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Вступление  
Батумский договор был самым первым и самым тяжелым в ис-

тории Республики Армения 1918-1920 гг. Подписанный 4 июня 1918 г. 
А. Хатисяном, О. Качазнуни и М. Пападжаняном1, он сначала не был 
ратифицирован обеими сторонами, а потом официально дезавуирован 
Османской империей в последние дни Первой мировой войны – 25 и 
29 октября того же года. Причинами отказа от столь выгодного дого-
вора стали прежде всего поражение Османской империи в общемиро-
вой бойне, недовольство и непризнание Батума османским партнером 
Германией и тяжелая, унизительная, но последовательная дипломати-
ческая деятельность посланцев Республики Армения в Константинопо-
ле, Берлине и отчасти в Вене. Сам факт отказа османов от батумских 
условий важен в научном и политическом плане, так как договор не по-
терял своего прикладного, в том числе пропагандистского значения и 
сегодня, а правительства кемалистской и современной Турции не забы-
вают о данном документе с 1920-1921 гг. по сей день.  

1 С османской стороны текст заверили министр юстиции Халил-паша и главнокомандующий им-
перскими войсками на Кавказе Вехиб Мехмед-паша. Они предусматривали для государства Армении 
территорию в 10,5 тыс. кв. км. с 370 тыс. жителями армянами. – НАА, ф. 200, оп. 1. д. 12, л. 2-7; 
площадь РА в: меморандум А. Оганджаняна, А. Зурабяна «Статистические данные о Кавказской 
Армении и числе армян на Кавказе» от 10.06.1918 для МИДа Германии (Армянский вопрос 1995, 
534); меморандум А. Агароняна, А. Хатисяна «О национальном разграничении территории Закав-
казья» от 15.08.1918 для Константинопольской конференции – д. 104, л. 6, Karabekir 1919, 11, Ավե-
տիսյան 1997, 253-254, Վրացյան 1920, 43 приводит 12.518 кв. км. 
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Сравнительный анализ Брест-Литовского и Батумского договоров 
Поскольку борьба за отмену Батумского договора шла вокруг возвра-

щения к брестским условиям, напомним: в первом случае Армения теряла, 
исходя из буквы документа, 11,4 тыс. кв. км., а во втором к ним добави-
лись еще 23,2 тыс. кв. км. (из них 15868 кв. км Эриванской губ.) с населе-
нием 900 тыс. чел2. При этом, в исторической литературе обычно делает-
ся важная ошибка: в брестские уступки зачисляют всю Батумскую и Карс-
скую области (т.е. 25,7 тыс. кв. км), хотя в ст. IV договора говорилось 
только о Батумском, Ардаганском и Карсском округах3, и Османской им-
перии уступали северный сегмент областей (15,1 тыс. кв. км), но не их 
южные части (10,6 тыс. кв. км). Это создавало два вытянутых региона: 
Батумский округ граничил в виде узкой черноморской полосы с Трапе-
зундским вилайетом, далее к нему примыкали Ардаган и Карсский округ. 
А на юго-востоке Кагызван примыкал к Ереванской губернии, западнее он 
граничил с Олтинским округом и следом шел Артвин. 

 

 
Схема 1. Административное деление областей и губерний Закавказья, с размерами  

территорий в кв. км 

Такая – ограниченная оккупация была возможна, и 37-я кавказская 
дивизия 3-ей османской армии, реализуя одно из трех направлений об-

2 Данные в: Погосян 1983, 221 сверены и уточнены по: Кавказскiй календарь 1916, 182-183, 198-
199, 210-211, 218-219.  

3 Документы 1959, I, 121.  
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щего похода, продвигалась весной 1918 г. по берегу Черного моря4, 
заняв 14 апреля Батум. В качестве аргумента приводят, что ст. I п. 1 
русско-турецкого дополнительного договора от того же 3 марта 1918 г. 
оговаривает отвод русских войск к довоенной границе. Верно, но Батум-
ский, Ардаганский и Карсский округа действительно формировали линию 
1877 г. И уже в следующей ст. II дважды перечислены именно санджаки 
(округа)5. Значит, наступая из Ерзнки на Карс через Олты и Кагызван,  
армия Вехиба-паши нарушала Брестские условия уже 26 марта – то есть 
через 23 дня после их заключения6.  

 
Схема 2. Линия 1 - Русско-турецкая граница 1914 г.; Линия 2 – размежевание по Брест-

Литовскому договору; Линия 3 – османские требования Батумского договора 

  
И если эта дата может вызвать обсуждения, то 27 апреля турки 

вторглись в Сурмалинский уезд Ереванской губернии7, а 15 мая 36-я кав-
казская дивизия 1-го кавказского корпуса К. Карабекира вошла в 
Александрополь, тем самым места для дискуссии не остается. Враг ан-

4 Какими зверствами в Трапезунде сопровождалось это «выполнение» договора см.: Լեփսիուս 
2006, 405, 407: 

5 Документы 1959, I, 199-201.  
6 Подробнее: Махмурян 2012, 57, и с небольшой неточностью географического, но не хроно-

логического порядка: 48.  
7 Уже 20-21.04.1918 Лео подчеркивал на чрезвычайном совещании в Александрополе, что турки 

нарушают этот документ, который не принесет пользы – НАА, ф. 222, оп. 1, д. 123, л. 13 об., 18 об. 
См. также обращения закавказского правительства к командующему турецким Кавказским фронтом 
Вехибу-паше от 30.04.1918 и сообщение того же кабинета от 2.05. – Документы 1919, 258, 260-261, 265. 
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нексировал вдвое больше, чем записано в Брестском мире, и, продвигая 
Батумский договор, османские власти старались узаконить данный факт, 
хотя подмена округов областями не встретила возражений из Москвы.  
Советская историография называла брестский текст достижением. И это 
верно только в одном аспекте – легитимизации кабинета большевиков8. 
Во всем остальном он лишь способствовал турецкой агрессии, узаконил 
османскую аннексию и не только породил в армянском обществе тщетные 
надежды, но и взял на себя обязательство разоружать его силы самооборо-
ны. Как известно, договор продержался недолго и был признан отменен-
ным нотой самих же большевиков уже 20 сентября и полностью аннули-
рован 13 ноября 1918 г.  

Причем маневры с его денонсацией и секретной российско-гер-
манской сделкой от 27 августа тесно переплетались с переговорами 
А. Агароняна – А. Хатисяна в Константинополе, А. Оганджаняна – А. Зу-
рабяна в Берлине и Вене об отмене батумского текста. Пока делегации 
РА противостояли второму документу, официальные Москва и Берлин  
уже отбрасывали Брест. И ни один из членов Четверного союза, кроме 
османов, не признал и не утвердил сепаратный и не отвечавший их инте-
ресам Батумский договор. 

 
Отрицание Германией Батумского договора и фактор турецко-

германских противоречий вокруг Брестского мира  
Отвергнув германское посредничество в Батуме, османская сторона 

быстро проявила свое намерение не придерживаться обоих дипломатиче-
ских текстов и двигаться через Ереван на Баку для завоевания всего 
Кавказа и полного истребления армян9. Порта не собиралась проявить 
уважение даже к Батумскому договору, обеспечивавшему туркам огром-
ный территориальный прирост. Между тем, Брестский мир и последую-
щий Дополнительный к нему (секретный) договор с РСФСР от 27 августа 

8 На незаконность сил, разогнавших Учредительное собрание, ссылалась 20.03.1918 в Трапезун-
де закавказская делегация, отвергая Брестский договор – НАА, ф. 200, оп. 1, д. 9, л. 167.  

9 Отчет кайзеровского посла в Константинополе И. Бернсторфа МИДу от 23.05.1918 с оценкой 
генерал-майора О. фон Лоссова. – Армянский вопрос 1995, 498. А также Борьян 1929, II, 57, Степа-
нян 1975, 185-187, 189. 
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1918 г. уступал Германии Грузию и четверть бакинской нефти, поэтому в 
Берлине тем более не желали контроля за этим городом ни англичан, ни 
османов. В свою очередь, германские военные представители оператив-
но докладывали из Батума, Константинополя и Тифлиса, что османы  
осуществляют политику полного истребления армян.  

Германия стала сдерживающим фактором для Османской империи, 
она пошла на открытое военное столкновение, чтобы закрепить в Закав-
казье собственную зону влияния в Грузии. Если уже в мае было понятно, 
что Грузия станет сферой ее интересов, а Азербайджан – турецким, то оста-
вался вопрос Армении. В этом плане военные предпочитали объединить 
оба христианских этноса в один протекторат, османы же надеялись погло-
тить весь край или Армению с Азербайджаном в качестве номинальной 
федеративной единицы10. При этом командование бундесвера было за 
жесткое отрицание Батумского договора, вплоть до военного противо-
стояния. Так, генерал-квартирмейстер Э. Людендорф уже 15 мая 1918 г. 
поручил начальнику генштаба османской армии генералу Г. фон Секту 
повлиять на османского военного министра Энвера, чтобы тот не нарушал 
брестские линии.  

Согласовав их позицию с МИДом, 8-9 июня Людендорф и начальник 
Генштаба фельдмаршал П. фон Гинденбург прямо обратились к Энверу, 
причем первый из них потребовал, чтобы османский министр отказался от 
сепаратной сделки, пригрозив разрывом сотрудничества11. Затем 20-го 
числа генерал-лейтенант О. фон Сандерс известил своего посла в Констан-
тинополе Й. фон Бернсторфа, что османы готовили нападение на Закав-
казье, хотя в этом случае они не смогут защитить их владений в Аравии, 
Палестине и Сирии.  

Ради Баку турки уступали Британии нефть Ближнего Востока, вы-
тесняя оттуда Германию12. И если фон Бернсторф поддерживал такую 
смену стратегического направления, то в Берлине отстаивали только бре-

10 Проект восходит к германским планам 1916 г. и намерению главы османской делегации на 
Трапезундской конференции и будущего министра ВМС Гусейна Рауф-бея, высказанному им А. Ха-
тисяну к 18.04.1918 – НАА, ф. 222, оп. 1, д. 141, л. 179, Адонц 1993, 144-145. 

11 Стиль английской цитаты в Trumpener 1968, 183 заметно жестче, чем перевод первоисточника 
в: Լեփսիուս 2006, 421.  

12 Liman von Sanders 1927, 243-244, 268, Trumpener 1968, 103-104, 178-179. 
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стский текст, подписанный всем Четверным союзом. Канцлер и МИД не 
считали уход России из Закавказья окончательным. Но османская армия, 
осуществляя план Энвера, заполняла фактический вакуум силы в крае и  
шла вперед, так как ее некому было остановить. В ответ 21 июня Люден-
дорф известил коллегу, что Берлин решил послать стрелковый батальон 
на Кавказ. На самом деле, этот контингент «дорос» до 5.000 штыков13. 
Часть из них 18-19 июня вступила вместе с грузинами в бой против 1500-
2000 аскеров с 2 пушками и отвела османскую опасность от Тифлиса14, 
но в других регионах таких препятствий не было. Понимая, что у Герма-
нии не хватало сил, чтобы захватить все, что было возможно, ее верхов-
ное руководство поддерживало политический конфликт с турками, не 
доводя его до разрыва. 

Уже 26 июня глава германской миссии в Тифлисе Ф. фон Кресс 
известил представителей Армянского национального совета (далее: АНС) 
А. Саакяна, О. Качазнуни и выступавшего переводчиком М. Туманяна, 
что Берлин, Вена и София категорически требуют вернуться к брестским 
линиям. Именно он дал совет армянским членам Закавказской делегации, 
а потом и АНС не ратифицировать Батумский договор15 и поехать в Кон-
стантинополь, чтобы отвергнуть этот документ на многосторонних пере-
говорах. Фон Кресс опирался на два изъяна батумской сделки. Во-пер-
вых, секретное турецко-германское соглашение от 28 сентября 1916 г. 
запрещало Турции проведение сепаратных переговоров и подписание 
важных документов без согласия второй стороны. Во-вторых, весь 
Четверной блок нес обязательства перед Советской Россией, а три его 
державы ничего не приобретали от Батумского договора и поэтому не  

13 Mülmann 1940, 209-210; в: Liman von Sanders 1927, 245, 247 указаны 3.000 солдат. 
14 Allen, Muratoff 1953, 477-478, Hovannisian 1967, 203-205, Trumpener 1968, 177, 184-185, НАА, 

ф. 222, оп. 1, д. 120, л. 50, д. 141, л. 266-267, 286. По Краткому описанию действий Армянского кор-
пуса (ф. 1267, оп. 2, д. 97, л. 26), Х. Бадалян тоже писал о боях у Колагерана 18-19.06.1918 в: Բադալյան 
1962, 30. В. Папазян 17.02.1918 в АНС об угрозе Тифлису; речи 9-12.04. и 22, 29.05. о его обороне 
и развитии османского наступления – д. 141, л. 146, 172-176, 219 об. - 220, 238 об.; Вехиб-паша 
27.04. и 28.05.1918 о походе на Тифлис – л. 236 и Документы 1919, 252; донесение командующего 
Армянским корпусом Т. Назарбекяна от 16.05.1918 – НАА, ф. 200, оп. 1, д. 21, л. 22-23 и прогноз 
его штаба от 20.05.1918 – ф. 1267, оп. 2, д. 97, л. 18; а также: Ավետիսյան 1997, 250, Махмурян 
2019, 90, Մախմուրյան 2020, 18: 

15 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 68, л. 2. 
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желали османской монополии в Закавказье. Данный Армении совет про-
тивостоять Батумскому договору при поддержке Берлина, Вены и Софии 
был разумным, если не учитывать главной опасности – в случае нерати-
фикации его требований в течение месяца османская армия могла 
вторгнуться в Ереван, от которого ее отвлекал лишь более срочный и 
привлекательный Баку. 

 
Дипломатическая деятельность посланцев Республики Армения в 

Константинополе и Берлине по нейтрализации Батумского договора 
Республика Армения шла вслед за своими соседями на провозглаше-

ние независимости, тщетно надеясь, что ей удастся смягчить условия 
Брестского договора. При этом даже Армянский национальный совет, а 
позже и его переговорщики не верили в такую перспективу, нередко ука-
зывая с 12 апреля 1918 г. на османскую политику истребления и верно 
называя Баку главной целью турецкой армии16. Между тем, 20 и 23 мая 
глава германской делегации в Батуме О. фон Лоссов дважды заявил, что 
его страна жестко отстаивает Брест-Литовск, а все проблемы разрешат на 
Босфоре. Затем 21-го числа, когда армяне запросили германский протек-
торат или прямую оккупацию, он предложил им составить меморандум и 
срочно отправиться в Берлин17. 

И хотя османская сторона вынудила делегатов РА в Батуме подписать 
безоговорочную капитуляцию, несмотря на крайний риск, армянский ка-
бинет не утвердил катастрофический договор и за день до окончания 
срока его ратификации – 3 июля 1918 г. направил в этот город, к командую-
щему 3-й османской армией Эсаду-паше С. Арутюняна, Ованеса Туманяна 
и генерала И. Баграмова18. В результате беседы стороны подтвердили,  
что вопрос о ратификации переносится в Константинополь, а подразде-
ления Эсада, воевавшие под Вагаршапатом, все же не войдут в Ереван. 

В Константинополь с Берлином выехали делегаты АНС, которые по-
сетили и Вену. Каждая группа имела свою задачу. Так, на Босфоре прояв-

16 НАА, ф. 222, оп. 1, д. 141, л. 174 об., 223 об., 224 об., 233, Армянский вопрос 1995, 484, 494, 
Аветисян 1994, 113, 118. 

17 НАА, ф. 222, оп. 1, д. 141, л. 221-222. 
18 Секретарем делегации был Е. Мирзоян.  
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ляли максимальную мягкость, хотя С. Арутюнян уже 28 мая отметил в 
АНС, что их целью будет возвращение предусмотренных Батумским до-
говором районов. На месте же армяне говорили с Энвером и Талаатом о 
смягчении территориальных условий этого текста в обмен на вхождение в 
османскую конфедерацию или федерацию. О большем говорить не риско-
вали. На встречах с германскими, с августа месяца – и с австрийскими  
диломатами, когда те предлагали совместную защиту брестского вариан-
та, А. Агаронян и А. Хатисян отстаивали независимость своей Республики, 
были вполне солидарны с европейцами, но не хотели военных обостре-
ний в своей стране. Не имея существенных мер воздействия, армяне 
снабжали своих партнеров справками, включая карту с приемлемыми 
границами Армении и перечнем возможных уступок в виде промежуточ-
ного решения между Батумом и Брестом. Их работа имела вспомогатель-
ное, но положительное значение.  

В свою очередь, действовавшие с 22 апреля19 и с 3 июня по 15 но-
ября две армянские группы в Берлине активно поддерживали Брест, 
причем А. Зурабян, а частично и А. Оганджанян считали, что главной те-
мой переговоров должны быть границы, увеличение территории и ре-
патриация беженцев, а не независимость, в которой не были заинтересо-
ваны ни Германия, ни Турция, ни Россия20. Так, 10 июня они представили в 
МИД программный меморандум и карту, на которой указали как претензии 
турок, так и кавказских татар. Этот промежуточный между Брестом и Бату-
мом вариант расширял территорию РА с 10,2 не до 38, а до 25 тыс. кв. км, 
с 800 тысячами армянского и 100-150 тыс. мусульманского населения. 
Турок же (Энвера и Талаата) особенно интересовали Ахалцихский и Сур-
малинский уезды вместе с подчинением Арцаха Азербайджану21. 

4-16 сентября эти же лица вели в Вене разговор о военном присутст-
вии 2-3 тыс. европейских солдат, продовольственной помощи, учреждении 

19 А. Джамалян, Г. Мелик-Карагезян и Л. Назарянц тоже защищали брестские условия в мемо-
рандумах и на встречах в МИДе (Аветисян 1994, 110-112), однако их прорусские позиции и сдержанное 
отношение к независимости вызвали недовольство в Тифлисе и прибывших по решению АНС от 
28.05.1918 А. Зурабяна, А. Оганджаняна. С ними тесно сотрудничал активист германо-армянского 
общества д-р Дж. Гринфилд. 

20 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 656, л. 132 об., д. 80, л. 28, оп. 2, д. 11, л. 45, 51-52.  
21 Армянский вопрос 1995, 533-534.  
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дипломатического представительства и протекторате Австро-Венгрии. В 
этом контексте возможность опеки, как и независимость экономически 
слабой Армении вызывали осторожное отношение второй стороны22. 
Причем в конце сентября, когда Четверной блок отдавал себе отчет в 
близком военном проигрыше, даже Талаат-паша, на берлинской встрече 
20 сентября 1918 г. с Оганджаняном, заговорил о готовности его империи 
отказаться от требований Батума. Все это будет оформлено Портой 
только 25 и 29 октября, но пока обратимся к подробностям переговоров. 

Итак, делегация в составе с А. Агароняном, А. Хатисяном, М. Папад-
жаняном23 прибыла 18 июня в Константинополь, где проводила до 29 
октября тяжелые и унизительные переговоры. Уже 22 июня ее члены 
встретились с организаторами Егерна (Геноцида) великим визирем Талаа-
том, военным министром Энвером, военно-морским министром Джема-
лем, а также с министрами иностранных дел Несими-беем и юстиции – 
Халилом. Они также нанесли визиты послам Германии – фон Бернсторфу 
и Болгарии – М. Колушеву. 23-го числа состоялись переговоры с воен-
ным атташе Австро-Венгрии Й. Помянковским. 

Стараясь не давать повода для османской оккупации Еревана, Агаро-
нян все же писал 8 июля 1918 г. Оганджаняну в Берлин, чтобы тот рас-
ширил территориальные требования, так как батумские переговоры уже 
не считались важными. Теперь РА говорила об Арцахе, Гандзаке, север-
ном Зангезуре и Сурмалу, а при хорошей реакции распространяла грани-
цы на весь Зангезур, Шарур и Нахичеван24. 15 августа ее делегаты пред-
ставили организаторам конференции ноту «О национальном разграниче-
нии территории Закавказья»25. Авторы документа опирались на принятый 

22 НАА, ф. 200, оп. 2, д. 11, л. 5, 13, 27-28.  
23 Включая военного советника, генерала Г. Корганяна, одного из трех составителей основной ра-

бочей карты Г. Хатисяна (НАА, ф. 222, оп. 1, д. 141, л. 242 об.), М. Буниатяна, 1-го секретаря 
А. Кочаряна, 2-го секретаря Б. Мирзаяна, полковника Шахбазяна, секретаря и курьера Л. Лисицяна, 
адъютанта главы делегации, лейтенанта А. Агабабяна, телохранителя А. Берберяна и служителя А. Ару-
тюняна – ф. 200, оп. 2, д. 12, л. 1, 5. 12 июня, ответив на приглашение Талаата-паши, переданное 
Халилом, АНС утвердил делегацию (д. 141, л. 253, 257 об.), 14-го группа выехала из Поти и 19-го в 
16:00 прибыла в османскую столицу, разместившись в 8 комнатах отеля Токатлян, где оставалась до 
1.11.1918. Также: Ավետիսյան 1997, 263: 

24 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 656, л. 25, д. 28, л. 6. 
25 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 104, л. 1-21.  
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лидерами края уже 1917 г. этнический принцип, с учетом топографиче-
ского и экономического факторов и с опорой на полный суверенитет всех 
трех республик. Они указывали, что Грузия оспаривала у Армении 9,4 
тыс. кв. км в Борчалу и Казахе, где жили 171 тыс. армян, 28 тыс. курдов,  
1 тыс. татар и всего 420 грузин. Азербайджан говорил о 18,5 тыс. кв. км в 
Зангезуре, Арцахе, Нахичеване, Даралагязе, Гандзаке (Елизаветполе) и 
Нор-Баязете, где было 337 тыс. армян и 167 тыс. всех мусульман, вклю-
чая курдов. При этом только в Нахичеване и малом участке Нор-Баязета 
мусульмане составляли большинство; в Даралагязе было численное ра-
венство, а в Шуши, Зангезуре и Гандзаке армян было значительно 
больше. В итоге, бесспорными признавались 9 тыс. кв. км., на которых 
обитало 230 тыс. армян и 75 тыс. татар, 5 тыс. курдов и 5 тыс. езидов26. 

 
Военное поражение Четверного союза как главная причина 

денонсации Батумского договора 
Поскольку планы османского правительства, нацеленные на полное 

истребление армянского народа военными методами, с применением 
блокады и массового голода не были секретом для германского руково-
дства, именно победа держав Антанты предотвратила угрозу завершения 
Егерна. Усиленный США этот блок вел дело к победе, и в первый раз ве-
ликий визирь Османской империи Талаат-паша подписал 23 сентября в 
Берлине секретный протокол с германским госсекретарем по иностран-
ным делам П. фон Хинцем, 4-й пункт которого обязывал Турцию вывести 
все ее войска из Армении и Азербайджана. 3 октября османский посол 
Рифат-паша сообщил там же дипломатическому представителю РСФСР 
А. Йоффе, что Порта согласилась уважать Брестские границы и вывести 
войска с Кавказа27. В ответ он получил советскую ноту о полном аннули-
ровании данного урегулирования. 

При этом члены нового османского кабинета всячески уклонялись от 

26 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 104, л. 12-13, 15-16, 28. В Нахичеване 10 тыс. армян по отношению к 12 
тыс. всех мусульман; в Даралагязе по 10 тыс. чел., в Шуши 130 тыс. против 30 тыс.; в Зангезуре 100 
тыс. и 50 тыс.; в Гандзаке 40 тыс. – 25 тыс.; в Дживаншире 22 тыс. против 15 тыс. исключительно 
курдов; в заявленной части Карягино жило 25 тыс. армян и вообще не было мусульман. Во всем На-
горном Карабахе жило 177 тыс. армян, 30 тыс. татар и 15 тыс. курдов. 

27 Подробнее: Hovannisian 1967, 225, 228. 
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просьб армянской делегации в Константинополе выдать ей письменное 
подтверждение денонсации Батумского текста. Лишь накануне подписа-
ния Мудросского перемирия, 25 октября 1918 г. министр иностранных  
дел Османской империи Мехмед Наби-бей, а затем, после упорного со-
противления – новый великий визирь Ахмед Иззет-паша направил 29 
октября председателю дипломатической миссии РА А. Агароняну офици-
альное письмо о том, что его империя денонсирует так и не ратифициро-
ванный даже ею Батумский договор. 

Передавая 2 ноября содержание его приказа для кабинета РА, глава 
османской миссии в Тифлисе Абдул-Керим написал о выводе его войск  
не из батумской, а из всей зоны Брест-Литовского договора28. Только что 
подписанное Мудросское перемирие вкупе с нотой РСФСР от 20 сентября 
стимулировали этот процесс и в свою очередь способствовали полной 
денонсации Бреста в Москве 13 ноября 1918 г. Позже этот факт был закреп-
лен в ч. III, ст. 116 Версальского договора от 28 июня 1919 г.    

 
Фиксация писем от 25 и 29 октября 1918 г. в отечественной и за-

рубежной историографии 
На сегодняшний день нужно констатировать, что письма Мехмеда 

Наби и Ахмеда Иззета практически не использовались в армянской исто-
риографии. Поэтому можно считать, что данный факт является новым  
для наших специалистов. Только в монографии Р. Ованнисяна «Армения 
на пути к независимости» и в ссылке его тома I «Республики Армения» 
кратко и в несколько иной интерпретации упоминается о приводимых  
нами письмах29. Между тем, факт денонсации и официального уведомле-
ния об этом представителей Еревана снимает тяжелый дипломатический 
груз с Республики Армения и может активно использоваться, в случае не-
обходимости, и сегодня. Нератификация, а затем денонсация Батумского 
договора конечно не уменьшила всех тягот войны и резни, осуществляв-
шейся османской армией и ее татарскими подручными в Армении и всем 
Закавказье. Поскольку партнеры по Четверному союзу оговорили этни-

28 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 71, л. 29, Բադալյան 1962, 244-245։ 
29 Hovannisian 1967, 237, 314, Hovannisian 1971, I, 54. 
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ческий принцип формирования армянских границ, а наш народ был 
крайне ослаблен и плохо защищен, уточнение границ РА превращалось в 
истребление и изгнание жителей с родных мест, чтобы не для кого было 
устанавливать пограничную межу. 

Учтем, что этнические и демократические принципы размежевания 
хороши только тогда, когда обеспечиваются способностью общества 
или государства защитить своих граждан. Иначе они только усиливают 
военно-политическое давление противника. Так что лишь военное по-
ражение Османской империи сформировало почву для писем от 25 и 
29 октября 1918 г. ее министра иностранных дел и великого визиря.  

 
Письма османского министра иностранных дел Мехмеда Наби-

бея и великого визиря Ахмеда Иззета-паши 
1. Министр иностранных дел Османской империи Мехмед Наби-бей 

– председателю делегации Республики Армения А. Агароняну 25 октября 
1918 г., получено в тот же день Ованнесом Качазнуни30:  

«En réponse à votre communication, datée du 24 de ce mois № 213,  
j’ai l’honneur de porter à la connaissance de la Délégation de la République 
Arménienne ce qui suit: 

Le Governement Impérial Ottoman désireux de se conformer stricte-
ment aux dispositions du traité de Brest-Litovsk a décidé de retirer les 
troupes Impériales se trouvant dans les parties du Caucase situées en dehors 
des frontiéres ottomanes fixées par le susdit traité. 

Conformement à cette décision les troupes ottomanes évacueront 
prgressivement et dans le plus court délai possible tous les territoires caucasiens 
situés ou delà des anciennes frontières ottomanes et des trois Sandjaks de Kars, Ba-
toum et Ardahan qui, après un plébiscite, ont opéré leur union avec la Mère Patrie. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président l’assurance de ma considération 
très distinguée. Mehemmed Nabi»  

«В ответ на ваше сообщение, датированное 24 сего месяца за № 213, 
имею честь донести до сведения делегации Републики Армения нижесле-
дующее: 

30 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 41, л. 75-75 об. 
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Османское имперское правительство, желая неукоснительно придер-
живаться положений Брест-Литовского договора, решило удалить импер-
ские войска, находящиеся в частях Кавказа, расположенных вне осман-
ских границ, установленных вышеназванным договором. 

В соответствии с этим решением, османские войска будут посте-
пенно и с наименьшей возможной задержкой эвакуированы со всех кав-
казских территорий, расположенных вне прежних османских границ и 
трех санджаков Карс, Батум и Ардаган, которые после плебисцита осу-
ществили их объединение с матерью-родиной. 

Примите, господин председатель, заверение в моем глубочайшем 
уважении. Мехмед Наби».  

2. Великий визирь Османской империи Ахмед Иззет-паша – предсе-
дателю делегации Республики Армения А. Агароняну 29 октября 1918 г., 
получено в тот же день Ованнесом Качазнуни31:  

«Monsieur le Président 
Par le télégramme sub № 7556 de mon grand Quartie Général, j’ai 

donné au Commandant de la 9me Armée l’ordre catégorique d’evacuer dans 
les conditions connues et dans un delai de six semaines, à partir du 24 
Otobre 1918, tous les territoires occupées par les troupes ottomanes en de-
hors des stipulations du Traité de Brest-Litovsk. 

Me reférant aux éclaircissements précédemment fournis je me vois dans 
l’impossibilité pour des raisons techniques de satisfaire à votre désir relati-
vement à la voie ferrée.  

Néanmoins des instructions ont été transmises au Cammandant de la 
9me Armée afin de procurer toutes les facilités nécesairres aux arméniens se 
rendant de Gyumri à Erevan. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma considéra-
tion très distinguée. Le Grand Vézir A. Izzet». 

«Господин председатель 
Телеграммой за № 7556 из моего главного генерального штаба я от-

дал командующему 9-й армией32 категорический приказ эвакуировать 

31 НАА, ф. 200, оп. 1, д. 41, л. 79. 
32 Речь идет о Халил-паше. 
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при известных условиях в течение шести недель, начиная с 24 октября 
1918 г., все территории, оккупированные османскими войсками вне ус-
ловий Брест-Литовского договора. 

Что касается предоставленных ранее разъяснений, то по техническим 
причинам я не вижу возможности удовлетворить ваше желание относи-
тельно железной дороги. 

Тем не менее, командующему 9-й армией переданы инструкции 
обеспечить армянам, возвращающимся из Гюмри в Ереван, все необ-
ходимые условия.  

Примите, господин председатель, заверения в моем глубочайшем 
уважении. Великий визирь А. Иззет». 

 
Заключение 
Итак, навязав Республике Армения силой, но так и не ратифициро-

вав Батумский договор, Османская империя официально дезавуировала 
его накануне Мудросского перемирия и вернулась к границам, обозна-
ченным в Бресте. Этот результат был достигнут не только в силу глобаль-
ных военно-политических процессов, но и благодаря последовательным и 
настойчивым напоминаниям армянских посланцев, добивавшихся и по-
лучивших в конечном итоге официальные документы, заверенные на 
высшем уровне. Наш дипломатический опыт свидетельствует, что даже 
самые благоприятные внешние условия не обеспечивают результата без 
настойчивых и осмысленных усилий собственно армянской дипломатии.  
В частности, субъектность носителя проблемы и его активность являются 
обязательным условием успеха.  
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ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ՝ 1918 Թ. ԲԱԹՈՒՄԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՑ 
ՀՐԱԺԱՐՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

 
Գայանե Մախմուրյան 

 
Ամփոփում 

 
1918 թ. հունիսի 4-ին Օսմանյան կայսրությունը Հայաստանի Հանրապետու-

թյանը պարտադրեց Բաթումի պայմանագրի ծանր լուծը։ Դրանով նա դրժեց իր 
պարտավորությունները Քառյակ դաշինքի մյուս անդամների նկատմամբ և արժա-
նացավ Գերմանիայի կատաղի դիմադրությանը, որին եռանդով սատարում էին 
Ավստրո-Հունգարիան ու Բուլղարիան։ ՀՀ պատվիրակությունը հաշվենկատ բա-
նակցություններ էր վարում Կ. Պոլսում (18.06–1.11.1918), Բեռլինում (22.04–15.11.1918) ու 
Վիեննայում (4-16.09.1918)՝ անհրաժեշտ փաստաթղթեր տրամադրելով օտար դի-
վանագետներին և նպաստելով տխրահռչակ տեքստի չկայացմանը։ Հաջողությունը 
ձեռք է բերվել՝ ա) գործընկերների համախմբված ճնշման, բ) օգոստոսի 27-ին 
ՌԽԴՍՀ-ի և Գերմանիայի միջև հավելյալ պայմանագրի ստորագրման ու նրա կող-
մից Բրեստի պայմանագիրը չեղարկվելու մասին սեպտեմբերի 20-ի հայտագրի, 
ինչպես նաև գ) Ա. Ջամալյանի, Գ. Մելիք-Ղարագյոզյանի, Լ. Նազարյանցի, դոկտ. 
Ջ. Գրինֆիլդի, Ա. Ահարոնյանի, Ա. Խատիսյանի, Մ. Պապաջանյանի, Գ. Ղորղան-
յանի, Հ. Օհանջանյանի և Ա. Զուրաբյանի գործունեության հետևանքով։ Կատար-
ված տքնաջան ու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ 1918 թ. հոկտեմբերի 25-ին 
Օսմանյան կայսրության արտգործնախարար Մեհմեդ Նաբի բեյը տեղեկացրեց ՀՀ 
պատվիրակության նախագահին ու վերջինիս միջոցով՝ վարչապետ Հ. Քաջազնու-
նուն, որ իր կառավարությունը որոշեց անշեղորեն հետևել Բրեստ-Լիտովսկի պայ-
մանագրի դրույթներին և թուրքական բանակը հետ քաշել մինչև այդ փաստա-
թղթով նշված սահմանագիծը։ Ընդ որում, նշվեց, որ խոսքը հատկապես Կարսի, 
Բաթումի և Արդահանի շրջանների մասին է։ Ն.թ. հոկտեմբերի 29-ին մեծ վեզիր 
Ահմեդ Իզզեթը հաստատեց իր նախարարի հաղորդագրությունը։ Մուդրոսի զինա-
դադարից հետո, նոյեմբերի 2-ին Թիֆլիսում գործող օսմանյան առաքելության 
պետ Աբդուլ Քերիմը հաստատեց, որ իր կառավարության հրամանը այլևս վերա-
բերում է 1914 թ. ռուս-թուրքական սահմանին։  

Բանալի բառեր` Հայաստանի Հանրապետություն, Օսմանյան կայսրություն,  
1918 թ. Բաթումի պայմանագիր, Կոստանդնուպոլիս, Մեհմեդ Նաբի բեյ, Ահմեդ 
Իզզեթ փաշա, Գերմանիա:  
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ОБ ОТКАЗЕ ОСМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТ БАТУМСКОГО 
ДОГОВОРА 1918 Г. 

 
Гаянэ Махмурян 

 
Резюме 

  
Навязав 4 июня 1918 г. Республике Армения Батумский договор, Османская 

империя нарушила ее обязательства перед другими членами Четверного союза, 
чем вызвала жесткое противодействие Германии, поддержанное Австро-Венгрией 
и Болгарией. Делегация РА в Константинополе (18.06–1.11.1918), Берлине (22.04-
15.11.1918) и Вене (4-16.09.1918) провела ряд скоординированных переговоров, 
обеспечивая дипломатов этих стран нужной документацией и способствуя отмене 
пресловутого текста. В результате а) давления партнеров, а также б) действий 
РСФСР по подписанию 27 августа дополнительного договора с Германией и ее 
ноты от 20 сентября об отмене брестского текста, в) вместе с упорной работой 
А. Джамаляна, Г. Мелик-Карагезяна, Л. Назарянца, д-ра Дж. Гринфилда, А. Агаро-
няна, А. Хатисяна, М. Пападжаняна, Г. Корганяна, А. Оганджаняна и А. Зурабяна 
25 октября 1918 г. министр иностранных дел Османской империи Мехмед Наби-
бей известил главу делегации РА и посредством последнего премьер-министра 
О. Качазнуни, что его правительство решило неукоснительно придерживаться 
положений Брест-Литовского договора и отвести турецкую армию к границе, 
установленной данным документом. При этом было отмечено, что речь идет имен-
но о Карсском, Батумском и Ардаганском округах. 29 октября великий визирь Ахмед 
Иззет подтвердил сообщение своего министра. После Мудросского перемирия, 2 
ноября глава османской миссии в Тифлисе Абдул-Керим уточнил, что приказ его пра-
вительства отныне предусматривает признание русско-турецкой границы 1914 г.  

Ключевые слова ‒ Республика Армения, Османская империя, Батумский 
договор 1918 г., Константинополь, Мехмед Наби-бей, Ахмед Иззет-паша, Германия. 

 
ON THE REPUDIATION OF THE TREATY OF BATUM, SIGNED IN 1918, BY THE  

OTTOMAN GOVERNMENT  
 

Gayane Makhmourian 
 

Abstract 
 

On June 4, 1918, the Ottoman Empire imposed the Treaty of Batum upon the Re-
public of Armenia. By doing so, it broke its commitments towards the other Central 
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Powers. This triggered a fierce resistance of Germany, readily assisted by Austria-
Hungary and Bulgaria. The Delegation of the Republic of Armenia conducted well coordi-
nated negotiations in Constantinople (from 18.06 till 1.11.1918), Berlin (22.04-15.11.1918) 
and Vienna (4-16.09.1918). The Armenian Delegation provided diplomatic staff of the 
above mentioned Powers with relevant documentation, thus, contributing to the eventual 
repudiation of the ill starred text. This positive result was reached owing to following fac-
tors: a) the aforementioned partners’ resistance, b) the Soviet Russia’s initiatives which 
resulted in the Russian-German Supplementary Treaty, signed on August 27 combined 
with its note on the repudiation of the Brest clauses, dated September 20; c) determined 
and arduous efforts made by A. Jamalian, G. Melik Gharagezian, L. Nazariantz, 
Dr.J. Greenfield, A. Aharonian, A. Khatisian, M. Papajanian, G. Korganian, H. Ohanjanian 
and A. Zourabian. As an outcome of their aggregated impact, on October 25, 1918, the 
Ottoman minister of foreign affairs Mehmed Nabi Bey informed the head of the Armenian 
delegation and consequently the Prime Minister H. Kajaznuni that his government had 
decided to follow strictly the clauses of the Treaty of Brest Litovsk and to withdraw its army 
to the frontier line, shaped by the given document. It was also stated that the Government 
meant the Kars, Batum and Ardahan districts precisely. On October 29, the Grand Vizier, 
Ahmed Izzet Pasha had confirmed the communique of his Minister. After the Armistice of 
Mudros, on November 2 the head of the Ottoman mission in Tiflis Abdul Kerim further spe-
cified, that the instruction of his Government henceforth applied to the Russian-Turkish 
border of 1914. 

