատուցած նյութը մնայուն գիտելիքի վե-
րածելու  հաջողված մեթոդ էր կիրառում՝ էքսպրես հարցումներ. դասի սկզբում 
մի քանի ուսանողի հարցնում էր նախորդ դասախոսության նյութը և գնահա-
տում էր: Դասախոսությունները համեմում էր տպավորիչ օրինակներով`  
նյութը մատուցում էր կենցաղային ուշագրավ պատմություններով, նպաստե-
լով, որ դրանք հիշվեն ողջ կյանքում: Դասախոսություններում կային ներշնչանք, 
ոգեշնչում: Լինելով արտիստիկ կերպար` նրան հաջողվում էր դասախոսութ-
յան որոշ հատվածներ ներկայացնել որպես փոքրիկ բեմադրություններ: 

Ազգագրագետի կոչմանը մեծանուն գիտնականը հավատարիմ մնաց 
նաև՝ Հայաստանի Հանրապետության համար բախտորոշ տարիներին ստանձ-
նելով ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպանի շատ պատասխանատու պաշտոնը 
Ռուսաստանի Դաշնությունում: Քաղաքական գործունեությանը զուգահեռ՝  
նա շատ բան արեց երկու պետությունների մշակութային ու կրթական համա-
գործակցության խորացման ուղղությամբ: 

Դիվանագիտական առաքելությունն ավարտելուց հետո վերադարձավ 
հարազատ ինստիտուտ, իսկ 2000 թ. կրկին ստանձնեց ամբիոնի ղեկավարութ-
յունը: 2003 թ. հերթական ՀԱԳ-ից վերադառնալու հաջորդ օրը ուղեղի կաթված 
ստացավ: Լինելով պայքարող անձնավորություն, որ հաղթահարել էր բազում 
դժվարություններ՝ նա չնահանջեց. կարողացավ վերադառնալ լսարան, կրթել 
նոր սերունդների, սակայն լիովին վերականգնվելն անհնար էր: Քաջ գիտակ-
ցելով, որ այլևս հնարավոր չէ լիարժեքորեն նվիրվել սիրած գործին, 2004 թ. 
սեպտեմբերին դիմեց համալսարանի ղեկավարությանը` դոցենտ-խորհրդա-  
տուի հաստիքի փոխադրվելու խնդրանքով: Թեև Յու. Մկրտումյանի նվիրա-
կան հերթական երազանքը՝ պատմության ֆակուլտետում բացել ազգագրութ-
յան բաժին, իր կենդանության օրոք չիրականացավ, սակայն նա անմիջական 
մասնակցություն ունեցավ մշակութաբանության և կովկասագիտության բա-
ժինների բացման գործում: Անգնահատելի է Յու. Մկրտումյանի դերը նաև  
Հնագիտության և ազգագրության բաժնի բացման գործում, քանզի նա իրա-
կան հիմք էր ստեղծել, որպեսզի աշակերտները շարունակեն մեծ ուսուցչի 
անավարտ գործը: 
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Յու. Մկրտումյանի գիտամանկավարժական գործունեության մեծագույն 
ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ ստեղծեց ազգագրական դպրոց, որի ներ-
կայացուցիչներն իրենց կարևոր տեղն ունեն ոչ միայն կրթության, գիտության 
և մշակույթի ասպարեզում, այլև բազմաթիվ հետազոտական ծրագրերով 
իրենց նպաստն են բերում Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած 
բազում խնդիրների լուծմանը: 
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