Key words ‒ Republic of Armenia, Ottoman Empire, Treaty of Batum 1918, Constan-
tinople, Mehmed Nabi Bey, Ahmed Izzet Pasha, Germany.  
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Ներածություն 
Հայ ժողովուրդը 1190-ական թվականների երկրորդ կեսից մինչև 1230-ա-

կան թվականների երկրորդ կեսը որոշ հարկադրական ընդմիջումներով 
ուղեկցված հակասելջուկյան համառ պայքար ծավալեց։ Այն մոնղոլների 
1236 թ. նվաճողական արշավանքի հետևանքով իր տրամաբանական 
ավարտին չհասավ։ Այդուհանդերձ, հյուսիսարևելյան Հայաստանի գրեթե 
բոլոր գավառները թոթափեցին օտար լուծը և բռնեցին բնականոն զար-
գացման ուղին։ Դա կատարվեց պատմական ասպարեզում նոր բարձրացող 
Զաքարյան իշխանական տան անմիջական ղեկավարությամբ ու նրա գե-
րակա և իրենց հայ Բագրատունիների իրավահաջորդը համարող վրաց 
Բագրատունիների աջակցությամբ ու հովանավորությամբ1։ Զաքարյանները 
կարողացան սելջուկներից ազատագրել Անիի, Կարս-Վանանդի, Տաշիր-Ձո-
րագետի ու Սյունիքի թագավորությունների տարածքները, ինչպես նաև 
Արցախի և Ուտիքի գավառների մեծ մասը։ 

Համառ մարտերի շնորհիվ ազատագրված գավառներում ստեղծվեց 
հայկական իշխանություններից բաղկացած մի վարչաքաղաքական կազմա-
վորում, որը հայագիտության մեջ կոչվում է Զաքարյան Հայաստան։ Նման 
անվանման հիմքում ընկած են այդ գավառների ազատագրման գործում 
Զաքարյանների հսկայական ավանդը և դրանցում ստեղծված իշխանութ-
յունների՝ այդ ավատատիրական տանն ու նրա ստորակա տոհմերին պատ-
կանելը։ 

Ինչ վերաբերում է վրացագիտությանը, ապա այն Զաքարյան Հայաս-
տան եզրույթը դիտելով աղբյուրներով չհիմնավորված՝ չի ընդունում։ Ավե-
լին, վրացագետներն այդ իշխանությունները համարում են ոչ թե Զաքար-

1 Մանրամասն տե՛ս Շահնազարյան 2005, 132-147, Շահնազարյան 2005, 38-51։ 
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յանների, այլ, ինչպես վրացական աղբյուրներին են հայտնի՝ Մխարգրձե-
լիների (բառացի՝ «երկարաուս») սովորական տիրույթներ՝ ստացված դրանք 
գրաված վրացական թագավորներից։ Այսինքն, հայկական գավառների ազա-
տագրման գործում Զաքարյանների հսկայական դերն ու նրանց առանձին 
ճյուղերին անմիջականորեն ենթակա հայկական իշխանությունների գոյութ-
յունը փաստորեն անտեսվում են2։ 

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ Զաքարյան Հայաստանի իրավական 
կարգավիճակն ու դրա հետ սերտորեն աղերսվող որոշ հարցեր հայ և վրաց 
պատմագիտության տարակարծությունների առարկա են։ Համեմատաբար 
վերջերս այդ իրողությանն անդրադարձել ենք՝ կատարելով որոշ դիտար-
կումներ3։ Այժմ էլ հարցի քննությանը համապարփակ բնույթ հաղորդելու մի-
տումով փորձենք ներկայացնել դրա շուրջ վրացական ու հայկական աղբ-
յուրներում առկա առավել կարևոր տեղեկությունները՝ կատարելով համապա-
տասխան եզրահանգումներ։ 

 
Վրացական աղբյուրների տեղեկությունները 
Կենտրոնական իշխանության դեմ վրաց Թամար թագուհու (1184-1207) 

առաջին ամուսին Յուրի Բոգոլյուբսկու (Գեորգի Ռուս) գլխավորած խոշոր 
ավատատերերի 1191 թ. հուժկու ապստամբության պարտությունը նշանավո-
րեց վրացական թագավորությունում ներքաղաքական ճգնաժամի ավարտը։ 
Այն սկսվել էր 1176-ին և համակել երկրի՝ երկու ճամբարի բաժանված 
ավատատիրական վերնախավը։ 

Ապստամբության ճնշմանը գրեթե անմիջապես հետևեց, ի դեմս Թա-
մար թագուհու, երկրի ավատատիրական ավագանու նկատմամբ վրաց 
արքունիքի նոր քաղաքական ուղեգծի որդեգրումը։ Ինչպես ցույց տվեցին 
հետագա իրադարձությունները, այն, եթե ոչ լիովին, ապա մեծապես արդա-
րացրեց իրեն։ Նման ուղեգիծը մեծ դեր խաղաց վրաց Բագրատունիների 
համար հուսալի հենարանի ստեղծմամբ երկրում քաղաքական կայունութ-
յան հաստատման, պետության ընդլայնմամբ վրացական թագավորության 
հզորացման և բուն Վրաստանի սահմանների պաշտպանությունն ամրա-
պնդելու գործում։ 

Այս քաղաքականության սկզբնավորմանն ու իրագործմանը, որը մեծա-
պես աղերսվում է խնդրո առարկա հարցի հետ, վրացական աղբյուրները 

2 Շահնազարյան 2015, 91-94։ 
3 Շահնազարյան 2015, 84-102։ 
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մեծ տեղ են հատկացրել, ինչն օրինաչափ է։ Թամար թագուհու առաջին 
պատմիչի համաձայն, վերոհիշյալ ապստամբության ճնշմանը մասնակցած-
ներին նա արժանացրեց պաշտոնեական կամ տիրույթային շնորհումների4։ 
Դրանց թվում առաջիններից էին հատկապես աչքի ընկած Զաքարյան 
ավատատիրական տան ինչպես ավագ, այնպես էլ կրտսեր ճյուղերի ներ-
կայացուցիչները։ 

Ըստ պատմիչի՝ մասնավորապես «Վահրամի որդի Զաքարիային շնոր-
հեցին Գագը և Քուրդ-Վաճառը մինչև Գանձակ՝ բազմաթիվ քաղաքներով, 
բերդերով ու բնակավայրերով՝ կամ իբրև լիակատար սեփականություն կամ 
կիսասեփականություն։ Իվանեին՝ Սարգսի որդուն, շնորհեցին մսախուր-
թուխուցեսի (արքունի սենեկապետի – Ա.Շ.) պատվավոր պաշտոնը, ինչպես 
նաև Կայանն ու Կայծոնը Գեղարքունիքի հետ միասին և շատ այլ բերդեր ու 
քաղաքներ»5։ 

Սակայն բանն այն է, որ նախքան 1190-ական թվականների երկրորդ 
կեսը վրացական թագավորության հարավարևելյան ու հարավային սահ-
մաններն անցնում էին Գագ-Ձորակերտ (Ձորագետ)-Ջավախք-Արտահան 
գծով։ Հետևաբար, Թամար թագուհին Մեծ Սարգիս Զաքարյանի կրտսեր 
որդի Իվանե Ա-ին և եղբայր Վահրամի որդի Բլուզ Զաքարեին կարող էր 
շնորհել համապատասխանաբար միայն Կայանն ու Կայծոնը և Գագն ու ամ-
բողջ Քուրդ-Վաճառը։ Ընդ որում, նախքան այդ վերոհիշյալ բերդերը,  
Քուրդ-Վաճառի մեծ մասը և մսուխուրթախուցեսության պաշտոնը պատկա-
նում էին ապստամբության փաստական ղեկավար Վարդան Դադիանիին  
ու նրա որդի Իվանին։ Ինչ վերաբերում է Գագից ու Քուրդ-Վաճառից մինչև 
Գանձակ ընկած տարածքին ու Գեղարքունիքին, ապա դրանք այդ ժա-
մանակ Գանձակի Ելտկուզյան աթաբեկության ենթակայության տակ էին և 
միայն հետագայում Բլուզ Զաքարեի, նրա որդի Վահրամ Գագեցու և Իվանե 
Ա-ի կողմից ազատագրվեցին6։ 

Հետևաբար, իր պատմությունը Գեորգի Լաշայի (1207-1222) թագավո-
րության վերջին շրջանում շարադրած վրաց հեղինակը փաստերը վկայա-
բերել է հետին թվով։ Դա երևում է թեկուզ նրանից, որ նա ներկայացրել է 
Զաքարյանների կրտսեր ճյուղերից Վահրամյանների իշխանության 1210-ա-
կան թվականների վերջի սահմանները։ Պատմիչը միաժամանակ կամա թե 

4 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 266. 
5 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 266. 
6 Շահնազարյան 1990, 62-63։ 
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ակամա ներկայացրել է Ելտկուզյանների դեմ վրաց արքունիքի նախանշած՝ 
Զաքարյանների ազատամարտերի առաջին փուլի երեք ուղղություններից 
երկուսը՝ Կայան→Գեղարքունիք, Գագ→Շամքոր7։ 

Թամար թագուհու առաջին պատմիչը, այնուհետև անդրադառնալով 
Զաքարյան ավատատիրական տան մյուս երկու ներկայացուցիչներին, նշում 
է, որ Մեծ Սարգսի որդի և Լոռու տեր Զաքարե Բ-ին տրվեց ամիրսպա-
սալարության՝ գլխավոր զորահրամանատարի պաշտոնն ու Ռուսթավին, 
իսկ Բլուզ Զաքարեի եղբայր Սարգսին՝ Թմոգվին8։ 

Յուրի Բոգոլյուբսկու ապստամբության ճնշմանը մասնակցած հայ և 
վրաց ավատատերերին, առաջին հերթին՝ Զաքարյաններին, Թամար թա-
գուհու տիրույթային շնորհումները սկիզբը դրեցին սելջուկներից նվաճվելիք 
տարածքները դրանք գրավողներին հանձնելու վրա Բագրատունիների նոր 
քաղաքական ուղեգծի։ Այն, ինչպես նշվեց, երեք հիմնական նպատակ էր 
հետապնդում և շարունակվեց Թամար թագուհու որդի Գեորգի Լաշայի ու 
դուստր Ռուսուդանի օրոք (1222-1245)՝ խախտվելով ընդամենը մեկ անգամ։ 

Խախտումը կապված է Զաքարյան եղբայրների վճռորոշ մասնակցու-
թյամբ 1206/1207 թ. ձմռանն ազատագրված Կարս քաղաքի ու նրա բերդի 
տնօրինման հետ։ Թամար թագուհու երկրորդ պատմիչը, գրելով այդ իրա-
դարձության մասին, շեշտում է, որ «թագուհին իրեն պահեց այդ քաղաքն ու 
բերդն այն ամենից, որ հաղթելով գրավել էր Ձորակերտից մինչև Արաքս, 
Գագից մինչև Գանձակ և Ջավախքից մինչև Սպեր»9։ Չնայած պատմիչը 
Կարսն ու նրա բերդն արքունապատկան դարձնելը բացատրում է դրանց 
բնակիչների խնդրանքով10, իրականում պատճառն այլ էր։ Դա բուն Վրաս-
տանի սահմանների պաշտպանության առումով խիստ կարևոր ռազմա-
վարական նշանակություն ունեցող այդ քաղաքը, իր դժվարամատույց բեր-
դով հանդերձ, արքունիքի անմիջական հսկողության տակ պահելու հրա-
մայականն էր։  

Վրացական աղբյուրները չեն մոռանում ու զլանում ընդգծել, որ այս  
կամ այն գրավումը կատարվում էր վրաց գահակալի գլխավորությամբ կամ 
էլ առնվազն գիտությամբ ու կամեցողությամբ։ Այսպես, օրինակ, Թամար 
թագուհու երկրորդ պատմիչը Կարս քաղաքի ու նրա բերդի համար մղված 

7 Շահնազարյան 2005, 138։ 
8 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 266. 
9 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 317. 
10 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 317. 
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մարտերին Զաքարյանների գործուն մասնակցությունը փաստում է, բայց 
դրանց գրավման պատիվը վերապահում է նրա երկրորդ ամուսին Դավիթ 
Սոսլանին11։ Ինչ վերաբերում է Գեորգի Լաշայի ժամանակակից վրաց մա-
տենագրին, ապա նա նախ գրում է, որ դրանք, զորք հավաքելով, Դավիթ 
Սոսլանն է գրավել12, ապա նշում, որ Թամար թագուհին Զաքարե Ա-ին 
ուղարկել է պատերազմ, և նա գրավել է Կարսը13։ Իրականում Թամար 
թագուհին տեսնելով, որ Զաքարե Բ-ի և Իվանե Ա-ի գլխավորած՝ Կարսի 
պաշարումը երկարում է, Վերին Քարթլիի զորքերով նրանց օգնության էր 
ուղարկել Դավիթ Սոսլանին14։ Այնուամենայնիվ, Կարսն ու նրա բերդը 
հանձնվել էին Զաքարե Բ-ի կողմից ջրազրկվելու պատճառով։ 

Վերջին հեղինակը Սյունիքի ու Շամքորի գրավումներին անդրադառ-
նալիս լիովին շրջանցել է Զաքարյաններին և գրել հետևյալը. «Թագավորը 
(Գեորգի Լաշան – Ա.Շ.) վերցրեց Որոտնը և մինչև Նախճավան ու Գանձակի 
դռներ նրան ենթակա բոլոր մարզերն ու բերդերը, ապա վերցրեց Շամ-
քորը»15։ Մինչդեռ իրականում Սյունիքն ազատագրել են Զաքարյան եղ-
բայրները, իսկ Շամքորը ազատագրել է Բլուզ Զաքարեի որդի Վահրամ Գա-
գեցին։ 

Վրացական աղբյուրների կողմից հայկական հողերի ազատագրման 
գործում Զաքարյան իշխանական տան ներկայացուցիչների վաստակի 
նմանօրինակ մատուցման հիմքում ընկած է նրանց՝ վրաց Բագրատունի-
ների ստորական լինելու իրողությունը։ Այդ հիմամբ Զաքարյանների կա-
տարածը, այդ թվում՝ վրաց գահակալից առանձին ռազմական գործողու-
թյուն ձեռնարկելն ու ղեկավարելը, վերագրվել է վերջինիս, քանզի նրանք 
գործել են իրենց գերակա վրաց Բագրատունիների անունից և կատարել 
նրանց կամքը։ Այս հանգամանքը հստակ երևում է Գեորգի Լաշայի ժամա-
նակակից պատմագրի երկու մատնանշումից։ Նախ, ինչպես տեսանք, 
անդրադառնալով Սյունիքի ու Շամքորի գրավմանը՝ նա նկատել է, որ դրանք 
ենթակա էին Գեորգի Լաշային։ Նախքան այդ էլ փաստելով, որ Զաքարյան 
եղբայրները Թամար թագուհու օրոք «գրավեցին Դվինը… Գեղարքունիքը, 
Բջնին, Ամբերդը, Բարգուշատը, Անիից վերև ընկած հողերը մինչև Խուդա-

11 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 317. 
12 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 215. 
13 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 216. 
14 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 317. 
15 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 216. 
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փիրիդի կամուրջը»16, նա չի մոռացել հավելել հետևյալը. «չկա մեկը, որ 
այդպիսի հավատով ու ճշմարտությամբ ծառայեր թագուհուն»17։ 

Որ վրաց Բագրատունիները, նորանվաճ տարածքները դրանք գրաված 
ավատատերերին շնորհելու իրենց որդեգրած քաղաքական կուրսին համա-
պատասխան, Զաքարյանների հակասելջուկյան ձեռնարկումները հովանա-
վորելով և ուղղորդելով, նաև բուն Վրաստանի սահմանների պաշտպա-
նության ամրապնդումն էին հոգում, փաստում է Թամար թագուհու երկրորդ 
պատմիչը, խոսելով կողմնակալությունների ստեղծման մասին։ Նա մասնա-
վորապես նշում է. «կողմնակալները, լինելով ծառայության մեջ, գիշերները 
հավասարեցնում էին ցերեկների հետ, տքնելով առանց հանգստի…։ Առա-
ջին՝ ստորին, սահմանագլխային կետը Գագն էր, որին տիրում էր նույն Զա-
քարիա Մխարգրձելին (Բլուզ Զաքարեն – Ա.Շ.)՝ Վահրամի (Վահրամ Գագեցու 
– Ա.Շ.) հայրը․ այս երկուսն այնտեղ կուսակալներ էին… պատրոնին նվիրվա-
ծությամբ արժանի մեծ գովասանքի։  

Վերևում՝ ճանապարհով վեր, սահման էին ծառայում Ձորակերտն ու 
Տաշիրը, որտեղից Զաքարիան ու Իվանեն սկսեցին մարտնչել իբրև առյուծներ 
նախ վերին մարզերում ու ստորիններում, ապա նաև բոլոր այլ վայրերում։ 
Վերևում Ջավախքն էր, որտեղ կողմնակալներ էին Սարգիս Մխարգրձելի-
Թմոգվեցին և Շալվա Թորելին»18։ Պատմիչն այնուհետև թվարկում է մնացած 
կողմնակալությունները։  

Այսպիսով, կողմնակալություններից չորսը ստեղծվել էին մեծ մասամբ 
սելջուկ նվաճողներից խլված հայկական հողերում և շնորհվել Զաքարյան 
իշխանական տան ավագ ու կրտսեր ճյուղերի չորս ներկայացուցիչներին։ 
Սրանից հետևում է, որ վրաց Բագրատունիները Զաքարյան Հայաստանի 
տարածքն ընդգրկող այդ կողմնակալությունները մեկ միասնական վարչա-
քաղաքական միավոր չէին համարում, ինչն էլ վրացական աղբյուրները 
փաստել են։ Պատմիչն այնուհետև թվարկում է կողմնակալների պարտա-
կանություններն ու իրավունքները՝ նախօրոք չմոռանալով հայտնել, որ՝ «թող 
ոչ ոք չմտածի, թե հակառակ Թամարի կամքի որևէ մեկն ինչ-որ բան էր 
կատարում»19։ Պարզվում է, որ կողմնակալները պաշտպանում էին պետա-
կան սահմանը, հսկողության տակ պահում թշնամական տարածքը, Թա-

16 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 215. 
17 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 215. 
18 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 310-311. 
19 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 311. 
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մար թագուհուն զեկուցում այս կամ այն նպատակը հետապնդող ռազմա-
կան գործողության անհրաժեշտության մասին։ Նա էլ զեկույցները դարբա-
զիում՝ պետական խորհրդում, հետազոտելուց ու քննարկելուց հետո համա-
պատասխան որոշում էր ընդունում։ Եթե հարկ էր, Զաքարե Բ-ին ու Իվանե 
Ա-ին հրամայվում էր հավաքել զորքը, որը գլխավորում էր Դավիթ Սոսլանը։ 
Գործողությունը նվազ կարևոր լինելու դեպքում գործի էր անցնում մշտապես 
պալատին կից պահվող հեծյալ զորքը20։ 

Այս հաղորդումը վրացական արքունիքի ու կողմնակալների, տվյալ 
դեպքում՝ Զաքարյանների փոխհարաբերությունների բնույթը հասկանալու  
և գնահատելու առումով խիստ կարևոր է։ Պարզվում է, որ թշնամական 
տարածքում ցանկացած գործողության (հետախուզություն, ուժի ցուցա-
դրում, ավարառություն, նոր հողերի գրավում) կատարելու համար նրանք 
պետք է ունենային արքունիքի թույլտվությունը։  

Սակայն պատմիչի կողմից վրացական թագավորության ամիրսպասա-
լար Զաքարե Բ-ին ու այդ ժամանակ դեռ մսախուրթուխուցես Իվանե Ա-ին 
միայն միշտ զորքը հավաքելու գործառույթ վերապահելն իրականության 
հետ աղերս չունի։ Այն հերքվում է ոչ միայն հայ-վրացական ուրիշ աղբյուր-
ների, այլև այդ իսկ պատմիչի այլ հաղորդումներով։ Նույնը պնդելի է նաև 
Դավիթ Սոսլանին վերագրված դերի գնահատականի առումով։ Բանն այն  
է, որ նա, ի պաշտոնե վրացական զորքի գերագույն հրամանատար լինելով 
հանդերձ, վստահաբար, ռազմական բոլոր գործողություններին չէ, որ մաս-
նակցում էր։ Բացի այդ, Զաքարյանները, վրացական աղբյուրների այլ հա-
ղորդումների համաձայն, ավելի շատ կամ գործում էին առանձին, կամ էլ 
համատեղ՝ Զաքարե Բ-ի, ապա Իվանե Ա–ի հրամանատարությամբ։ Այդու-
հանդերձ, Զաքարյանները, չնայած արքունի բարձրաստիճան պաշտոնյա-
ներ լինելով մեծ կշիռ ունենալուն՝ իբրև վրաց Բագրատունիների ստորակա-
ներ, միշտ կատարում էին գահակալի կամքը, գործում նրա ուղղորդմամբ։ 

Թամարի օրոք կատարված նվաճումների մասին իր պատումի վերջում  
նրա երկրորդ պատմիչը պնդում է, որ թագուհին սեփական բարօրությամբ 
չէր մտահոգված, այսինքն՝ այդքան քաղաքներն ու բերդերն արքունապատ-
կան դարձնելու համար չէ, որ գրավել էր։ Դրանք նա տվել էր հենց նրանց, 
որոնց «ստիպել էր առանց հանգստի աշխատել, այսինքն՝ իր զորքերին»21։ 
Ապա իբրև իր հայտնածի ճշմարիտ լինելու ապացույց՝ բերում է Անիի ու 

20 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 311. 
21 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 311. 
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Դվինի օրինակները, որոնք Լոռէի ու Կայանի հետ միասին համապատաս-
խանաբար Զաքարե Բ-ի և Իվանե Ա-ի ընդարձակ իշխանությունների 
կենտրոններն էին22։ 

Ուշագրավ է, որ նույն պատմիչը, ներկայացնելով Թամար թագուհու 
նման քաղաքականության հիմքում ընկած գործոնները, դրանցից կարևորում է 
նաև հպատակների հավատարմությունը խախտելու ունակ ցանկացած պատ-
ճառի վերացումը23։ 

XIV դ. վրաց Անանուն ժամանակագիրը, իր հերթին, Զաքարյանների  
հաջող մարտերի շնորհիվ սելջուկներից խլված հայկական հողերը նույնիսկ 
1240-ական թվականների կեսերին, երբ Արևելյան Վրաստանը մոնղոլական 
ենթակայության տակ էր, Վրաստանի տարածք է համարում՝ նրա հարավա-
յին սահմանը գծելով Արաքսի ափամերձ գոտով։ Պատմելով այդ ժամանակ 
ոմն Կարախանի գլխավորած թուրքերի հարձակման մասին՝ նա հայտնում 
է, որ «նրանք շարժվեցին ավերելու Վրաստանը և հասան Վաղարշակերտի 
երկրին, որը մոտավորապես այդ ժամանակ էր վերցրել Շանշեն (Զաքարե 
Բ-ի որդի Շահնշահ Ա-ն – Ա.Շ.), և սկսեցին ավերել Արաքսից այն կողմ՝ 
մինչև Սուրման (Սուրբ Մարի) ընկած երկրները, որոնք մանդատուրթուխու-
ցես (արքունի արարողապետ – Ա.Շ.) Շահնշահի կողմից գրեթե գրավվել 
էին»24։ Ժամանակագիրն այնուհետև նշում է, որ Շահնշահ Ա-ն, իր ու Իվանե 
Ա-ի զորքերով Արաքսն անցնելով, Վաղարշակերտի մոտ ջախջախում է 
Կարախանի ճամբարը25։ Հետևաբար, թուրքերը ջախջախվում են սահմանի 
մոտ՝ դեռ բուն Վրաստան չհասած։ Այդուհանդերձ, վրաց հեղինակի համար 
Վաղարշակերտի ու մերձակա երկրների ավերումը Վրաստանի ավերում է 
նշանակում։ Ուրեմն նա Շահնշահ Ա-ին պատկանող Արաքսի գոտու հողերը, 
որոնք Զաքարյան Հայաստանի մաս էին, վրացական թագավորության  
կազմում է տեսնում, ինչպես վերն ասվեց։ 

Վրացական աղբյուրների բազմաթիվ ու միահամուռ վկայություններից 
հետևում է, որ Զաքարյանները XII դ. վերջերից մինչև XIV դ. երկրորդ կեսին 
պատմական ասպարեզից հեռանալը կարճատև ընդմիջումներով վրացա-
կան թագավորության ռազմաքաղաքական կյանքում ամենաազդեցիկ, հզոր 
ու խոշոր ավատատիրական տունն էին։ Նույն աղբյուրների համաձայն, 

22 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 311. 
23 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 312. 
24 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 355. 
25 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 355. 
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նրանց էին պատկանում պետական վեց կարևորագույն պաշտոններից 
(ներառյալ՝ թագավորինը) չորսը։ Դրանք էին՝ աթաբեկի՝ թագաժառանգի 
խնամակալի, ամիրսպասալարի, մանդատուրթուխուցեսի և մսախուրթա-
խուցեսի պաշտոնները։ 

Երբ պետական շահը պահանջում էր, նրանք չէին հապաղում անգամ 
թագավորին դարձի բերել։ Դա հավաստում է XIV դ. վրաց Անանուն ժա-
մանակագիրը։ Ըստ նրա՝ Գեորգի Լաշայի անբարո ու թեթևամիտ վարքը 
չհանդուրժելով՝ «վրաց մեծատոհմիկները, առավել ևս աթաբեկ Իվանեն ու 
Զաքարիայի որդի Վահրամ Գագեցին, խիստ տխրած, հրաժարվեցին դար-
բազիում ներկա գտնվելուց. «Մենք չենք կարող հանդուրժել քո թագավո-
րությունը, եթե չհրաժարվես այդ մոլի մարդկանց հետ շփվելուց և հիմար 
վարքականոններից, որոնց հետևում ես»։ Թագավորը մեղա եկավ և ամուր 
երդվեց այդուհետև ոչինչ չանել առանց նրանց խորհրդի»26։ 

Ուշագրավ է, բայց ոչ պատահական, որ վրացական աղբյուրները հե-
տևողականորեն ընդգծում են Զաքարյանների՝ վրաց Բագրատունիների  
հավատարիմ ստորական ու խորհրդականը լինելու հանգամանքը։ Այսպես, 
օրինակ, Գեորգի Լաշայի ժամանակակից վրաց մատենագիրը նկատում է, 
որ «նրա ծնողների ժամանակներից նրա բոլոր գործերի կառավարիչներն  
ու խորհրդականները մանդատուրթուխուցես ու ամիրսպասալար Զաքարիա 
Մխարգրձելին ու աթաբեկ Իվանեն էին»27։ Թամար թագուհու երկրորդ 
պատմիչն էլ վերջիններիս մեծարելուց հետո, միտքը շարունակելով, ընդ-
գծում է, որ նրանք «տոհմական ավանդությամբ հավատարիմ էին թագա-
վորին, դրա համար էլ շատ սիրված էին դեռ հենց Թամարի պապերի 
կողմից»28։ 

Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի և դրա հետ սեր-
տորեն կապված որոշ հարցերի մասին վրացական աղբյուրների տեղեկու-
թյուններն ընդհանուր առմամբ այսպիսին են։ Դրանք վկայում են, որ վրա-
ցական արքունիքը, սելջուկյան տիրապետությունից ազատագրված հայկա-
կան գավառները Զաքարյանների տնօրինությանը հանձնելով հանդերձ, 
դրանցում մեկ միասնական վարչաքաղաքական միավոր չստեղծեց։ Փո-
խարենը, ելնելով բուն Վրաստանի սահմանների պաշտպանության շահե-

26 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 332. 
27 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 216. 
28 Картлис цховреба. История Грузии 2008, 307. 
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րից՝ ստեղծվեցին Զաքարյանների չորս ճյուղերին ենթակա կողմնակալութ-
յուններ, որոնք մտնում էին վրացական թագավորության կազմի մեջ։ 

Ինչ վերաբերում է Զաքարյանների կարգավիճակին, ապա նրանք, ըստ 
այդ աղբյուրների, զբաղեցրել են վրաց թագավորից հետո կարևորագույն 
չորս արքունական պաշտոններն ու հանդիսացել նրա հավատարիմ ստո-
րակաները։ Այդ նույն աղբյուրների համաձայն՝ նրանք խիստ կարևոր դեր են 
խաղացել վրացական թագավորության ռազմաքաղաքական կյանքում։ 

Հենց այս վկայություններն են որոշակիորեն տարբերակվող մեկնաբա-
նություններով ընկած խնդրո առարկա հիմնահարցի շուրջ վրացական 
պատմագիտության մեջ շրջանառվող տեսակետների հիմքում։  

 
Հայկական աղբյուրների վկայությունները 
Հայկական աղբյուրները ևս Զաքարյան Հայաստանի իրավական կար-

գավիճակի և դրա հետ սերտորեն առնչվող մի քանի հարցերի վերաբերյալ 
արժեքավոր տեղեկություններ են պահպանել։ Դա հնարավորություն է տա-
լիս խնդրո առարկա հիմնահարցը համադիր դիտարկելու ու անաչառ եզրա-
հանգումներ կատարելու։ 

Ժամանակի հայ պատմիչներից Զաքարյաններին ընդհանրապես, իսկ 
Զաքարե Բ-ին ու Իվանե Ա-ին մասնավորապես, առաջիններից և հաճախ 
անդրադարձածներից է Կիրակոս Գանձակեցին։ Նա վերջիններիս ներկա-
յացրել է հետևյալ կերպ. «Յաւուր ժամանակաց թագաւորութեանն Լևոնի 
հայոց արքայի էին յԱրևելս երկու եղբարք… անուն առաջնոյն Զաքարէ, և 
երկրորդին՝ Իւանէ, արք քաջք ու ճոխք իշխանութեամբ, պատուեալք ի 
թագուհւոյն վրաց, որ Թամար կոչէր…։ Եւ Զաքարէ էր զօրավար վրաց և 
հայոց զօրուն, որ ընդ ձեռամբ թագաւորին վրաց, իսկ Իւանէ՝ աթաբեկու-
թեան պատուով»29։ Այնուհետև ներկայացնելով նրանց գլխավորած ազա-
տամարտերի արդյունքները՝ հավելել է հետևյալը. «Սոքա բազում մարտս 
քաջութեան ցուցին, քանզի զբազում աշխարհ հայոց, զոր ունէին պարսիկք 
և տաճկունք, առին ի նոցանէ յինքեանս՝ զգաւառս, որ զշուրջ զծովովն 
Գեղարքունոյ, և զՏաշիր, և զԱյրարատ, զԲջնի քաղաք և զԴուին, և զԱն-
բերդ, և զԱնի քաղաք, և զԿարս, և զՎայոց ձոր, և զաշխարհն Սիւնեաց և որ 
շուրջ զնովաւ են բերդք և քաղաքք, և գաւառք… ընդարձակեցին զսահմանս 
իւրեանց յամենայն կողմանց»30։ 

29 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 162-163։ 
30 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 163։ 
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Պատմիչը դրանից հետո հավելում է, որ «այսպէս և միւս իշխանն, 
Զաքարէ անուն (Բլուզ Զաքարեն – Ա.Շ.) և եղբայրն իւր Սարգիս (Սարգիս 
Թմոգվեցին – Ա.Շ.) և միւս Սարգիս, հայրն Շալուէի և Իւանէի, ազգականք 
մեծ իշխանացն (Զաքարե Բ-ի և Իվանե Ա-ի – Ա.Շ.) առին և նոքա բազում 
գաւառս ի պարսից և բերդս ամուրս՝ զԳարդման, զՔարհերձ, զԵրգեվանք, 
զՏաւուշ, զԿածարէթ, զՏէրունական, և զԳագ, և զՇամքոր քաղաք ի նեղ 
էարկ, զոր յետոյ էառ որդի նորա Վահրամ»31։ Կիրակոս Գանձակեցին Զա-
քարյանների նվաճումները թվարկելուց հետո չի զլանում հպարտությամբ 
հայտնել, թե «այսպէս յաջողեցաւ նոցա ի վերուստ յաղթութիւն նոցա, զի 
համբաւ քաջութեան նոցա ել ընդ գաւառս, և բազում ազգք հարկանէին 
նոցա՝ որ սիրոյ աղագաւ և որ յերկիւղէ»32։ 

Վերջին վկայությունից պարզվում է, որ սելջուկներից հայկական տա-
րածքների ազատագրման հիմնական ծանրությունը կրում էին Զաքարյան-
ների գլխավորած հայկական զորամասերը, և որ նրանք օգնում էին միմ-
յանց։ Զաքարյանների՝ միմյանց աջակցելու մասին է վկայում նաև Վարդան 
վարդապետը՝ հայտնելով, որ Իվանե Ա-ն «ձեռն տուեալ ազգայնոյն իւրոյ՝ 
Վահրամայ որդւոյ Զաքարիա առնուն զՇամքոր… և զՈրոտն և զմերձակայ 
դղեակսն»33։ 

Վարդան վարդապետը նշել է, որ Զաքարյանները «յաւուրս Թամարին 
առաւել փառաւորեցան, և ետ նոցա Լօռէ. և ինքեանք քաջութեամբ իւրեանց 
թափեցին ի Թուրքաց յոլով բերդս և գաւառս ի սուղ ժամանակի… առին 
զերկիրն Շիրակայ… առին զԱնբերդ… առին զԱնի… առին զԲջնի… առին 
զԴուին… առին զԿարս՝ թագաւորին և ապա զԳետաբակս և զՉարեքն. և ել 
անուն նոցա ընդ ամենայն երկիր»34։ Այսպիսով, պատմիչը նկատել է, որ 
Կարսը դարձվել է արքունապատկան՝ «առին զԿարս թագաւորին»։ 

Մխիթար Այրիվանեցին էլ, հայտնելով, որ «Թամար թագուհին մեծա-
ցոյց զԶաքարիա և զՅոհաննէս, որ և Իւանէ»35, քիչ անց հավելել է, որ 
նրանք «առին կարգաւվ աշխարհս տաճկաց ի Կայենոյ մինչ ի Բաղաբերդ՝ ի 
Սամշոյլտոյէ մինչ ի Վաղարշակերտ աստուծով յաջողեալք»36։ 

31 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 163։ 
32 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 163-164։ 
33 Վարդան վարդապետ 1862, 140-141։ 
34 Վարդան վարդապետ 1862, 138։ 
35 Մխիթար Այրիվանեցի 1867, 79։ 
36 Մխիթար Այրիվանեցի 1867, 80։ 
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Զաքարյաններին առհասարակ, իսկ Զաքարե Բ-ին և Իվանե Ա-ին  
հատկապես Կիրակոս Գանձակեցուց ավելի հաճախ հիշատակել է Ստե-
փանոս Օրբելյանը։ Նա ևս Թամար թագուհու օրոք Զաքարյան եղբայրների 
բարձրացումը հավաստելուց հետո անցել է նրանց մղած ազատամարտե-
րին։ Պատմիչը մասնավորապես գրել է, որ նրանք «բազում ջանիւ թափե-
ցին զաշխարհս Հայոց ի Պարսից. և առին յԱռանայ մինչև ցՆերքին Բասեն 
և ի Բարկուշատայ մինչ ի Մժնկերտ։ Առին զԿարս, զՎաղարշակերտ, 
զԿաղզվան, զՍուրբ Մարի, զԱնի, զԱնբերդ, զԲջնի և զԳառնի, զԴուին 
մայրաքաղաք, զԳարդման, զԳանձակ, զՉարէք, զՀերթ, զՇամքոր, զՇաքի, 
զՊարտաւ, զՉարաբերդ։ Առին …զՍիւնիս, զՈրոտն, զԲորոտան, զԲղեն, 
զԲարկուշատ։ Եւ թէպէտ յայլ և յայլ թուականս առան. սակայն զհասարակն 
սոքա առին և որդիքն իւրեանց և ազատեցին զաշխարհս ի դառն ծառա-
յութենէ Տաճկաց»37։ 

Ինչպես կարելի է մակաբերել վերոգրյալից, այս չորս պատմիչներն էլ 
Զաքարյանների հետ կապված իրադարձությունները նույն կերպ են ներ-
կայացնում։ Նրանք համամիտ են, որ ավատատիրական այդ տոհմը եղել է 
վրաց Բագրատունիների ստորական, բարձրացել է Թամար թագուհու 
օրոք, և օտար տիրապետությունից հայկական հողերի ազատագրման 
պատիվը պատկանում է նրանց։ 

Իվանե Ա-ն ևս իր թողած արձանագրություններում հայկական հողերի 
ազատագրողներ է համարում իրեն ու եղբորը՝ բնավ չհիշատակելով վրաց 
որևէ գահակալի անուն։ Այսպես, Թեժառույքի 1196/1199 թվակիր վրացերեն 
արձանագրության մեջ նա ներկայանում է իբրև «Նորբերդից մինչև Կեչա-
ռեցիների երկրի միջև ամբողջի գրավող»38։ Նա նույն կերպ է վարվում նաև 
1219 թ. հետո Գեղարդում թողած արձանագրության մեջ՝ հայտնելով, որ 
գրավել է Կայանից ու Կայծոնից մինչև Բարգուշատ և Ականայից մինչև 
Նախճավան, իսկ այնտեղից էլ ներառյալ Կարս ընկած տարածքը39։ Զա-
քարեի մահվանից (1212/1213 թ.) անմիջապես հետո էլ Հաղարծնի վանքում 
իր և նրա անունից թողած վիմագրում, ներկայանալով իբրև Բագրատու-
նիների ժառանգորդ, հայտնում է, որ եղբոր հետ տիրել են իրենց նախնի-
ների «սեփական ժառանգութեանն»40՝ թվարկելով նվաճված վայրերը «իւրեանց 

37 Ստեփաննոս Օրբէլեան 1910, 391-392։ 
38 Մուրադյան 1977, 119։ 
39 Յովսեփեան 1969, 299։ 
40 Դիվան հայ վիմագրության 1977, 22։ 
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սահմանաւք»41։ Մորո Ձորո վանքում էլ դարձյալ նաև եղբոր անունից 
թողած արձանագրության մեջ Իվանեն նշում է, որ «առաք երկիրս Հայոց 
յանաւրէնաց»42։ 

Սակայն, եթե, ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի և Իվանե Ա-ի, Զաքար-
յաններն են համապատասխանաբար գրավել նաև Չարեքն ու Ականան, 
ապա, համաձայն Կիրակոս Գանձակեցու, Բաթու խանը Ներքին Խաչենի 
իշխան Հասան-Ջալալի խնդրանքով նրան է տվել «զհայրենիս իւր զՉա-
րաբերդ և զԱկանայ և զԿարկառն, զոր հանել էին յառաջագոյն ի նմանէ 
ազգն թուրքաց և վրաց»43։ Ուրեմն, Զաքարյանների կողմից Չարաբերդի ու 
Ականայի գրավումը Կիրակոս Գանձակեցին վերագրել է վրացական կող-
մին: Նա այդպիսին է համարել նաև Զաքարյանների մյուս նվաճումները։ 
Այդ են վկայում նրա հետևյալ խոսքերը. «Մինչդեռ հպարտացեալ էին Վիրք 
յաղթութեամբն, զոր յաղթեցին տաճկաց՝ յինքեանս կորզելով զբազում 
գաւառս Հայոց ի նոցանէ»44։ 

Ի տարբերություն վրացականների՝ հայկական աղբյուրները Զաքար-
յանների չորս ճյուղերին պատկանող տարածքները, որոնք ներառում էին 
նաև նրանց ստորակաների տիրույթները, կոչում էին ոչ թե կողմնակալու-
թյուններ, այլ՝ իշխանություններ։ Ընդ որում, Զաքարե Բ-ին և Իվանե Ա-ին 
ենթակա իշխանություններից երեքը միաժամանակ կողմնակալություններ 
էին և ունեին նաև սահմանապահ գործառույթներ։ Դրանցից Վաչուտյան-
ների իշխանությունը ենթակա էր Զաքարե Բ-ին, իսկ Խաղբակյանների և 
Օրբելյանների իշխանությունները՝ Իվանե Ա-ին։  

Ստեփանոս Օրբելյանի վկայություններից հստակ երևում է, որ նորա-
նվաճ տարածքների ճակատագիրն ու դրանցից կազմված Զաքարյան Հա-
յաստանի վարչական կառուցվածքը, Զաքարյաններից բացի, որոշում էր 
նաև վրաց գահակալը, որին, բնականաբար, պատկանում էր վերջին խոսքի 
իրավունքը։ Այսպես, նա հայտնում է, որ Նորավանքն ու գավառը 
Լիպարիտ Օրբելյանին էին շնորհվել Իվանե աթաբեկի հայրենագիր հրո-
վարտակով ու «հրամանաւ թագաւորին և Լաշա Գէորգիին. և եդեալ ի 
վերայ զկնիք թագաւորին անանցական մատանեաւ»45։ Սյունյաց պատմիչը 
նաև հայտնում է, որ Գեորգի Լաշան Լիպարիտ Օրբելյանին Օրբելիների 

41 Դիվան հայ վիմագրության 1977, 22։ 
42 Դիվան հայ վիմագրության 1977, 138։ 
43 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 359։ 
44 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 201։ 
45 Ստեփաննոս Օրբէլեան 1910, 359։ 
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նախկին տիրույթների փոխարեն «անանցական գրով»46 տարածքներ է 
շնորհում՝ դնելով նրա իշխանության հիմքը։ Եվ դա այն դեպքում, երբ այդ 
տարածքները գրավվել էին Իվանե Ա-ի գլխավորությամբ։ Պատմիչը 
դրանից անմիջապես հետո հաղորդում է հետևյալը. «Եւ կացուցանեն թա-
գաւորն Լաշայ և աթաբէկն Իւանէ զԼիպարիտն կողմնակալ այսմ աշ-
խարհի, նմանապէս և զմիւս իշխանն զամենօրհեալն զՎասակ Խաչենեցի… 
կացուցանեն կողմնակալ ի Վայոց ձոր գաւառիս»47։ Ինչպես տեսնում ենք, 
Իվանե Ա-ի իշխանության մաս կազմող երկու կողմնակալությունների 
ստեղծման գործում Գեորգի Լաշան վճռորոշ դեր է կատարել։ 

Ստեփանոս Օրբելյանը համակարծիք է եղել Նորավանքի սուրբ Նշանի 
պատկանելության շուրջ առաջացած վեճը հարթելու նպատակով 1216 թ. 
Դվինում Իվանե Ա-ի հրավիրած ատյանի որոշմանը։ Դրա համաձայն, 
«որպէս աշխարհս այս առմամբ սրոյ և ձեռին սեպհական կոչի ժառանգու-
թիւն Վրաց թագաւորութեան, այնպէս և այն խաչ սեպհական էր Իւանէի»48։ 
Նկատենք, որ Դվինում Իվանե Բ-ի մոտ կայացած ատյանին մասնակցում 
էին վրացական թագավորության քրիստոնյա և մահմեդական հոգևոր հայ 
ու վրաց աշխարհիկ բարձրաստիճան գործիչներ49։ 

Զաքարյան Հայաստանը վրացական թագավորության մաս է ներկա-
յացնում նաև 1214 թվակիր մի հիշատակարանի գրիչը։ Նա մասնավորապես 
գրում է. «…ի թագաւորութեան Վրաց Լաշու (Գեորգի Լաշայի – Ա.Շ.), որ 
տիրէր Տփխեաց եւ Անւոյ եւ այլ բազում քաղաքաց առաջին տանուտերացն 
Հայոց»50։ Այս հիշատակարանը «ճիշտ գաղափար է տալիս ոչ միայն վրաց, 
այլ նաև հարևան երկրների մասին»51։ Կիրակոս Գանձակեցին, իր հերթին, 
1240-ական թվականների իրադարձություններին անդրադառնալիս նկա-
տում է, որ «Հաղբատ ի Վրաց թագաւորացն հաշուի էր յայնմ ժամանակի»52։ 
Վարդան վարդապետն էլ հայտնում է, որ մոնղոլները 1235-ին Գանձակը 
գրավելուց հետո «յայսմանէ ոյժ առեալ մտանեն ի թագաւորութիւնն 
Վրաց»53։ Շարունակության մեջ նա պատմում է Զաքարյան Հայաստանի 

46 Ստեփաննոս Օրբէլեան 1910, 397։ 
47 Ստեփաննոս Օրբէլեան 1910, 397։ 
48 Ստեփաննոս Օրբէլեան 1910, 356։ 
49 Ստեփաննոս Օրբէլեան 1910, 355-356։ 
50 Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ ԺԳ դար 1984, 85։ 
51 Յովսեփեան 1969, 343։ 
52 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 99։ 
53 Վարդան վարդապետ 1862, 144։ 
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գրավման մասին, որից հետևում է, որ պատմիչն այն վրացական թա-
գավորության մաս էր համարում։ 

Զաքարյաններն իրենք երբեք վրաց Բագրատունիների ստորակաները 
լինելու հանգամանքը չեն շրջանցել։ Այսպես, Զաքարե Ա-ն, Անիի իր անունը 
կրող եկեղեցու մի անթվակիր արձանագրությունում ներկայանալով պար-
զապես իբրև «մանդատորթուխուցէս ամիրսպասալար», իրեն կոչում է «թա-
գոհեաց թագոհոյն Թամարի ...հաւատարիմ ծառա»54։ Հառիճավանքի 
Ս. Աստվածածին եկեղեցու 1201 թ. արձանագրությունում էլ, նա, ի տարբե-
րություն նախորդի, հայտնում է «մանդատորթախուցես, ամիրսպասալար 
հայոց և վրաց» լինելը՝ նշելով, որ «գանձագին արարի զհռչակաւոր սուրբ 
ուխտս Հառիճա, ի յիւր բնական հայրենատիրացն, յաղագս կենդանութեան 
տեառն իմոյ բարեպաշտ Թամար թագուհւո»55։ Արթիկի Սուրբ Գևորգ եկե-
ղեցում 1222 թ. թողած վիմագրում էլ իբրև «թագոհւոց թագոհոյն Թամարին 
…հաւատարիմ ծառայ»56 է ներկայանում Զաքարե Բ-ի որդի, այդ ժամանակ 
միայն մանդատուրթուխուցես, իսկ հետագայում նաև ամիրսպասալար 
Շահնշահ Ա-ն։ 

Ինչպես տեսնում ենք, հայկական գրչագիր ու վիմագիր աղբյուրները  
ևս վրացականների նման փաստում են Զաքարյանների՝ վրաց Բագրատու-
նիների ստորական լինելը։ Դրա հետ մեկտեղ, նրանք ավելի առարկայա-
կան են ներկայացնում հայկական հողերի ազատագրման գործում նրանց 
մեծ դերը և վրացական թագավորության կառավարման բնագավառում  
գործուն ու հաճախ վճռորոշ մասնակցությունը։ Այսպես, Կիրակոս Գանձա-
կեցին հայտնում է, որ Ռուսուդան թագուհին «վարէր զիշխանութիւն թագաւո-
րութեանն ի ձեռն զօրագլխացն Իւանէի և որդւոյ իւրոյ Աւագին, և Շահնշա-
հի՝ որդւոյ Զաքարէի և Վահրամայ (Վահրամ Գագեցու – Ա.Շ.) և այլոցն»57։ 
Կիրակոս Գանձակեցուն կրկնորդում է Գրիգոր Ակներցին՝ նշելով, որ 
Գեորգի Լաշայից հետո «քոյր նորայ Ուռուզուքան ունէր զթագաւորութիւնն 
վերակացութեամբ Իւանէի՝ որոյ Աթաբակ անուանեցաւ»58։ Նույն հեղինակը 
մի այլ առիթով Իվանեի որդի Ավագին կոչում է «զմեծ իշխանն Վրաց»59։ 

54 Դիվան հայ վիմագրության 1966, 58։ 
55 Դիվան հայ վիմագրության 2017, 45։ 
56 Դիվան հայ վիմագրության 2017, 66։ 
57 Կիրակոս Գանձակեցի 1961, 238։ 
58 Գրիգոր Ակներցի 1974, 21։ 
59 Գրիգոր Ակներցի 1974, 36։ 
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Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի և դրա հետ սեր-
տորեն աղերսվող որոշ խնդիրների շուրջ հայկական աղբյուրների վկայու-
թյուններն այսպիսին են։ 

 
Եզրակացություններ 
Այսպիսով, կարող ենք եզրահանգել հետևյալը։ Վրացական և հայկա-

կան աղբյուրները համակարծիք են, որ Զաքարյան ավատատիրական տան 
բարձրացումն ու հզորացումը սկսվել են Թամար թագուհու օրոք։ Վրացա-
կան աղբյուրները դա պայմանավորում են վրաց Բագրատունիներին Զա-
քարյանների հավատարմությամբ, անձնական բարձր հատկանիշներով և 
սելջուկներից նորանվաճ տարածքները դրանք գրաված զորավարներին 
շնորհելու՝ վրաց Բագրատունիների նոր որդեգրած քաղաքականությամբ։  

Հայկական աղբյուրներն էլ դա բացատրում են Զաքարյանների քաջու-
թյամբ, վրաց Բագրատունիների կողմից հավատարիմ ծառայության դիմաց 
տարատեսակ շնորհումների արժանանալով և հայկական հողերի ազա-
տագրման բնագավառում ունեցած հաջողություններով։ 

Ինչպես վրացական, այնպես էլ հայկական աղբյուրները համակարծիք 
են, որ Զաքարյանները վրաց Բագրատունիների գերազդեցիկ ստորականերն 
են։ Սակայն հայկական աղբյուրները վրացական թագավորության կառա-
վարման ասպարեզում Զաքարյանների հաճախ խիստ կարևոր դերակատա-
րությունն ավելի առարկայական են ներկայացնում, քան վրացականները։ 

Վրացական աղբյուրները հայկական գավառների գրավման գործում 
կարևորել են վրաց Բագրատունիների, իսկ հայկականները՝ Զաքարյաննե-
րի դերը։ Այդուհանդերձ, երկուստեք գտնում են, որ գրավումները վրացա-
կան կողմից են եղել, և այդ գավառները միացվել են վրացական թագավո-
րությանը։ Ընդ որում, վրացական աղբյուրները փաստել են, որ այդ գա-
վառներում վրաց արքունիքի ստեղծած և Զաքարյանների չորս ճյուղերից 
յուրաքանչյուրին շնորհված վարչաքաղաքական միավորները եղել են բուն 
Վրաստանի սահմանների պաշտպանության ամրապնդմանը միտված կողմ-
նակալություններ։ Հայկական աղբյուրներն իրենց հերթին դրանք համարել 
են Զաքարյաններին ու նրանց ստորակա ավատատիրական ընտանիքնե-
րին պատկանող իշխանություններ։ Ընդ որում, նաև արձանագրել են, որ 
դրանց վարչական կառուցվածքը հարկ եղած դեպքում, Զաքարյաններից 
բացի, որոշում էր վրաց գահակալը, որին, բնականաբար, պատկանում էր 
վերջին խոսքի իրավունքը։ 
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Հայկական աղբյուրների բազմաթիվ համերաշխ վկայություններից հե-
տևում է, որ այդ իշխանությունները ոչ թե միմյանցից մեկուսացված էին, այլ 
տնտեսական, ռազմաքաղաքական ու հոգևոր-մշակութային կապերով շաղ-
կապված, մեկ ամբողջական վարչաքաղաքական միավոր էին։ Մեզ հե-
տաքրքրող ժամանակաշրջանում Զաքարյան ավատատիրական տունը և 
հայագիտության մեջ Զաքարյան Հայաստան կոչվող այդ վարչաքաղաքա-
կան միավորը հաջորդաբար գլխավորում էին Զաքարե Բ-ն և Իվանե Ա-ն։ 

Այսպիսով, վրացական ու հայկական աղբյուրների վկայություններից 
հետևում է, որ Զաքարյան Հայաստանը վարչաքաղաքական առումով անկախ 
միավոր չի եղել և մտել է վրացական թագավորության կազմի մեջ։ Այն 
գլխավորած Զաքարյան ավատատիրական տան ներկայացուցիչները եղել են ոչ 
թե ինքնիշխան տիրակալներ, այլ վրաց արքունիքի գերազդեցիկ պաշտոնյաներ։ 
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Ամփոփում 

 
Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակի հարցն ու դրա հետ սեր-

տորեն աղերսվող որոշ խնդիրներ վրաց և հայ պատմագիտության տարակար-
ծությունների առարկա են։ Դրա հիմքում ընկած են նաև վրացական ու հայկական 
աղբյուրներում խնդրո առարկա հարցի շուրջ եղած վկայություններում նկատվող 
տարընթերցումները։ 

Վրացական աղբյուրները սելջուկյան տիրապետությունից հյուսիսարևելյան Հա-
յաստանի գավառների ազատագրման գործում վրաց Բագրատունիների դերը 
գերագնահատում են, իսկ Զաքարյաններինը՝ մասամբ ստվերում։ Ազատագրված և 
վրացական թագավորությանը միացված հայկական գավառներում ստեղծված վար-
չաքաղաքական միավորները վրացական աղբյուրները դիտում են բուն Վրաստանի 
սահմանները պաշտպանելու համար ստեղծված կողմնակալություններ։ Հայկական 
աղբյուրներն իրենց հերթին դրանք համարում են Զաքարյաններին ու նրանց ստո-
րականերին ենթակա իշխանություններ։ Վրացական աղբյուրները, ի տարբերութ-
յուն հայկականների, իբրև արքունի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, վրացական 
թագավորության կառավարման բնագավառում Զաքարյանների կարևոր դերն 
առարկայական չեն ներկայացնում։ 

Այդուհանդերձ, վրացական ու հայկական աղբյուրների տեղեկություններից հե-
տևում է, որ Զաքարյան Հայաստանն անկախ վարչաքաղաքական միավոր չի եղել ու 
մտել է վրացական թագավորության կազմի մեջ։ Այն գլխավորած Զաքարյանները 
եղել են ոչ թե ինքնիշխան տիրակալներ, այլ վրաց արքունիքի գերազդեցիկ պաշ-
տոնյաներ։ 

Բանալի բառեր՝ Զաքարյան Հայաստան, Զաքարյաններ, Զաքարե Բ, Իվանե Ա, 
Թամար թագուհի, Գեորգի Լաշա, Կիրակոս Գանձակեցի։ 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗАХАРИДСКОЙ АРМЕНИИ СОГЛАСНО  

ГРУЗИНО-АРМЯНСКИМ ИСТОЧНИКАМ 
 

Арташес Шахназарян 
 

Резюме 
 

Вопрос правового статуса Захаридской Армении и напрямую связан-
ных с ним проблем является объектом разногласий в армянской историо-
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графии. В основе сказанного лежат также разночтения в данных грузинских 
и армянских источников. 

Грузинские источники преувеличивают роль грузинских Багратуни в воп-
росе освобождения северо-восточных провинций (гаваров) Армении от сель-
джукского господства и частично умаляют роль Захаридов. Административ-
но-политические единицы, созданные в освобожденных и присоединенных 
к грузинскому царству армянских гаварах, грузинские источники рассматри-
вают в качестве княжеских административно-территориальных единиц для 
защиты границ Грузии. Армянские источники же считают их княжествами, 
подчиненными Захаридам и их вассалам. Грузинские источники, в отличие от 
армянских, Захаридов как должностных лиц царского двора и их роль в сис-
теме правления не выделяют.  

Тем не менее из грузинских и армянских источников явствует, что Заха-
ридская Армения не являлась независимой административно-политической 
единицей и входила в состав Грузинского царства. Возглавлявшие эту еди-
ницу Захариды были не суверенными правителями, а архивлиятельными 
должностными лицами грузинского царского двора. 

Ключевые слова – Захаридская Армения, Захаре II, Иване I, царица 
Тамара, Георгий Лаша, Карс, Киракос Гандзакеци. 

 
THE LEGAL STATUS OF ZAKARID ARMENIA, ACCORDING TO  

GEORGIAN-ARMENIAN SOURCES 
 

Artashes Shahnazaryan 
 

Abstract 
 

The issue of the legal status of Zakarid Armenia and the questions closely related to 
it are the subject of disagreements between Georgian and Armenian historiography. 
They are also due to the misinterpretations in the testimonies on the issue under consid-
eration in Georgian and Armenian sources. 

Georgian sources overestimate the role of the Georgian Bagratids in the liberation 
of the cantons of northeastern Armenia from Seljuk dominion whereas they partially 
overshadow the role of the Zakarids in it. The administrative-political units established in 
the liberated Armenian cantons joined to the Georgian kingdom are viewed by Georgian 
sources as prefectures in defending the borders of proper Georgia. Armenian sources, 
in their turn, consider them principalities subordinate to the Zakarids and their 
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subordinates. Georgian sources, unlike the Armenian ones, do not present the important 
role of the Zakarids as high-ranking royal officials in the governing sphere of the 
Georgian kingdom.  

Nevertheless, according to Georgian and Armenian sources, Zakarid Armenia was 
not an independent administrative-political unit and used to have been incorporated into 
the Georgian kingdom. Its rulers, the Zakarids, were not sovereign rulers, but most in-
fluential officials of the Georgian royal court.  

Key words – Zakarid Armenia, the Zakarids, Zakare II, Ivane I, Queen Tamar, 
Giorgi Lasha, Kirakos Gandzaketsi.  
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Ներածություն 
Քաղաքական գործիչների ելույթներում, լրագրության, հրապարակա-

խոսության, մասամբ նաև գիտական գրականության մեջ «պոպուլիզմ» եզրը 
սովորաբար օգտագործվում է խիստ բացասական իմաստով: Մասնավո-
րապես, այդ բառը քաղաքական ուժերն իրար են ուղղում որպես մեղա-
դրանք, երբեմն նաև փորձում են արդարանալ՝ պնդելով, որ իրենք պոպու-
լիստ չեն՝ որպես կանոն, նկատի ունենալով, որ իրենք սուտ, անիրագործելի 
խոստումներ չեն տալիս և քաղաքացիներին չեն մոլորեցնում:  

Մինչդեռ գիտության մեջ, մեր կարծիքով, ցանկացած հասկացություն, այդ 
թվում՝ «պոպուլիզմը», չպիտի երանգավորված լինի դրական կամ բացա-
սական իմաստներով. անհրաժեշտ է արձանագրել երևույթի հատկանիշները 
և տեսնել, թե ինչպիսին կարող է լինել դրա կառուցողական դերը պետա-
կանության զարգացման տեսանկյունից: Այդ տեսանկյունից պոպուլիզմը  
սույն հրապարակման մեջ դիտարկվում է որպես այս կամ այն հասարակու-
թյան քաղաքական մշակույթի մի մաս և արտացոլում է այդ մշակույթի 
առանձնահատկությունները:  

Քաղաքական մշակույթ ասելով՝ նկատի ունենք «տվյալ քաղաքական 
համակարգի մասնակիցների անհատական դիրքորոշումների և կողմնորո-
շումների համակցությունը»1: Այդ ձևակերպման հեղինակների՝ ամերիկացի 
քաղաքագետներ Գ. Ալմոնդի և Ս. Վերբայի դասական տեսության համա-
ձայն՝ քաղաքական մշակույթը լինում է երեք տեսակի՝ ծխական, հպատա-
կային և մասնակցային: Չնայած հետազոտողներն իրենց հիմնական աշ-

1 Almond, Verba 1963, 11. 

 
 

                                                 



48                                       Դիտարկումներ պոպուլիզմի մասին 
                 

խատանքը հրապարակել էին 1963 թ., ժամանակակից քաղաքագիտական 
միտքը, ինչ-ինչ երանգներ, ճշգրտումներ առաջարկելով հանդերձ, լուրջ 
փոփոխություններ չի մտցրել տվյալ դասակարգման մեջ: 

 Ծխական (parochial) մշակույթի պարագայում հետաքրքրություն չկա 
քաղաքականության և պետական ինստիտուտների հանդեպ, չկան բավա-
կանաչափ գիտելիքներ քաղաքական համակարգի մասին, բացակայում են 
նաև էական սպասելիքներն այդ ամենից: Հպատակային (subject) մշակույթը, 
հակառակը, մեծ տեղ է տալիս թագավորին, «սինյորին», իշխանին՝ գոյու-
թյուն ունեցող քաղաքական, պետական ինստիտուտներին և հատուկ է այն 
համակարգերին, որտեղ առկա է պետության առաջին դեմքի կենտրոնացված 
իշխանություն: Մասնակցային, ակտիվիստական (participant) մշակույթն 
առավել հատուկ է վերջին դարերի արևմտյան հասարակություններին, երբ 
տվյալ երկրի բնակիչները սկսում են իրենց քաղաքացի զգալ, գիտակցում են 
սեփական ուժն ու նշանակությունը և պահանջներ են դնում իշխանութ-
յունների առջև: Կարելի է կարծել, որ քաղաքական մշակույթի առաջին երկու 
տեսակներն այսօր՝ XXI դարում, մերժելի են, «հետադիմական», իսկ ահա 
երրորդն առաջադեմ է և ցանկալի: Բայց ամեն ինչ այդքան պարզ չէ: Այս  
պարագայում նույնպես արժե խուսափել գնահատողական դատողություն-
ներից: Ավելի ճիշտ կլինի պնդել, որ ժամանակակից հասարակությունների 
մեծ մասում համագոյակցում են քաղաքական մշակույթի երեք ձևերը: Ավե-
լին՝ անհատական մակարդակով, կախված հանգամանքներից, տարբեր պա-
րագաներում մարդիկ այս կամ այն չափով հակված են երեք մոդելներից մեկին: 

 
 Պոպուլիզմն ուղերձը սպառողին հասցնելու ձև է 
«Պոպուլիզմ» եզրը սովորաբար կիրառում են այն քաղաքական գոր-

ծիչների և ուժերի վերաբերյալ, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես ժո-
ղովրդական լայն զանգվածների շահերի պաշտպան և առաջարկում 
խնդիրների լուծման պարզ դեղատոմսեր: Այդպիսի հասարակական կամ 
քաղաքական շարժումները, ըստ տարածված քաղաքագիտական պատկե-
րացումների, «սովորաբար անվստահություն են սերմանում էլիտաների, 
ներկայացուցչական ինստիտուտների և բարդ պետական մեխանիզմների 
հանդեպ, առաջարկում են ժողովրդի ուղիղ մասնակցությունը պետության 
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կառավարմանը, ունեն խարիզմատիկ առաջնորդ, որը «ժողովրդական տրի-
բունի» դեր է խաղում»2: 

Սակայն այս բնորոշումների մեջ դարձյալ պետք է որոշակի զգուշա-
վորություն դրսևորել և խուսափել պարզեցված մոտեցումներից: Առանձ-
նապես դժվար չէ, բովանդակային քննարկումից խուսափելով, ընդդիմա-
խոսին կպցնել «պոպուլիստի» պիտակը: «Պոպուլիզմի մեջ մեղադրանքն 
ինքը կարող է կրել պոպուլիստական բնույթ՝ դառնալով փաստարկման դե-
մագոգիկ փոխարինում», - զգուշացնում էր Ռալֆ Դարենդորֆը՝ նշելով, որ 
նույն երևույթը ինչ-որ մեկի կողմից կարող է ընկալվել որպես պոպուլիզմ, 
քանի որ, ի վերջո, ժողովուրդն է օժտված ինքնիշխանությամբ, նա՛ է լեգի-
տիմացնում ժողովրդավարությունը3: Պոպուլիզմի և «բնականոն» ժողովրդա-
վարական խոսույթի՝ երբեմն շատ նուրբ տարբերությունը հասկանալու հա-
մար պետք է, կարծում եմ, որպես մեկնարկային կետ ընդունել ոչ թե քաղա-
քական գործիչների նպատակադրումները (որոնք քիչ թե շատ միանման են), 
այլ հասարակական ընկալումների շարժառիթները, այլ կերպ ասած՝ քա-
ղաքական մշակույթը:  

Պոպուլիզմը կարող է լինել «աջ» և «ձախ»: «Աջը» սովորաբար առնչվում  
է ազգային ինքնությանը, երբեմն հռչակում ազգային բացառիկությունը և այդ 
դեպքում ուղղվում է, օրինակ, միգրանտների դեմ: «Ձախը» սովորաբար 
կենտրոնանում է սոցիալական և բնապահպանական խնդիրների վրա: Այդ 
եզրը, այդպիսով, չի բնութագրում քաղաքական ուղերձի բովանդակությունը, 
գաղափարախոսությունը, այլ նկարագրում է ուղերձը շահառուներին (քաղա-
քացիներին, ընտրողներին) հասցնելու ձևը: Պոպուլիստական գործիչներ, 
կուսակցություններ, հոսանքներ կան թե՛ զարգացած ժողովրդավարական 
երկրներում, թե´ «երկրորդ» ու «երրորդ» աշխարհի պետություններում: Այնու-
ամենայնիվ, հետազոտողները նշում են պոպուլիզմի և ժողովրդավարության 
հիմնական տարբերությունը. առաջինի համար կարծիքների բազմազանու-
թյունը և կոնսենսուսը էական չեն. հիմնական շեշտը դրվում է մեծամասնու-
թյան դիրքորոշման վրա4:  

2 Տե՛ս Феномен правого и левого популизма в странах ЕС 2016, 1: 
3 Дарендорф 2019, 19. 
4 Побочий 2014, 82-83. 
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Պոպուլիզմը հատուկ է մասնակցային մշակույթին, սակայն դրա հիմ-
նական դրսևորումներում առկա են նաև հպատակային մշակույթի տարրերը: 
Այսինքն՝ մի կողմից, պոպուլիստը դիմում է ժողովրդավարական մեխա-
նիզմներին, բայց, մյուս կողմից, մշակութային առումով, մենք ստանում ենք 
արդյունք, որը հաճախ հակասում է զուտ «մասնակցայինի» դասական պատ-
կերացումներին: Ժամանակակից պետություններում նախագահին, օրինակ, 
ընտրում են քաղաքացիները, իսկ միջին դարերում կայսրն «օծվում էր» 
Աստծո կողմից («անմիջապես» կամ պապի միջնորդությամբ): Մինչդեռ 
պոպուլիստական առաջնորդը, թեև ընտրված է, այնուամենայնիվ, քաղաքա-
ցիների մեջ որոշ չափով ընկալվում է որպես «օծյալ», այդպիսով, պահպան-
վում են հպատակային ընկալումների տարրերը: Վարչակազմի ընտրված 
ղեկավարն այդպիսով ձեռք է բերում «հոր» որոշ գործառույթներ:  

Երկու տիպի մշակույթների համատեղումը (հիբրիդը) դրսևորվում է 
նախևառաջ այն երևույթում, որը քաղաքագիտության մեջ նկարագրվում է 
որպես «պլեբիսցիտար ժողովրդավարություն». իշխանությունը թեև ձևա-
վորվում է քաղաքացիների մասնակցությամբ, բայց իրականում այդ մաս-
նակցությունը սահմանափակվում է ընտրություններով, հանրաքվեով, որից 
հետո քաղաքացիների մեծամասնության և առաջին դեմքի միջև ուղիղ կապ 
հաստատելով: Ինչպես գրում է ռուս քաղաքագետ Գրիգորի Յուդինը, ընտ-
րությունները ոչ թե պայքար են տարբեր թեկնածուների, նրանց ծրագրերի և 
գաղափարների միջև, այլ հանրաքվե են, «պլեբիսցիտ», որտեղ ժողովուրդը 
հաստատում է (կամ չի հաստատում) իր հավատարմությունը տվյալ առաջ-
նորդին5: Դա կարելի է ցույց տալ հենց մեր երկրի օրինակով: «Հայաստանն 
իմ Օջախն է, ժողովուրդն իմ Ընտանիքն է»՝ այդպես էր հնչում Հայաստանի 
վարչապետի կարգախոսը 2019 թ.: Այդ կարգախոսը հատկանշական է մեր 
տիպի քաղաքական մշակույթի համար: Ընտանիքը, մեծ հաշվով, չեն ընտ-
րում, այստեղ իրականում չկան այլընտրանքային տարբերակներ: Հետևա-
բար, այդ տեսակի քաղաքական մշակույթի շրջանակում ընտրությունները 
պարզապես ֆիքսում են արդեն իսկ հասարակության մեջ ձևավորված իրա-
վիճակը:  

5 Юдин 2021, 32. 
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Եթե դարձյալ դիտարկենք ժամանակակից Հայաստանը 2022 թ. դրութ-
յամբ, ապա կարող ենք ասել՝ քաղաքական կյանքին հատուկ են թե՛ «ձախ», 
թե՛ «աջ» պոպուլիզմները: Առաջին դեպքում «ընտանիքը» 30 տարում սոցիա-
լական զրկանքներ կրած հայաստանցիներն են, և գլխավոր պատումն է՝ 
«թալանածը վերադարձնենք ժողովրդին»: Երկրորդ դեպքում «հայ ազգն է», 
որին պետք է փրկել «թրքացումից»: Թե ինչու է առաջին պատումն այսօր 
ավելի հնչեղ, քան երկրորդը՝ առանձին և շատ հետաքրքրիր թեմա է, որը, 
սակայն, այս հոդվածի շրջանակից դուրս է:  

«Ընտանեկան բաղադրիչը» արտահայտված է ժամանակակից բազմա-
թիվ հասարակությունների քաղաքական մշակույթի մեջ: Ամերիկացի քաղա-
քագետ Էդվարդ Բենֆիլդը, օրինակ, կարծիք է հայտնում, որ XX դ. երկրորդ 
կեսին Իտալիայի հարավի տնտեսական հետամնացությունը մասամբ բա-
ցատրվում էր նրանով, որ այդ տարածքի բնակիչները հոգեբանական դժվա-
րություններ ունեին ձեռնարկություններ ստեղծելու ընտանեկան շրջանակից 
դուրս6: Ուշագրավ է, որ Իտալիայի տարբեր հատվածների համեմատության 
թեման լավ մշակված է ամերիկյան քաղաքագիտական խոսույթում: 1990-ա-
կաններին մեկ այլ քաղաքագետ՝ Ռոբերտ Փաթմանը, դարձյալ համեմատե-
լով մի կողմից՝ Իտալիայի հարավի և, մյուս կողմից, կենտրոնի և հյուսիսի 
տնտեսական ցուցանիշները, եզրակացնում է, որ տարբերությունը մոտ 1000 
տարի առաջվա «որոշիչ ժամանակաշրջանից» է, երբ մի մասն ընտրել էր 
ուժեղ իշխանությամբ միապետությունը, իսկ մյուսը՝ հանրապետությունը7: 

Պետության՝ որպես ընտանիքի մասին պատկերացումը, մեր կարծիքով, 
հպատակային մշակույթի դրսևորումներից մեկն է, ինչը և պարարտ հող է 
ստեղծում պոպուլիզմի համար, որը, իր հերթին, շատ քաղաքագետների 
համոզմամբ, վերապահումներ ունի ներկայացուցչական ինստիտուտների 
նկատմամբ: Ինչպես նշում է գերմանացի հետազոտող Հանս-Վերներ Մյուլ-
լերը, «պոպուլիստները պարտադիր կերպով հանդես չեն գալիս ներկա-
յացուցչական գաղափարի դեմ: Փոխարենը՝ նրանք կարող են աջակցել դրա 
առանձնահատուկ տեսակին: Պոպուլիստները լավ են ներկայացուցչության 
հետ՝ պայմանով, որ իսկական ժողովրդին ներկայացնում են նրա իսկական 
ներկայացուցիչները, որոնք ճիշտ դատողություններ և ճիշտ քայլեր են 

6 Banfield 1967, 53. 
7 Putnam 1993, 62. 
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անում»8: «Ճիշտ դատողությունները», ըստ ամենայնի, կարող են հղանալ և 
մարմնավորվել «իսկական ժողովրդի» և նրա «հոր» գլխում՝ դրանք ավելի 
դժվար կլինի գտնել խորհրդարանում, կուսակցություններում, կառավա-
րությունում, նախարարություններում, հասարակական կազմակերպություն-
ներում: Ժողովուրդն այս պարագայում ներկայացված է մեկ միասնական 
ճշմարտությամբ, որն իր ողջ մանրամասներով հայտնի է առաջնորդին:  

Այստեղից էլ գալիս է «առաջնորդ-ժողովուրդ» սակրալիզացված (սրբա-
դասված) կապը: «Պոպուլիստական մարտահրավերը ազատական ժո-
ղովրդավարության հենց այդ միջանկյալ ինստիտուտների մերժումն է… Պո-
պուլիզմը, այդպիսով, ժողովրդի լիակատար վստահությունն է պահանջում իր 
առաջնորդի նկատմամբ: Դա է պոպուլիզմի էական թերությունը. այն ինս-
տիտուտներին, որոնք ժողովրդին կպաշտպանեն առաջնորդի դավաճանու-
թյունից, մանիպուլյացիայից և, ի վերջո, ճնշումներից, չեն հանդուրժում՝ 
դրանք վերանում են՝ փոխարինվելով ժողովրդի անմիջական կամարտահայ-
տությամբ», - արձանագրում է ամերիկացի հետազոտող Քոլին Քրաուչը9: 

Այդ խնդրին նվիրված ծավալուն հետազոտության մեջ քաղաքագետ 
Արտյոմ Զեմցովը ցույց է տալիս, որ «ուժեղ ձեռքի» հիմնական սուբյեկտիվ 
իմաստներն են «ամբողջականությունը», «կարգուկանոնը», «կարծրությունը», 
«այլընտրանքի բացակայությունը», «հակավերնախավային» բնույթը10: Հատ-
կապես կարևոր է այդ շարքի վերջին բնութագրիչը. այդ մշակույթում առաջ-
նորդը վեր է որևէ համակարգից կամ անգամ օրենքից. նա իր երկաթյա 
բռունցքով պատժում է անպիտան պաշտոնյաներին, իսկ եթե պետք է՝ «տեղն  
է դնում» խորհրդարանին, կուսակցություններին, հասարակական շարժում-
ները և էլիտան (վերնախավը) ներկայացնող այլ «միջանկյալ օղակներին»: 

Նման քաղաքական մշակույթի պայմաններում, բնականաբար, մեծա-
նում է առաջնորդի անձի դերը, եթե չկան «միջանկյալ օղակներ», և առաջ-
նորդը՝ «հայրը», անմիջապես գործ է ունենում իր «հպատակների» հետ,  
ապա մեծ նշանակություն ունի, թե ով է այդ առաջնորդը, ինչ առաքինութ-
յուններ ունի, ինչպես է նրա բարեմասնություններն ընկալում «ժողովուրդը»: 
Պոպուլիզմով զբաղվելու համար այդ անձը պետք է ընկալվի որպես անբիծ, 

8 Մյուլլեր 2019, 60: 
9 Crouch 2019, 125. 
10 Земцов 2020, 96-115.  
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ցանկալի է՝ հերոսական մի էակ: Եվ դա վերաբերում է ոչ միայն պետության, 
այլև առանձին կուսակցությունների, կազմակերպությունների, հիմնարկների 
կառուցվածքներին: «Երկրների ճնշող մեծամասնության մեջ առևտրային, 
քաղաքական, ոչ առևտրային կազմակերպությունները ստեղծվում են ան-
ձերի շուրջ և մեռնում են նրանց հետ կամ, համենայն դեպս, հիվանդանում  
են այդ իրադարձությունից հետո: Նրանք ստեղծվում են մարդու, կոնկրետ 
առաջնորդի համար: Իսկ պետք է դրանք դարձնել ապանձնավորված, դրանք 
պետք է վերապրեն իրենց ստեղծողներին», - գրում է հայտնի ռուսաստանցի 
տնտեսագետ Ալեքսանդր Աուզանը11: 

Քաղաքական մշակույթի անձնավորված բնույթը ցայտուն երևում է Հա-
յաստանի երրորդ հանրապետության օրինակով: Հնարավոր չէ պատկե-
րացնել հայաստանյան որևէ կուսակցություն առանց դրա առաջնորդի. 
եթե անգամ ակնհայտ է, որ գոնե մարտավարական նպատակներով առաջ-
նորդը պետք է փոխվի, միևնույն է՝ դա չի արվում, կարծում ենք՝ ոչ միայն այն 
պատճառով, որ նյութական լծակները կենտրոնացած են այդ անձի ձեռքում, 
այլև կա որոշակի վախ, որ հակառակ դեպքում քաղաքական կառույցը 
կկազմալուծվի (ի դեպ, այդպես չեն կազմակերպված հայկական ավանդա-
կան կուսակցությունները, բայց դա նույնպես առանձին քննարկման թեմա է): 
Հայաստանում քաղաքական ուժերի հիշյալ առանձնահատկության վրա 
ուշադրություն է դարձնում նաև քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանը. «Քաղա-
քական դաշտում ակտիվ գործող կուսակցությունների ծրագրերը հիմնա-
կանում չեն տարբերվում միմյանցից: Այդ պարագայում քաղաքական ուժերը 
շեշտը դնում են բացառապես առաջնորդի անձնական որակների վրա»12:  

Նշված առանձնահատկությունը ավելի մեծ օրինաչափության դրսևորում 
է: Ամերիկացի հետազոտող Լուսիան Ուիլմոթ Փայը XX դ. երկրորդ կեսին 
առաջ է քաշել մի տեսություն, որը կոչված էր նկարագրելու «ոչ արևմտյան 
տիպի» քաղաքական գործընթացի առանձնահատկությունները: Փայն իր 
տեսությունը շարադրել է 17 կետով, որոնցից մեկը հետևյալն է. «Քաղաքա-
կան ծրագրերը փոխարինվում են համընդհանուր էթիկական վարքականո-
նով, որը ստվերում է սկզբնակետը: Կուսակցությունն ամբողջությամբ կողմ-
նորոշված է իր առաջնորդի և ոչ միայն նրա քաղաքական հայացքներով.  

11 Аузан 2021, 135. 
12 Օրդուխանյան 2020, 85-86: 
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նրա բնավորության բոլոր գծերը լրջորեն ազդում են քաղաքական գործըն-
թացի վրա»13: Փայի ներկայացրած առանձնահատկությունները, որոնք նա 
նկարագրել է 1950-60-ական թվականներին, կարելի է նկատել նաև այսօրվա 
քաղաքական մշակույթում, սակայն ժամանակը, կարծում եմ, իր շտկումներն 
է մտցրել այդ տեսության մեջ. «անձնավորված» քաղաքական գործընթացի 
դրսևորումները այս կամ այն չափով հատուկ են զուտ արևմտյան տիպի 
մշակույթին՝ Միացյալ Նահանգներում և Արևմտյան Եվրոպայում:  

 
Պոպուլիզմը «հակաէլիտարիզմի» տեսակ է 
«Հասարակ ժողովրդի» և «էլիտայի» հակադրությունը խրախուսում են 

պոպուլիստական առաջնորդները, քանի որ այդ պարագայում ինքը՝ 
առաջնորդը, հնարավորություն ունի ներկայանալու որպես առաջին խմբի 
անբաժանելի մաս և հանդես գալու որպես որոշակի հուզական միասնա-
կանության խոսնակ: Եթե հպատակային մշակույթում կայսրը «օծված է» 
Աստծո կողմից, ապա այս դեպքում առաջնորդին «օծում է» ժողովուրդը՝ 
նաև ընտրությունների միջոցով, և դա բացառիկ կապ է ստեղծում «օծյալի» և 
«հպատակների» միջև:  

Ինչպես ցանկացած հասարակական (նաև՝ ֆիզիկական) երևույթ, պո-
պուլիզմը նույնպես ունի իր հակապատկերը, հակազդեցությունը, որը կարելի 
է անվանել «հակապոպուլիզմ» կամ «էլիտարիզմ»: Ուշագրավ է, որ այդ երկու 
բևեռները, ըստ էության, փորձում են վարկաբեկել ներկայացուցչական 
ժողովրդավարությունը. մի կողմից՝ ներկայացուցչական մարմինները դի-
տարկվում են որպես յուրահատուկ խոչընդոտ՝ «ժողովրդի» ու նրա առաջ-
նորդի շփման համար, իսկ մյուս՝ «էլիտար» կողմից մշտապես կասկած են 
հայտնում, թե պետք է արդյոք այդ նույն «ժողովրդին» անսահմանափակ 
իրավասություն տալ՝ իշխանություն ձևավորելու: Ազատական փիլիսոփայու-
թյան առաջին տեսաբաններից մեկը՝ Ջոն Սթյուարթ Միլը, դեռևս 1861 թ. 
ուղղակիորեն նշում էր. «Ես դեմ եմ, որ անգրագետ և մաթեմատիկայի կա-
նոնները չիմացող մարդը կարողանա մասնակցել ընտրություններին: Համ-
ընդհանուր կրթությունը պետք է նախորդի համընդհանուր ընտրական իրա-
վունքին: Կարևոր է նաև, որ տեղական և ընդհանուր հարկերի հարցով 

13 Пай 2003, 69. 
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քվեարկողներն ընտրվեն միայն նրանց կողմից, ովքեր վճարում են այդ հար-
կերի մասը… Գույքային ցենզը՝ որպես ընտրական իրավունքի չափանիշ, 
մշտապես առաջացրել և առաջացնելու է չարություն: Մեկ անձին մի քանի 
ձայն տրամադրելու հիմք կարող է ծառայել միայն նրա անձնական մտավոր 
առավելությունը»14: Պարզ է, որ եթե Միլի առաջարկը կյանքի կոչվեր, դա  
դուռ կբացեր լուրջ կամայականությունների համար, որոնք կգերազանցեին 
համընդհանուր ընտրական իրավունքի թերությունները. դժվար թե գոյութ-
յուն ունենան «մտավոր առավելությունների» օբյեկտիվ չափանիշներ:  

XXI դարում քաղաքական գործիչներն ու փորձագետները վարանում են 
ուղիղ տեքստով խոսել համընդհանուր ընտրական իրավունքի որևէ սահմա-
նափակման մասին, քանի որ դա կհակասեր ժողովրդավարության վերա-
բերյալ ձևավորված պատկերացումներին: Այնուամենայնիվ, «տողատակե-
րով» խոսվում է հնարավոր կամ ցանկալի սահմանափակումների վերաբեր-
յալ: Օրինակ, 2016 թ. Դոնալդ Թրամփի նախագահ ընտրվելը ամերիկյան 
վերնախավի մի մասի մեջ տարակուսանք առաջացրեց, թե ինչու ինչ-որ 
«անկիրթ» խավերի ներկայացուցիչները, «պարզունակ» մարդիկ պետք է 
Հիլարի Քլինթոնին խանգարեին գալ իշխանության15: Հիշենք նաև, թե ինչ 
էին այդ նույն ժամանակահատվածում գրում և ասում ամերիկյան վերնախա-
վի ներկայացուցիչները, այսպես կոչված, redneck-երի՝ «կարմրավիզների» 
(պայմանականորեն ասած՝ «հասարակ ժողովրդի») մասին, և ինչպես էին 
վերջիններս բացատրում իրենց ընտրությունը16: Ազատական ուղղվածութ-
յան ժամանակակից հոգեբան և հրապարակախոս Սթիվեն Փինքերն իր 
վերջին գրքերից մեկում բազմաթիվ էջեր է նվիրել Դոնալդ Թրամփի քննա-
դատությանը: Նա մասնավորապես գրում է. «Նույն տարում (2016 թ. – Ա.Ա.) 
ԱՄՆ-ի նախագահ էր ընտրվել Դոնալդ Թրամփը՝ ստանալով ընտրիչների 
կոլեգիայի ձայների մեծամասնությունը, բայց պարտվելով ուղիղ քվեարկու-
թյան արդյունքներով (Հիլարի Քլինթոնը ստացել էր 48%, Թրամփը՝ 46%): 
Դժվար է ավելի լավ արտահայտել պոպուլիզմի թրայբալիստական (այսինքն՝ 
մեկուսացմանն ու արտաքին աշխարհի հանդեպ թշնամանքին միտված – Ա.Ա.) 

14 Милль 2006, 68.  
15 Carpentier 2016.  
16 Barabak, Duara 2016. 
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և ռեակցիոն ոգին, քան Թրամփի ընտրարշավի կարգախոսը՝ «Վերադարձ-
նենք Ամերիկային իր առաջվա փառքը»17: 

Հավանաբար, հայ ընթերցողը նույնպես կգտնի նման փաստարկներ և 
հակափաստարկներ հայկական տարբեր հարթակներում՝ 2021 թ. հունիսի 
20-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո: Նման խոսույթի առկա-
յությունն այդպիսով հաստատում է, որ տնտեսական և քաղաքական զար-
գացման տարբեր աստիճաններում գտնվող երկրներում այս կամ այն չա-
փաբաժնով առկա է հպատակային և մասնակցային մշակույթի «հիբրիդը»: 
Դրա վկայությունն այն է, որ նույնատիպ քննարկումներ են առաջացել 
Հունգարիայում Վիկտոր Օրբանի, Հունաստանում Ալեքսիս Ցիպրասի, Մեծ 
Բրիտանիայում Ջերեմի Կորբինի հաջողությունների հետ կապված:  

«Ժողովրդի» և «էլիտայի» հակադրությունը, որն առավել ցայտուն է ար-
տահայտվում ժամանակակից պոպուլիզմի մեջ, հարցականի տակ է դնում 
ազատական արժեքները՝ գոնե այն ձևով, որով ընդունված էր դրանք մեկ-
նաբանել XIX-XX դդ.: Ինքնին այդ արժեքները միշտ չէ, որ ներդաշնակ են 
ժողովրդավարության հետ, ինչին ուշադրություն էին դարձնում դեռևս XIX դ. 
մտածողները՝ մասնավորապես Ալեքսիս դը Տոկվիլը և Ֆրանսուա Գիզոն: 
Վերջինս ձգտում էր «հաշտեցնել» բանականության և կամքի ինքնիշխանու-
թյունը՝ անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք այդ կամքը ժողովրդի՞նն է, 
թե՞ միապետինը18: Բայց այդ ներդաշնակման գործիքը, ըստ Գիզոյի, հենց 
ներկայացուցչական ինստիտուտներն են՝ այն, ինչին պոպուլիստները վերա-
պահումով են վերաբերվում:  

Ժամանակակից հետազոտողները դարձյալ նշում են ազատական ժո-
ղովրդավարության ներքին հակասությունը: «Քաղաքական մշակույթի որոշ 
տարրեր կարող են կոնֆլիկտի մեջ մտնել, նույնիսկ՝ հակադրվել միմյանց: 
Ազատությունը կարող է անմրցունակ լինել հավասարության հետ համեմատ, 
ժողովրդավարությունը սահմանափակվում է պետությամբ, իսկ պոպուլիզմը՝ 
մասնավոր սեփականությամբ», - նշում են ամերիկացի քաղաքագետներ 
Պալեցը և Լիպինսկին19:  

17 Пинкер 2021, 138. 
18 Таньшина 2015, 69-70.  
19 Paletz. Lipinski 1994, 2. 
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Վերը նկարագրված հակասությունները սրվել են հատկապես վերջին 
երեք տասնամյակներում, և դրա հիմնական պատճառներից մեկը ընդհա-
նուր հիասթափությունն է ազատական ժողովրդավարությունից, որը և հիմք 
ստեղծեց ժամանակակից պոպուլիզմի համար: Այդ հիասթափությունն իր 
հերթին պայմանավորված է մեծ մասամբ հենց իրենց՝ ազատականների 
սխալներով: Հետխորհրդային տարածքում և մասամբ նաև Արևելյան Եվրո-
պայում ազատական բարեփոխումները զուգադրվում են սոցիալական 
բևեռացման, աղքատության, ամենաթողության և անարժան մարդկանց 
սրընթաց ու անարդար հարստացման հետ: Կոմունիստական էլիտան (որի 
նկատմամբ, ի դեպ, նույնպես վստահության չկար 70-80-ական թվական-
ներին) փոխարինվում է «օլիգարխիայով», որը կոռումպացված պետական 
ծառայողների և գործարարների մի նոր վերնախավ է, այդ վերնախավի 
համընդհանուր մերժումը պարարտ հող է ստեղծում պոպուլիզմի համար: 

Գլոբալ առումով հիասթափության պատճառներից մեկը, հավանաբար, 
ԱՄՆ-ի և նրա արևմտյան դաշնակիցների քաղաքականությունն է, մաս-
նավորապես Միջին Արևելքում: Այդ քաղաքականությունն ամենևին չի նա-
խատեսում ազատ ընտրության հնարավորություն այնտեղ ապրող ազգերի 
համար՝ ըստ էության, այդպիսով մերժելով ազատականության հիմքերը: 
Միջազգային մասշտաբով «էլիտայի» հեղինակազրկումը դարձյալ հանգեց-
նում է տարբեր աշխարհամասերում պոպուլիստական առաջնորդների ի 
հայտ գալուն, որոնք, գոնե խոսքի մակարդակով, հակադրվում են նախկին 
հեղինակություններին և խոստանում են իրենց ժողովուրդներին տանել այլ՝ 
«յուրահատուկ» ճանապարհով: Հիշենք, օրինակ, որ 2015-2019 թթ. Հունաս-
տանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը խոստանում էր դուրս բերել իր երկիրը 
եվրոյի գուտուց, ինչը, սակայն, այդպես էլ չարեց:  

Լիբերալիզմի հեղինակազրկումը զուգակցվում է բոլոր գաղափարա-
խոսությունների և անգամ գաղափարների մերժմամբ: Նույն գործընթացները 
տեղի են ունենում նաև Հայաստանում. 1998 թ. Ռոբերտ Քոչարյանի նախ-
ընտրական կարգախոսն էր՝ «Իմ կուսակցությունը իմ ժողովուրդն է»: Նրա 
մրցակից Կարեն Դեմիրճյանը նույն շրջանում հետևյալ միտքն է արտահայ-
տել. «Մենք խորը փոսի մեջ ենք: Ամպամած, մթամած երկինք է: Այստեղից 
աջ ու ձախ ճանապարհ չկա (հավանաբար, ակնարկ է աջ և ձախ գաղա-
փարախոսությունների վերաբերյալ – Ա.Ա.): Պարան, աստիճան էլ չկա: Մնում 
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է ինքներս, իրար օգնելով, դուրս գանք այս ճգնաժամային վիճակից»20: Իսկ 
ահա թե նախընտրական բանավեճերից խուսափելու ինչ արդարացում է 
գտնում Վիկտոր Օրբանը. նա բերում է ընկած ծառի օրինակը: Մարդկանց  
մի մասը դրա վերաբերյալ հիասքանչ գաղափարներ է առաջարկում, բայց 
գտնվում են մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ այդ ծառը պետք է պար-
զապես հեռացնել փողոցից: «Պետք են պինդ, վստահելի տղերք՝ երեսուն 
հոգի, որոնք կանեն այն, ինչը բոլորս էլ գիտենք, որ պետք է անել»21: Հե-
տևաբար, պետք չեն ոչ քաղաքական ինստիտուտները, ոչ էլ «բարձրաճա-
կատ» ինտելեկտուալները՝ ժողովրդին անհրաժեշտ է «պինդ տղա», հո-
գատար հայր, որը կլուծի նրա խնդիրները:  

Պոպուլիզմի ծաղկմանը, խոսույթի պարզունակացմանը նպաստում է 
նաև թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը: Մինչև 1990-ական թվական-
ները գոյություն ուներ հստակ հիերարխիա, հստակ բաժանում՝ մի կողմից՝ 
քաղաքական գործիչների, փորձագետների, լրագրողների և, մյուս կողմից, 
նրանց ստեղծած բովանդակությունը սպառողների միջև կար որոշակի սահ-
մանագիծ. հեռուստաէկրանից խոսողները հստակորեն բաժանված էին 
նրանցից, ովքեր դիտում և լսում էին իրենց: Թվային դարում ցանկացած 
նման հեղինակությանը վարկաբեկելը, պատվանդանից իջեցնելը րոպեների 
գործ է. բավարար է նրա հրապարակման տակ մի քանի «խարազանող»  
մեկնաբանություն գրել: Այդ իրավիճակը ստիպում է վերոհիշյալ գործիչներին 
փորձագետներին, մեկնաբաններին լինել ավելի պարզ, մատչելի, «խոսել 
ժողովրդի սրտից»: «Դրա հիմքում է նաև գաղափարախոսության նշանա-
կության նվազումը, լեգիտիմության որոշակի խզումը, բացը, որը կոչված է 
լցվելու պոպուլիզմով…. Ինչպես նաև այն, որ հասարակության աչքում քա-
ղաքական գործիչները, լրատվամիջոցները և վերնախավի այլ ներկայացու-
ցիչները կորցնում են իրենց նշանակությունը», - նշում են բրիտանացի քա-
ղաքագետներ Բլումերը և Քավանան22: 

Պոպուլիզմի աճն աշխարհում արտացոլում է ընդհանրապես գաղա-
փարախոսությունների և, հատկապես, ազատական գաղափարախոսության 

20 Տես՝ https://blog.168.am/blog/310161.html?fbclid=IwAR0zZ7e_ZxvD4XfvZxBbC6OhyYbp6g6rwLP 
OkPmYRbUxBaRXyTCGtY4oyEM (17.02.2022): 

21 Մյուլլեր 2019, 62: 
22 Blumer, Kavanagh 2010, 236-237.  
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նշանակության անկումը: Այդ իրողությունից մասնավորապես բխում է, որ 
քաղաքական մշակույթի մասին «էվոլյուցիոն» պատկերացումներն այսօր 
հնացել են, և մասնակցային մշակույթը չի կարելի է որևէ իմաստով համարել 
«գագաթնակետ»: Միանգամայն «օրինակարգ» բնույթ ունի նաև հպատա-
կային մշակույթը, ընդ որում՝ տարբեր ռեժիմների և պատմական տարբեր 
ճանապարհ անցած պետությունների պայմաններում: Կոնկրետ Հայաստանի 
պարագայում դա, մեր կարծիքով, նշանակում է, որ ամեն գնով և ի հեճուկս 
հասարակության դիմադրության՝ ազատական նախագիծ իրականացնելու 
փորձերը, եթե անգամ չեն ձախողվում, ապա, համենայն դեպս, չեն հան-
գեցնում սպասվող արդյունքի: Հավանաբար, բնական կլինի, որ հայ քաղա-
քական միտքն առավել սևեռուն ուշադրություն դարձնի պահպանողական,  
քրիստոնեական արժեքներին: 

 
Եզրակացություններ 
- Պոպուլիզմը` որպես քաղաքական երևույթ, բնորոշ է բոլոր ժամանա-

կաշրջաններին, սակայն XXI դարում այն ձեռք է բերել լայն տարածում՝ 
ստանալով յուրահատուկ գծեր: 

- Ժամանակակից պոպուլիզմի հաջողությունները պայմանավորված են 
գաղափարախոսություններից և, առաջին հերթին՝ ազատական գաղափա-
րախոսությունից հիասթափությամբ: 

- Ներկայումս պոպուլիզմի տարածումը ստիպում է նորովի նայել ժո-
ղովրդավարության և ազատականության, իսկ ավելի լայն իմաստով՝ կամքի և 
բանականության ինքնիշխանության փոխհարաբերության խնդրին:  

- Քաղաքական մշակույթի տեսանկյունից պոպուլիզմը համատեղում է 
մասնակցային և հպատակային մշակույթների տարրերը: 

- Պոպուլիստական առաջնորդը, մի կողմից, ընտրվում է կամ հավա-
նության է արժանանում քաղաքացիների մասնակցության շնորհիվ, սակայն, 
մյուս կողմից, իրեն դիրքավորում է, ընկալվում և լեգիտիմացվում է որպես 
«օծյալ», «հայր» կամ «թագավոր»: 

- Պոպուլիզմին հատուկ է «հասարակ ժողովուրդ – էլիտա» հակադրութ-
յունը, պետական, քաղաքական, հասարակական ինստիտուտների հանդեպ 
վերապահ վերաբերմունքը, «առաջնորդ – ժողովուրդ» անմիջական շփման 
նախապատվությունը XXI դարում առաջին հերթին դրսևորվում է որպես 
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ծրագրային, գաղափարական պայքարի նսեմացում, անձնավորված մոտե-
ցումների գերակայություն: 

- Ժամանակակից Հայաստանում առկա է թե՛ «աջ» (ազգայնական) և թե՛ 
«ձախ» (սոցիալական) պոպուլիզմը՝ վերջինիս հստակ գերակշռությամբ: 
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ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՊՈՊՈՒԼԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Արամ Աբրահամյան 
 

Ամփոփում 
 

Պոպուլիզմը՝ որպես քաղաքական երևույթ, ի հայտ է գալիս մարդկության 
պատմության ողջ ընթացքում՝ այն հասարակություններում, որտեղ անհրաժեշտու-
թյուն կա ստանալու քաղաքացիների աջակցությունը: Սովորաբար այդ երևույթը 
ներկայացվում է բացասական երանգավորմամբ, սակայն քաղաքագիտության 
տեսանկյունից դա ուսումնասիրության օբյեկտ է, որն ինքնին չպիտի առաջացնի 
գնահատողական դատողություններ: Պոպուլիզմն իր տարատեսակներով հատուկ է 
բազմաթիվ պետությունների քաղաքական կյանքին՝ անկախ այդ պետությունների 
զարգացածության աստիճանից: Քաղաքական ուղերձը քաղաքացիներին հասցնելու 
այս ձևը ենթադրում է մասնակցային և հպատակային քաղաքական մշակույթների 
համատեղում. մի կողմից, այն պահանջում է քաղաքացիների մասնակցություն 
(քվեարկության, քաղաքական միջոցառումներին ներկայանալու տեսքով), մյուս 
կողմից՝ քաղաքական առաջնորդի «սրբադասման» տարրեր: Այստեղից էլ բխում է 
պոպուլիզմի հիմնական առանձնահատկությունը՝ «հակաէլիտիզմը», որն իր հերթին 
ենթադրում է առաջնորդի ու քաղաքացիների անմիջական կապ, որը միջնորդավոր-
ված չէ քաղաքական, քաղաքացիական և պետական ինստիտուտներով: 

Բանալի բառեր՝ պոպուլիզմ, քաղաքական մշակույթ, վերնախավ, անմիջական 
ժողովրդավարություն, ազատականություն, պահպանողականություն, լեգիտիմություն: 

 
ЗАМЕТКИ О ПОПУЛИЗМЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Арам Абрамян 
 

Резюме 
 

Популизм как политическое явление наблюдается на протяжении всей 
истории человечества, в тех случаях, когда возникает необходимость получить 
поддержку граждан. Обычно данное явление представляется в отрицатель-
ном свете, однако с точки зрения политологии это объект исследования, ко-
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торый сам по себе не должен вызывать оценочных суждений. Популизм с 
его разновидностями характерен для политической культуры многих стран, 
вне зависимости от степени их развития. Этот способ донесения политиче-
ского послания до граждан предполагает совмещение активистской и под-
даннической политических культур: с одной стороны, он требует участия 
граждан (в виде голосования, присутствия на политических мероприятиях),  
с другой – определенных элементов «сакрализации» лидера. Отсюда выте-
кает основная особенность популизма – «антиэлитизм», который в свою 
очередь предполагает прямую связь между лидером и гражданами – связь, 
не опосредованную политическими, гражданскими и государственными ин-
ститутами. 

Ключевые слова – популизм, политическая культура, элита, непосред-
ственная демократия, либерализм, консерватизм, легитимность. 

 
NOTES ON POPULISM IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY POLITICAL CULTURE 

 
Aram Abrahamyn 

 
Аbstract 

 
Populism as a political phenomenon appears throughout human history in those so-

cieties where there is a need to receive the support of citizens. This phenomenon, usual-
ly, is presented negatively, but from the point of view of political science, it is an object 
of study that shouldn’t cause evaluative judgments. Populism with its variety is specific to 
the political life of many states regardless of the degree of development of those states. 
This way of delivering the political message to the citizens implies the combination of 
participant and subject political cultures: on one hand, it requires the participation of 
citizens (voting, attending political events), on the other hand, it also requires elements 
of "sanctification" of the political leader. "Anti-elitism", the main future of populism, 
comes from here. It implies a direct connection between the leader and the citizens, 
which is not mediated by political, civil, and state institutions. 

Key words – populism, political culture, elite, direct democracy, liberalism, conservat-
ism, legitimacy. 

 
 
 
 

 



ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ ԿԱՆԱԴԱ (2013-2016 ԹԹ.) 
 

Քնարիկ Ավագյան 
 

Պատմական գիտությունների թեկնածու 
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ 

ՀՀ, Երևան, Մարշալ Բաղրամյան 24/4 
Էլ. հասցե՝ lira777@yahoo.com 

Հոդվածը ներկայացվել է 05.02.2022, գրախոսվել է 09.12.2022, ընդունվել է տպագրության 12.12.2022 
DOI: 10.53548/0320-8117-2022.3-63 

 
Ներածություն 
Միջազգային ահաբեկչական ուժերի կողմից 2011 թ. մարտից Սիրիա-

յում սանձազերծված տևական պատերազմի հետևանքով բազմահազար  
սիրիահայեր ներգաղթել են Հայաստան: Բայց և այնպես, շատերը նախ-
ընտրել են ժամանակավոր կամ մշտական կարգավիճակով մեկնել այլ 
երկրներ (Լիբանան, Հորդանան, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, 
ԱՄՆ, Կանադա, Շվեդիա և այլուր): Աշխարհի տարբեր երկրներ ցրվելու 
գործում նրանց, ինչպես նախկինում, այս անգամ ևս, մեծապես աջակցել են 
Արևմուտքի առանձին երկրներ:  

Այսպես, Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ի անդամ (ներառյալ՝ Եվրոպա-
յի երկրների մեծ մասը, այդ թվում՝ Թուրքիան և Կանադան) մյուս երկրների 
հետ ռազմական գործողություններ սանձազերծելով Մերձավոր Արևելքում, 
մասնավորապես՝ Սիրիայում, միաժամանակ ձեռնամուխ է եղել «մարդասիրա-
կան նպատակներով» փախստականներին տարբեր, առավելապես՝ հեռավոր, 
երկրներ տեղափոխմանը1: Շուտով Կանադան ևս ներգրավվել է հատկապես 
քրիստոնյա փախստականներ ընդունելու գործընթացին: Ճիշտ նույն կերպ 
Արևմտյան երկրները միջազգային կազմակերպությունների միջոցով ժամա-
նակին՝ Հայոց ցեղասպանությունից հետո, իսկ ԱՆՉԱ-ն2՝ Երկրորդ աշխար-

1 ԱՄՆ-ի կառավարությունը 2012 թ. նոյեմբերի 11-ին, արձագանքելով չորս երևելի ամերիկահայ 
իրավաբանների դիմումին, վերանայել է նախկինում «Հայրենիքի անվտանգության» ("Homeland 
Security") բաժանմունքի Միացյալ Նահանգների Քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայության (US 
Citizenship and Immigration Services - USCIS) որոշումը սիրիահայերին սոսկ «Ժամանակավոր պաշտ-
պանվածության կարգավիճակ» ("Temporary Protected Status" - TPS) տրամադրելու մասին և արտո-
նել է սիրիահայերին «Ազատ վիզա» ("Visa Waivers") շնորհել: 

2 1947 թ. ԱՄՆ-ում հիմնվել է Հայրենազուրկ հայերի օգնության ամերիկյան ազգային կոմիտեն՝ 
ԱՆՉԱ-ն [American National Committee to Aid Homeless Armenians – ANCHA], որը Երկրորդ աշխար-
համարտի հետևանքով տարագրված ավելի քան 4 500, իսկ 1960-70-ական թթ. ԱՆՉԱ-ի գործու-
նեության վերականգնումով Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներից, ինչպես նաև Խորհրդային 
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համարտից հետո ու սառը պատերազմի ընթացքում նախ՝ Արևմտյան Հայաս-
տանից, Կիլիկիայից և Անատոլիայի հայաբնակ շրջաններից, ապա՝ Արևմտյան 
Եվրոպայից և նույնիսկ Խորհրդային Հայաստանից հայերին (որբեր, գերիներ, 
հայրենադարձներ և այլք) ցրել են աշխարհի տարբեր հեռավոր երկրներ: 

 
Կանադայի կառավարության ձեռնարկած միջոցները Սիրիայի հայ 

փախստականների ընդունման գործում և սիրիահայերի արձագանքները 
Սիրիայում ծավալված պատերազմի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի ռազմական 

կառույցի անդամ Կանադայի կառավարությունը ևս իր մտահոգությունն է 
հայտնել սիրիացի փախստականների ճակատագրով: 2015 թ. նոյեմբերի 4-ին, 
Կանադայում լիբերալների կուսակցության իշխանության գալով, ազատա-
կանացվել են նաև գաղթականական կանոնները, և երկրի վարչապետ 
Ջաստին Տրյուդոն (2015 թ. – մինչև օրս) հայտարարել է, որ իր երկիրը 
պատրաստ է ընդունելու մինչև 60000 սիրիացի փախստականի3։ Այնպես  
որ, միայն մեկ ամսվա ընթացքում մասնավոր թռիչքներով ավելի քան 400 
փախստական է ժամանել երկիր4։  

Արդեն 2015 թ. դեկտեմբերի 10-ին նորընտիր վարչապետը Տորոնտոյի 
Փիրսոն միջազգային օդանավակայանում անձամբ է դիմավորել կառավարա-
կան առաջին օդանավով Սիրիայից ժամանած փախստականներին, այդ 
թվում՝ սիրիահայերին (ընդհանուր առմամբ՝ 163 հոգի)՝ նրանց բաժանելով 
ձմեռային վերարկու, տաք հագուստ, սննդամթերք, երեխաներին՝ խաղալիք և 
այլն: Կանադայի վարչապետի հետ օդանավակայանում փախստականներին 
դիմավորելու էին եկել նաև Օնտարիո նահանգի վարչապետ Քեթլին Ուայնը 
և Գաղթականության նախարար Ջոն Մակ Քալումը5:  

Ջ. Տրյուդոն իր աշխատակազմին հանձնարարել էր ամեն ինչ անել, որ 
օդանավից դուրս եկող փախստականները կանադական հող ոտք դնեն 
արդեն որպես մնայուն բնակիչներ՝ Կանադայի քաղաքացու լիարժեք իրա-
վունքներով։ Եվ այդպես էլ եղել է։ Նորեկներին անմիջապես տրամադրել են 
սոցիալական ապահովագրության վկայական, բժշկական ապահովագրութ-

Հայաստանից 18 500 հայերի փոխադրել ու բնակեցրել է ԱՄՆ-ում և այլն: Տե՛ս Zadoian 2012, 10, 
Barsumian 1961, 151, Փիրումյան, Ավագյան 2003, 37: 

3 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada 2016, March 2, http://repatarmenia.org 
4 The Canadian Press, News Staff. Syrian refugees arrive in Canada, which one family calls 'paradise.' 

2015, December 11, http://www.680news.com 
5 Յակոբեան Սեւակ, Փրկութիւն Թ՞է… Սպիտակ Ջարդ, 2015, 14 Դեկտեմբերի, <http://www.ra 

gmamoul.net>: Slaughter, Graham. Ready to Live and Work: Armenian-Syrians Arrive With Strong Roots 
in Canada 2015, December 12, http://www.ctvnews.ca. 
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յան փաստաթուղթ, ինչպես նաև հանգստանալու համար նրանց ժամա-
նակավորապես տեղավորել են օդանավակայանի հյուրանոցում և տրա-
մադրել այլ արտոնություններ6:  

Որոշված էր, որ սիրիահայ այդ 163 փախստականների գերակշիռ մասը 
պետք է մնար Օնտարիո նահանգում և հաստատվեր Տորոնտո, Ուիլոուդեյլ, 
Ուինդզոր, Համիլտոն, Քելովնա, Քոքուիթլամ, Նյու Ուեսթմինսթեր, Քալգա-
րի, Էդմոնթոն և այլ քաղաքներում, իսկ շուրջ 40 փախստական պետք է փո-
խադրվեր Բրիտանական Կոլումբիա և Ալբերտա նահանգներ7: 

Նախատեսված էր, որ մեկ շաբաթ անց ևս 160 սիրիացի փախստական 
պետք է ժամաներ արդեն Մոնրեալ: Ընդհանուր առմամբ, մինչև 2015 թ. 
վերջ Կանադան պետք է ընդուներ 10 000 փախստական8: Արդեն մինչև 
դեկտեմբեր երկիրն ընդունել է շուրջ 1300 սիրիահայ փախստականի և 
մինչև տարեվերջ ընդունելու էր ևս 300 հոգու9: Կանադայի ազգային եր-
կաթուղային [Canadian National Railway] ընկերության տրամադրած 5 մլն 
դոլար նվիրատվության միջոցով կառավարությունը ծածկելու էր գաղթա-
կանների բնակեցման ծախսերը: Երկրի ղեկավարությունը կոչ է արել նաև 
անհատ ձեռներեցներին «նմանատիպ առատաձեռնություն դրսևորել»10: 

«Թորոնթո սթար» ["Toronto Star"] թերթի հաշվարկներով՝ հովանավոր-
ների՝ մեկ տարվա ընթացքում մեկ անձին տրամադրած առաջին անհրա-
ժեշտության օգնության ընդհանուր ծախսը կազմել է 12 000 դոլար, ընդ որում՝ 
փախստականը պարտավոր էր այդ ընթացքում չհեռանալ Տորոնտոյից11։ 

Վարչապետի իսկ գնահատմամբ՝ փախստականներին աջակցելու 
իրենց այդ քայլը կարևոր նշանակություն ուներ ոչ միայն Կանադայի, այլև 
ամբողջ աշխարհի համար և վկայում էր այն մասին, որ իրենք երկրի քա-
ղաքացի են ընդունում անկախ մարդու մաշկի գույնից, լեզվից կամ առանց 

6 The Canadian Press, News Staff. Syrian refugees arrive in Canada, which one family calls 'paradise 
2015, December 11, http://www.680news.com 

7 The Canadian Press, News Staff. Syrian refugees arrive in Canada, which one family calls 'paradise.' 
2015, December 11, http://www.680news.com. Slaughter, Graham. Ready to Live and Work: Armenian-Syrians 
Arrive With Strong Roots in Canada. 2015, December 12, http://www.ctvnews.ca 

8 Slaughter, Graham. Ready to Live and Work: Armenian-Syrians Arrive With Strong Roots in Cana-
da. 2015, December 12, http://www.ctvnews.ca 

9 Family of Syrian refugees reunited in Toronto. Canada, 2015, December 12, http://www.thestar.com 
10 Slaughter, Graham. Ready to Live and Work: Armenian-Syrians Arrive With Strong Roots in Cana-

da. 2015, December 12, http://www.ctvnews.ca 
11 The Canadian Press, News Staff. Syrian refugees arrive in Canada, which one family calls 

'paradise.' 2015, December 11, http://www.680news.com 
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կրոնի խտրականության՝ հիմք ընդունելով համամարդկային արժեքները12: 
Կանադայի վարչապետի՝ սիրիահայ փախստականներին օդանավակայա-
նում անձամբ դիմավորելու փաստը գաղափարաքաղաքական քարոզչութ-
յան առումով լայն արձագանք է ստացել միջազգային լրատվության մեջ 
("New York Times"-ից մինչև "BBC"), ինչպես նաև սփյուռքահայ մամուլում13:  

Դիմավորելով Սիրիայից Կանադա ժամանող հայերին՝ վարչապետ 
Ջ. Տրյուդոն առաջինը ողջունել է մանկահասակ երեխան գիրկը սիրիահայ 
փախստական Գևորգ Ժամկոչյանի ընտանիքին՝ «Բարի գալուստ ձեր նոր 
տունը» ասելով: Գ. Ժամկոչյանն էլ իր հերթին երախտագիտություն է հայտնել 
վարչապետին՝ ասելով. «Մենք իսկապէս շնորհակալ ենք այս ջերմ հիւրըն-
կալութեան եւ ողջոյնին համար: Մենք մեզի կը զգանք ինչպէս մեր տունը: 
Մենք շատ տառապած ենք: Կարծէք դժոխքէն դրախտ14 եկած ըլլանք»15:  

Կանադայի հայերը ևս շնորհակալ էին իրենց երկրի իշխանություննե-
րին և համայնքին, որոնք գործուն դեր ունեցան Սիրիայից իրենց հարա-
զատների հետ վերամիավորման գործում: Հարկ է նշել, որ թեպետ Կանա-
դա մեկնող սիրիահայերից ոչ բոլորն այնտեղ հարազատներ ունեին, այդու-
հանդերձ, նրանց արտագաղթն այդ երկիր ընթացել է սառը պատերազմի 
տարիներին լայնորեն կիրառվող՝ «Ընտանիքների վերամիավորում» ծրա-
գրի շրջանակում: 

 
Կանադայի հայ համայնքի օժանդակությունը սիրիահայերին 
Ըստ կանադական «Դը գլոբ էնդ մեյլ» ["The Glob and Mail"] պարբե-

րականի 2015 թ. դեկտեմբերին հաղորդած տվյալների՝ երկրի պարզեցված 
ծրագրով Մոնրեալ, Տորոնտո և այլ քաղաքներ ժամանած փախստականնե-
րի մոտավորապես 2/3-ը Սիրիայի հայեր էին, որոնց շատ փոքր տոկոսին 
միայն ֆինանսավորել էր կառավարությունը։ Փախստականների ֆինանսա-
կան աջակցությունն հիմնականում իր վրա էր վերցրել տեղի հայ համայնքը։ 

12 The Canadian Press, News Staff. Syrian refugees arrive in Canada, which one family calls 
'paradise.' 2015, December 11, http://www.680news.com 

13 Slaughter, Graham. Ready to Live and Work: Armenian-Syrians Arrive With Strong Roots in Cana-
da. 2015, December 12, http://www.ctvnews.ca 

14 Ինչպես տեսնում ենք, դեպի Հայաստան չկողմնորոշված սփյուռքահայ հայապահպանված 
սերունդների որոշակի հատվածի շրջանում այլևս մոռացության կամ ձևափոխման (տրանսֆորմա-
ցիայի) է ենթարկվել նաև նրանց հայ մնալու իմաստն ու արժեքը ներկայացնող երբեմնի՝ «Հա-
յաստա՜ն, երկիր դրախտավա՜յր» նվիրական գաղափարն իսկ՝ տեղը զիջելով օտար երկրներում 
«դրախտավայրերի» փնտրտուքներին:  

15 Յակոբեան Սեւակ, Փրկութիւն Թէ՞… Սպիտակ Ջարդ 2015, 14 Դեկտեմբերի, http://www.ragmamoul.net 
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Գաղթականության հարցերով զբաղվող կանադացի պաշտոնյայի խոսքե-
րով՝ «Փախստականներէն շատերուն մենք նոյնիսկ չենք հանդիպիր: Անոնց 
ժամանումէն անմիջապէս ետք ֆինանսաւորող խումբերը կը դիմաւորեն զանոնք 
օդակայանին մէջ եւ անկէ ետք կ’անհետանան մեր տեսադաշտէն»16: 

Փախստականները, որոնք բոլորն էլ անհատ հովանավորների շնորհիվ 
էին ժամանել Կանադա, մասնագիտությունների տեր մարդիկ էին՝ երաժշտու-
թյան դասատու, ջութակահար, դեղագործ, տաքսու վարորդ, ինչպես նաև 
անգլերենով ոգևորված երիտասարդություն: Նրանք բոլորն էլ պատրաստ 
էին «նոր կյանք սկսել» նոր երկրում՝ աշխատանք գտնել, ապա ուսանել 
իրենց նախասիրությունների համեմատ, ինչպես նաև երեխաներին տեղա-
վորել դպրոցներում17: 

Կանադական կառավարության կարգադրությամբ առաջին օդանավով 
ժամանած սիրիահայ 163 փախստականների գրեթե կեսի թռիչքի ծախսերը 
հոգացել էին կանադահայ խմբերը: Տորոնտոյում գործող Հայկական ըն-
տանիքի օգնության ծառայությունների [Armenian Family Support Services] 
պատասխանատու Ռիտա Օդջաղյանը իրենց գործունեությունը պատմական 
նշանակության քայլ է գնահատել՝ ասելով. «Մենք իրավամբ պատմական 
պահ ենք ապրում: Դա այն չէ, ինչ դու կարդում ես գրքերում: Մենք պատ-
մության հետ գործ ունենք, մենք ականատես ենք լինում պատմությանը»18:  

Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության Տորոնտոյի Սբ Մարիամ Հայ 
առաքելական եկեղեցու և տեղի Հայ օգնության միության ամենօրյա դպրո-
ցին կից գործող Հայկական համայնքային կենտրոնը զբաղված էր սիրիա-
կան պատերազմի հետևանքով տեղահանված հայերին (ծանոթ, բարեկամ, 
անծանոթ) Կանադա փոխադրվելուն աջակցելով, նաև նրանց համար հովա-
նավոր [sponsor] փնտրելով: Հարկ է նշել, որ հովանավոր գտնելու և Կանա-
դա տեղափոխվելուն աջակցելու խնդրանքով համայնքային հիշյալ կառույց-
ներին էին դիմում նաև Սիրիայից Լիբանան ապաստանածներից շատերը19։  

Կանադայի կառավարության որոշմամբ 2011 թ. ստեղծվել է Հովանա-
վորության պայմանագրի իրավասուներ (ՀՊԻ)՝ [Sponsorship Agreement Hol-

16 Գանատա ապաստանած սուրիացի փախստականներուն երկու երրորդը սուրիահայեր են, 
2015, 2 դեկտեմբեր, http://www.ragmamoul.net 

17 Slaughter, Graham. Ready to Live and Work: Armenian-Syrians Arrive With Strong Roots in Cana-
da. 2015, December 12, http://www.ctvnews.ca 

18 White, Patrick and Chowdhry, Affan. Syrian Refugees Exhausted But Happy After Long Journey. 
2015, December 15, http://www.theglobeandmail.com 

19 Halajian, Daron. Toronto Armenian Community Resettles Syrian Refugees. 2015, December 25, 
http://armenianweekly.com 
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ders – SAH20] կազմակերպությունը, որը գործակցել է հովանավորող հայ-
կական կառույցի՝ Տորոնտոյի Հայկական համայնքային կենտրոնի հետ։ 
ՀՊԻ-ն կոչված էր պատերազմում տուժածներին կապել հովանավորների 
հետ՝ խթանելու համար նրանց արտագաղթը դեպի Կանադա։ Կազմակեր-
պությունը սկզբում օգնել է իրաքահայերին (նախ՝ 5 հոգի, ապա չորս տար-
վա մեջ օգնություն ստացողների թիվը հասել է 350-ի), իսկ Սիրիայի պա-
տերազմական 2013-2014 թթ. ընթացքում Կանադայի հայ համայնքի ան-
դամները հովանավորություն ապահովելու նպատակով լրացրել են շուրջ 
2 500 սիրիահայի դիմումի ձև21։ 

Արդեն 2015 թ.՝ միայն մեկ տարվա մեջ, ՀՊԻ էր դիմել ավելի քան 2000 
հայ22: Համաձայն հովանավորների կողմից հաստատված Քաղաքացիության 
և գաղթականության քարտեզի [Citizenship and Immigration’s Map]՝ 2015 թ. 
նոյեմբերի 24-ի տվյալներով շուրջ 2600 սիրիացի հայ փախստական տա-
կավին սպասում էր Կանադա մուտք գործելուն: Ընդ որում՝ հայկական հա-
մախմբում ունեցող Ուիլովդեյլ քաղաք պետք է փոխադրվեր 1 079, Տորոնտո՝  
1 326, Միսիսոգա՝ 68, Թորնհիլ՝ 33, Նյու Յորք՝ 23, Էտոբիկո՝ 18, Oքվիլ՝ 7, 
Օշավա՝ 5 մարդ։ 2015 թ. վերջին ընթացք է տրվել ևս 4 511 դիմումի23։  

Գաղթականների ընդունման այդ գործընթացը համահունչ էր Կանա-
դայի վարչապետ Ջ. Տրյուդոյի ծրագրին, որով նախատեսվում էր մինչև 
2016 թ. փետրվարի վերջ երկրում վերաբնակեցրել 25 000, իսկ տարեվեր-
ջին՝ 50 000 փախստական24:  

Վիզայի համար դիմորդները, կանադաբնակ անհատների կամ ընտա-
նիքների կողմից դիմումի ձև ստանալով, այն լրացնելով կամ լրացնել տա-

20 Ավելի մանրամասն տե՛ս Apply։ Sponsorship Agreement Holders, https://www.canada.ca 
21 Black, Debra. Armenian Community Gives a Wide Welcome to Refugees. More Than 1000 of the 

First Wave of Syrian Refugees are Being Settled by Sponsorships Through Toronto's Armenian More 
Than 1000 of the First Wave of Syrian Refugees are Being Settled by Sponsorships Through Toronto's 
Armenian Community. 2015, December 5, https://www.thestar.com 

22 Halajian, Daron. Toronto Armenian Community Resettles Syrian Refugees. 2015, December 25, 
http://armenianweekly.com 

23 Black, Debra. Armenian Community Gives a Wide Welcome to Refugees. More Than 1000 of the 
First Wave of Syrian Refugees are Being Settled by Sponsorships Through Toronto's Armenian More 
Than 1000 of the First Wave of Syrian Refugees are Being Settled by Sponsorships Through Toronto's 
Armenian Community. 2015, December 5, https://www.thestar.com 

24 Halajian, Daron. Toronto Armenian Community Resettles Syrian Refugees. 2015, December 25, 
<http://armenianweekly.com>. Black, Debra. Armenian Community Gives a Wide Welcome to Refugees. 
More Than 1000 of the First Wave of Syrian Refugees are Being Settled by Sponsorships Through Toron-
to's Armenian Community. 2015, December 5, https://www.thestar.com. Յակոբեան Սեւակ, Փրկութիւն 
Թէ՞… Սպիտակ Ջարդ, 2015, 14 դեկտեմբերի, http://www.ragmamoul.net 
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լով, ուղարկում էին համապատասխան գրասենյակ։ Պատասխանի համար 
նրանք սպասում էին 8-10 ամիս, իսկ խնդիրների դեպքում այն կարող էր 
ձգձգվել մինչև 18-24 ամիս։ Տեղահանվածների գտնվելու վայրն էական չէր. 
նրանք կարող էին լինել Հորդանանում, Թուրքիայում, Լիբանանում25, Հա-
յաստանում և այլուր։  

Բացի դիմումի ձև լրացնելուց, համայնքային կենտրոնն ստեղծել էր  
նաև կոմիտե, որը կոչված էր օգնելու հովանավորներին նորեկների համար 
բնակարան, հագուստ, կահույք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ հայթայ-
թելու գործում26։ 

Համայնքային գրասենյակներն աջակցել են, որ նորեկները Կանադա 
ժամանելու հենց առաջին շաբաթվա ընթացքում ապահովվեն նաև աշխա-
տանքով։ Արաբերենից և հայերենից բացի, այլ լեզուների չտիրապետող 
հայերը տեղավորվել են նվազագույն վճարվող աշխատանքների, ինչպես 
նաև՝ հայկական խանութներում, ճաշարաններում և այլուր։ Իսկ Հայ օգնու-
թյան միության (ՀՕՄ) հայկական դպրոցն առաջին տարվա համար գաղ-
թական երեխաներին ազատել է ուսման վարձից27։  

Այսպիսով, Տորոնտոյի և Մոնրեալի հայ համայնքները, անհատ խնա-
մակալների աջակցությամբ, դյուրին կերպով ապահովել են սիրիահայերի 
գաղթը Կանադա28։ 

Թեպետ կանադահայ շատ գործարարներ ջանացել են իրենց անձնա-
կան բիզնեսներում ընդգրկել սիրիահայերի, այդուհանդերձ, «գործ գտնելը 
սուրիահայութեան դիմագրաւած մեծագոյն տագնապն է, գոնէ սկզբնական 
շրջանին համար, մանաւանդ նկատի առած որ գաղթողներէն մեծ տոկոս մը 
միջին տարիքի հասած ընտանիքի տէր մարդիկ են, որոնք երբեմն ստիպուած 
պիտի ըլլան իրենց մասնագիտութիւնը փոխել եւ բոլորովին նոր գործի ձեռ-
նարկել»29։ Այդուհանդերձ, իրեն հակասելով և հավատարիմ սփյուռքյան կու-

25 Halajian, Daron. Toronto Armenian Community Resettles Syrian Refugees. 2015, December 25, 
http://armenianweekly.com 

26 Black, Debra. Armenian Community Gives a Wide Welcome to Refugees. More Than 1000 of the 
First Wave of Syrian Refugees are Being Settled by Sponsorships Through Toronto's Armenian More 
Than 1000 of the First Wave of Syrian Refugees are Being Settled by Sponsorships Through Toronto's 
Armenian Community. 2015, December 5, https://www.thestar.com 

27 Halajian, Daron. Toronto Armenian Community Resettles Syrian Refugees. 2015, December 25, 
http://armenianweekly.com 

28 Փանոսեան-Մուրատեան Անի, Ո՛չ… «Ճերմակ Ջարդ» Չի՛ Սպասեր Սուրիահայութեան, 2016, 
22 Յունուար, https://hairenikweekly.com 

29 Փանոսեան-Մուրատեան Անի, Ո՛չ… «Ճերմակ Ջարդ» Չի՛ Սպասեր Սուրիահայութեան, 2016, 
22 Յունուար, https://hairenikweekly.com 
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սակցական մտածելաոճին ու գրելաոճին, հոդվածագիրը խրախուսել է սի-
րիահայերի գաղթը Կանադա՝ վստահ, որ նրանք «մեծ ներդրում» պիտի 
ունենան Կանադայի «ինքնին արդէն զօրաւոր ու կազմակերպուած» հայ 
համայնքի «որակի եւ թիւի բարգաւաճման մէջ»։ Պայմանով, որ «այս վերա-
հաստատուած հայերը մնան իրարու մօտ, եկեղեցւոյ եւ այլ ազգային կառոյց-
ներու շուրջ համախմբուած, հաւաքական կեանքի մէջ ներգրաւուած։ Այս 
ձեւով աւելի դիւրին պիտի ըլլայ իրենց ազգային ու ընտանեկան արժէքները 
պահպանելը ու «զաւակները չկորսնցելը»»։ Գիտակցելով հանդերձ երիտա-
սարդ սերնդին սպասվող անխուսափելի ձուլումը՝ հոդվածագիրը, այնուա-
մենայնիվ, ինքն իրեն մխիթարել է՝ ասելով. «Ո՛չ… «Ճերմակ Ջարդ» Չի՛ 
Սպասեր Սուրիահայութեան»: Հետևաբար, կարևորվել է նորաստեղծ հա-
մայնքի ղեկավարների ճիշտ ընտրությունը, «որպէսզի օգնեն իրենց [սիրիա-
հայերին] կազմակերպուելու եւ միաձուլուելու տեղական գաղութին հետ՝ 
գոյատեւելու համար նախ որպէս մարդ, ապա՝ որպէս հայ»30։ 

Բայց և այնպես, ԱՄՆ-ում լույս տեսնող անգլիալեզու «Արմենիան 
Ուիքլի» ["Armenian Weekly"] պարբերականի հաղորդմամբ, պատերազմի 
սարսափներից հազիվ ազատագրված սիրիահայերն ու նրանց մանկահա-
սակ երեխաները նոր երկրում՝ Կանադայում, բախվել են կյանքի ու կենցա-
ղի թանկության, արևելքի բարքերի համար անսովոր ու խորթ այլասերող 
երևույթների, արևմտյան զանգվածային միջոցների անվերահսկելիության և 
այլ հոռի երևույթների հետ31։ 

Մեծի Տանն Կիլիկիո հովանավորության ներքո գործող Կանադայի Հայ 
ազգային եկեղեցին (առաջնորդ տեր Մեղրիկ եպս. Փարիկյան), Տորոնտոյի 
Հայկական համայնքային կենտրոնի հովանավորման գրասենյակն ու ՀՕՄ-ը, 
ինչպես նաև Մոնրեալի «Հայ Տունը» որոշիչ դեր են ունեցել փախստական-
ներին ու նրանց ընտանիքներին դեպի Կանադա փոխադրելու գործում32։ 

 
«Հայ Տուն» 
Տակավին 2005 թ. Կանադայի Քվեբեկ քաղաքի հայ համայնքի որոշ 

անդամներ (Նաիրի Թավլյան, Անա Աֆեյան, Սիրա Գասպարյան, Գաբրիել 

30 Փանոսեան-Մուրատեան Անի, Ո՛չ… «Ճերմակ Ջարդ» Չի՛ Սպասեր Սուրիահայութեան, 2016, 
22 Յունուար, https://hairenikweekly.com 

31 Halajian, Daron. Toronto Armenian Community Resettles Syrian Refugees. 2015, December 25, 
http://armenianweekly.com 

32 Halajian, Daron. Toronto Armenian Community Resettles Syrian Refugees. 2015, December 25, 
http://armenianweekly.com 
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Ջերահյան, Ազատ Դեմիսճյան) մտադրվել էին հիմնել կազմակերպություն, 
որը կաջակցեր լեզվական խնդիրներ, մշակութային տարբերություններ կամ 
առկա սոցիալական ծառայություններից օգտվելու գիտելիքների պակաս 
ունեցող անձանց33։  

Եվ արդեն 2007 թ. ապրիլի 1-ին Քվեբեկ նահանգի Մոնրեալ քաղաքում 
Հայ առաքելական եկեղեցու թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստան-
յանը հիմնել էր շահույթ չհետապնդող ոչ կառավարական համայնքային այդ 
հաստատությունը՝ Ընտանիքի աջակցության ծառայությունների «Հայ Տուն» 
[Family Support Services "Hay Doun"]։ Այն կոչված էր սոցիալական ծա-
ռայություններ մատուցելու և քաղաքացիական գիտելիքներ հաղորդելու ինչ-
պես Քվեբեկի հայերին, այնպես և աջակցություն փնտրող տարբեր ծագում 
ունեցող տեղի խոցելի անձանց ընդհանրապես, մասնավորապես գաղթա-
կաններին, փախստականներին, դժվարության մեջ հայտնված անհատնե-
րին, զույգերին, ընտանիքներին, անկարողություն ունեցողներին և այլն: 
Կազմակերպությանը, որի կարգախոսն էր՝ «Առանց սահմանների» ["Without 
Borders!"], աջակցել են տարբեր տարիքի կամավորներ34։  

Կանադա փոխադրված սիրիահայ գաղթականները տեղավորվել են 
հիմնականում նաև «Հայ Տան» միջոցով (նախագահ՝ Սևակ Կոստանյան, 
փոխնախագահ՝ Մայք Կիրակոսյան): Ընտանիքի աջակցության ծառայութ-
յունների «Հայ Տունը» կոչված էր անվճար ծառայելու համայնքին՝ տրամադրելով 
համարկման, սոցիալական ուսուցման և տարբեր ասպարեզներում (այդ 
թվում՝ առողջապահական և այլն) աջակցության արդյունավետ միջոցներ35։  

Մի շարք ծրագրերի միջոցով («Ընդհանուր հովանավորություն», «Նո-
րեկների և փախստականների դիմավորում ու համարկում», «Աջակցություն 
ընտանիքներին, երիտասարդությանը և մեծահասակներին», «Թարգմանու-
թյուն և ուղեկցում», «Համակարգման և ուղղորդման ծառայություններ», «Աշ-
խատող-գործատու տվյալների շտեմարան», «Կրթական» և այլն) «Հայ 
Տունը» տարիներ շարունակ մարդասիրական օժանդակություն է ցույց տվել 
Քվեբեկում հաստատված Իրաքի և Սիրիայի փախստական ընտանիքներին։ 
Այսպես, «Ընդհանուր հովանավորություն» ["Collective Sponsorship"] ծրա-
գրով «Հայ Տունը» Քվեբեկի կառավարության Ներգաղթի, բազմազանութ-
յան և ներառման նախարարության [Immigration, Diversity and Inclusion Mi-

33 Hay Doun. About Us, https://www.haydoun.ca. Hay Doun, https://armenianchurch.ca 
34 Hay Doun. About Us, https://www.haydoun.ca. Hay Doun, https://armenianchurch.ca 
35 Hay Doun. About Us, https://www.haydoun.ca 
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nistry of the Government of Quebec] հետ ստորագրել է գործակցության 
համաձայնագիր, որը թույլ է տվել հովանավորել Քվեբեկում հաստատվել 
ցանկացողներին, ընդ որում՝ հիմնականում հայերին36։ 

Տակավին 2008 թ. ի վեր «Հայ Տունը» ապահովել է Իրաքից շուրջ 45 
փախստական ընտանիքի. շատերն էլ դեռ սպասել են իրենց հերթին, իսկ 
արդեն 2014-ից «Հայ Տունը» ընդունել է նաև 2 500 սիրիացի փախստա-
կան։ Կազմակերպությունը, համայնքի կարողությունները համախմբելով, 
իր վրա է վերցրել յուրաքանչյուր փախստական ընտանիքի սոցիալական 
խնդիրների լուծման պատասխանատվությունը` ներառյալ տնով, աշխա-
տանքով, դպրոց-ուսումնառությամբ ապահովումը՝ դրանով իսկ նպաս-
տելով նոր՝ կանադական հասարակությանը նրանց ընտելացմանն ու ին-
տեգրմանը37։  

Ի դեպ, «Հայ Տունը» Կանադայում ճանաչվել է որպես առաջին և միակ 
«օրինակելի կազմակերպությունը» ["model organization"], որը կարճ ժամա-
նակահատվածում հովանավորել է այդքան մեծ թվով փախստականների38: 

Ինչպես ԱՆՉԱ-ի պարագայում, այս դեպքում ևս արևմուտք արտա-
գաղթելու համար օգտագործվել է Բեյրութի ճանապարհը: «Հայ Տունը» 
նույնպես սիրիահայերին նախ ուղարկել է Բեյրութ, ապա այնտեղից՝ Կանա-
դա, որպեսզի նրանք դիտարկվեն որպես Սիրիայից փախստականներ և 
օգտվեն տրամադրվող արտոնություններից39։  

Ցավալի է, որ սփյուռքյան առանձին կազմակերպություններ, որոնք ՀՀ 
անկախության տարիներին իրենց ներկայացուցչություններն են հիմնել Հա-
յաստանում և աղերսներ ունեն արևմտյան տարբեր կառույցների հետ 
(ինչպես, օրինակ՝ Հայ օգնության միությունը, Ամերիկայի հայ ավետարան-
չական ընկերակցությունը և այլն), Հայաստանում հաստատված սիրիահա-
յերին աջակցելու հետ մեկտեղ ներգրավվել են նաև Հայաստանից սիրիա-
հայերի դեպի Կանադա փոխադրելու «Հայ Տան» ծրագրին։ Այդ կազմակեր-
պությունների պատասխանատուները ոչ միայն բացահայտ դրական են ար-
ձագանքել դեպի արտերկիր սիրիահայերի տեղափոխման «Հայ Տան» ձեռ-
նարկին, այլև համոզմունք են հայտնել, որ համայնքային այդ կառույցը 
պետք է շարունակի դեպի օտար երկրներ հայերի տեղափոխումը։ Այսպես, 

36 Hay Doun. Programs, https://www.haydoun.ca. Hay Doun. About Us, https://www.haydoun.ca. Col-
lective Sponsorship, https://www.haydoun.ca/ 

37 Collective Sponsorship, https://www.haydoun.ca 
38 Collective Sponsorship, https://www.haydoun.ca 
39 «Հայ Տուն», Թէ՞ Օտարի Տուն, 2016, 2 Ապրիլ, https://www.arevelk.am 
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Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի ներկա-
յացուցիչ Հարութ Ներսեսյանը, գործելով Հայաստանում, ոգևորված էր այն 
փաստով, որ Կանադան «դրական տրամադրուած է սուրիահայեր ընդունե-
լու» հարցում: Նա ասել է. «Վերջերս, սուրիահայերու Գանատա տեղափոխ-
ման համար հսկայական աշխատանք տարած է «Հայ Տուն» միութիւնը։ 
…Թէպէտ ստոյգ տեղեկութիւն չունիմ, բայց «Հայ Տուն»-ի միջոցաւ [դեպի 
Կանադա] երթը պիտի շարունակուի», քանի որ ««Հայ Տունը» փրկութիւն 
եղաւ շատ մը սուրիահայերու համար»40։ 

Այնպես որ, «Հայ Տունը» տարբեր երկրներում ապաստանած և մաս-
նավորապես Հայաստան հանգրվանած սիրիահայերին Կանադա փոխա-
դրելու գործում ճիշտ նույն կերպ է վարվել, ինչպես ժամանակին ԱՆՉԱ-ն էր 
դեպի ԱՄՆ, Կանադա, Լատինական Ամերիկա, Ավստրալիա և այլուր ար-
տագաղթի հորձանուտի մեջ, արտերկրի հայերից բացի, ներգրավել նաև 
Հայաստանում արդեն իսկ հաստատված հայրենադարձներին:  

Եվ միայն 2016 թ. փետրվարին Մոնրեալի «Հայ Տուն» սոցիալական 
ծառայությունը դադարեցրել է հետագա դիմումների ընդունումը և այդ մա-
սին հատուկ հայտարարություն տեղադրել ֆեյսբուքյան իր էջի վրա՝ առանց 
նշելու պատճառները. «Ուրբաթ, 19 Փետրուար 2016-էն սկսեալ, «Հայ 
Տուն»ի գրասենեակը «Սուրիահայ հովանաւորութեան ծրագիր»-ով նոր դի-
մումներ պիտի չստանձնէ»41։ 

Տեղին է նշել, որ «Հայ Տան» միջոցով դեպի Կանադա մեկնելու դիմում-
ների ընդունումը դադարեցնելու փաստը, քաղաքական դրդապատճառնե-
րից բացի, կապված էր նաև այն հանգամանքի հետ, որ Հայաստանում 
հաստատված ու տեղի սոցիալ-տնտեսական, կրթական, առողջապահական և 
այլ ասպարեզներում առավելություններից օգտված շատ սիրիահայերի համար 
այլևս դժվար, առանձին դեպքերում՝ անընդունելի են եղել արևմտյան այդ 
օտար երկրի կենցաղն ու բարքերը, ուստի և իրենց ու իրենց երեխաներին 
անդառնալի ուծացումից փրկելու համար շատերը վերադարձել են հայրենիք: 

 
Կանադա մեկնելու դեմ այլ կարծիքներ 
Բնութագրական է կանադահայ ձեռնարկատեր Րաֆֆի Էլիոթի գնահա-

տականը հայրենիքի նկատմամբ սփյուռքի որոշ հատվածի անպատշաճ ու 

40 «Հայ Տուն»-ը փրկութիւն եղաւ շատ մը սուրիահայերու համար. Յարութ Ներսէսեան, 2016, 5 
դեկտեմբեր, https://www.amaa.am 

41 «Հայ Տուն»ը Կը Դադրեցնէ Ներգաղթի Նոր Դիմումնագիրերու Ստանձնումը 2016, 24 Փետրուար, 
http://www.ragmamoul.net: «Հայ Տուն», Թէ՞ Օտարի Տուն, 2016, 2 Ապրիլ, https://www.arevelk.am 
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հակոտնյա գործողությունների մասին. «Ցավալի հեգնանքով հայ սփյուռքը 
հերթական անգամ անուղղակիորեն նպաստեց Հայաստանի հայաթափ-
մանը»42։ 

Նա նաև անկեղծացել է սիրիահայերի՝ հայրենիք գալու բուն մտադրութ-
յունների մասին՝ նշելով, որ նրանց բուն նպատակը այդտեղից այլ երկիր 
փոխադրվելն էր. «Բազմաթիվ [սիրիահայ] նորեկներ Հայաստանում մշտա-
պես մնալու մտադրություն երբեք չեն ունեցել։ Շատերը Հայաստանը դիտար-
կել են որպես ցատկահարթակ [springboard] վերջ ի վերջո Արևմտյան Եվրո-
պայում և Կանադայում գտնվող ազգականների հետ վերամիավորվելու համար, 
որտեղ հյուրընկալվել են մեծ թվով սիրիահայեր»43։  

Իսկ Տորոնտոյում երկրի վարչապետի կողմից սիրիահայ Ժամկոչյան 
ընտանիքին ցուցադրաբար օդանավակայանում անձամբ դիմավորելու և 
նվերներ բաշխելու հանգամանքը խթանել է «Հայ Տուն» նորանոր դիմումներ 
ներկայացնելը։ Կանադահայ վերլուծաբանն արձանագրել է, որ Մոնրեալի 
«Հայ Տունը» և Տորոնտոյի Հայ օգնության միությունը խթանել են Հայաս-
տանից սիրիահայերի արտագաղթը44։ 

Հարկ է նշել, որ Կանադա մեկնելու՝ արևմուտքից եկող հրապուրիչ 
թվացող հնարավորությամբ գայթակղվել է ինչպես Հայաստանում սոցիալ-
տնտեսական դժվարություններ ունեցող, նույնպես և հայաստանյան կյան-
քին հաջողությամբ ինտեգրված Սիրիայի հայերի մի որոշ մասը։  

Այսպես, «Ազատություն» ռադիոկայանի տարածած քարոզչական տե-
սանյութի համաձայն, 2016 թ. փետրվարին Հայաստանը լքել և Կանադա է 
տեղափոխվել շուրջ երկու տասնյակ սիրիահայ, որոնք Երևանի «Զվարթ-
նոց» օդանավակայանում «դժգոհում էին Հայաստանի կյանքից և հայտնում 
երկրում [Հայաստանում] մնալու անկարելիության մասին»՝ իրենց հեռանալը 
պատճառաբանելով հետևյալ կերպ. «Գնանք Կանադա, ավելի լավ ապագա 
ապահովենք մեզ ու մեր զավակների համար»45: Ոմանք իրենց հեռանալը 
պատճառաբանել են մանր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել չկարողանա-
լով, ինչում, իրենց ասելով, նրանց խանգարել են կառավարության հետ 
կապված օլիգարխները46։ 

42 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada 2016, March 2, http://repatar menia.org 
43 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada 2016, March 2, http://repatarmenia.org 
44 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada 2016, March 2, http://repatar menia.org 
45 Կանադա գնալով սիրիահայերը շատ վտանգավոր քայլ են կատարում 2016, 26 Փետրուար, 

http://www.arevelk.am 
46 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada. 2016, March 2, http://repatarmenia.org 
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Մինչդեռ Հալեպում ծնված Թամարը, որը Երևանում աշխատել է տեխ-
նոլոգիական խոշոր ֆիրմայում և աշխույժ գործունեություն է ծավալել տե-
ղական մի շարք ընկերությունների հետ, ևս հրապուրվել է Կանադա մեկ-
նելու գաղափարով։ Նա կանադահայ Րաֆֆի Էլիոթի հետ հարցազրույցի 
ժամանակ, «Հայաստանում իր կյանքը քննարկելիս անվերջ օգտագործել է՝ 
«Եթե ես մնամ այստեղ» պայմանական խոսելաձևը», ինչը վկայում է այն 
մասին, որ նա Կանադա մեկնելու մտադրություն ունեցել է։ Առավել ևս,  
խոստովանել է. «Ես սիրում եմ իմ կյանքը Հայաստանում, սակայն ինչ 
կարող եմ անել հայկական անձնագրով, [մինչդեռ] մյուս կողմից կանադա-
կան անձնագրով [հնարավորությունները շատ են]…»47։  

Եվ կամ՝ պատերազմի սկզբին Հալեպից հեռացած, Հայաստանում 
ապաստանած և ամերիկյան հեղինակավոր տեխնիկական ընկերությունում 
աշխատանքի անցած համակարգչային ծրագրավորող Շանթը, լսելով «Հայ 
Տան» միջոցով կանադական փախստականի վիզա ձեռք բերելու հնարավո-
րության մասին, դիմել ու մեկնել է Մոնրեալ՝ իր քայլը բացատրելով հետևյալ 
կերպ. «Ես որոշեցի, որ Կանադան լավագույն վայրը կլինի կարիերաս շա-
րունակելու համար, ահա և վերջ»։ Ապա, ջերմությամբ հիշելով Երևանում 
անցկացրած ժամանակը, ՀՀ անկախացումից հետո որոշ սփյուռքահայերի 
շրջանում տարածված անորոշ արտահայտությամբ ավելացրել է․ «Հայաս-
տանն իմ հայրենիքն է. ես ամեն ինչ կանեմ այնտեղ վերադառնալու համար»48:  

Հարկ է նշել, որ Սիրիայի պատերազմից առաջ Հայաստանում հաս-
տատված որոշ նախկին սիրիահայեր նույնպես գայթակղվել են Կանադա 
մեկնելու հնարավորությամբ և, առիթը բաց չթողնելով, փորձել են օգտվել 
կանադական գաղթականական ծառայություններից49։ 

Թեպետ «Հայ Տան» կազմակերպած հայերի տեղափոխմանը ներ-
գրավված էին Կանադայի հայ համայնքում ազդեցություն ունեցող կառույց-
ները, այդ թվում՝ ՀՕՄ-ը, այդուհանդերձ, Հայաստանում գործող դրանց 
առանձին ներկայացուցիչներ (ի տարբերություն Ամերիկայի հայ ավետա-
րանչական ընկերակցության հայաստանյան ներկայացուցչի) բացահայտ 
չեն արտահայտվել ու խրախուսել այդ արտահոսքը, բայց և ջանքեր չեն   
գործադրել այն կանխելու համար: Այսպես, ՀՅԴ «Օգնի՛ր եղբորդ» բարե-
գործական ծրագրի պատասխանատու Խաչիկ Ջոզիկյանը մամուլին տված 

47 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada. 2016, March 2, http://repatarmenia.org 
48 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada. 2016, March 2, http://repatarmenia.org 
49 Elliott, Raffi. Syrian Armenian Refugees in Armenia and Canada. 2016, March 2, http://repatarmenia.org 
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հարցազրույցի ժամանակ Հայաստանից սիրիահայերի հեռանալը «վտան-
գավոր քայլ» է համարել50։ 

Խոսելով Հայաստանում հաստատված և այստեղ արդեն իսկ հարմար-
ված սիրիահայերի մասին՝ Խ. Ջոզիկյանը նշել է, որ այն արտոնությունները, 
որոնք Հայաստանում ստեղծված են նրանց համար, այլևս անիմաստ պետք 
է դարձնեն նորից տարագիր դառնալու նրանց ցանկությունը. «…Եթե 
մարդը կարողանում է այստեղ իր տարրական պայմանները ապահովել, 
իմաստ չունի այլ երկրներ գնալ, կրկնակի տարագիր դառնալ»51: Մինչդեռ 
Կանադան, որն իր «դռներն է բացել սիրիացի փախստականների առջև», 
այդուհանդերձ, մասնագետներին, առանց հատուկ քննությունների և տե-
ղական արտոնագրի, նաև բժիշկներին, աշխատանքի չի ընդունում52։ 

Հայաստանում հաստատված սիրիահայերին ևս «զոհելու» և դեպի Կա-
նադա տեղափոխելու «ցանցի մեջ նետելու» դեմ, ի շարս հասարակության 
որոշ շերտերի, իր արդարացի վրդովմունքն է արտահայտել նաև «Արեւելք 
լրատուականը»՝ գրելով. «…Կ’ափսոսանք, որ նոյն «Հայ Տունը» իր ցանցը 
նետեց դէպի Հայաստան, ու հոնկէ եւս քաղեց բազմաթիւ «զոհեր», զանոնք 
նախ Պէյրութ ուղարկելով ու ապա «երազային Գանատա»»: Մինչդեռ, իրա-
կանում «այսօրուան Գանատան դրախտ դառնալու ոչ մէկ լուրջ յենա-
րան ունի», քանի որ «հոն հաստատուած հայորդիներէն շատեր կը կամենան 
ետ դառնալ, եթէ ոչ դէպի Հալէպ, ապա դէպի Երեւան»։ Ապա եզրակացրել  
է. «…«Հայ Տուն»-ը մեր տուն չի տանիր, այլ օտարի տուն, ուր հասնող հայոր-
դիները անպայման պիտի կորսնցնեն իրենց ինքնութիւնը։ …«Հայ Տուն»-ը 
Հայաստանն է, գոնէ անաղարտ պահենք մեր դարաւոր սրբութիւնները»53։ 

 
Եզրակացություններ 
Ամփոփելով, նշենք, որ թեպետ հետխորհրդային որոշ արևմտյան նաև 

հայաստանյան գիտնականների կողմից ժամանակին ԱՆՉԱ-ի և հայկական 
սփյուռքի առանձին կառույցների (ՀՅԴ, ՀՕՄ, Հայ առաքելական եկեղեցու 
անթիլիասական թեմ, Հայ ավետարանական ու Կաթողիկե եկեղեցիներ և 
այլն) գործուն մասնակցությամբ սիրիահայ տարագիրներին դեպի օտար 

50 Կանադա գնալով սիրիահայերը շատ վտանգավոր քայլ են կատարում, 2016, 26 Փետրուար, 
http://www.arevelk.am: 

51 Կանադա գնալով սիրիահայերը շատ վտանգավոր քայլ են կատարում, 2016, 26 Փետրուար, 
http://www.arevelk.am: 

52 Կանադա գնալով սիրիահայերը շատ վտանգավոր քայլ են կատարում, 2016, 26 Փետրուար, 
http://www.arevelk.am 

53 «Հայ Տուն», Թէ՞ Օտարի Տուն, 2016, 2 Ապրիլ, https://www.arevelk.am 
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երկրներ փոխադրելու հանգամանքը դիտարկվել է սառը պատերազմի հա-
մատեքստում, բայց և այնպես, միևնույն ընթացքը շարունակվել է նաև ան-
կախ Հայաստանի Հանրապետության առկայության պայմաններում՝ բուն 
Հայաստանից՝ միևնույն համայնքային հաստատությունների կողմից:  

Այդ ամենը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ միջազգային կառույցների 
հետ գործակցող սփյուռքյան հիշյալ հաստատությունները հետամտել են 
իրական քաղաքական նպատակներ. այն է՝ խոչընդոտել դեպի Հայաստան 
ներգաղթը, դրանով իսկ կանխելով Ռուսաստանին հավատարիմ հարավ-
կովկասյան այդ տարածաշրջանում քրիստոնյա հայկական տարրի ստվա-
րացումը, ինչպես նաև «հայապահպանված» սիրիահայերի ներհոսքի հաշ-
վին երկարաձգել աշխարհի տարբեր երկրներում արագ ձուլվող սփյուռքի 
հայ համայնքների, տվյալ դեպքում՝ Կանադայի հայ համայնքի գոյատևումը: 
 
Գրականություն 
Գանատա ապաստանած սուրիացի փախստականներուն երկու երրորդը սուրիահայեր են 2015, 

2 Դեկտեմբեր, http://www.ragmamoul.net (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022): 
Կանադա գնալով սիրիահայերը շատ վտանգավոր քայլ են կատարում 2016, 26 Փետրուար, 

http://www.arevelk.am (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022): 
«Հայ Տուն», Թէ՞ Օտարի Տուն, 2016, 2 Ապրիլ, https://www.arevelk.am (ներբեռնման օրը՝ 

24.02.2022): 
«Հայ Տուն»ը Կը Դադրեցնէ Ներգաղթի Նոր Դիմումնագիրերու Ստանձնումը 2016, 24 

Փետրուար, http://www.ragmamoul.net (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022): 
«Հայ Տուն»-ը փրկութիւն եղաւ շատ մը սուրիահայերու համար. Յարութ Ներսէսեան 

2016, 5 Դեկտեմբեր, https://www.amaa.am (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022): 
Յակոբեան Սեւակ, Փրկութիւն Թ՞է… Սպիտակ Ջարդ 2015, 14 դեկտեմբերի, <http:// 

www.ragmamoul.net> (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022): 
Փանոսեան-Մուրատեան Անի 2016, Ո՛չ… «Ճերմակ Ջարդ» Չի՛ Սպասեր Սուրիահայութեան, 

22 Յունուար, https://hairenikweekly.com (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022): 
Փիրումյան Ռ., Ավագյան Ք. 2003, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, «Հայ սփյուռք 

հանրագիտարան», Երևան, 732 Էջ: 
Apply։ Sponsorship Agreement Holders, https://www.canada.ca (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022): 
Barsumian N. 1961, Stowaway to Heaven. Ohio, 165 p.  
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Collective Sponsorship, https://www.haydoun.ca/ (ներբեռնման օրը՝ 24.02.2022). 
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ՍԻՐԻԱՀԱՅԵՐԻ ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ ԿԱՆԱԴԱ (2013-2016 ԹԹ.) 
 

Քնարիկ Ավագյան 
 

Ամփոփում 
 

ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, այդ թվում՝ Կանադան, ռազմական գործողություն-
ներ սանձազերծելով Մերձավոր Արևելքում, մասնավորապես՝ Սիրիայում, միաժա-
մանակ ձեռնամուխ են եղել «մարդասիրական նպատակներով» փախստականներին 
դեպի տարբեր երկրներ տեղափոխելու աշխատանքներին:  

Ինչպես սառը պատերազմի տարիներին, նույնպես և անկախ Հայաստանի 
Հանրապետության առկայության պայմաններում հայկական սփյուռքի առանձին 
կառույցներ (ՀՅԴ, ՀՕՄ, Հայ առաքելական եկեղեցու անթիլիասական թեմ, Հայ 
ավետարանական ու Կաթողիկե եկեղեցիներ և այլն), ինչպես նաև Տորոնտոյի Հայ-
կական համայնքային կենտրոնն ու Մոնրեալի «Հայ Տուն» սոցիալական ծառա-
յությունը լծվել են սիրիահայ տարագիրներին դեպի օտար երկրներ, մասնավո-
րապես Կանադա փոխադրելու ծրագրին: 

Այդ ամենը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ միջազգային կառույցների հետ 
գործակցող սփյուռքյան հիշյալ հաստատությունները հետամտել են իրական քաղա-
քական նպատակներ. այն է՝ խոչընդոտել դեպի Հայաստան ներգաղթը՝ դրանով  
իսկ կանխելով Ռուսաստանին հավատարիմ հարավկովկասյան այդ տարածաշրջա-
նում քրիստոնյա հայկական տարրի ստվարացումը, ինչպես նաև «հայապահպան-
ված» սիրիահայերի ներհոսքի հաշվին երկարաձգել աշխարհի տարբեր երկրներում 
արագ ձուլվող սփյուռքի, տվյալ դեպքում՝ Կանադայի հայ համայնքի գոյատևումը: 

Բանալի բառեր՝ Սիրիայի պատերազմ, սիրիահայ, արտագաղթ, Կանադա, 
սփյուռքյան կառույցներ, «Հայ Տուն», միջազգային կառույցներ: 
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ЭМИГРАЦИЯ СИРИЙСКИХ АРМЯН В КАНАДУ (2013-2016 ГГ.) 
 

Кнарик Авакян 
 

Резюме 
 
Государства-члены НАТО, в том числе Канада, развернув военные опе-

рации на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, одновременно занимались 
переправкой беженцев, «в гуманитарных целях», в различные страны.  

Как в годы холодной войны, так и в условиях существования незави-
симой Республики Армения отдельные структуры армянской диаспоры 
(АРФ, АОП, Армянская апостольская церковь Антилиасской епархии, Армян-
ская евангелистская и католическая церкви), в том числе социальная служба 
«Ай Тун», занимались перевозкой армянских беженцев из Сирии в зарубеж-
ные страны, в частности, в Канаду.  

Эти диаспоральные структуры, сотрудничая с международными ор-
ганизациями, преследовали реальные политические цели: препятствовать 
иммиграции в Армению, тем самым предотвратить увеличение лояльного к 
России армянского населения в южно-кавказском регионе, а также спо-
собствовать сохранению ассимилирующейся диаспоры, в данном случае ар-
мянской общины Канады, за счет «сохранивших свою идентичность сирий-
ских армян». 

Ключевые слова – война в Сирии, сирийский армянин, эмиграция, Ка-
нада, диаспоральные организации, «Ай Тун», международные структуры.  
 

EMIGRATION OF SYRIAN-ARMENIANS TO CANADA (2013-2016) 
 

Knarik Avagyan 
 

Abstract 
 
The NATO-member states, including Canada, along with launching military opera-

tions in the Middle East, particularly in Syria, at the same time, "for humanitarian pur-
poses" have relocated the refugees to various countries. As during the Cold War, as well 
as in the presence of the independent Republic of Armenia, certain structures of the 
Armenian Diaspora (ARF, ARS, Armenian Apostolic Church of the Antelias Prelacy, Ar-
menian Evangelical and Catholic churches, etc.), including the social service “Hay  
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Doun", were engaged in the program to relocate the Syrian-Armenian refugees to dif-
ferent countries, particularly to Canada. 

All this gives ground to conclude that the above mentioned Diaspora structures, 
collaborating with international organizations, pursued real political goals, that is: to 
hinder the immigration to Armenia, thereby to prevent the increase of the Cristian-
Armenian population in that South-Caucasian region, loyal to Russia, as well as to pro-
long the existence of the rapidly assimilating Diaspora, in this case – the Canadian-
Armenian community, through the influx of "Armenian-preserved" Syrian-Armenians. 

Key words – war in Syria, Syrian-Armenian emigration, Canada, Diasporan organi-
zations, "Hay Doun", international structures.  
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Ներածություն 
Թե՛ Արշակունյաց թագավորության, թե՛ հայ նախարարական տների 

պատմության մեջ իր ուրույն տեղն ունի Մամիկոնյան իշխանական ընտա-
նիքի գործունեությունը, որը միահյուսված է օտար տիրապետության դեմ 
հայ ժողովրդի հերոսական պայքարի հետ։ Մամիկոնյանները, Մեծ Հայքում 
իրենց պատմության արշալույսից սկսած, կարևոր տեղ են գրավել պետա-
կան կառավարման համակարգում՝ թագավորությունում զբաղեցնելով կա-
րևորագույն պաշտոններ՝ իրականացնելով այնպիսի առանցքային գործու-
նեություն, որն էր հայոց բանակի սպարապետությունը։ Մամիկոնյաններն 
էին գլխավորում գրեթե օրհասական ճակատամարտերը թե՛ թագավորու-
թյան, թե՛ մարզպանության շրջանում՝ պայքարելով Մեծ Հայքի անկախութ-
յան, իսկ ավելի ուշ՝ ներքին ինքնավարության համար։ Միանգամայն բնա-
կան է, որ պատմիչների աշխատանքներում արտացոլվել են Մամիկոնյան 
ընտանիքի մեծ ու փոքր գործերը։ Սույն հանգամանքներից ելնելով՝ կարևո-
րում ենք նաև Մամիկոնյանների գործունեության սկզբնական շրջանի 
ուսումնասիրությունը։ 

 
Մամիկոնյանների մուտքը Մեծ Հայք 
Մամիկոնյանների նախնիները՝ Մամիկը և Կոնակը1, որ Ճենաստանում 

ապստամբություն էին բարձրացրել թագավորի դեմ, պարտություն կրեցին 

1 Մովսես Խորենացու տեղեկություններով, Մամիկոնյան նախահայրը մեկն է՝ Մամգունը․ տե՛ս 
Մովսէս Խորենացի 1991, 221-222։ Սակայն, ուսումնասիրելով սկզբնաղբյուրներում առկա տեղեկութ-
յունները, հակված ենք նախապատվությունը տալու Անանունի հաղորդմանը։ Այդ առումով Մամի-
կոնյանների գաղթի, Ճենաստանի սահմանների և նրանց նախահոր վերաբերյալ հեղինակների տե-
սակետների և այլ հարակից հարցերի քննությունը տե՛ս Վարդանյան 2022, 13-30։ 
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այդ պայքարում2 և փախուստով փրկվելով սպասվող պատժից՝ ապաստան  
գտան Քուշանաց թագավորությունում3՝ Բահլ Շահաստանում Վասուդևա 
Արշակունու մոտ4։ Թեմայի կարևորությունը նկատի առնելով՝ ներկայացնում 
ենք Սեբեոսի աշխատությանը կից Անանունի հաղորդումը. «զՄամիկն և 
զԿոնակն, արս երկուս լեալ քաջս և գլխաւոր եղբարս հարազատս, որդիք 
Կառնամայ նախարարին, որ էր երկրորդ ի թագաւորութեանն Ճենաստանի։ 
Որոյ յետ մահուանն առնս այսորիկ, առ զկին սորին թագաւորն նոցին ի 
կնութիւն։ Եւ եղև ի նմանէ որդի, որ զկնի մահուան հաւր իւրոյ յաջորդեալ 
նստաւ յաթոռ հայրենի թագաւորութեանն։ Եւ նոքա, երկու եղբարք նորա ի 
մաւրէ և ոչ ի հաւրէ, ապստամբեալ ի բաց կացին ի նմանէ․ և միաբանեալ 
ընդ ինքեանս զմասն մի ի նախարարացն և ի զաւրացն՝ առնեն ուխտ միա-
բանութեան։ Որոց խորհեալ խորհուրդ չարութեան՝ սպանանել զեղբայրն 
իւրեանց, զթագաւորն աշխարհին Ճենբակուր, և առնուլ զթագաւորութիւն 
նորա։ Եւ զաւրաժողով լինէին Մամիկն և Կոնակն ի վերայ նորա ի միում 
տեղւոջ աշխարհին իւրեանց․ և բաժանի զաւր աշխարհին յերկուս։ Ազգ լինի 
Ճենբակուրի․ գումարէ և նա զզաւրս իւրոյ կողմանն, և գնայ ի վերայ նոցա ի 
պատերազմ։ Եւ յարձակին ի վերայ միմեանց, հարկանեն սրով սուսերի, և 
սպառեն զզաւրն ապստամբական»5։ 

Քուշանաց արքայի օժանդակությամբ նրանք կարողացան ազատվել 
Ճենաց արքայի վրեժխնդրությունից, քանի որ Ճենբակուրի խնդրանքին, 
այն է՝ հանձնել եղբայրներին, ըստ պատմիչի՝ Քուշանաց արքան պատաս-
խանում է. «Անդրէն ուխտ խաղաղութեան մերոյ, ասէ, հաստատու՛ն կացցէ ի 
միջի մերում, զի երդուեալ եմ առ նոսա, զի նոքա մի՛ մեռցին․ այլ ետու տա-
նել զնոսա ի մուտս արևու և յեզր երկրի, ի տեղին յայն, ուր արեգակն ի 
մայրն մտանէ»6։ Խուսափելով ապագայում հարևանի հետ հարաբերութ-
յունների վատթարացումից՝ Քուշանաց արքան, զորաբաժնի ուղեկցությամբ, 
Մամիկոնյան գաղթականներին ուղարկում է իր ազգակից և դաշնակից 

2 Մովսես Խորենացու հաղորդմամբ, Մամգունը ոչ թե ապստամբում է, այլ նրան չարախոսում են 
Ճենաց արքայի առաջ, հմմտ. Մովսէս Խորենացի 1991, 222։ 

3 Քուշանաց թագավորության սահմանների, ինչպես նաև պարսկա-քուշանական հարաբերութ-
յունների մասին տե՛ս Ртвеладзе 2019, 32-88: 

4 Վասուդևան հայկական սկզբնաղբյուրներում հիշատակվում է Վեհսաճան անվամբ՝ Կարենյան 
Պահլավ տոհմից, որը հայ-պարսկական պատերազմում Հայոց արքայի դաշնակիցն էր․ տե՛ս Մով-
սէս Խորենացի 1991, 209-210։ Կարենյան Պահլավներից էր սերում Կամսարական տոհմի նախա-
հայր Պերոզամատն, հմմտ. Մովսէս Խորենացի 1991, 209-210։ Հմմտ․ նաև Կոգեան 1926, 172։ 

5 Պատմութիւն Սեբէոսի 1979, 56-57։ 
6 Պատմութիւն Սեբէոսի 1979, 57։ 
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Տրդատ Բ-ի (216-256) մոտ, որն այդ ժամանակ անհավասար պայքար էր 
մղում Սասանյան աշխարհակալության դեմ։ Նշենք, որ 240-ական թվա-
կանների կեսերին պայքարը Պարսկաստանի ու Հռոմի և նրա դաշնա-
կիցների՝ Մեծ Հայքի, Քուշանաց թագավորությունների միջև մտել էր վերջ-
նական փուլ։ Քանի որ III դ. առաջին քառորդից սկսած՝ Արևելքում կատար-
վել էին միջազգային նշանակություն ունեցող փոփոխություններ։ 226 թ․ 
Տիզբոնում տապալվել էր Մեծ Հայքի ավանդական դաշնակից Պարթևական 
հարստությունը7, և ասպարեզ էր իջել Սասանյան դինաստիան։ Վերջիններս 
հենց սկզբից սկսեցին հարձակողական պատերազմներ վարել բոլոր հա-
րևանների դեմ։ Հատկապես Շապուհ I-ի (241-272) աշխարհակալական հա-
կումները՝ վերականգնելու Աքեմենյանների ժառանգությունը, ինչպես նաև 
հարևան պետություններում, մասնավորապես Մեծ Հայքում Պարթև Արշա-
կունիներին ոչնչացնելու ձգտումը, ինչպես նշում է Ա․ Կրիմսկին, դրանք 
«Սասանյան շահերի հետ սերտ կապով կապելը«8 կամա թե ակամա միա-
վորել էր Մեծ Հայքի և Քուշանաց Արշակունի թագավորություններին ընդ-
դեմ Պարսկաստանի՝ այդ ճանապարհին դաշնակցելով Հռոմի հետ։  

Հերթական պատերազմի ժամանակ Մամիկոնյանները գաղթեցին Մեծ 
Հայք։ Այդ ժամանակահատվածը, հավանաբար, պետք է լիներ ոչ ուշ, քան 
245 թ. հռոմա-պարսկական հերթական հաշտության դաշնագրի կնքումը, 
244 թ., երբ կայսրությունը՝ որպես պարտված կողմ, համաձայնեց պարսիկ-
ների պահանջներին9։ Դրա վառ ապացույցն է այն հանգամանքը, որ, ըստ 
Մովսես Խորենացու հաղորդման, Շապուհ I-ը նոր էր գահ բարձրացել Ար-
տաշիրի մահից հետո, երբ սկսվեցին բանակցությունները Ճենաց արքայի 
հետ Մամիկոնյան գաղթականներին հանձնելու վերաբերյալ10։ Եվ այդ հան-
գամանքից ելնելով՝ Մամիկոնյանների գաղթը Մեծ Հայք պետք է դիտարկել 
Շապուհ I-ի կառավարման առաջին տարիների իրադրությամբ, ամենաուշը՝ 
մինչև 245 թ.11, երբ պարսիկները սկսեցին հերթական պատերազմը քու-

7 Պարսքում արքա հռչակված Արտաշիրին հաջողվում է հաղթանակ տանել պարթևաց վերջին 
արքա Արտավան V-ի նկատմամբ։ Վերջինիս սպանությունից հետո նրա որդիները և արքայատոհմի 
ուժերը ապավինել էին Հայոց արքայի օգնությանը․ տե՛ս Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին 
1976, 226։ 

8 Крымский 1905, 399: 
9 Honigmann Maricq 1953, 122, Մանանդյան 1978, 86։ 
10 Մովսէս Խորենացի 1991, 222։ 
11 Մամիկոնյանների Մեծ Հայք գաղթի թվականի վերաբերյալ ուսումնասիրողները հայտնել են 

տարբեր կարծիքներ, հմմտ. Մանանդյան 1978, 93, Դավթյան 2015, 110-112 և ուրիշներ։ 
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շանների դեմ, որը տևել է 245-248 թթ.12։ Ի տարբերություն Անանունի, Մով-
սես Խորենացին հանգամանորեն նկարագրում է Մամիկոնյանների գործու-
նեության սկիզբը Մեծ Հայքում՝ նշելով․ «...յոչ կամաց եկեալ յաշխարհս մեր՝ 
հանդիպեցաւ գալստեանն Տրդատայ․ և ոչ դարձաւ ընդ զօրս Պարսից, այլ 
ամենայն աղխիւն իւրով ընդ առաջ գնաց նմա մեծաւ պատարագաւ․ և 
Տրդատ ընկալաւ զնա, բայց ընդ իւր ի պատերազմ ոչ էառ յերկիրն Պարսից․ 
այլ ետ տեղի աղխի նորա և ռոճիկ ի կերակուր, փոփոխելով տեղի ի տեղւոջէ 
զբովանդակ ամս»13։ Այս հաղորդումից կարելի է եզրակացնել, որ Հայոց 
արքան կասկածանքով էր վերաբերվում Ասիայի խորքերից եկած փախստա-
կաններին․ դեռևս չգիտենալով նրանց գալու իրական հանգամանքները՝ 
նրանց հեռու էր պահում թե՛ բանակից և թե՛ արքունիքից։ Կարծում ենք, որ 
նրանք ընդունելություն գտան այն պարզ պատճառով, որ շարունակվող հայ-
պարսկական պատերազմում Տրդատ Բ-ին հարկավոր էին դաշնակիցներ։ 
Մովսես Խորենացու՝ վերը նշված հաղորդումից կարող ենք եզրակացնել, որ 
արքունիքը որևէ կալվածք չշնորհեց Մամիկոնյաններին, այլ նրանց տվեց 
բնակության որոշակի վայր, բայց դա Տարոնը կամ Տայքը չէին։ Առաջին 
խոշոր տիրույթները նրանք ստացան ավելի ուշ, մասնավորապես IV դ․ 
սկզբին14։ Եվ արքան իր պետության ու տարածաշրջանի համար այս բախ-
տորոշ շրջանում վստահություն չներշնչող օտար ազնվականներով զբաղ-
վելու հնարավորություն չուներ, քանի որ Շապուհ I-ը, օգտվելով կայսրութ-
յան խառնակ վիճակից, 249 թ․ հարձակողական գործողություններ էր ձեռ-
նարկել Մեծ Հայքի դեմ, և Տրդատ Բ-ն փորձում էր հռոմեացիների օգնութ-
յամբ դիմագրավել պարսկական հարձակմանը15։ Սակայն ինչպես հայտնի  
է, Շապուհին հաջողվեց 252-253 թթ․ հաղթարշավի երկրորդ շրջանում16 
գրավել Մեծ Հայքի մեծագույն մասը, և, ըստ բյուզանդական մատենագիր 
Զոնարասի՝ Տրդատ Բ-ն ստիպված էր լքել երկիրը17՝ մոտ 25 տարի հաջո-
ղությամբ պաշտպանելով Մեծ Հայքը պարսկական հարձակումներից18, 
փորձելով երբեմնի Պարթևստանի մայրաքաղաքում վերականգնել Արշա-
կունիների դինաստիան, սակայն վերջում կորցնելով սեփական գահը։ Ար-

12 Տե՛ս Луконин 1969, 34: Շապուհ I-ի քուշանական արշավանքների մասին տե՛ս Дьяконов,  
Мандельштам 1958, 331-336: 

13 Մովսէս Խորենացի 1991, 223։ 
14 Մամիկոնյանների տիրույթների ամբողջական քննությունը տե՛ս Վարդանյան 2019, 18-33։ 
15 Մովսէս Խորենացի 1991, 208-209։ 
16 Луконин 1969, 33. 
17 Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա 1981, 411։ 
18 Մանանդյան 1978, 88։ 

 

                                                 



85                                                       Արգիշտի Վարդանյան 
 

քան ապաստան գտավ հռոմեացիների մոտ, իսկ ընտանիքի որոշ անդամ-
ներ անցան պարսիկների կողմը19։ 

Հետագա տարիներին Մամիկոնյանների վերաբերյալ սկզբնաղբյուրնե-
րում տեղեկություններ չկան։ III դ․ երկրորդ կեսին Մերձավոր Արևելքում 
գերիշխող դիրք ուներ Սասանյան Պարսկաստանը, և Մեծ Հայքի համար այս 
քաղաքական անկայուն վիճակը Մովսես Խորենացին բնորոշել է որպես 
«ժամանակս անիշխանութեանն»20։ Այդ շրջանում էլ Վաղարշապատի ար-
քունիքում գահ է բարձրանում Արտավազդ V-ը (252/3-261)21, իսկ վերջինիս 
հաջորդում են պարսից թագաժառանգները։ Արտավազդի տոհմային պատ-
կանելության վերաբերյալ զանազան հակասական տեսակետներ են ար-
տահայտվել22։ Ուսումնասիրողներից Ն․ Շահնազարյանը նրան նույնիսկ 
թագավոր չի համարում, այլ լոկ կառավարիչ՝ նշանակված պարսից արքայի 
կողմից23։ Քանի որ այն մեր աշխատանքի շրջանակից դուրս է, նշենք 
միայն, որ ուսումնասիրողներից Հ. Աստուրյանը նրան նույնացրել է Արտա-
վազդ Մամիկոնյանի24՝ Վաչե սպարապետի հոր հետ։ Արտավազդ Մամի-
կոնյանի և համանուն արքայի՝ նույն անձը լինելը որևէ աղբյուրագիտական 
հենք չունի, միայն անվան նմանությունը հիմք չէ Մամիկոնյան իշխանին 
Հայոց արքա կարգելու համար։ 

Արտավազդ Մամիկոնյանը, որին Մովսես Խորենացին հիշատակում է 
որպես Մանդակունի, Տրդատ Գ-ի (298-330) մանուկ հասակում կարողա-
ցավ նրան ազատել պարսկական սպանդից՝ փրկելով Արշակունյաց գահը 
կործանումից, հետագայում՝ անիշխանության շրջանում, մինչև Տրդատի 
գահ բարձրանալը, Մեծ Հայքի թագավորության խնամակալն էր, ապա՝ 
սպարապետը25, և Հ․ Աստուրյանի բնորոշմամբ՝ Արտավազդը Խոսրով ար-

19 Момзен 1997, 332: 
20 Մովսէս Խորենացի 1991, 214։ 
21 Երեմյան 1975, 13։ 
22 Մանանդյան 1978, 97, Մարտիրոսյան 1977, 204-205, ծան․ 34։ Արտավազդի կառավարման 

տարիների վերաբերյալ ևս ուսումնասիրողները միակարծիք չեն և հայտնել են տարբեր տեսակետ-
ներ, հմմտ. Մարտիրոսյան 1975, 152, ծան. 15։ 

23 Շահնազարյան 1990, 202։ 
24 Աստուրեան 1912, 245։ 
25 XX դ․ սկզբից մի շարք հետազոտողներ հանդես եկան Մամիկոնյան տոհմի պատմության մի 

շարք առանցքային հարցերի ուսումնասիրությամբ։ Դրա շնորհիվ պարզվեց, որ Արտավազդ Ման-
դակունի նախարարը համանուն Մամիկոնյանն է։ III դ․ վերջին և IV դ. առաջին քառորդին գործու-
նեություն ծավալած Արտավազդ Մամիկոնյանի վերաբերյալ վերջին ուսումնասիրությունները տե՛ս 
Աբգարյան 1964, 247-249, Աբգարյան 1965, 87-90, Քեշիշյան 1997, 9-10, Քէշիշեան 2002, 97-98, 
Վարդանյան 2019, 24-27։ 
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քայի սպանության՝ 259 թ․ հաջորդող անիշխանության տարիներին երկրի 
ղեկավարությունն իր ձեռքն էր վերցրել26:  

 
 
Սլկունիների կոտորածը և Տարոնի անցումը Մամիկոնյաններին 
Վերադառնալով Մամիկոնյանների գործունեության սկզբնական փու-

լին՝ նշենք, որ սկզբնաղբյուրներում նրանց վերաբերյալ հետագա տեղեկութ-
յունները կցկտուր են և իրարամերժ։ 240-ական թվականներին հաջորդող 
տասնամյակների ընթացքում, մինչև III դ․ վերջին քառորդը, սպարապետ 
Արտավազդ Մամիկոնյանի գործունեությունը, որին ինչպես վերը նշեցինք,  
Մովսես Խորենացին համարել է Մանդակունի, նրանց վերաբերյալ տեղե-
կություններ չկան։ Ն․ Ադոնցի դիպուկ բնորոշմամբ՝ Մամիկոնյանները Խո-
րենացու գրչի տակ մնացել են անհիշատակ, այդ թվում նաև Արտավազդ 
սպարապետը՝ Տրդատի ժամանակ27։ Մամիկոնյանների մասին Մովսես Խո-
րենացու հաջորդ հաղորդումը վերաբերում է 320-ական թվականներին՝ 
կապված Սլկունի նախարարների ապստամբության հետ։ Խնդիրն այն է, որ 
298 թ. Մծբինի 40-ամյա հաշտության պայմանագիրը չէր բավարարում 
Շապուհ II-ի (309-379) ծավալապաշտական ձգտումները, և նա փորձում էր 
ամեն պատեհ առիթով թուլացնել Հռոմի դաշնակից Մեծ Հայքին։ Սակայն, 
քանի որ պայմանագրի ժամկետը չէր լրացել, պարսիկները չէին կարող բա-
ցահայտ հանդես գալ Հռոմի հովանավորությունը վայելող հայոց թագավո-
րության դեմ, ուստի խրախուսում էին ներքին ընդվզումները կենտրոնական 
իշխանության դեմ։ Դրան ավելացել էր նաև արտաքին միջամտությունը, և 
ինչպես նշում է Վ․ Թորոսյանը, Մծբինի պայմանագիրը Շապուհին չէր կաշ-
կանդում զինաբախում հրահրելու, մի կողմից, հյուսիսային լեռնականների և 
հետագայում, ինչպես կտեսնենք, Մասքթաց թագավորության, մյուս կողմից՝ 
Մեծ Հայքի միջև28։ Ըստ Մովսես Խորենացու, օգտվելով այն հանգաման-
քից, որ Տրդատը մեկնել է Կոստանդիանոս Մեծ կայսեր (306-337) հետ 
հանդիպման, Շապուհը կարողացավ սին խոստումներով «հրապուրեալ 

26 Աստուրեան 1912, 193։ Խոսրով արքայի սպանության և արքայազն Տրդատին Հռոմ տանելու 
տարեթվի վերաբերյալ ուսումնասիրողները տարակարծիք են։ Վերջին ուսումնասիրությունում Ս․ Խա-
չատրյանն անրդառնալով III դ․ տեղի ունեցող դեպքերի ժամանակագրությանը՝ նշում է, որ Տրդատը 
Հռոմ է տեղափոխվել 268 թ․ տե՛ս Խաչատրյան 2016, 201։ Վ․ Թորոսյանը Խոսրով արքայի սպա-
նությունը և թագաժառանգի՝ Հռոմ տեղափոխվելը տեսնում է 260 թ․ Թորոսյան 2018, 17, 18։ 

27 Ադոնց 2005, 19։ 
28 Թորոսյան 2018, 35։  
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Սղուկ նահապետ ազգին Սլկունեաց, զինքեանն սպանանէ զփեսայ, զծերա-
ցեալն Օտայ, որ էր ի տոհմէն Ամատունեաց և սնուցող Խոսրովիդխտոյ քեռ 
թագաւորին։ ...Իսկ նահապետ ազգին Սլկունեաց ամրանայր յամրոցին, որ 
անուանեալ կոչի Ողական, ապաւէն առնելով իւրեանց զբնակիչս Սիմն կո-
չեցեալ լերինն․ և ընդդիմացեալ թագաւորին՝ աղմկէր զերկիրն»29։ Հայոց 
արքան, զբաղված լինելով հյուսիսկովկասյան լեռնականների դեմ պատե-
րազմական գործողություններով30, հրաման արձակեց․ «Որ ոք ածցէ առ իս 
զնահապետն ազգին Սլկունեաց՝ տաց նմա յաւիտենական իշխանութեամբ 
զգեօղս և զդաստակերտս, և զամենայն իշխանութիւն ազգին Սլկունեաց»։ 
Զոր յանձն առնոյր ճենազնեայն Մամգոն»31։ Վերջ ի վերջո շահելով ապս-
տամբ նախարարի վստահությունը՝ Մամգունին հաջողվում է որսի ժամա-
նակ սպանել Սլկունյաց Սղուկ նահապետին և գրավել Ողական ամրոցը32։ 
Պատմիչի հիշատակած Մամգունը IV դ․ առաջին քառորդին չէր կարող 
գնալ Տարոն և բնաջնջել Սլկունիներին այն պատճառով, որ Տրդատ Բ-ին 
հանդիպելու ժամանակ՝ 240 թ․ առաջին կեսին, նա պետք է առնվազն լիներ 
30 և ավել տարեկան, քանի որ նրանք Ճենաստանից փախան ընտանիքով, 
իսկ Սլկունիներին հնազանդեցնելու ժամանակ Մամիկոնյան նահապետը 
առնվազն 120 տարեկան կլիներ։ Ասվածի վառ վկայությունն է այն հանգա-
մանքը, որ, ըստ Մովսես Խորենացու՝ Սլկունյաց նահապետը հրապուրված 
էր պարսից արքայի խոստումներով, իսկ Շապուհ II-ը, ինչպես գիտենք, 

29 Մովսէս Խորենացի 1991, 227-228։  
30 Նշենք, որ հյուսիսային լեռնականների զորաբանակը, այդպես էլ չստանալով Շապուհի օգնու-

թյունը, քանի որ վերջինս, հաշվի առնելով հայ-հռոմեական վերանորոգված բարեկամությունը, իր 
դաշնակցին միայնակ թողեց և Մեծ Հայքից նահանջում էր դեպի Աղվանք։ Հետապնդելով հակա-
ռակորդին՝ հայոց բանակը Գարգարացիների դաշտում (վերջինիս տեղադրության մասին տե՛ս Հա-
կոբյան 1982, 129) ջախջախեց ավարառու լեռնականների զորաբանակը, որտեղ սպանվեց նաև 
նրանց թագավորը, տե՛ս Մովսէս Խորենացի 1991, 230-231։ 

31 Մովսէս Խորենացի 1991, 228։ 
32 Մովսես Խորենացի 1991, 229։ Գր․ Խալաթյանցը Սլկունիների կոտորածը չի համարում իրա-

կանություն՝ գտնելով, որ այն կազմված է Խորենացու ձեռքով, քանի որ Մամիկոնյան տոհմային 
պատմիչներ Փավստոս Բուզանդը և Ղազար Փարպեցին որևէ անդրադարձ չունեն դրա վերա-
բերյալ։ Եվ եզրակացնում է, որ Տարոնը չէր կարող պատկանել Սլկունիներին, նրանք դասվում էին 
երկրորդական նախարարների շարքը և «Գահնամակում» 48-րդ տեղում էին հիշատակվում, հմմտ․ 
Խալաթեանց 1906, 92-93։ Սլկունիները «Գահնամակում» հիշատակվում են այն պարզ պատճառով, 
որ, ըստ Մովսես Խորենացու, երբ Մամգունը կոտորեց Սլկունիների նախարարական տոհմը, «եր-
կուք ոմանք փախստական անկան յաշխարհն Ծոփաց», տե՛ս Մովսէս Խորենացի 1991, 229։ Հետա-
գայում Տրդատ Գ-ն հրամայեց չվնասել նրանց հետնորդներին, Մովսէս Խորենացի 1991, 229։ Եվ 
այդ է պատճառը, որ նրանք՝ որպես նախարարական տոհմ, հիշատակվում են «Գահնամակում», 
քանի որ վերջինս ստեղծվել էր 388 թ․ Խոսրով արքայի կողմից՝ վավերացնելու կարճ ժամանակով 
վերամիավորված Հայաստանի նախարարական համակարգի քաղաքական կացությունը, տե՛ս Հա-
րությունյան 1976, 62, 64։ 
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գահ է բարձրացել 309 թ․՝ մանուկ հասակում և Սլկունյաց նահապետին 
Տրդատ Գ-ի դեմ կարող էր ապստամբության դրդել գոնե չափահաս 
տարիքում։ Պարզ հաշվարկներով դա կատարվել է 320-ական թվականների 
կեսին։ Մասնավորապես, Վ․ Թորոսյանը, համադրելով սկզբնաղբյուրների 
տեղեկությունները, նշում է․ «Հյուսիսային լեռնականների և պարսից դեմ 
Տրդատ Գ-ի արշավանքները, ամենայն հավանականությամբ, կայացել են 
324-325 թթ.»33, իսկ Սլկունիների հպատակեցումը, ինչպես գիտենք պատ-
միչի հաղորդումներից, կատարվել է այդ պատերազմներին զուգահեռ ժա-
մանակահատվածում, երբ Տրդատ Գ-ն արշավանքի գնաց դեպի Աղվանք, 
իսկ Մամիկոնյան նահապետը՝ Տարոն։ Այս դեպքում Մամգունը չէր կարող 
սպանել Սլկունյաց նահապետին, քանի որ այդ ժամանակ կենդանի չէր 
կարող լինել, առավել ևս որսի գնալ, և Պատմահայրը շփոթել է ժամանա-
կագրությունը՝ այն վերագրելով Մամգունին։ Եթե հավատալու լինենք Մով-
սես Խորենացու տեղեկությանը, որ Սլկունիների կոտորածը տեղի է ունեցել 
Մամգունի ձեռքով, ապա այն միմիայն հնարավոր է տեղի ունեցած լինի ոչ 
թե IV դ. առաջին քառորդին՝ Տրդատ Գ-ի կառավարման վերջին շրջանում, 
այլ Տրդատ Բ-ի օրոք։ Այս դեպքում իրադարձությունները ժամանակագրո-
րեն համապատասխանում են այդ գործիչների ապրած ժամանակաշրջա-
նին, և այդ դեպքում պետք է նշել, որ Մամիկոնյանները Տարոնը ստացել են 
ոչ թե 324-325 թթ., այլ մինչև 253 թ․ Մեծ Հայքի արևելյան հատվածում 
Տրդատ Բ-ի կառավարումը։ Վերջին տեսակետը քիչ հավանական է այն 
պարզ պատճառով, որ հենց Մովսես Խորենացու հաղորդմամբ, նրանք եր-
կար տարիներ տեղից տեղ էին գնում՝ չունենալով սեփական կալվածք։ 
Ինչպես արդեն նշել ենք՝ Տրդատ Բ-ն սկզբնական շրջանում չէր վստահում 
Մամիկոնյան գաղթականներին և նրանցով զբաղվելու հնարավորություն 
չուներ։ Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Սլկունյաց իշխանական 
տոհմը բնաջնջել է Մամիկոնյան տոհմի մեկ այլ ներկայացուցիչ, հավանա-
բար, Վաչե Մամիկոնյանը34, քանի որ սպարապետ Արտավազդ Մամիկոն-
յանը նույն ժամանակահատվածում զոհվել է Գարգարացվոց դաշտում։ Եվ 
պատահական չէ, որ այդ դեպքերից կարճ ժամանակ անց Վաչե Մամի-

33 Թորոսյան 2018, 40։ Ղ. Այվազյանը կարծում է, որ Սլկունիների կոտորածը և Տարոնի անցումը 
Մամիկոնյաններին տեղի է ունեցել 316-317 թթ․ (Айвазян 1976, 208, 211-212)։ 

34 Ռ․ Մաթևոսյանը, անդրադառնալով Սլկունիների կոտորածին, նշում է, որ «Խորենացու «Մամ-
գունը» նույն սպարապետ Արտավազդ Մամիկոնյանն է․ տե՛ս Մաթեւոսեան 1999, 102։ 
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կոնյանը դառնում է պետական կառավարման համակարգի կարևորագույն 
դերակատարներից մեկը։ 

Տրդատ Գ-ն, ինչպես խոստացել էր, Տարոնի արևելյան՝ Սլկունիներին 
պատկանող կալվածքները նվիրում է Մամիկոնյաններին․ «Գրէ հրովար-
տակ՝ իշխել նմա ամենայնի զոր խոստացաւն, և կարգէ զնա նախարար ի 
տեղի ապստամբին, անուանելով յանուն իւր Մամգոնեան»35։ Նշենք, որ Տա-
րոն գավառի մի մասը36, Ողական ամրոցով հանդերձ, առաջին խոշոր կալ-
վածքն էր, որ ձեռք բերեցին Մամիկոնյանները 320-ական թվականների 
առաջին կեսին, և այն հետագայում դարձավ տոհմի հզորացման հիմքը։  

 
 
 Եզրակացություններ 
 Այսպիսով՝ Մամիկոնյանների նախնիները, III դ․ առաջին կեսին ներ-

քին ընդվզումների հետևանքով թողնելով իրենց հայրենիքը՝ Ճենաստանը,  
և միջազգային խոշոր քաղաքական փոփոխությունների պայմաններում,  
երբ մեկը մյուսի հետևից կործանվում էին պարթևական թագավորություն-
ները, ապաստան գտան Մեծ Հայքում։ Իրենց նոր հայրենիքում մի քանի 
տասնամյակի ընթացքում, Մամիկոնյան իշխանները ոչ միայն առաջնա-
կարգ տեղ զբաղեցրին ավագ նախարարների շարքում և ստացան առաջին 
կալվածքները, այլև դարի վերջին քառորդին գլխավորեցին այնպիսի ա-
ռանցքային գործակալություն, ինչպիսին էր հայոց բանակի սպարապետու-
թյունը, որը, բացի մեկ-երկու աննշան դեպքերից, նրանց տոհմում մի քանի 
հարյուրամյակ դարձավ ժառանգական։ Մամիկոնյան սպարապետներն էին 
հետքրիստոնեական շրջանի Արշակունյաց թագավորությունում ու մարզ-
պանության ժամանակահատվածում գլխավորում գրեթե բոլոր օրհասական 
ճակատամարտերը՝ պաշտպանելով Մեծ Հայքի անկախությունը և ապա 
ավելի ուշ՝ ներքին ինքնավարությունը։ 

35 Մովսէս Խորենացի 1991, 229։ Նշենք, որ Տարոնում կալվածքներ ունեին կաթողիկոսական 
տունը և Արշակունի թագավորները․ տե՛ս Փավստոս Բուզանդ 1987, 178, 180։ Հմմտ․ Վարդանյան 
2019, 19-20։ 

36 Ն․ Ադոնցը Պատմահոր հաղորդման առնչությամբ Մամիկոնյանների՝ Տարոնում հաստատ-
վելու ժամանակի վերաբերյալ նշում է, որ վերջիններս գավառը ձեռք են բերել Խոսրով Կոտակի 
(330-338) օրոք, ի թիվս այլ կալվածքների, որ թագավորը շնորհեց Վաչե Մամիկոնյանին՝ Սանեսա-
նին հաղթելու համար․ Адонц 1971, 310-311։ Սակայն մեծանուն հայագետի տեսակետը քննություն չի 
բռնում այն պատճառով, որ Փավստոս Բուզանդը մանրամասն նկարագրում է Վաչե սպարապետին 
տրված կալվածքները, այն է՝ Ջանջանակի ակունքները, Ջրաբաշխը և Ցլու գլուխը՝ բոլոր փոքր 
գավառներով, հմմտ․ Փավստոս Բուզանդ 1987, 32։ Տարոնն այդ շարքում չկա, նրանք այն ստացել 
են ավելի վաղ։ 
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Թե՛ Արշակունյաց թագավորության, թե՛ մարզպանության շրջանում հայ նա-
խարարական տների պատմության մեջ իր ուրույն տեղն ունի Մամիկոնյան իշխա-
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նական ընտանիքի գործունեությունը։ 240-ական թվականների կեսերին ներքին 
խռովությունների հետևանքով և աշխարհաքաղաքական բարդ պայմաններում 
նրանք լքեցին իրենց հայրենիքը՝ Ճենաստանը: Դուրս գալով այնտեղից՝ Մամիկոն-
յանները նախ ապաստան գտան Քուշանաց աշխարհում՝ Բահլում, Վասուդևա Ար-
շակունու մոտ։ Վերջինիս ջանքերի շնորհիվ ազատվելով սպասվող պատժից՝ նրանք 
հանգրվանեցին Մեծ Հայքում՝ Տրդատ Բ-ի (216-256) մոտ, որն այդ ժամանակ ան-
հավասար պայքար էր մղում Սասանյան աշխարհակալության դեմ՝ փորձելով 
պաշտպանել երկրի գոյությունը և անկախությունը։ Հետագա տասնամյակներում 
Մամիկոնյանները ոչ միայն դասվեցին առաջնակարգ նախարարների շարքում, այլև 
օգտագործելով նպաստավոր իրադրությունը՝ Տրդատ Գ-ից (298-330) ստացան 
առաջին խոշոր կալվածքը՝ Տարոնը, բնաջնջեցին Սլկունի նախարարական տոհմը և 
գլխավորեցին այնպիսի առանցքային գործակալություն, ինչպիսին էր հայոց բանա-
կի սպարապետությունը։ 

Բանալի բառեր՝ Մամիկոնյաններ, Մեծ Հայք, Մովսես Խորենացի, Տրդատ Բ, 
Սասանյան Պարսկաստան, Ճենաստան, Քուշանաց աշխարհ։ 

 
НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАМИКОНЯНОВ В ВЕЛИКОМ АЙКЕ 

 
Аргишти Варданян 

 
Резюме 

 
Как при царстве Аршакидов, так и в период марзпанства в истории ар-

мянских княжеских домов особое место занимает деятельность княжеской 
семьи Мамиконянов. В результате внутренних смут в середине 240-х годов  
и в сложных геополитических условиях Мамиконяны покинули свою родину 
– Ченастан, вначале найдя пристанище в Кушанском мире, в Багле, у Васу-
девы Аршакуни. Избежав ожидаемого наказания благодаря усилиям послед-
него, они обосновались в Великом Айке, у Трдата II (216-256), который в 
этот период вступил в неравную борьбу с Сасанидской империей, пытаясь 
сохранить страну и ее независимость. В последующие десятилетия Мами-
коняны не только были причислены к лучшим нахарарам, но и воспользова-
лись благоприятной ситуацией, получили от Трдата III (298-330) первое 
крупное поместье – Тарон. Уничтожив княжеский род Слкуни, они возглави-
ли такой ключевой государственный институт, каковым являлось спарапет-
ство армянской армии. 
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THE BEGINNING OF THE MAMIKONYANS’ ACTIVITIES IN GREATER ARMENIA 

 
Argishti Vardanyan 

 
Abstract 

 
Both under the Arshakid kingdom and during the period of marzpanutyun, the ac-

tivities of the Mamikonyan princely family occupies a special place in the history of the 
Armenian princely houses. As a result of an internal unrest in the mid-240s and in diffi-
cult geopolitical conditions, the Mamikonyans left their homeland – Chenastan, first find-
ing refuge in the Kushan world, in Bahl, where Vasudev Arshakuni gave them shelter. 
Having escaped the expected punishment owing to the efforts of the latter, they settled 
in Greater Armenia, where Trdat II (216-256) reigned, who during this period entered 
into an unequal struggle with the Sasanian Empire, making attempts to preserve the 
country and its independence. In subsequent decades, the Mamikonyans were not only 
ranked among the best nakharars, but also took the advantage of the favorable situation, 
received from Trdat III (298-330) the first large estate – Taron. Having destroyed the 
princely family of Slkuni, they headed such a key state institution as the Sparapet Office 
(supreme commander) of the Armenian army. 

Key words – Mamikonyans, Greater Armenia, Movses Khorenatsi, Trdat III, Sasa-
nian Persia, Chenastan, Kushan world. 
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Ներածություն 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու (1780-1799) հովվապե-

տության շրջանում շարունակվեց նախորդ՝ Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի 
(1763-1780) օրոք ամրապնդված հայ-վրացական հարաբերությունների ա-
վանդույթը: Դրա անհրաժեշտությունը բխում էր մի շարք հիմնապատճառ-
ներից: Ինչպես գիտենք, XVIII դարում Պարսկաստանի տիրապետության 
տակ գտնվող Արևելյան Հայաստանում տիրում էր քաղաքական ու սոցիալ-
տնտեսական անկայուն և դժվարին կացություն: Նման իրավիճակում հայ 
ազատագրական շարժման կարևոր միտումներից մեկը Ռուսաստանի օգնու-
թյամբ հայ ժողովրդի ազատագրությունն էր պարսկական, իսկ հնարավո-
րության դեպքում՝ նաև օսմանյան տիրապետությունից: Վրաստանը արտա-
քին քաղաքական բնագավառում հակված էր ընդունելու ռուսական հպա-
տակություն, որը հայ-վրացական համագործակցության հեռանկարի դեպքում 
հնարավորություն կստեղծեր իրագործելու ռուսական պետության օգնությամբ 
Հայաստանն ազատագրելու հայ գործիչների գաղափարը: Այդ գաղափարն ա-
վելի գործնական դարձավ դարավերջի երեսնամյակում՝ կապված Անդրկով-
կասում Ռուսաստանի քաղաքական ծրագրերի իրագործման հետ: 

 
Հայ-վրացական քաղաքական հարաբերությունները Ղուկաս Կար-

նեցու օրոք 
Ղուկաս Կարնեցի կաթողիկոսը բարիդրացիական հարաբերություննե-

րի ու գործնական կապերի մեջ էր Հերակլ Երկրորդ (1744-1798) թագավորի  
և վրացական արքայական տան ներկայացուցիչների, ինչպես նաև վրացա-
հայ հասարակական-քաղաքական գործիչների հետ։ Դա արտահայտվում էր 
աշխույժ նամակագրությամբ: Այդ հարաբերությունները որակվել են «բարե-
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կամական, մտերմիկ»1: Ի դեմս վրացական թագավորի՝ կաթողիկոսը տես-
նում էր հայերի նկատմամբ բարյացակամորեն տրամադրված պետական 
գործչի, որը կողմնորոշվել էր դեպի Ռուսաստան և ընդունել ռուսական 
հպատակություն: Նա հույս ուներ, որ ռուսական զորքի անդրկովկասյան 
արշավանքները հաղթանակով կպսակվեն և, ըստ այդմ, չէր կարող հաշվի 
չառնել Վրաստանի ռուսամետ կողմնորոշման հանգամանքը: Բացի այդ, 
վրացական բնակավայրերում մեծաթիվ էին հայերը, որոնց հետ բնականոն 
կապեր պահպանելը կախված էր նաև վրաց թագավորի հետ ունեցած 
հարաբերություններից2: 

Ահա ինչու կաթողիկոս ընտրվելուց հետո՝ 1780 թ. օգոստոսին, Ղուկաս 
Կարնեցին մի քանի նամակ է ուղարկում Վրաստան՝ տեղեկացնելով իր ընտ-
րության մասին, Հերակլ արքային շնորհակալություն է հայտնում ընծաների 
համար և հույս հայտնում, որ վրաց թագավորը կշարունակի նախկին բարե-
կամական վերաբերմունքը Ս. Աթոռի նկատմամբ: Հավանաբար արքան 
շտապել էր կաթողիկոսի ընտրվելու առիթով շնորհավորել և նվերներ ուղար-
կել նրան: Նմանօրինակ բովանդակությամբ նամակներ են հղվում նաև 
թագաժառանգներ Գեորգիին և Լևանին, Անտոն կաթողիկոսին և այլոց3:  

Վրաց թագավորը, իր հերթին, հանձին հայոց կաթողիկոսի, մահմեդա-
կան շրջապատում ուներ քաղաքական հարցերում վստահելի դաշնակից: 
Կաթողիկոսի դերն անփոխարինելի էր Երևանի խաների և այլ մեծամեծների 
հետ վրացիների ունեցած փոխհարաբերությունների ժամանակ: Երևանի 
խանը ենթակա էր Վրաստանի կառավարությանը և երբեմն ապստամբում  
էր վրացական տիրապետության դեմ:  

Պետականության բացակայության պայմաններում քաղաքական գոր-
ծառույթներ ստանձնած կաթողիկոսը, ինչպես կտեսնենք, իր դերն ու կշիռն 
օգտագործում էր՝ փորձելով հարթել Երևանի խաների ու վրացական ար-
քունիքի տարաձայնությունները: Քիչ դեր չէին խաղում հայոց կաթողիկոսի 
անունն ու հեղինակությունը, որի միջնորդությունների միջոցով տարբեր 
վայրերի իշխողներն էլ լուծում էին իրենց խնդիրները. դրա համար երբեմն 
անհրաժեշտ էին լինում կաթողիկոսի հաշտարար միջամտությունները՝ գրու-
թյունների տեսքով: Հերակլի խնդրանքով կաթողիկոսը բազմիցս միջնորդի 
դեր էր կատարում պարսից տարբեր երևելիների մոտ, բարեխոսում արքայի 

1 Գրիգորյան 1984, 65: 
2 Գրիգորյան 1984, 165: 
3 Գրիգորյան 1984, 94-96, 139:  
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համար, որ վերջինս կարողանա պահպանել իր քաղաքական կշիռն ու 
ներգործությունը հատկապես Երևանի խանությունում:  

Պարսկական տիրապետության պայմաններում քայքայման ճամփան 
բռնած երկրի տնտեսությունը մեծապես տուժում էր նաև վրաց-պարսկական 
թշնամական հարաբերությունների հետևանքով: Երևանի խանի դեմ կազ-
մակերպված վրացական զորքի արշավանքների ժամանակ մեծ վնասներ 
էին կրում Արարատյան դաշտի բնակավայրերը, վանքերն ու եկեղեցիները: 

Հայտնի է, որ դեռևս 1779 թ., Երևանի Հուսեյն Ալի խանից (1762-1783) 
տարեկան 3000 թուման4 հարկը ժամանակին չստանալով, Հերակլ արքան 
12000 զորքով արշավել էր Երևան5: Վրացական զորքերը մեծ ավերա-
ծություններ էին կատարել հայկական բնակավայրերում: Արքան բազմաթիվ 
հայկական գյուղերի բնակիչների գաղթեցրեց, ավերեց ու կրակի մատնեց 30 
հայկական եկեղեցի, հայերից շատերին գերի տարավ Թիֆլիս: Այդ ամենի 
պատճառով դեպի հյուսիս ճանապարհը փակվել էր, կտրվել էր Էջմիածնի 
կապը Վրաստանի հետ, անհնար էր դարձել նամակներ ուղարկելը: Երկուս-
տեք հաշտություն չի կայանում, և պատերազմը շարունակվում է նաև հե-
տագա տարիներին: «…Տակաւին չեղաւ հնար հաշտութեան և …մնացեալքն 
երկրիս ևս իսպառ աւերեցան և աղքատացան»6, - գրում է Կարնեցին: Կար-
նեցու նամակներից տեղեկանում ենք, թե ինչ հետևանքներ է ունեցել վրա-
ցական զորքերի արշավանքը հայոց երկրի համար: Կաթողիկոսը նկարա-
գրում է Էջմիածնի տնտեսական անմխիթար վիճակը, սննդի պակասը. մոտ 
երկու ամիս դրամ չէր մտել Էջմիածին: Նա գրում է, որ վրացական զորքի 
ասպատակությունից ի վեր մոտ մեկ տարի է, ինչ «…բացի վնասատուութեանց 
զօրացն, քաղցեալքն երկրիս ի մէնջ լցին և լնուն զպակասութիւնս իւրեանց»7: 

Խանը ձգտում էր հաշտվել Հերակլի հետ և վերադարձնել նրա կողմից 
Հայաստանից Վրաստան բռնագաղթած հայ գյուղացիներին: 1781 թ. մարտի 
նամակում կաթողիկոսն ափսոսանքով արձանագրում է, որ վրաց արքայի 
տարհանած ժողովուրդը դեռ չի վերադարձել՝ չնայած վերջինիս և Երևանի 
խանի միջև առերես հաշտություն է կնքվել8: Այդ հարցում միջնորդի դեր էր 
ստանձնել Ախալցխայի Սուլեյման փաշան: Կարնեցին ևս ձգտում էր 
նպաստել հաշտության կնքմանը՝ հույս ունենալով, որ հայերին կվերա-

4 Թուման - պարսկական դրամական միավոր:  
5 Աղանեանց 1899, 759: 
6 Աղանեանց 1899, 759-760:  
7 Գրիգորյան 1984, 161: 
8 Գրիգորյան 1984, 206: 
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դարձնեն: «Եւ որովհետև սա (Սուլեյմանը - Հ.Ա.) զհաշտութիւն արկանէր ի  
մէջ Վրաց արքային և մեր խանին, վասն այն և սրբազան Վեհն զիրիճայս9 
գրեց առ ի փութով ի գլուխ բերել»10: Սակայն Հուսեյն-Ալի խանի և Հերակլի 
միջև ընթացող հաշտության բանակցությունները, ինչպես երևում է Կարնե-
ցու գրագրություններից, մինչև 1780 թ. հոկտեմբերն արդյունք չեն տալիս, և 
երկրի վիճակն ավելի է վատթարանում: 

Հուսեյնը Հերակլի մոտ հերթական անգամ բանագնացներ է ուղարկում: 
Թիֆլիսից հաղորդում են, որ հաշտություն կնքելու համար անհրաժեշտ է 
հայոց կաթողիկոսի միջնորդությունը: Խանի խնդրանքով Կարնեցին 1780 թ. 
նոյեմբերի 14-ին Գալուստ վարդապետի հետ նամակ և նվերներ է ուղարկում 
թագավորին, խնդրում հաշտվել և վերադարձնել Վրաստան տեղափոխված 
գյուղացիներին. «Ահա երկրիս որպիսութիւն յայտնի է քեզ, որոյ շինութիւնն 
ըստ մեծի մասին սպառեալ է և անմարդաբնակ է եղեալ: Արդ, խնդրեմ ի 
մեծութենէդ, զի զխղճալի ժողովուրդսն երիրիս, զորս վարեալ ես աստի, ար-
ձակեսցես ի գալ»11: Այս բանակցություները ևս հաշտությամբ չեն պսակվում, 
բայց որոշակիորեն թուլացնում են թշնամական հարաբերությունները Հե-
րակլի ու խանի միջև12: 

Երևանի խանը 1781 թ. նոյեմբերին Վրաստան է ուղարկում չորրորդ 
պատվիրակությունը. հաշտությունը կնքվում է, խանությունից տարված  
բնակչության մեծ մասը վերադարձվում է: Հերակլը, ի ամրապնդումն հաշ-
տության, ինչպես նաև վերականգնելու համար իր անունն ու ազդեցությունը, 
1782 թ. մայիսին գումար է ուղարկում տուժած հայկական բնակավայրեր13: 

Երևանի նոր՝ Մահմեդ խանի (1785-1903) գահակալմամբ երկրում սկիզբ 
են առնում նոր խժդժություններ: Հանգուցյալ խանի կողմնակիցները, դժգոհ 
նոր խանից, ապստամբում են նրա դեմ, հարձակումներ գործում խանության 
գյուղերի վրա: Այրմալու ցեղի ահից Էջմիածնի շրջակա հայ և մահմեդական 
գյուղերի բնակիչները թողնում են բնակավայրերն ու հավաքվում Էջմիածնի 
վանքում: Ապստամբածների մի խումբ հարձակվում և հափշտակում է վանքի 
և Վաղարշապատ գյուղի բնակիչներին պատկանող անասունները: Կար-

9 Իրիճայ, երիճայ (արբ.) - դիմում, աղերս, խնդրագիր: 
10 Գրիգորյան 1984, 136:  
11 Գրիգորյան 1984, 153:  
12 Գրիգորյան 1958, 71: 
13 Տե՛ս Գրիգորյան 1984, 295: 
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նեցին նամակ է գրում Հերակլ Երկրորդի որդի Գեորգի թագաժառանգին,  
որի միջնորդությամբ ավարը վերադարձվում է14:  

Երկրում ստեղծված անկայուն վիճակը շարունակվում է երկար: Իրա-
վիճակին միջամտում է Հերակլը՝ սպառնալով օգնական զորք ուղարկել Մահ-
մեդ խանին՝ ապստամբությունը ճնշելու, որն անհանգստացնում է կաթողի-
կոսին: Կարնեցին, չկամենալով, որ կռիվները շարունակվեն, կրկին միջնոր-
դում է հաշտություն կնքելու համար, որը կայանում է15:  

Սակայն երկրում կայունություն չի հաստատվում: Կաթողիկոսն իր նա-
մակներում ու գրագրություններում նկարագրում է Խոյի, Նախիջևանի և 
Երևանի խանությունների միջև տեղի ունեցած զինված ընդհարումները:  
Մյուս կողմից մուղանլու թուրքերն են ասպատակում երկիրը, սեփականաց-
նում Օշական գյուղը, գրավում վանքի հողերը: Այդ ամենին գումարվում է 
1785 թ. հյուսիսկովկասյան Ումմա խանի արշավանքից առաջացած իրարան-
ցումը: Այդ իրադարձությունների, ինչպես նաև Պարսկաստանում տիրող 
անկայուն քաղաքական իրավիճակի մասին պատմում է Կարնեցին16:  

Երբ 1796 թ. ռուսական զորքը հեռանում է Անդրկովկասից, թուլանում են 
Քարթլի-Կախեթի դիրքերը: Առիթից օգտվելով՝ Երևանի խանը գործում էր 
Հերակլից անկախ. այդ մասին Կարնեցին Շ. Շահամիրյանին գրում է. 
«…Արքայն Վրաց միայն իւրեանց մնացորդ երկրացն իշխէ, այն ևս հայ-
թայթանօք և այլ երկրաց՝ ոչ բնաւ և թէպէտ յերևանցւոց զհարկ ինչ առնու 
վասն ոմանց պատճառաց…»17:  

Փաստորեն, կաթողիկոսը ձգտում էր ամեն գնով հարթել Երևանի խանի 
ու վրացական կառավարության միջև տարաձայնությունները, քանի որ դրա-
նով, մի կողմից, կապահովվեր վրացական պետության և Երևանի խանու-
թյան միջև բարիդրացիական հարաբերությունները, մյուս կողմից, երաշխիք 
կլիներ, որ օտար հարձակումների ժամանակ վրացական կողմն օգնություն 
կցուցաբերի խանին: Ահա թե ինչու Թավրիզի սարդար Սուլեյմանի և Խոյի 
խանի անդրկովկասյան արշավանքի ժամանակ Կարնեցին գնում է Երևան, 
բանակցում Երևանի խանի հետ՝ արքային կրկին հնազանդվելու ու ծառա-
յելու համար, որպեսզի Հերակլ արքան ռազմական աջակցություն ցույց տա 

14 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ (այսուհետև՝ ՄՄ), ձեռագիր Հմր 2803,  
թ. 316բ, տե՛ս նաև Գրիգորյան 1958, 91: 

15 Գրիգորյան 1984, 58-59, Գրիգորյան 1958, 92-93: 
16 Գրիգորյան 1958, 122-123, 125, 127:  
17 Գրիգորյան 1958, 138: 
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խանին: Վերջինս հավանություն է տալիս կաթողիկոսի առաջարկին, պատ-
րաստակամություն հայտնում կրկին հարկատու լինել Վրաստանին18:  

Վրացական կողմը երբեմն հրաժարվում էր ռազմական օգնություն ցու-
ցաբերել իրեն ենթակա Երևանի խանին։ Այդ հանգամանքը կաթողիկոսին 
խիստ անհանգստություն էր պատճառում: Ծանոթներին գրած նամակներում 
կաթողիկոսն ակնարկում է վրացական կողմի դիրքորոշման վերաբերյալ. 
«Եւ վրացին ևս միշտ զոտն ի գետին հարկանէ զխուժադուժ գումարս զօրաց 
ցուցանելով և զհարկս պահանջելով»19, - գրում է Կ. Պոլսի Զաքարիա պատ-
րիարքին: 

 
Հայ-վրացական հարաբերությունները Աղա Մուհամմադ խանի 

անդրկովկասյան արշավանքների շրջանում 
Շուտով սկսվեց Պարսկաստանում Ղաջարների հարստության հիմնա-

դիր Աղա Մուհամադ խանի (1743-1797) անդրկովկասյան արշավանքը: Կար-
նեցու նամակների փոքր ակնարկները վկայում են, որ անհանգստացած կա-
թողիկոսը համակ ուշադրությամբ հետևում էր Աղա Մուհամադի զորքերի 
շարժին: 1791 թ. սեպտեմբերի 22-ին նա ներկայացնում է, որ խանը եկել, բա-
նակ է դրել Թավրիզի մոտ և հպատակեցրել շատերին: Նկարագրում է խանի 
կողմից Խոյի և Արարատյան երկրի բնակիչներին, որոնց մեծ մասը հայեր 
էին, պատճառած վնասների մասին20: 

Երևանի Մահմեդ խանը կրկին օգնություն է խնդրում Հերակլից, որի 
երկյուղից Աղա Մուհամադ խանի համակիցներ Խոյի և Նախիջևանի խաները 
1790 թ. օգոստոսի 29-ին Երևանի բերդի մոտից հեռանում են դեպի Էջմիա-
ծին՝ ճանապարհին հրկիզելով ու ավիրելով բնակավայրերը, քշել-տանելով 
շրջակայքի բնակիչների և Էջմիածնի Մ. Աթոռին պատկանող ընտանի կեն-
դանիների նախիրը: Կաթողիկոսը նկարագրում է հետդարձի ճանապարհին 
նրանց ավերածությունները: Հերակլը ասպատակողների դեմ միայն 130 զին-
վորից բաղկացած զորաջոկատ է ուղարկում: Կարնեցու հույսերը, կապված 
վրացական օգնության հետ, դարձյալ չեն արդարանում: Ավելին, վրացական 
ջոկատի պարենային ապահովման պարտականությունը դրվում է Էջմիածնի 
վրա21:  

18 Աղանեանց 1899, 641: 
19 ՄՄ, ձեռ. Հմր 4538, 27ա: 
20 Գրիգորյան 1958, 141: 
21 Գրիգորյան 1958, 146-147: 
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1794 թ. Աղա Մուհամադ խանը շահ է հռչակվում և մտածում է վերահաս-
տատել պարսկական տիրապետությունը Արևելյան Հայաստանի, Քարթլի-
Կախեթի և պարսկահպատակ մյուս տարածաշրջանների նկատմամբ:  

Կաթողիկոսը, որը մշտապես խրախուսում ու հովանավորում էր ար-
քային՝ ընդդեմ պարսկական արշավանքների, հույսով, որ Վրաստանը զենքի 
ուժով կարող է հնազանդեցնել նրանց, միջնորդի դեր է ստանձնում, իմա-
նալով, որ Հերակլը բանակցությունների մեջ է մտել Երևանի Մահմեդ խանի 
հետ՝ ընդդեմ շահի22: Հերակլին աջակցելու նպատակով Կարնեցին նաև  
կարգադրում է վանքի միջոցներից 100 թուման ուղարկել նրան, իսկ Հե-
րակլի՝ դեպի Ղազախ շարժման լուրն առնելուց հետո կաթողիկոսը կարգա-
դրում է զինվորական ծախսերի համար նրան տալ 1000 ալթմուշլուխ (թուր-
քական ոսկեդրամ)23: 

Կարնեցին, 1794 թ. հունիսին Էդիրնեի (Ադրիանուպոլիս) մահտեսի պա-
րոն Գևորգին նկարագրելով նշված իրադարձությունները, գրում է, որ վրաց 
արքան զորքեր է նախապատրաստում՝ հնարավոր հարձակման առաջն 
առնելու: Նա ակնարկում է, որ Երևանի խանը սկսել է չենթարկվել վրաց թա-
գավորին։ Դրա հետևանքով փոխադարձ անվստահություն է առաջացել, և 
խանը ամրացել է բերդում՝ շրջակայքի բնակչությանը ևս իր մոտ ժողովելով: 
Երևանի խանը կաթողիկոսին հրավիրում է ստեղծված իրավիճակի վերա-
բերյալ խորհրդակցության, իսկ օգնության խնդրանքով մարդ է ուղարկում 
Հերակլ արքայի մոտ: Բայց «Վրացին հանդիմանել էր զնոսա վասն դատարկ 
գնալոյն, ոչ հավատալով խոստման վասն բազմիցս ստելոյն»24: Վրացիները 
բանագնացի միջոցով պահանջում են վճարել իրենց հասանելիք տուրքը՝  
դրա դիմաց խոստանալով դուրս գալ թշնամիների դեմ: Խանը որոշ քանակի 
դրամ է ուղարկում, իսկ հարկի մնացած մասը խոստանում հետագայում 
վճարել, բայց այդպես էլ չի կատարում հարկատուի իր պարտականութ-
յունները:  

Շուտով Սուլեյման սարդարը Խոյի խանի հետ գալիս է Նախիջևան: 
Կրկին խուճապ է սկսվում: Սարդարը մարդ է ուղարկում Երևանի խանի մոտ 
և պատանդներ պահանջում: Խանը պատասխան չի տալիս և կրկին բա-
նագնաց է ուղարկում Վրաստան: Այս անգամ՝ որոշակի ու խիստ պահանջով՝ 
«…կամ մեզ օգնիր և զորք ուղարկիր, և մենք մեր խոստացածը կտանք, կամ 

22 Գրիգորյան 1958, 29: 
23 Գրիգորյան 1984, 28, Գրիգորյան 1958, 156: 
24 ՄՄ, ձեռ. Հմր 4538, թ. 26բ: 
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մի պատասխան տուր»25: Ուշագրավ է վրացական գրաբերի բերած պա-
տասխանը, որը մեջբերում է Կարնեցին. «Իսկ նա (Հերակլ Երկրորդը - Հ.Ա.) 
ոմն ղրկեց թղթով, թէ՝ նա իմ խորհրդեամբն է եկել անդ, և ես ոչ ունեմ 
պատերազմել ընդ նմա, այլ դուք զհարկն իմ լրիւ տա՛ք…»26: Հետագայում 
դարձյալ որքան բանագնացներ են ուղարկում Թիֆլիս՝ Հերակլն անդրդվելի  
է մնում: 

Փաստորեն, վրացական կողմը, առիթն օգտագործելով, փորձում է 
պարսկական արշավանքի դեմ օգնություն ուղարկելու դիմաց ստանալ իրեն 
հասանելիք հարկը: Ավելին, Թիֆլիսի հայ երևելի մելիք Ավետիքի գրած 
նամակից տեղեկանում ենք, որ վրաց արքան փորձել է կաթողիկոսի մի-
ջոցով ներգործել Երևանի խանի վրա՝ ստանալու տարեկան հարկը: Ի պա-
տասխան՝ կաթողիկոսը գրում է, որ խանն անգամ իր հավատարիմների 
խոսքը հաշվի չի առնում, իրեն ինչպե՞ս կլսի. «Ի ձեռս նոցայ է թողուլն և 
վարելն, պահելն և չարչարելն: Ուրեմն օգուտ չկա խոսել այդ մասին»27: 

Խանը, օգնություն չստանալով, նվերներ ու բանագնաց ուղարկեց 
սարդարի մոտ: Կաթողիկոսն իր հերթին Երևանում գտնվելու ընթացքում մի 
վարդապետի միջոցով նամակ է գրում՝ փորձելով մեղմել շահի բարկությունը 
և համոզել չհարձակվել երկրի վրա28: Կարելի է ենթադրել, որ, ամենայն 
հավանականությամբ, կաթողիկոսը նամակը գրել է Երևանի խանի առա-
ջարկով և ցանկությամբ: Այս իրադարձությունների մասին կաթողիկոսը 1794 
հունիսին Կ. Պոլսի մահտեսի Նիկողայոս Եղիազարյանին գրում է. «…իսկ  
մեր որպիսության մասին իմացիր, որ…այժմոյս կարի վրդովեալ գոյ երկիրս 
մեր և մեզ ոչ գոյ հանգստութիւն: Զի թէրահաս տիրողն երկրիս ոչ օգտա-
գիտաբար վարեցեալ, նարդենիս թէ ի վրաց պետէն, և թէ ի շահ կոչեցեալ 
ներքինւոյն կողմանէ զզարհուրելի կասկածանս կրելով, զբնակիչսն երկրիս 
ժողովէ ի բերդն և ամրանալոյ պատրաստութիւն տեսանէ ընդդէմ յառնելոյ 
նոցայ: Որ զմեզ ևս հրաւիրեալ տարաւ յԵրևան քաղաք և անդանօր զխա-
ղաղութիւն խորհուրդ խորհեալ մարդիկ յղեացաք և թուղթ գրեցաք առ վրաց 
պետն և յետ ի յաւուր մնալոյ մեր անդ, դարձաք ի Սուրբ Աթոռս»29:  

Աղա Մուհամադ շահը 1795 թ. հունիսի վերջին 50000 զորքով անցնում 
է Արաքսը և ներխուժում Անդրկովկաս: Նման իրավիճակում Երևանի խանը 

25 ՄՄ, ձեռ. Հմր 4538, թ. 27ա: 
26 ՄՄ, ձեռ. Հմր 4538, թ. 27ա: 
27 ՄՄ ձեռ. Հմր 4538, թ. 33ա: 
28 ՄՄ ձեռ. Հմր 4538, թ. 22բ: 
29 ՄՄ ձեռ. Հմր 4538, թ. 17ա: 
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շտապում է շտկել հարաբերությունները Հերակլի հետ: Որպես միջնորդ՝ 
հերթական անգամ հանդես է գալիս Ղուկաս Կարնեցին, որը ևս գրավոր 
կերպով վրաց արքային խնդրում է հաշտվել խանի հետ30: Սակայն, երբ 
շահի զորավարներ Ալիղուլի և Ջաֆարղուլի խաները հուլիսի վերջին 20000 
զորքով մոտեցան Երևանին և բանակ դրին Չարբախում, Հերակլն ի վի-
ճակի չեղավ օգնության հասնել Երևանի խանին:  

Ալիղուլին պաշարում է Երևանի բերդը, որտեղ փակվել էին Երևանի 
խանն ու նրա կողմից տեղահան արված՝ շրջակա հայկական գյուղերի և 
Երևան քաղաքի բնակչությունը: Ավելի քան մեկ ամիս (35 օր) տևած Երևանի 
պաշարման ընթացքում Երևանն ու ամբողջ երկիրը ենթարկվում են մեծ 
ավերածությունների: 

Ղուկաս Կարնեցին 1795 թ. հուլիսի 27-ին բանագնաց է ուղարկում 
Ալիղուլի խանի մոտ, իսկ հաջորդ օրն ինքն է գնում խանի բանակը՝ բա-
նակցություններ վարելու փրկագնի վերաբերյալ: «Գնաց Ղուկաս կաթուղիկոս 
բազում ընծայիւք ի տեսութիւն նմա և մեծարի ի նմանէ առ երեսս ըստ խո-
րամանկութեան Պարսից…»31: Կարնեցին, 4000 թուման վճարելով խանին, 
փրկագնում է Էջմիածնի Մայր Աթոռը՝ այն ազատելով թալանվելուց, իսկ նրա 
պարիսպների ներսում հավաքվածներին՝ կոտորածից ու գերեվարումից32: 

Կաթողիկոսի նմանօրինակ քայլը վկայում է, որ նա այլևս հույսեր չէր 
կապում վրացական կողմի օգնության հետ, քանի որ Հերակլ արքան չկա-
րողացավ օգնության հասնել Երևանի խանին: 

 
 
Հայ-վրացական տնտեսական հարաբերությունները Ղուկաս Կար-

նեցու օրոք 
Կաթողիկոսի օրոք հայ-վրացական կապերն արտահայտվում էին նաև 

տնտեսական հարաբերություններով: Նամակներից տեղեկանում ենք, որ  
Հերակլն ու արքայական ընտանիքի մյուս անդամները հաճախ դիմում են 
Ղուկասին՝ հեռավոր վայրեր մեկնող կամ էլ փորձանքի հանդիպած անձանց 
ժողովարարական թղթեր տալու խնդրանքով33: Այսպես, Գեորգի արքայորդու 

30 Գրիգորյան 1958, 158-159: 
31 Կռունկ հայոց աշխարհին 1862, Թիֆլիս, թիւ Դ, 284: 
32 Լեո 1973, 387:  
33 1793 թ. Հերակլն անգամ Ս. Հակոբի բուժիչ ջրից է խնդրել կաթողիկոսից, որն ուղարկել է այն: 

Տե՛ս Աղանեանց 1899, 607: 1798 թ. ժանտախտի ժամանակ Գեորգի արքայի խնդրանքով Կարնեցին 
Թիֆլիս է ուղարկում Սուրբ Գեղարդը՝ պայքարելու տարածված մահտարաժամի դեմ: Կաթողիկոսի 
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խնդրանքով 1782 թ. նա ժողովարարության թուղթ է տալիս վրաց քահանա 
Զաքարիային34:  

Կաթողիկոսը, հիմնականում ընդառաջելով նրանց խնդրանքներին, 
երբեմն էլ ստիպված էր լինում մերժել: 1782 թ. մայիսին Գեորգի արքայոր-
դուն նա հայտնում է, որ նրա խնդրանքով ինքը սոցիալ-տնտեսական ծանր 
վիճակում հայտնված հոգևոր և աշխարհական անձանց տվել է ժողովարա-
րական թղթեր, բայց անհրաժեշտ է դրանց թիվը սահմանափակել, որով-
հետև «ի յաճախութենէն լիցի զզուումն ժողովրդեանն և թուղթն մեր ամենևին 
ընդունայն լինելոց է»35:  

Կարնեցին 1794 թ. նոյեմբերի 23-ին Հերակլի թոռ Դավիթ Միրզային 
գրում է, որ ինքը չի կարող ժողովարարական թուղթ տալ նրա ուղարկած 
Պետրոս քահանային, որ վերջինս ուխտի գնա Երուսաղեմ, որովհետև ծայ-
րահեղ աղքատության մեջ գտնվող ժողովուրդը դժգոհել է36: Պատճառն այն 
էր, որ վերջերս էր նման թուղթ տրվել երկու վրացի քահանայի: «..Մերայինքն 
ամենայն ի յաղքատութենէ և ի դառնութեանց ժամանակիս նեղեալ գոլով՝ 
գրեթէ յերես են ելեալ, որոց աւելորդ հրաման հրամայելն վնաս բերէ, քան թէ 
օգուտ»37, - գրում է Կարնեցին Դավթին՝ փորձելով հակասություն չսերմանել 
հայ բնակչության ու վրացական պետության միջև: Կաթողիկոսի նմանօրի-
նակ քայլը Վ. Գրիգորյանը մեկնաբանում է այն բանով, որ Ղուկասը վախե-
նում էր ժողովրդական զայրույթից: 

Ղուկաս Կարնեցու խնդրանքով Հերակլ թագավորը հաճախ միջամտում 
էր վրացահպատակ հայկական տարածքներում ծայր առած եկեղեցական  
վեճերին, այդ թվում՝ Մայր Աթոռի հասանելիք տուրքի շուրջ, հալածում էր 
վրացահայերի մեջ կաթոլիկություն տարածողներին38 (հայտնի է, որ կաթո-
ղիկոսն արքային խնդրել է լուծում տալ Հաղարծնի վանքի և հաղպատցիների 
միջև ծագած թեմական պատկանելության վեճին39): 

ջանքերը՝ վերադարձնելու Գեղարդը, որն ութ ամիս այնտեղ էր, իզուր են անցնում: Կաթողիկոսը 
1799 թ. օգոստոսին գրում է արքային, որ հարյուրավոր ուխտավորներ, գալով Էջմիածին, 
ցանկություն են հայտնում տեսնել հրաշագործ Գեղարդը և խնդրում է Թիֆլիսում գտնվող 
Հովհաննես վարդապետի միջոցով այն վերադարձնել: Տե՛ս Աղանեանց 1899, 679, Լեո 1973, 
424: 

34 Աղանեանց 1899, 344:  
35 Աղանեանց 1899, 642-643, Գրիգորյան 1958, 62, Գրիգորյան 1984, 302: 
36 Աղանեանց 1899, 642-643, Գրիգորյան 1958, 62: 
37 Աղանեանց 1899, 643:  
38 Գրիգորյան 1984, 66: 
39 Աղանեանց 1899, 389:  
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Վրացական արքունիքն իր հերթին հաճախ դիմում էր կաթողիկոսին՝ իր 
երկրում հայկական եկեղեցիների առաջնորդների նշանակման հարցով: 
Կաթողիկոսը քաջ գիտակցում էր, որ այդ խնդրանքները բխում էին վրա-
ցական կողմի շահերից՝ հայկական եկեղեցիներում իրենց ձեռնտու և են-
թակա գործիչներ նշանակելու տեսանկյունից:  

Կարնեցին 1792 թ. հուլիսին գրությամբ փորձում է մերժել Գեորգի ար-
քայորդու խնդրանքը՝ Հաղպատի միաբան Դավթին եպիսկոպոս ձեռնադրելու 
և վանքի հոգևոր առաջնորդ նշանակելու վերաբերյալ, պատճառաբանելով,  
որ վերջինս չունի թեմ և վիճակ: Սակայն խնդրանքը կրկնվելու պատճառով 
ստիպված է լինում ձեռնադրել՝ Դավթին պատվիրելով համեստությամբ և խա-
ղաղությամբ կառավարել թեմը և վանքի շինության համար հոգ տանել: Սա-
կայն լեզգիների արշավանքներից հետո Դավիթը, վանքը լքելով, գնում է Թիֆ-
լիս: Վանքը մնում է ամայի ու անբարեկարգ: Կաթողիկոսը, տեղի հայ բնակչու-
թյունից Դավթի վերաբերյալ բազմաթիվ գանգատաթղթեր ստանալով, Թիֆ-
լիսի հոգևոր առաջնորդ Պետրոս վարդապետին և տեղի հայ երևելիներին 
ուղղած պատասխան-նամակում գրում է, որ Դավթին չընդունելու դեպքում 
նրանք պետք է այդ մասին գրեն արքայորդի Գեորգիին40: Կաթողիկոսը Դավ-
թի արարքների մասին ցավով արձանագրում է. «Բազում ամայացածներն նո-
րից շինեցին, իսկ նա վանքի այլոց շինած փայտակերտսն ևս քանդել բերել է 
այդտեղ որջ հաստատել իր համար և վանքն ամայի թողել»41: Սակայն, անսա-
լով արքայի միջնորդությանը, կաթողիկոսն ստիպված է լինում Դավթին վերա-
հաստատել վանքի առաջնորդի պաշտոնում, իսկ Հերակլին խնդրում է հրա-
մայել Հաղպատի գյուղացիներին վերադառնալ գյուղ և վերանորոգել վանքը42: 
Հետագայում՝ 1799 թ., Գեորգի արքան (1798-1801) ինքն է կաթողիկոսին 
խնդրում Գանձասարի Սարգիս եպիսկոպոսին կարգել Հաղպատի վանքի 
առաջնորդ:  

Կաթողիկոսը հաճախակի էր դիմում վրաց արքաներին՝ վրացահպատակ 
հայկական տարածքների՝ Ս. Աթոռին պատկանող գույքի վերաբերյալ 
հարցերով: 1799 թ. սեպտեմբերի 17-ին նա Գեորգի արքային խնդրում է 
անժառանգ մահացած էջմիածնապատկան ճորտ Դավթի տունը, որը այլոց 

40 ՄՄ, ձեռ. Հմր 4449, թ. 31ա, 31բ-32ա:  
41 Աղանեանց 1899, 581:  
42 Աղանեանց 1899, 589-590: 
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ձեռքն էր ընկել, հանձնել Ս. Աթոռին, ինչպես վրացական երկրի օրենքն է 
սահմանում43:  

 
Եզրակացություններ 
Այսպիսով, Ղուկաս Կարնեցին ձգտում էր բարիդրացիական հարա-

բերություններ պահպանել վրացական պետության հետ՝ հաշվի առնելով, որ 
Հերակլ Երկրորդը, որպես պետականություն ունեցող երկրի ղեկավար, ի 
զորու էր պայքարելու պարսկական արշավանքների դեմ: Հայ ժողովրդի 
նկատմամբ կեղեքումները, երկրի ավերածությունն ու կողոպուտը կանխելու 
համար կաթողիկոսը ստիպված էր միջնորդի ու հաշտարարի դեր կատարել, 
մի կողմից, Երևանի խանի ու վրացական արքունիքի, մյուս կողմից, վերջինիս  
ու մահմեդական տարբեր տիրողների միջև: Ինչպես տեսանք, Երևանի խանի 
և Վրաստանի միջև հաշտության կայացման գործում իր դերը կատարել է նաև 
հայոց կաթողիկոսը: Բացի այդ, հայ-վրացական քաղաքական և տնտեսա-
կան ամուր հարաբերությունները հնարավորություն էին տալիս վերահսկելու 
Վրաստանում և վրացահպատակ հայկական տարածքներում գտնվող եկե-
ղեցիների և տեղի հայերի հոգևոր կյանքը: 

Մյուս կողմից, հայոց կաթողիկոսը հնարավորություն ուներ օգնելու վրա-
ցիներին տնտեսական, հոգևոր և այլ կարևոր հարցերում: Ուստի վրացա-
կան պետության ղեկավարներն իրենց հերթին ձգտում էին բարեկամական 
հարաբերություններ պահպանել հայերի հոգևոր առաջնորդի հետ: Վրաց 
արքունիքի ու հայոց կաթողիկոսի բարեկամությունն արտահայտվում էր նաև 
նվերների, տարբեր ապրանքների փոխանակմամբ44:  

 
Գրականություն 
Կռունկ հայոց աշխարհին 1862, Թիֆլիս, թիւ Դ, էջ 284: 
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ, ձեռագիր Հմր 2803, Հմր 4449, Հմր 

4538: 
Գրիգորյան Վ. 1984, Դիվան հայոց պատմության, հ. Ա, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 

596 էջ: 
Գրիգորյան Վ. 1958, Երևանի խանությունը XVIII դարի վերջում, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ 

հրատ., 226 էջ: 
Աղանեանց Գ. 1899, Դիւան հայոց պատմութեան, Դ, Թիֆլիս, տպ. Տ. Ռօտինեանցի, 

683 էջ: 
Լեո 1973, Հայոց պատմություն, հ. 3, Երևան, «Հայաստան», 638 էջ:  

43 Աղանեանց 1899, 683-684:  
44 Աղանեանց 1899, 391, Գրիգորյան 1984, 66, 132, 139, 250: 
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ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՂՈՒԿԱՍ ԿԱՐՆԵՑՈՒ 
ՀՈՎՎԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՔ (XVIII Դ. ՎԵՐՋ) 

 
Հասմիկ Ամիրջանյան 

 
Ամփոփում 

 
Մեծ է Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Ղուկաս Կարնեցու (1780-1799) դերն ու 

ներդրումը հայ-վրացական քաղաքական հարաբերություներում, ինչպես նաև Թիֆ-
լիսում և Վրաստանի այլ տարածքներում XVIII դ. վերջին բնակվող հայերի հոգևոր 
կյանքում: Քաղաքական ու հոգևոր գործիչը թուրք-պարսկական տիրապետության 
դեմ հայ ազգային-ազատագրական պայքարում վրաց թագավոր Հերակլ Երկրորդի 
կառավարման շրջանում մեծ նշանակություն էր տալիս վրացական թագավորության 
դերին: Ուստի, պահպանելով բարեկամական հարաբերություններ վրաց թագավորի, 
քաղաքական ու հոգևոր բարձրաստիճանավորների հետ, վերջիններին հղում էր բազ-
մաթիվ նամակներ ու զեկույցներ: Կամենալով պահպանել իր ազդեցությունը պարսիկ 
խաների նկատմամբ՝ Հերակլն իր հերթին հաճախ էր օգնության դիմում կաթողի-
կոսին: Կարնեցին, վրացական թագավորի հետ քննարկելով պարսկական տիրապե-
տությունից Հայաստանի և Վրաստանի ազատագրության վերաբերյալ հարցերը, 
ինքնըստինքյան նպաստում էր հայ-վրացական քաղաքական հարաբերությունների 
զարգացմանը: Նա նաև կանոնակարգում էր վրացահայերի վարչական ու հոգևոր 
գործերը՝ դրանով իսկ նպաստելով ոչ միայն վիրահայոց թեմի բարեկարգմանը, այլև 
հայ-վրացական հոգևոր հարաբերությունների զարգացմանը: 

Բանալի բառեր՝ քաղաքական հարաբերություններ, Հաղպատ, կրոնական, 
եկեղեցի, հոգևոր-վարչական, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս, Էջմիածին: 

 

АРМЯНО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ КАТОЛИКОСЕ ГУКАСЕ  
КАРНЕЦИ (КОНЕЦ XVIII В.) 

 
Асмик Амирджанян 

 
Резюме 

 
Велика роль армянского католикоса Гукаса Карнеци (1780-1799) в ста-

новлении армяно-грузинских политических отношений, а также в духовной 
жизни армян Грузии в конце XVIII в. Армянский духовный лидер придавал 
огромное значение роли грузинского царя Иераклия Второго в националь-
но-освободительной борьбе армян, направленной против турецко-персид-
ского господства. Поддерживая дружественные отношения с грузинским 
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царем, с высокопоставленными грузинскими политическими и духовными 
деятелями, он обращался к ним за помощью. В свою очередь Иераклий Вто-
рой, стремясь сохранить свое влияние в отношении персидских ханов, в то 
же время часто оказывал содействие католикосу Карнеци. Обсуждая с Ие-
раклием Вторым вопросы освобождения Армении и Грузии от персидского 
господства, Гукас Карнеци способствовал тем самым развитию армяно-гру-
зинских политических отношений. Он также занимался упорядочиванием 
административных и религиозно-духовных вопросов грузинских армян, что 
в целом способствовало развитию армяно-грузинских отношений. 

Ключевые слова ‒ политические отношения, Ахпат, религиозный, церковь, 
духовно-административный, Католикос Всех Армян, Эчмиадзин.  

 
ARMENIAN-GEORGIAN RELATIONS DURING THE REIGN OF CATHOLICOS 

 GHUKAS KARNECI (THE END OF THE 18TH CENTURY) 
 

Hasmik Amirjanyan 
 

Abstract 
 

One of the main activities of Ghukas Karneci (1780-1799) was the inclading in the 
Armenian-Georgian politic relations and in improving the spiritual life of Armenian people 
in Tiflis and other settelments of Georgia. 

The article describes activities of Ghukas Karneci, his impotant role and contribution 
in the Armenian-Georgian political relations. He also organized the spiritual life of Arme-
nian people in Tiflis and other settelments of Georgia.  

The Catholicos, during the national liberation struggle of Armenia from the Persian 
yoke аt the time of the King Herakli, gave also a great importance to the Georgian King-
dom. For this purpose, maintaining friendly relations with the Georgian Kings and the 
guides of the military and spiritual department, Karneci sent a lot of reports and letters to 
them. Gh. Karneci discussed the question of the liberation of Armenia and Georgia from 
the Turkish-Persian yoke, contributed comprehensively to the Armenian-Georgia political 
relations. One of the main activites of Karneci was the administrative regulations of Geor-
gian eparchy of Armenian Church, increasing and strengthening the Armenian-Georgian 
spiritual relations.  

Key words ‒ political relations, Haghpat, religions, Church, religious-administrative 
connections, Catholicos of All Armenians, Echmiadzin.  
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Ներածություն 
Մավազի Խաթուն վարչաքաղաքական միավորը1 1590 թ. Երևանի վի-

լայեթի ընդարձակ հարկամատյանի2 (աշխարհագիր մատյան) մաս է կազ-
մել: Այն օսմանյան տիրապետության տակ է անցել XVI դ. վերջերին Սեֆյան 
Իրանի դեմ մղած պատերազմում (1579-1590 թթ.) Օսմանյան կայսրության 
տարած հաղթանակի հետևանքով3, որից հետո Բարձր Դուռը գրավյալ նոր 
տարածքում ավարտին է հասցրել աշխարհագիր մատյանի գրանցման աշ-
խատանքները: 

1590 թ. Երևանի վիլայեթի օսմանյան հարկամատյանի քննության շնոր-
հիվ կարելի է նշել, որ Մավազի Խաթունը պատկանել է Նախիջևան վարչա-
քաղաքական միավորին4, որն էլ իր հերթին, բացի վերջինից, ընդգրկել է 
համանուն Նախիջևան քաղաքն ու նրան պատկանող գյուղերը, ինչպես նաև 
Մելիք Արսլանլուի, Ղարաբաղի, Դարաշամբի, Դարաշահբուզի և Բազար-
չայի շրջանները5: Օսմանյան իշխանությունները դրանք բոլորն էլ դիտարկել 
են որպես նահիեներ՝ գյուղախմբեր: Հարկ է նշել, որ արդեն լույս է տեսել 
Դարաշամբի 1590 թ. օսմանյան հարկացուցակի ուսումնասիրությունը6: 

Ուշագրավ է, որ Ղևոնդ Ալիշանը «Սիսական» աշխատության մեջ Մա-
վազի Խաթունը նույնպես Նախիջևան գավառի մաս է դիտարկել7՝ տեղան-
քին տալով հետևյալ բնորոշումը. «Գեղեցիկ և լեռնաձոր մասն բուն գաւառին 

1 Գտնվել է պատմական Ճահուկ գավառում, համանուն գետի ավազանում: Համապատասխա-
նում է Հին Սյունիք աշխարհի Ճահուկ գավառի կենտրոնական շրջանին, հմմտ․ Հայաստանի և հա-
րակից շրջանների տեղանունների բառարան 1991, 710: 

2 COA, 1-394. 
3 Զուլալյան 1980, 52: 
4 COA, 96. 
5 COA, 96։ 
6 Միրզաբեկյան 2021:  
7 Ալիշան 1893, 480: 
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Ճահկոյ, որ արդ ՄԱԻԱԶԻ ԽԱԹՈՒՆ կոչի, սակաւս երեւեցուցանէ շէնս, աւերա-
ծու ձեռաց և ոտից հանդիպեալ, որպես թուի, ի յետին դարս»8: 

Նա, Մավազի Խաթունի նկարագրության մեջ կողմնորոշիչ համարելով 
Ճահուկ գետը, ավելացնում է. «Միջին կամ բուն առաջք գետոյն Ճահկոյ 
զուգի ի բազում՝ աղբերաց և վտակաց իջելոց ի գոգաձև լեռնոտանց Վայոց 
ձորոյ»9։ Իսկ պատմաբան Արգամ Այվազյանը Մավազի Խաթունը (Մավազի 
անվամբ) տեղորոշում է Ճահուկ գավառի10 հյուսիսարևմտյան մասում11: 

Ինչ վերաբերում է Մավազի Խաթունի` խնդրո առարկա օսմանյան հար-
կացուցակին12, ապա դրա քննությանը ցայսօր չեն անդրադարձել ոչ միայն 
Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս: Մավազի Խաթունի 1590 թ. 
օսմանյան հարկացուցակը (նկ.) տվյալ նահիեի ուսումնասիրության տե-
սանկյունից կարևոր սկզբնաղբյուր է, որի միջոցով կարելի է մեծ ճշգրտու-
թյամբ լուծել մի քանի խնդիր: Նախ և առաջ՝ նպատակ ունենք պարզել 
վերոնշյալ նահիեի բնակավայրերը, դրանց տեղադրությունը։ Մեծ կարևո-
րություն ունի նահիեի ժողովրդագրական պատկերի, էթնիկ կազմի, ինչպես 
նաև սոցիալ-տնտեսական վիճակի ուսումնասիրությունը:  

 
Գյուղերն ու դրանց տեղադրության հարցը 
1590 թ. օսմանյան հարկացուցակում Մավազի Խաթունը բաղկացած է 

եղել ութ գյուղից. դրանք էին Լուվբինը, Սուլթանբեկը, Աղխաչը, Օղբինը, 
Գորադիզը, Դիգինը, Իթղռանն ու Ալմալըքը: Ի հավելումն այդ բնակավայրե-
րի՝ հիշյալ նահիեում արձանագրվել է երկու մազրա13՝ Այդաշն ու Ղըզըլջան: 
Ըստ հարկացուցակի քննության՝ դրանցից առաջինը պատկանել է Դիգի-
նին, իսկ մյուսը՝ Օղբինին14: 

Գյուղանունների վերհանման շնորհիվ կարելի է պարզել դրանց տե-
ղադրությունն ու աշխարհագրական դիրքը: Այսպես, օրինակ՝ Սուլթանբեկը, 
որը հայտնի է Սուլթանբիգ, Սուլթանբեգ, Սուլթանբեյ, Սուլթանբայ, Սուլթան-

8 Ալիշան 1893, 488: 
9 Ալիշան 1893, 488: 
10 Գավառի տարածքն ընդգրկում է այժմյան Շահբուզի շրջանը, հմմտ. Այվազյան 2017, 23: 
11 Այվազյան 1995, 42: 
12 COA, 132-133. 
13 Գյուղատնտեսական աշխատանքի ընդարձակ հողատարածք, որտեղ մարդիկ բնակություն 

չէին հաստատում: Ünal 1989, 92. 
14 COA, 132-133. 
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բեգլո և այլ նույնանման անվանումներով, համապատասխանում է ներկայիս 
Բարձրունի գյուղին15, Աղխաչը՝ ներկայիս Արտավանին16: 

Օղբինը, որը հանդիպում է Հողբին, Ողբեն, Ողբին, Օգբուն, Օղբի, Օղ-
բուն, Օղպին, Օղպուն և համանման այլ տարբերակներով, գտնվել է ներ-
կայիս Վայք քաղաքից 16 կմ հարավ-արևմուտք, այն է՝ Խնձորուտ գյուղից 
հյուսիս-արևմուտք, Նախիջևան գետի աջակողմյան Ճահուկ վտակի վերնա-
գավառում: Այն ունեցել է բարձրադիր տեղանք17: 

Գորադիզը հայտնի է նաև Հորադիս, Հորադիզ, Գերադիզ, Խոռադիզ, 
Ղորադիս, Քյոռադիս, Օրադիս և այլ անվանումներով, գտնվում էր Վայքից 
12 կմ դեպի հարավ-արևելք, բարձրադիր տեղանքում: Գյուղը նույնացնում 
են պատմական Սյունիք աշխարհի Վայոց ձոր գավառի Կորոտյունք, ոմանք՝ 
Ճահուկ գավառի Խոռատունիք18, իսկ մյուսներն էլ՝ Հողոցիմ գյուղերի հետ: 
1970-ականներին ապաբնակեցվել է և միացվել՝ Զառիթափի անասնապա-
հական և ծխախոտագործական պետական տնտեսությանը19: Ամենայն հա-
վանականությամբ, գյուղը գտնվում էր ներկայիս Մարտիրոս բնակավայրից 
հյուսիս՝ Նախիջևանի սահմանի ուղղությամբ: 

Դիգին գյուղը, որը շատ հաճախ հանդիպում է Դիգին-Ալմալու, Դիգին-
Էլմասը անվանումներով, Նախիջևան գետի աջակողմյան վտակ Ճահուկի 
վերին հոսանքի աջ կողմում էր, Օղբին գյուղից շուրջ 4 կմ դեպի հարավ-
արևելք: Գյուղը հաճախ հանդես է եկել որպես «Դիգին-Ալմալու» անվանու-
մով, քանի որ մոտ էր Խնձորուտ՝ Ալմալու գյուղին20: 

Իթղռանը, որը մեծավ մասամբ հայտնի է Ամարաթ, Գյուլիստան, 
Իթղռան-Լեվիս անվանումներով, գտնվել է Վայքից 17 կմ հարավ-արևմուտ-
քում՝ Ճահուկ գետի վերին հոսանքի ձախակողմյան վտակի ափին՝ Վայոց 
ձորի լեռների բարձրադիր լանջին: Խորհրդային Միության տարիներին 
գյուղի մոտով է անցել Վայք-Նախիջևան ճանապարհը: Իթղռանը, 1935 թ. 
վերանվանվելով Գյուլիստան, միավորվել է Խնձորուտի կոլտնտեսությանը21: 

15 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1998, 701-702: 
16 Ղևոնդ Ալիշանը ենթադրաբար նույնացրել է պատմական Սյունիք աշխարհի Վայոց ձոր գա-

վառի Աղբերխաչ գյուղի հետ, հմմտ. Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 
1986, 179:  

17 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 2001, 476: 
18 Ալիշան 1893, 488: 
19 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1991, 449: 
20 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1988, 103: 
21 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1986, 910: 
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Ալմալըք կամ Ալմալու, Էլմալըք բնակավայրը համապատասխանում է 
ներկայիս Խնձորուտ գյուղին22: 

Վերոնշյալ հարկամատյանում, ըստ հերթականության, առաջինը ար-
ձանագրված Լուվբինի մասին տեղեկությունները խիստ սակավ են: Գյուղա-
նունը հիշատակվում է «Սիսական» աշխատությունում, որտեղ հեղինակը 
գյուղը նույնացրել է Ճանիքենդի հետ։ Նա, այդ բնակավայրը համարելով Մա-
վազի Խաթունի շրջանի գյուղերից23, գրում է. «զՃանիքէնտ, որ և Լիւպին»24: 
Կարծում ենք՝ Ալիշանի նշած այդ գյուղանունները նույնական են օսմանյան 
հարկացուցակում առկա Լուվբին բնակավայրի հետ: Այդ մասին է վկայում 
նաև Ճանիքենդի տեղադրությունը: 

Ճանիքենդը, որը հայտնի է Ջանիքենդ, Ջանի, Ճանի, Ճանիքենտ, 
Ճանի, Լյուբին անվանումներով, գտնվել է Նախիջևան գետի ձախակողմյան 
Ճահուկ վտակի ստորին հոսանքի ձախ կողմում, բարձրադիր վայրում25: 
Բացի այդ, Ալիշանը, նկարագրելով Ճահուկը, նշում է նաև Ազնաբերդ  
լեռը26, որի ձախ մասում և արևելքում ընկած էր ավերակ Ճան կամ Ճանի27 
գյուղը28: Այդպիսով, Լուվբինը նույնպես գտնվել է ներկայիս Վայոց ձորի 
սահմանագլխին` Մավազի Խաթունի մյուս գյուղերի հարևանությամբ, սա-
կայն, ամենայն հավանականությամբ, ներկայիս Նախիջևանի սահմաննե-
րում` Շահբուզի հյուսիսարևմտյան մասում: 

 
Ժողովրդագրական պատկերն ու սոցիալ-տնտեսական վիճակը 
1590 թ. դրությամբ՝ Մավազի Խաթունի ութ գյուղերից միայն Լուվբինն 

ու Սուլթանբեկն էին բնակեցված. մյուսները զուրկ էին բնակչությունից: 
Լուվբինում ապրել է 14, իսկ Սուլթանբեկում՝ 10 հարկատու: Հատկանշական  
է, որ դրանցից ոչ մեկում ամուրիներ չկային, և այդ փաստը վկայում է այն 
մասին, որ նահիեում բնակվել է ընդամենը 24 ընտանիք: Դատելով հարկա-
տուների անձնանունների քննությունից՝ նրանք բոլորն էլ եղել են հայազգի29: 

22 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1986, 910: 
23 Ալիշան 1893, 480: 
24 Ալիշան 1893, 488: 
25 Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1998, 386: 
26 Կա նաև համանուն գյուղ: Այն հին հայկական գյուղերից է՝ փռված Վայքի լեռնաշղթայի հարա-

վային ստորոտում, Նախիջևան քաղաքից 32 կմ հյուսիս-արևմուտք, հմմտ. Այվազյան 2017, 266: 
Բնականաբար, Ազնաբերդ լեռը պետք է գտնվեր համանուն գյուղի շրջակայքում: 

27 Ճանիքենդ գյուղը, Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան 1998, 386-387: 
28 Ալիշան 1893, 889: 
29 Օսմանյան ընդարձակ հարկամատյաններում տեղի բնակչությունը բաժանվում էր մահմեդա-

կանների և ոչ մահմեդականների՝ անհավատների միջև: Սկզբում գրանցում էին մահմեդական, 
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Մավազի Խաթունի օսմանյան հարկացուցակի ուսումնասիրության 
շնորհիվ կարելի է ճշգրիտ պատկերացում կազմել տվյալ ժամանակահատ-
վածում նահիեի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին: Կարևոր է ոչ միայն 
հարկերի և դրանց անվանումների լուսաբանումը, այլև դրանց դիմաց սահ-
մանված հարկադրույքների վերհանումը: 

Օսմանյան իշխանությունները Լուվբին և Սուլթանբեկ գյուղերում տուր-
քեր են սահմանել իսփենջի30, դյոնումի31, ցորենի, գարու, կորեկի, սիսեռի, 
ոսպի, քավերսի (՞)32, բամբակի, փեթակի, բանջարանոցի, խոտի, յաթաքի33, 
ձմեռակացի, ոչխարների, դաշթիբանիի34 և հողի թափուի35, խարիջինի36, 
բադհավայի37 և հարսնության38 հարկերի դիմաց39: Նշենք, որ ընթացիկ 
հարկերի ճնշող մեծամասնությունը երկու գյուղում էլ եղել է: 

Բացի դրանից, Մավազի Խաթունում ընդհանուր առմամբ արձանա-
գրվել է նաև 5 ջրաղաց, որոնցից միայն մեկն է եղել բնակեցված գյուղերից 
մեկում. այն արձանագրվել է Սուլթանբեկում՝ պատկանելով տեղի բնակիչ-

այնուհետև այլ դավանանքի ներկայացուցիչներին: Վերջիններիս համար օսմանյան իշխանություն-
ներն օգտագործում էին  - «գյաբռան» եզրույթը:  

30 Օսմանյան իշխանությունները «իսփենջ» - -ը գանձում էին քրիստոնյա արական սեռի 
հարկատուներից՝ հիմնականում անկախ սոցիալական կարգավիճակից: Այդ հարկը հանդիպում է 
օսմանյան ամենահին հարկամատյաններում: Իսփենջը որոշ տեղերում համարժեք էր մահմեդա-
կաններից գանձվող հողային հարկերից չիֆթին և բեննաքին, հմմտ. Ünal 1989, 132: 

31 «Դյոնումը» - -ը հողային հարկերից է, որը վճարվում էր ըստ օսմանյան չափման միա-
վորի՝ դյոնումի: 1 դյոնումը լայնությամբ և երկարությամբ 40 քայլ է կազմել, հմմտ. Օսմանյան օրենք-
ները Արևմտյան Հայաստանում 1964, 131.  

32 Դեռևս չենք պարզել այդ հարկի նշանակությունը: 
33 «Յաթաքի հարկը» -  գանձվել է այն դեպքում, երբ անասունների հոտը կարող էր 

արածել մեկ այլ սեփականատիրոջ տարածքում: Այն կգանձվեր, եթե հոտը մնար օտար տարածքում 
երեք օրից ավելի, հմմտ. Çağatay 1947, 510: 

34 Այն ենթադրել է դաշտապահության հարկ: Որպես տուգանք, գանձվում էր այն ժամանակ, երբ 
գյուղացու անասունը մտնում էր որևէ այլ տարածք և վնաս պատճառում, հմմտ. Օսմանյան օրենք-
ները Արևմտյան Հայաստանում 1964, 130, Ünal 1999, 129: 

35 Հողային հարկի տեսակներից էր, որը ֆեոդալին վճարվում էր մեկ անգամ: Սովորաբար օս-
մանյան հարկամատյաններում այն արձանագրել են դաշտապահության հարկի հետ միասին,  
հմմտ. Turan 2012, 105-106:  

36 «Խարիջինի տուրքը» - -ը բնորոշել է հարկացուցակների գրանցման ժամանակ 
պաշտոնյաների աչքից վրիպած կամ ի հայտ եկող ավելացումները, որոնք չեն արձանագրվել հար-
կամատյաններում: Այս հարկը կիրառվել է ինչպես հողատարածքների, այնպես էլ բնակիչների պա-
րագայում, հմմտ. İncalcık 1987, 25: 

37 Ֆեոդալի օգտին գանձվող տուգանքների և հարկի ընդհանուր անվանումն է, հմմտ. Օսման-
յան օրենքները Արևմտյան Հայաստանում, 129: 

38 Երիտասարդ աղջկա կամ այրի կնոջ ամուսնության հարկ, որը տրվում էր ֆեոդալին: Երիտա-
սարդ աղջկա ամուսնության պարագայում սովորաբար վճարվում էր 60 աքչե այն ֆեոդալին, որի 
իրավասության տակ էր գտնվում: Իսկ այրի կնոջ դեպքում վճարվում էր 30 աքչե այն ֆեոդալին, 
որին պատկանող տիրույթ էր հարս գնում նա, հմմտ. Ünal 1989, 150: 

39 COA, 132. 
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ներից Ղազարի որդի Թարխանին40: Չորս ջրաղացներից երկուսը գտնվել 
են Իթռղան գյուղում, իսկ մյուսը երկուսը՝ Էլմալըքում: Ընդ որում՝ Էլմալըքի 
ջրացաղներից մեկը չի գործել: Հատկանշական է, որ օսմանյան հարկա-
ցուցակում առկա հիշատակությունների համաձայն՝ չբնակեցված գյուղերի 
բոլոր ջրաղացները պատկանել են ոմն Քավադ Չավուշի41: 

Մավազի Խաթունի հարկերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ բնա-
կեցված գյուղերի տնտեսության զարգացման համար առանցքային դեր է 
ունեցել ցորենի մշակությունը: Երկու գյուղում էլ ցորենի մշակության դիմաց 
արձանագրվել է ամենաբարձր դրույքաչափը: Այսպես, օրինակ՝ Լուվբինում 
օսմանյան իշխանությունները 600 քիլե42 ցորեն բերքի դիմաց սահմանել են 
4800 աքչե43, իսկ Սուլթանբեկում ցորենի մշակությունը կազմել է փոքր-ինչ 
պակաս՝ 500 քիլե, և դրա դիմաց արձանագրվել է 4000 աքչե: Հիմք ըն-
դունելով օսմանյան կշռի միավորը և կարևորելով քիլե-կիլոգրամ համա-
դրությունը՝ կարող ենք նշել, որ Լուվբինում 1590 թ. տարեկան մշակվել է 
շուրջ 15,394 կգ ցորեն, իսկ Սուլթանբեկում՝ 12,830 կգ: 

Սուլթանբեկում ցորենի տարածվածությանը մի փոքր զիջում էր գարու 
մշակությանը: Այնտեղ 400 քիլեի դիմաց 2400 աքչե էր սահմանված, իսկ 
Լուվբինում գյուղացիները մշակում էին ընդամենը 100 քիլե, որից պետք է 
գանձվեր 600 աքչե: Այսինքն, Սուլթանբեկում մշակվել է շուրջ 10,262, իսկ 
Լուվբինում` մոտավորապես 2,565 կգ ցորեն: Մյուս բոլոր մշակաբույսերը՝ 
հատկապես ոսպը, սիսեռը, կորեկը, աչքի չեն ընկել մեծ տարածվածութ-
յամբ, հետևաբար նրանց դիմաց սահմանված դրույքաչափերն էլ բարձր 
չէին: Այսպես, օրինակ, Լուվբինում 5 քիլե ոսպից գանձել են 40 աքչե, 20 
քիլե կորեկից՝ 120 աքչե, իսկ երկու գյուղերում 10 քիլե սիսեռից՝ 80 աքչե44: 
Ենթադրաբար՝ դրանց դեպքում նույնպես կիրառվել է կշռի չափման տրա-
մաբանությունը, ինչպես, օրինակ, ցորենի պարագայում: 

Լուվբին և Սուլթանբեկ գյուղերում որոշ հարկեր, ըստ մեկական քիլեի, 
ունեցել են հստակ սահմանված արժեքներ: Հարկացուցակի քննությունից 
պարզ է դառնում, որ ցորենի, ոսպի, սիսեռի յուրաքանչյուր քիլե հավասար  

40 COA, 132. 
41 COA, 133. 
42 Կշռի չափման միավոր, Օսմանյան կայսրությունում այն հիմնականում հաշվվել է ըստ «Ստամ-

բուլի քիլե»-ի։ Յուրանքանչյուր քիլե հավասար է եղել 25,656 կգ-ի, հմմտ. Ünal 1989, 101, 102, Hinz 
1990, 51: 

43 Օսմանյան դրամական միավոր: Աքչեն հավասար էր մեկ քառորդ դիրհեմ արծաթի, իսկ դիր-
հեմը կազմում էր 3,06 գրամ, հմմտ. Օսմանյան օրենքները Արևմտյան Հայաստանում 1964, 128: 

44 COA, 132. 
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է եղել 8, այնինչ գարու, կորեկի մեկական քիլեն՝ 6 աքչեի: Այդ տվյալները 
համեմատելով 1590 թ. Նախիջևան վարչաքաղաքական միավորին պատ-
կանող Դարաշամբի օսմանյան հարկացուցակի հետ՝ ականատես կլինենք 
օսմանյան իշխանությունների սահմանած հարկային նույն օրինաչափու-
թյանը45: 

Ուշագրավ է, որ Լուվբին գյուղի տնտեսության մեջ, ցորենի մշակությու-
նից զատ, առանցքային նշանակություն է ունեցել նաև ոչխարաբուծությունը: 
Կենտրոնական իշխանությունները ոչխարների հարկից գանձել են 1200, 
այնինչ Սուլթանբեկում՝ 150 աքչե հարկաչափ: Ըստ Երևանի վիլայեթի քա-
նուննամեի (օրինամատյան)՝ Բարձր Դուռը ամեն երկու ոչխարի դիմաց, 
ներառյալ գառները, սահմանել էր մեկական աքչե46: Նշանակում է՝ հիշյալ 
ժամանաշրջանում Լուվբինում շուրջ 2400 ոչխար ու գառ կար, իսկ Սուլթան-
բեկում՝ ընդամենը՝ 300: 

Հարկացուցակի ուսումնասիրության համատեքստում ուշագրավ է նաև 
ընդհանուր հարկադրույքների քննությունը: Չնայած այն փաստին, որ 1590 թ. 
Մավազի Խաթունում միայն Լուվբինն ու Սուլթանբեկն էին բնակեցված, 
սակայն այդ գյուղերից սահմանված տուրքերի գումարը այնքան էլ բարձր 
չէր. այն երկու բնակավայրերի դեպքում էլ կազմել է 10,000-ական աքչե: 
Մավազի Խաթունում, բացի Աղխաչից, մյուս բոլոր գյուղերի դիմաց արձա-
նագրված հարկաչափերը էականորեն բարձր էին՝ տատանվելով 20,000-ից 
39,666 աքչեի սահմաններում: Ամենաբարձր դրույքաչափը արձանագրվել է 
Էլմալըք՝ Խնձորուտ գյուղի դիմաց, իսկ ամենաքիչը՝ Աղխաչում՝ կազմելով 
ընդամենը 6,000 աքչե47: 

Գյուղերի համար նախատեսված բարձր հարկադրույքի գոյությունն ու 
միևնույն ժամանակ դրանցում բնակչության բացակայությունը թերևս տվյալ 
բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական ներուժի արտահայտումն էին։ Ամենայն 
հավանականությամբ, գյուղերը ունեցել են կենսագործունեության համար 
անհրաժեշտ սոցիալական պայմաններ, սակայն զուրկ են եղել բնակչու-
թյունից: 

Նույն ժամանակահատվածում Դարաշամբի երեք գյուղերի ընդհանուր 
հարկաչափերը տատանվել են 20,000-ից 25,000-ի սահմաններում48. չնա-

45 Միրզաբեկյան 2021, 30: 
46 COA, 7. 
47 COA, 132-133. 
48 Միրզաբեկյան 2021, 31-35: 
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յած դրանք ունեցել են ավելի զարգացած սոցիալական վիճակ, քան Լուվ-
բինն ու Սուլթանբեկը, սակայն իրենց ներուժով էապես զիջել են Մավազի 
Խաթունի մյուս գյուղերին:  

Խնդրո առարկա նահիեում հանդիպում ենք ևս մի ուշագրավ իրողու-
թյան: Չնայած Լուվբինի ընդհանուր հարկաչափը արձանագրվել է 10,000 
աչքե, սակայն հարկերի առանձին դրույքաչափերի ուսումնասիրությունը 
հուշում է անճշտության մասին: Այսպես, օրինակ, Լուվբինի հարկաչափերի 
գումարը իրականում կազմում է ոչ թե 10,000, այլ 10530 աքչե: Այդպիսով, 
կենտրոնական իշխանությունները շուրջ 530 աքչե ավել գումար են արձա-
նագրել: Ուշագրավ է, որ նույնը չի կարելի ասել Սուլթանբեկի մասին, որտեղ 
հարկադրույքի ընդհանուր չափն ու առանձին հարկաչափերի գումարը 
նույնական են49։ 

 
Եզրակացություններ 
1590 թ. Երևանի վիլայեթի օսմանյան հարկամատյանում Մավազի Խա-

թունը Նախիջևան վարչաքաղաքական միավորի մաս է կազմել: Այն, ունե-
նալով գյուղախմբի՝ նահիեի կարգավիճակ, աչքի չի ընկել մեծ թվով գյուղե-
րով և հոծ բնակչությամբ: Ութ գյուղերից միայն երկուսում էին ընտանիքներ 
բնակվում, որոնք Մավազի Խաթունում 24-ն էին: Անձնանունների քննու-
թյունից երևում է, որ նրանք հայազգի էին: 

Օսմանյան հարկացուցակում Մավազի Խաթունի գյուղանունների և 
դրանց տեղադրության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ասել, որ պատ-
մական Ճահուկ գավառի գյուղերի ճնշող մեծամասնությունը գտնվել է ներ-
կայիս Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի հարավային մասում՝ 
Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությանը սահմանակից շրջաններում: 

Մավազի Խաթունի տնտեսության շարժիչ ուժը ցորենի մշակությունն 
էր, որի դիմաց օսմանյան իշխանությունները արձանագրել էին ամենա-
բարձր դրույքաչափը. մյուս բոլոր հացահատիկային տեսակների մշակու-
թյունը էապես զիջում էր դրան: Ուշագրավ է, որ գյուղախմբի չբնակեցված 
գյուղերի մեծ մասը տնտեսական ներուժով էապես գերազանցում էր Լուվ-
բինին և Սուլթանբեկին. այդ մասին են սահմանված հարկադրույքները: 

Կարծում ենք՝ Մավազի Խաթունի 1590 թ. օսմանյան հարկացուցակի 
քննությունը ոչ միայն կնպաստի Նախիջևան գավառի, այլև ամբողջ Արևել-
յան Հայաստանի պատմության սակավ հետազոտված էջերի լուսաբան-

49 COA, 132. 
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մանը։ Ստորև ներկայացնում ենք Մավազի Խաթուն նահիեի օսմաներեն 
բնագրի հայերեն թարգմանությունը՝ հնարավորին չափ ճշգրիտ ներկայաց-
նելով օսմաներենի հնչյունական պատկերը: 

 
1590 թ. Մավազի Խաթունի օսմանյան հարկացուցակը 
Մավազի Խաթուն նահիե, Գյուղ Լուվբին, պատկանում է հիշյալին50 
1. Բաբաջան՝ որդի Ավաքի 
2. Մարգարե՝ որդի Օնիքի 
3. Միրզա՝ որդի Ոսքանի 
4. Շահնազար՝ որդի՝ Խաչադուրի 
5. Բարքար (՞)51 
6. Սարքիս՝ որդի Ավանեսի 
7. Քարափեթ52 
8. Մարքոս՝ որդի Ավանեսի 
9. Սարքիս՝ որդի Մարդիրոսի 
10. Սարքիս՝ որդի Խաչադուրի 
11. Ջանարմիր՝ որդի Մանուքի 
12. Ավան՝ որդի Բաբայի 
13. Քեշիշ՝ որդի Գիրաքոսի 
14. Աղազար քեշիշ53՝ որդի Սամվելի 
 
Հասույթ՝ 10,000 
Իսփենջ 14 տնից՝ 350 
Դյունումի հարկը՝ 500 
Ցորեն 600 քիլե՝ 4800 
Գարի 100 քիլե՝ 600 
Կորեկ 20 քիլե՝ 120 
Սիսեռ 10 քիլե՝ 80 
Ոսպ 5 քիլե՝ 40 
Բամբակ՝ 10 մանն՝ 960 
Փեթակի հարկը՝30 
Բանջարանոցի հարկը՝ 40 
Խոտի հարկը՝ 150 
Յաթաքի հարկը՝ 150 
Ձմեռակացի հարկը՝ 100 
Ոչխարների հարկը՝ 1200 
Դաշտպահության և հողի հարկը՝ 1160 
Տվյալ գյուղում խարեջինի հարկը՝ 160 
Բադհավայիև հարսնության հարկը՝ 90 

50 Նկատի է առնվում Մավազի Խաթուն նահիեն: 
51 Միայն անունն է հիշատակված: 
52 Միայն անունն է հիշատակված: 
53 «Քեշիշ» թարգմանաբար նշանակում է քահանա: Այն օգտագործվել է նաև որպես հատուկ 

անուն: Այս դեպքում գործ ունենք հենց «քահանա» եզրույթի հետ: COA, 132. 
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Գյուղ Սուլթանբեկ, պատկանում է Մավազի Խաթունին 
1. Աղամիրի՝ որդի Թաթլուի (՞) 
2. Ստեփանոս՝ նրա եղբայրը 
3. Նադիր(՞)` որդի Աղայի 
4. Խոջիք՝ նրա որդին 
5. Միրբուդաղ՝ որդի Սուլթանբեկի 
6. Մարդիրոս՝ նրա եղբայրը 
7. Թարխան՝ որդի Ղազարի 
8. Քուրջիք (՞)՝ նրա որդին 
9. Դիբզար՝ որդի Սուլթանբեկի 
10. Ուլի՝ որդի Ղարաջայի 

 
Հասույթ՝ 10,000 
Իսփենջ 10 տնից՝ 250 
Ցորեն 500 քիլե՝ 4000 
Գարի 400 քիլե՝ 2400 
Քավերս՝ 300 քիլե՝ 1800 
Սիսեռ 10 քիլե՝ 80 
Բամբակ՝ 5 մանն՝ 480 
Փեթակի հարկը՝ 80 
Բանջարանոցի հարկը՝ 90 

 
Խոտի հարկը՝ 150 
Յաթաքի հարկը՝ 100 
Ձմեռակացի հարկը՝ 100 
Ոչխարների հարկը՝ 150 
Դաշտպահության և հողի հարկը՝ 100 
Խարեջինի հարկը՝ 100 
Բադհավայի և հարսնության հարկերը՝ 100 
Թարխանի ջրաղացը, մեկ հատ՝ 20 

 
Գյուղ Աղխաչ, պատկանում է Մավազի Խաթունին, hասույթ` 6000 
Գյուղ Օղբին, պատկանում է Մավազի Խաթունին, hասույթ՝ 28,000 
Գյուղ Գորադիզ, պատկանում է Մավազի Խաթունին, hասույթ՝ 36,900 
Գյուղ Դիգին, պատկանում է Մավազի Խաթունին, մազրա Այթաշ պատկանում է հիշյալ 

գյուղին, հասույթ՝ 20,000 
Գյուղ Իթղռան, պատկանում է Մավազի Խաթունին, հասույթ՝ 35,000 
Գյուղ Էլմալըք, պատկանում է Մավազի Խաթունին 
1 չգործող ջրաղաց, որը պատկանում է Քավադ Չավուշին 
1 ջրաղաց, որը պատկանում է Քավադ Չավուշին 
 
Հասույթ՝ 39,666 
Ղզըլջա մազրա, պատկանում է Օղբին գյուղին հասույթ 
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 Նկ. Օսմանյան հարկացուցակի բնագիրը 
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Մավազի Խաթունը 1590 թ. Երևանի վիլայեթի օսմանյան ընդարձակ հարկա-

մատյանում Նախիջևան վարչաքաղաքական միավորի մաս է կազմել և ունեցել է 
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նահիեի կարգավիճակ: Նրա մեջ են մտել ընդհանուր 8 գյուղ, որոնց տեղադրութ-
յուններն ու աշխարհագրական դիրքը համապատասխանում է ներկայիս Հայաս-
տանի Հանրապետության Վայոց ձորի հարավային մասին՝ Նախիջևանի Ինքնա-
վար Հանրապետությանը սահմանակից շրջաններին: Հարկամատյանում բնակչու-
թյամբ աչքի է ընկել միայն երկու գյուղ՝ Լուվբինն ու Սուլթանբեկը (Բարձրունի), որի 
բնակիչները բացառապես հայեր էին՝ կազմելով 24 ընտանիք: 

Մավազի Խաթունի օսմանյան հարկացուցակի ուսումնասիրության շնորհիվ 
կարելի է պատկերացում կազմել գյուղերի սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին։ 
Սկզբնաղբյուրի համաձայն՝ Մավազի Խաթունի գյուղերում բնակչությունը մեծ մա-
սամբ զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ, որի գործում նշանակալի էր ցորենի մշա-
կության դերը: Լուվբինն ու Սուլթանբեկն ունեին տնտեսական նույն ներուժը: Այն 
գրեթե նույնական էր 1590 թ. Դարաշամբին, որն իր հերթին Նախիջևանի մաս էր 
կազմում:  

Բանալի բառեր՝ Օսմանյան հարկամատյան, Օսմանյան կայսրություն, Արևել-
յան Հայաստան, Երևանի վիլայեթ, Մավազի Խաթուն, Նախիջևան, ցորեն: 

 
ОСМАНСКИЙ ПОДАТНЫЙ РЕЕСТР МАВАЗИ ХАТУНА 1590 Г. 

 
Георгий Мирзабекян 

 
Резюме 

 
В Османском подробном податном реестре Ереванского вилайета 

1590 г. Мавази Хатун входил в состав административно-политической еди-
ницы Нахиджевана и выступал в качестве Нахие. В составе Мавази Хатуна 
было 8 сел, географическое расположение которых соответствует нынешней 
южной части Вайоц Дзора, граничащей с Нахиджеванской автономной рес-
публикой. В подробном реестре по своему населению выделяются только 
два села: Лувбин и Султанбек (Бардзруни), где жили только армяне -всего 24  
семьи.  

Благодаря османскому податному реестру Мавази Хатуна можно соста-
вить представление о социально-экономическом положении сел. Согласно 
первоисточнику, в 1590 г. население этих сел в основном занималось сель-
ским хозяйством. Лувбин и Султанбек обладали одинаковым экономическим 
потенциалом, идентичным с Дарашамбским регионом в 1590 г., который в 
свою очередь входил в состав Нахиджевана. 
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Ключевые слова  Османский налоговый реестр, Османская империя, 
Восточная Армения, Ереванский вилайет, Мавази Хатун, Нахиджеван, пше-
ница. 
 

THE OTTOMAN TAX REGISTER OF MAVAZI KHATUN 1590 
 

Georgi Mirzabekyan 
 

Abstract 
 

Mavazi Khatun was a part of administrative unit of Nakhijevan in the Extented 
Ottoman Tax Register of Yerevan Vilayet 1590 and had the status of Nahiye. In 1590 
Mavazi Khatun consisted of eight villages, the location and geographical areas of which 
corresponds to the current southern part of Vayots Dzor, which borders to the Nakhi-
chevan Autonomous Republic. According to the Ottoman Tax Register, only two villages 
were inhabited: Luvbin and Sultanbek (Bardzruni), population of which was exclusively 
Armenian and it consisted of 24 families. 

Owing to the study of the Extanted Ottoman Tax Registerit is possible to find out the 
socio-economic condition of the villages. According to the primary source, in 1590 the 
inhabitants were mainly engaged in agriculture, mostly producing wheat. Luvbin and 
Sultanbek had the same economic potential. It was almost identical to Darashamb region 
of 1590, which was also a part of Nakhijevan. 

Key words – Ottoman tax register, the Ottoman Empire, Eastern Armenia, Yerevan 
Vilayet, Mavazi Khatun, Nakhijevan, wheat. 
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Ներածություն 
ԽՍՀՄ փլուզումն ակտիվացրեց միջէթնիկ հակամարտությունների մի 

ողջ համախումբ, որը տարիներ շարունակ լռեցրել կամ փորձել էր լռեցնել 
խորհրդային կենտրոնական իշխանությունը: Գաղտնիք չէ, որ խորհրդային 
իշխանության ազգային քաղաքականությունը երկակի ազդեցություն ունե-
ցավ ԽՍՀՄ-ի մաս կազմող ժողովուրդների ինքնության որոշարկման վրա՝ 
այն առումով, որ, մի կողմից, դատապարտվում էին ազգայինի դրսևորում-
ները՝ «ազգայնականության» պիտակավորմամբ, հիմնականում այն ժողո-
վուրդների շրջանում, որոնք ունեին վաղուց ի վեր ձևավորված հստակ ազ-
գային ինքնություն, մյուս կողմից՝ քայլեր էին արվում ձևավորելու, արա-
գացնելու կամ առհասարակ ստեղծելու ազգային ինքնություն այն հան-
րույթների շրջանում, որոնց էթնիկ գիտակցումը թերի էր, անհստակ կամ  
չէր համապատասխանում ԽՍՀՄ-ի ներքին և արտաքին առաջնահերթութ-
յուններին: Այս համատեքստում քննարկման ուշագրավ առարկա է Ադրբե-
ջանական ԽՍՀ բնակչության տեսակարար հատվածը կազմող թյուրքա-
լեզու մահմեդականների ինքնության և էթնանվան հարցի շուրջ տեղի 
ունեցած զարգացումների խնդիրը 1920-1930-ական թթ.: 

Էթնանվան գոյությունը սերտորեն կապված է տվյալ հանրույթի կամ 
ժողովրդի էթնոհամախմբման աստիճանի արտահայտման հետ: Ոլորտի 
հետազոտողները գրեթե միակարծիք են էթնոնիմի՝ էթնոհամախմբման 
գործընթացում մեծ դեր ունենալու հարցում: Ակադ. Յու. Բրոմլեյը գրում է, որ 
«էթնոսի անդամների սեփական խմբային միասնության գիտակցումն ըն-
դունված է անվանել էթնիկ ինքնագիտակցություն, որն արտաքնապես ար-
տահայտվում է էթնոնիմի միջոցով»1: Իսկ ամերիկացի հետազոտող 
Է. Սմիթի մեկնաբանմամբ՝ «...առանձին էթնիկ ինքնության ընկալումը սկսվում է 

1 Бромлей 1983, 56. 
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այն ժամանակ, երբ բնակչությանը տրվում է կոլեկտիվ սեփական անուն 
(ինքնանուն), որն ընդգծում է նրա առանձին հատվածների միասնականու-
թյունը, և այն ժամանակ միայն, երբ այդ անունն ընդունվում է հանրույթի 
բոլոր անդամների կողմից, որոնք գիտակցում են իրենց յուրահատկութ-
յունը»2: Սեփական յուրահատկության գիտակցման գործընթացն Արևելյան 
Այսրկովկասի թյուրքալեզու մահմեդականների շրջանում սկսվել էր քննարկ-
վող ժամանակահատվածից մի փոքր վաղ, սակայն վերջնական էթնանվան 
հաստատումը տեղի ունեցավ ոչ այնքան որպես էթնոհամախմբման բնա-
կանոն գործընթացի ավարտ, որքան իբրև խորհրդային ազգային քաղաքա-
կանության, արտաքին և ներքին առաջնահերթությունների համադրման 
հետևանք: 

 
Նախախորհրդային շրջանի էթնիկ խմորումները 
Արևելյան Այսրկովկասի թյուրքալեզու մահմեդական բնակչությունը 

մինչև խորհրդային իշխանության հաստատումն անցել էր ինքնության խմո-
րումների որոշակի փուլերով, որոնց հետևանքով թեև տեղի էր ունեցել որո-
շակի էթնոհամախմբում, սակայն գործընթացը դեռ անավարտ էր, որը 
հստակ արտահայտվում է և՛ ընդհանրական ինքնանվան (էնդոէթնոնիմի) 
բացակայության, և՛ մյուս ժողովուրդների կողմից տրված անվան (էքզոէթ-
նոնիմի) անհստակության մեջ: 

XIX դարում երկրամասի թյուրքախոսների մեջ, որպես ընդհանրական 
ինքնանվանում, տարածված էր «մահմեդական» եզրույթը, որը դեռ նոր ըն-
թացող էթնոհամախմբման և միասնական էթնանվան բացակայության 
պայմաններում առաջնային դիրք էր մղում կրոնական ինքնությունը3: XIX դ. 
երկրորդ կեսին աստիճանաբար ձևավորվեց մահմեդական մտավորակա-
նությունը, որն արմատավորեց գրավոր թյուրքալեզվությունը՝ շնորհիվ 
թյուրքալեզու գրականության և մամուլի: Թյուրքականության արմատավո-
րումը խրախուսում էր նաև ցարական Ռուսաստանը, որպեսզի խզի երկ-
րամասի պատմական, մշակութային կապն Իրանի հետ: Հենց թյուրքալեզու 
մամուլի էջերում են առաջին անգամ շոշափվում էթնիկ ինքնության գի-
տակցման թուլության և ինքնանվան բացակայության հարցերը4: Օսման-
յան կայսրությունում տարածված պանթյուրքիզմի գաղափարը և դրա իրա-

2 Smith 2009, 46. 
3 Գալստյան 2017, 42: 
4 Aşırlı 2009, 37-38. Հմմտ. Swietochowski 1985, 32: 
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գործմանն ուղղված քայլերն է՛լ ավելի լայն թափ հաղորդեցին թյուրքակա-
նությանը: Նման զարգացումները պարարտ հող նախապատրաստեցին 
Առաջին աշխարհամարտի հայտնի պայմաններում թուրքական զորքի ան-
միջական մասնակցությամբ 1918 թ. ադրբեջանական պետության ստեղծ-
ման համար: Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության գոյության 
կարճատև շրջանում թյուրքալեզու բնակչությունն անվանվեց «թուրք»,  
մերժվեց «թաթար» անվանումը: Այս մասին թուրք պատմաբան Ն. Նեսիբլին 
գրում է. ««Թուրք» բառը որպես էթնանուն առաջին անգամ (նույնիսկ Թուր-
քիայից առաջ) դարձավ պաշտոնական: Ազգային կրթական համակարգ 
ներդնելու փորձ կատարվեց, նախաձեռնվեց ազգային մշակույթի զարգա-
ցումը, այսինքն՝ ազգային գաղափարախոսությունն իրագործելու ուղղութ-
յամբ պատմական քայլեր ձեռնարկվեցին: Ցավոք, այս ընթացքը տևեց 23 
ամիս, և «ավանդաբար թրքության ու իսլամի թշնամի Ռուսաստանը» 1920 թ. 
ապրիլին՝ այս անգամ կոմունիստ անունով, նվաճեց Հյուսիսային Ադրբե-
ջանը»5: Սակայն բնակչության էթնիկ նույնականացումը դեռևս մեծ մա-
սամբ կրոնական աստիճանի վրա էր: XIX դ. ռուսական բոլոր պետական 
վավերագրերում Արևելյան Այսրկովկասի թյուրքալեզու մահմեդականներն 
անվանվում են «թաթար», «կովկասյան թաթար», «ադրբեջանական թա-
թար6»՝ վերջիններիս Ղրիմի թաթարներից տարորոշելու համար7: Սա ռու-
սերենում մահմեդական թյուրքալեզուներին տրվող «թաթար» բառի ընդ-
հանրական կիրառման արտահայտությունն էր8: Խորհրդային առաջին 
տարիների վավերագրերում շարունակում էր կիրառվել «թուրք» անվանումը: 
«Ադրբեջանցի» էթնանունը բացակայում էր նաև 1926 թ. դեկտեմբերին 
տեղի ունեցած առաջին համամիութենական մարդահամարի ժամանակ9: 

Ադրբեջանի խորհրդայնացմամբ, ապա ԽՍՀՄ-ի ստեղծմամբ սկսվեց 
Արևելյան Այսրկովկասի մահմեդականների ինքնության տատանումների մի 
ողջ շրջափուլ, որն այդուհետև ուղեկցվելու էր ԽՍՀՄ-ի արտաքին և ներքին 
քաղաքականության ուղեգծին համահունչ: Հենց խորհրդային իշխանության 
շրջանում էր, որ Ադրբեջանական Խորհրդային Հանրապետության տիտղո-

5 Nesibli 2001, 143. 
6 Նման պարագայում, «ադրբեջանական» ասելով, նկատի է առնվում աշխարհագրական միա-

վորը, այն էլ սխալմամբ, բայց ոչ Ադրբեջան պետությունը։ 
7 Вейденбаумъ 1888, 120. 
8 Yilmaz 2013, 513. 
9 Համամիութենական մարդահամար 1926 թ. 1930, 3: 
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սակիր ժողովրդի10 նկատմամբ պետականորեն կիրառվեց «ադրբեջանցի» 
անվանումը՝ իր ողջ անհստակությամբ և հետագա հիմնավորման անհրա-
ժեշտությամբ: Այդ ժողովրդի էթնոնիմի խնդիրը «լուծվեց» խորհրդային իշ-
խանության հաստատումից ավելի քան մեկուկես տասնամյակ անց: Այդպի-
սի հանգուցալուծումը պետք է դիտարկել որպես ԽՍՀՄ-ի ներքին՝ գաղա-
փարախոսական և արտաքին աշխարհում, մասնավորապես Թուրքիայում  
և Իրանում ընթացող զարգացումների համադրման արդյունք11: 

 
ԽՍՀՄ ազգային քաղաքականությունը 1920-1930-ական թթ. 
Թեև ազգայնականությունը խստորեն դատապարտվում էր ԽՍՀՄ-ում, 

սակայն որոշ դեպքերում պետական քաղաքականությունն ուղղված էր 
«հանրապետության ներսում տիտղոսակիր էթնոսի համախմբմանը և նրա 
դիրքերի ամրապնդմանը»12: ԽՍՀՄ ազգային քաղաքականության սկզբունքը 
էթնոտարածքայինն էր, այսինքն՝ յուրաքանչյուր վարչական միավորի սահ-
մանները պետք է համապատասխանեին տվյալ էթնոսի տարածման սահ-
մաններին: Թեև գործնականում բազմաթիվ են օրինակները, երբ վերոնշյալ 
սկզբունքը խախտվել է տարածքային վեճերը «լուծելիս»: Յուրաքանչյուր 
միութենական հանրապետություն կապվում էր մի որոշակի էթնիկ հանրու-
թյան՝ այսպես կոչված, «տիտղոսային» էթնոսի հետ: Սա ուղիղ ձևով նպաստեց 
որոշ շրջաններում, հատկապես Խորհրդային Ադրբեջանում, էթնիկ ինքնութ-
յան զարգացմանը, քանի որ խորհրդային կենտրոնական իշխանություն-
ներն Այսրկովկասի երեք խորհրդային պետություններից կարևորություն էին 
վերագրում առանձնապես Ադրբեջանին13, որտեղից սոցիալիստական հե-
ղափոխությունն իբրև թե պետք է տարածվեր Արևելքում՝ Իրանում և Թուր-
քիայում: Ադրբեջանն Արևելքում կատարում էր նույն դերը, ինչն Արևմուտքում 
վերապահված էր Ուկրաինային: Սա հստակ տեսանելի է 1923 թ. ՌԿ(բ)Կ XII 
համագումարում ազգությունների վերաբերյալ Ստալինի զեկուցման մեջ. 
«Մեր Միությանը ողջ Արևելքը նայում է որպես փորձադաշտի: Մենք այս 
միության շրջանակում ճիշտ կլուծենք ազգային հարցը դրա գործնական 

10 «Տիտղոսակիր ժողովուրդ» եզրույթը գիտական շրջանառության մեջ է մտել XIX դ.՝ փոխարի-
նելով «բնիկ ժողովուրդ» եզրույթին պետության կամ պետական միավորի բնակչության գերիշխող 
մասին բնութագրելու համար։ Սովորաբար ընդունված է «տիտղոսակիր» համարել պետության բնակչու-
թյան այն մասը, որը կազմում է մեծամասնություն, և որից ծագում է պետության անվանումը։ 

11 Yilmaz 2013, 513. 
12 Զոլյան 2007, 26: 
13 Smith 1999, 63. 
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ներդրմամբ, մենք այստեղ, այս Միության շրջանակում իրական եղբայրա-
կան հարաբերություններ կկառուցենք ազգերի միջև»14: Կոմունիստական 
կուսակցության առջև խնդիր էր դրված կարճ ժամկետներում Ադրբեջանը 
վերածել «իմպերիալիզմի ճիրաններից ազատագրման դրոշակակրի» և 
որպես դրական մոդել ծառայեցնել արևելյան ժողովուրդների համար15: Բացի 
այդ, Խորհրդային Ադրբեջանի նման կարգավիճակը խորհրդային կենտրո-
նական իշխանության կողմից օգտագործվում էր ընդդեմ Արևմուտքի՝ 
մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի, որոնք ունեին Միջին 
Արևելքից մինչև Հնդկաստան ձգվող՝ մահմեդականներով բնակեցված գա-
ղութներ16: 

ՌԿ(բ)Կ XII համագումարը որոշում կայացրեց իրականացնել բնիկաց-
ման (коренизация) քաղաքականություն: Լայն իմաստով, այդ քաղաքակա-
նությունը նպատակ ուներ թուլացնել և կանխել ազգայնականության զար-
գացումը նախկին ոչ ռուս գաղութացված ժողովուրդների շրջանում17: Բուն 
իմաստով, միութենական հանրապետություններում կամ ազգային շրջան-
ներում «կորենիզացիան» նշանակում էր ոչ ռուս, բնիկ ազգությունների ներ-
կայացուցիչների ընդգրկում իշխանության մարմիններում և հասարակա-
կան կյանքի համար այնպիսի կարևոր ոլորտներում, ինչպիսիք էին կրթու-
թյունը, գիտությունը, արվեստը և այլն18: Նախատեսվում էր դրանով իսկ 
հաղթահարել մշակութային հետամնացությունը որոշ շրջաններում: «Հա-
մաձայն կուսակցության նոր քաղաքական գծի, պաշտոնապես ճանաչված 
խորհրդային բոլոր ազգությունները պետք է ունենային իրենց հաստատած 
«մեծ ավանդները», որոնք պետք է պահպանվեին, կատարելագործվեին և 
անհրաժեշտության դեպքում ստեղծվեին [ընդգծումը մերն է – Ա.Հ.] հատուկ 
մասնագիտացված անձանց կողմից հատուկ նշանակված հաստատություն-
ներում, որովհետև կոլեկտիվ գիտակցությունը, քաղաքական հավատար-
մությունը, պատմության վերակառուցումը և վերաիմաստավորումը, 
անհրաժեշտ պատմական ավանդների «հայտնագործումը» պետության 
ստեղծումն արդարացնելու միջոց են: Սրանք մարդկանց միավորելու, հան-
րույթն ուժեղացնելու կամ երբեմն ինքնության զգացում և քաղաքական 

14 Ստալին 1948, 265։  
15 Վարդանյան-Այվազյան 2015, 93: 
16 Бабаян 2012, 34. 
17 Martin 2001, 127. 
18 Զոլյան 2007, 31: 
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համերաշխություն ձևավորելու հիմնական գործոններն են»19: Իսկ այդ քա-
ղաքականության առավել խորացված գործադրման անհրաժեշտություն 
կար այսրկովկասյան երեք երկրներից Ադրբեջանում, քանի որ անգամ 
կուսակցական շարքերում շարունակում էին տիրապետել օտարազգիները՝ 
տեղական կադրերի բացակայության պատճառով: 1925 թ. դրությամբ Կով-
կասում գտնվող ռուս 10.245 բոլշևիկներից 7795-ն Ադրբեջանում էին: 
Ադրբեջանական կոմկուսի շարքերում թուրքերը փոքրամասնություն էին20,  
և կուսակցական ղեկավար պաշտոնները տրված էին ռուսներին ու հայերին: 
1927 թ. դրությամբ ԽՄԿԿ-ի շարքերում միութենական հանրապետություն-
ների և ազգային շրջանների տիտղոսակիր ժողովուրդների ներկայացու-
ցիչների ներգրավվածության տոկոսային հարաբերակցությունն Այսրկով-
կասում հետևյալն էր. Հայաստան՝ 90,5%, Վրաստան՝ 55,4%, Ադրբեջան՝ 
35,7%21: Ադրբեջանի կոմկուսի քարտուղար Ն. Նարիմանովը, ի պատաս-
խան իրեն ազգայնական համարելու պնդման, նշում էր, որ «Սերգոն 
[Օրջոնիկիձեն] և Ստալինը չեն վստահում մեզ՝ թուրքերիս»22: Այժմ անհրա-
ժեշտ էր տեղական կադրերով ապահովել Ադրբեջանական ԽՍՀ-ին: Սա 
ազգային խնդրի լուծման հավանական միջոց կարող էր լինել ըստ 
խորհրդային գաղափարախոսների, այսինքն՝ միութենական որևէ հանրա-
պետության, ինքնավար հանրապետության կամ մարզի կամ ազգային 
շրջանի բնակչությունը կծանոթանար սոցիալիզմի գաղափարախոսությանը 
իր իսկ հայրենակցի միջոցով, որին ընկալում էր որպես յուրային: Սրանով 
պետք է որ բացառվեր ազգայնականության դրսևորումը։ Սակայն որոշ դեպ-
քերում դա ծաղկում ապրեց23: Այլ կերպ ասած՝ եթե սկզբում Խորհրդային 
Ադրբեջանն իր բազմատարր բնակչությամբ կարող էր ծառայել որպես 
ինտերնացիոնալիզմի մոդել, ապա այժմ ինտերնացիոնալիզմից անցում  
կատարվեց նացիոնալիզմի24: Բնիկացման կարևոր հիմքերից մեկն արա-
բատառ այբուբենի փոխարինումն էր լատինատառով, որի ջատագովը 
Խորհրդային Ադրբեջանում Աղամալի-օղլին էր: Արդեն 1923 թ. լատինատառ 
այբուբենը ստացավ արաբատառին հավասար կարգավիճակ, իսկ հաջորդ 

19 Atabaki 2001, 80. 
20 Altstadt 1992, 123. 
21 Национальная политика. ВКП(б) в цифрах 1930, 138. 
22 Սա ևս մեկ փաստ է ժամանակի կուսակցական ղեկավարի կողմից «թուրքը» որպես էթնոնիմ 

օգտագործելու վերաբերյալ։ Հմմտ. Altstadt 1992, 124: 
23 Баберовский 2003, 71. 
24 Бабаян 2012, 35. 
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տարի ամբողջությամբ անցում կատարվեց լատինատառ գրության, ինչն 
Ադրբեջանում շատ ավելի հեշտ եղավ նախկինում գրագիտության ցածր 
մակարդակի պատճառով: Սակայն միայն ներքին բազմաբնույթ զարգա-
ցումները չէին, որ կարող էին ազդակ դառնալ այնպիսի արմատական 
փոփոխության համար, ինչպիսին տիտղոսակիր ժողովրդի էթնանվան փո-
փոխությունն էր: Այս առումով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նույն ժամանա-
կաշրջանում Թուրքիայում և Իրանում ընթացող ներքին զարգացումները, 
ինչպես նաև այդ երկրների և ԽՍՀՄ-ի հարաբերությունները: 

 
Ազգային քաղաքականությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում 
Առաջին աշխարհամարտում կրած պարտությունը, Օսմանյան կայսրու-

թյան անկումն ու Հանրապետության հռչակումն ինքնության որոշարկման 
նոր խնդիրներ առաջացրին նաև Թուրքիայում: Քեմալականները ժառան-
գեցին մի հասարակություն, որում «թուրքական ինքնություն» հասկացութ-
յունը գրեթե ամբողջությամբ բացակայում էր25: Նախկինում կիրառված 
«օսմանցի»-ն չէր կարող համապատասխանել ներկա դրությանն այն պարզ 
պատճառով, որ Օսմանյան պետություն գոյություն չուներ: Թուրքիայի Հան-
րապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալը հրաժարվեց պանթյուրքիզմի 
գաղափարախոսությունից, անջատեց թյուրքիզմը (türklük - էթնիկ թուրքա-
կանություն) պանթյուրքիզմից (türkçülük - քաղաքական համաթուրքականու-
թյուն)26 և թուրքական ազգայնականությունը սահմանափակեց Թուրքիայի՝ 
տվյալ պահին գոյություն ունեցող տարածքով, ինչը բխում էր պատմական-
քաղաքական կոնկրետ իրավիճակից, որը Քեմալի առջև դրել էր միաս-
նական երկիր, միասնական թուրք ժողովուրդ և միասնական թուրքական 
ազգային պետություն ձևավորելու խնդիրը27: 1927 թ. դեկտեմբերի 15-20-ը 
Թուրքիայում տեղի ունեցած՝ իշխող Հանրապետական ժողովրդական կու-
սակցության երկրորդ համագումարի ժամանակ Մուստաֆա Քեմալն իր 
ճառում նշեց. «Թուրք ազգի արժանապատվությունն ու պատիվը որպես  
մեկ ազգ ապրելն է: Այս սկզբունքին կարելի է հասնել միայն լիակատար 
անկախություն ունենալով»28: Նրանք ընդունեցին ազգի և պետության 
համահունչ կառուցման բանաձև, որն իր արտացոլումը գտավ «Թուրքիան»՝ 

25 Ahmad 1993, 77. 
26 Բաղդասարյան 2001, 61: 
27 Բաղդասարյան 2001, 62: 
28 Atatürk 1970, 6. 
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որպես պետության և «թուրքը»՝ որպես էթնոսի անուն հաստատելու մեջ: 
1923 թ. Թուրքիայի Հանրապետության հռչակմամբ պատմության մեջ առա-
ջին անգամ հայտնվեց պետություն՝ հենված թուրք էթնանվան վրա29: Ըստ 
ուսումնասիրողների՝ «Նախկինում «թուրք» (թյուրք) բառը, օսմանական 
կառավարող դասի ըմբռնմամբ, երկար ժամանակ եղել է «գեղջուկ» բառի 
հոմանիշ30, այժմ «թուրք» ցեղանունը եկավ փոխարինելու «օսմանցի» կամ 
«մահմեդական» անվանը, իսկ իսլամիզմի և օսմանիզմի սկզբունքներին, 
սուլթան-խալիֆային նվիրված լինելու գաղափարին՝ թուրք ազգին պատ-
կանելու գիտակցության՝ «ազգության» սկզբունքը»:  

ԽՍՀՄ-ում շուտով պարզ դարձավ հեղափոխության արտահանման 
անհնարինությունը, իսկ 1930-ական թթ. միջազգային հարաբերությունների 
որոշակի զարգացումներ խորհրդային ղեկավարության համար հիմքեր 
ստեղծեցին նոր որոնումներ սկսելու Ադրբեջանական Խորհրդային Հանրա-
պետության տիտղոսակիր հանրույթի էթնանվան շուրջ: Մասնավորապես, 
1930-ական թթ. կեսերից վատթարացան խորհրդա-թուրքական հարաբե-
րությունները: 1932 թ. Թուրքիան անդամակցեց Ազգերի Լիգային, և Թուր-
քիայի արևմտամետ կողմնորոշումն այլևս ակնհայտ էր. ի պատասխան՝ 
1934 թ. Լևոն Կարախանը նշանակվեց Թուրքիայում ԽՍՀՄ դեսպան:  
Նրան թուրքերը ճանաչում էին դեռևս Բրեստի պայմանագրի կնքումից և 
ակնհայտ ատելություն էին տածում նրա նկատմամբ: Ստալինի այս քայլը 
նշանավորեց երկու երկրների միջև հարաբերությունների սառեցումը31, 
սակայն դրա մասին կողմերից և ոչ մեկը հայտարարությամբ բացեիբաց 
երբևէ հանդես չեկավ, մինչդեռ մոտալուտ պատերազմի նախապատրաս-
տությունների ընթացքում նրանց միջև տեղի ունեցավ արտաքին առևտրի և 
հյուպատոսությունների կրճատում: Այսպես «Իզմիրի և Կարսի սովետական 
հյուպատոսությունները, Օդեսայի, Բաքվի, Երևանի և Լենինականի թուր-
քական հյուպատոսությունները փակվեցին: Ստամբուլում ԽՍՀՄ-ի, Բաթու-
մում Թուրքիայի հյուպատոսությունները շարունակեցին կատարել իրենց 
պարտականությունները»32: Փաստորեն՝ Թուրքիայում և Խորհրդային 
Ադրբեջանում ապրող տիտղոսակիր հանրույթները խոսում էին թուրքերեն, 
իրենց ծագման մասին ունեին համանման պատկերացումներ, ուստի 

29 Karpat 2001, 349. 
30 Երեմեև 1975, 177. 
31 Гасанлы 2008, 20. 
32 Oran 2002, 323. 
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անհրաժեշտ էր նրանց բաժանել, մանավանդ որ հեղափոխության արտա-
հանումը Թուրքիայի միջոցով ակնհայտորեն անհնարին էր, խորհրդա-
թուրքական հարաբերությունները վատթարանում էին, և որպեսզի Ադրբե-
ջանն իր թյուրքականությամբ չդառնար թուրքական «5-րդ շարասյուն» 
ԽՍՀՄ-ի ներսում, անհրաժեշտ էր վերաձևել «ադրբեջանական» ինքնությունը։ 

 
Ազգային քաղաքականությունը Իրանում 
XX դարում Իրանի բնակչությունը բաղկացած էր բազմաթիվ ժողովուրդ-

ներից, ցեղերից ու ցեղային միավորումներից: Իրանի շահ Ռեզա Փահլավին 
ևս հասկանում էր ազգային պետության ստեղծման անհրաժեշտությունը: 
Հենց այդ շրջանում էլ ձևավորվել էր իրանական ազգայնական գաղափա-
րախոսությունը՝ պանիրանիզմը, որի հիմքում ընկած էին իրանալեզու ժողո-
վուրդների արիական ծագման, միասնական իրանական ազգի և հինավուրց 
իրանական պետության վերականգնման գաղափարները33: Այս նպատակի 
իրականացմանն էին միտված երկրի ներքին կյանքում կատարված փոփո-
խությունները, որոնք վերաբերում էին գրեթե բոլոր ոլորտներին: Ռեզա 
շահը խնդիր էր դրել ստեղծել կենտրոնացված պետություն, խաղաղեցնել 
անկառավարելի ցեղերին, սաստել սնահավատ հոգևորականներին, տա-
րածել պարսկերենը և արաբերեն բառերը փոխարինել պարսկերենով, բա-
ցել նոր դպրոցներ, բարելավել կանանց կարգավիճակը, վերացնել տիտ-
ղոսները, խարխլել ավատական կարգը և ամենակարևորը՝ ձգտել երկիրը 
միավորել մեկ լեզվով, մեկ մշակույթով և մեկ ազգային ինքնությամբ34: Մեծ 
նշանակություն էր տրվում պատմական և հատկապես նախաիսլամական 
անցյալին՝ որպես բնակչության միավորման հզոր միջոց, և շեշտադրվում էր 
արիականությունը: Ավելին, 1934 թ. շահի որոշմամբ «Պարսկաստան» ան-
վանումը փոխարինվեց «Իրան»-ով: Կառավարությունը մեկնաբանեց, որ 
նախկին անվանումը կապվում է Ղաջար դինաստիայի հետ և իրականում 
վերաբերում է միայն Ֆարս նահանգին, մինչդեռ Իրանը ոգեկոչում է նախ-
կին փառքը և նշանակում է արիական ռասայի ծննդավայրը35: Նման գործ-
ընթացներն Իրանում իրենց ազդեցությունն էին թողնում նաև Ադրբեջանի 
նկատմամբ ԽՍՀՄ ազգային քաղաքականության վրա, քանի որ պատմա-
կան Ատրպատական-Ադրբեջանը և դրա բնակչությունը նույնպես այդ գործ-

33 Ստեփանյան 2006, 41: 
34 Abrahamian 2008, 96. Հմմտ. նաև Sheffer 2002, 54. 
35 Abrahamian 1983, 143. 
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ընթացի մաս էին կազմում: Շահի բացառիկ քաղաքականությունը փոխեց 
իրանական Ադրբեջանի բնակչության քաղաքական և տնտեսական կար-
գավիճակը՝ նրան վերածելով անտեսված ազգային փոքրամասնության36: 
Այդ կարգավիճակից դուրս գալը և համաիրանականությանն ինտեգրվելը 
թվում էր խնդրի լուծման միակ միջոց: Պարսկերենի տարածումը թուրքե-
րենի փոխարեն դարձավ ամենակարևոր միջոցառումներից մեկն Իրանա-
կան Ադրբեջանի թյուրքախոսներին ազգային նոր միջավայրին ինտեգրելու 
համար: Գաղափարախոսական առումով նրանք համարվեցին «թուրքաց-
ված արիացիներ»՝ իրանական ծագմամբ, և իշխանությունը խթանում էր 
թուրքերի՝ որպես քոչվոր բարբարոսների ժառանգների մշակույթի և ռասայի 
նկատմամբ թերարժեքության զգացումը՝ հակադրելով պարսկական քաղա-
քակրթությանը37: Ընդսմին, Իրանական Ատրպատականի բնակչությունը, 
թեև թյուրքալեզու, սակայն էթնիկ առումով իրեն համարում էր կապված 
իրանական աշխարհի հետ, քանի որ կազմավորվել էր իրանական ամուր 
ենթաշերտի վրա, որն ուներ մշակութային խոր ավանդույթներ և պատմական 
արմատներ38՝ ի տարբերություն Խորհրդային Ադրբեջանի տիտղոսակիր ժո-
ղովրդի: Գերմանա-իրանական հարաբերությունների ջերմացումը և՛ գաղա-
փարախոսական, և՛ տնտեսական առումով ևս անհանգստացնում էր 
Խորհրդային Միությանը: Ոչ պակաս կարևոր էր խորհրդա-իրանական հա-
րաբերությունների բնույթը: Ինչպես Ռուսական կայսրությունը, այնպես էլ 
Խորհրդային պետությունը հավակնություն ունեին Հյուսիսային Իրանի նկատ-
մամբ: Այս առումով տեղին է նշել ակադեմիկոս Վ. Բարտոլդի՝ 1924 թ. Ադրբե-
ջանի պետական համալսարանում կարդացած դասախոսության մի հատ-
վածը. ուսանողի հարցին, թե արդյո՞ք իրենք իրավունք ունեն իրենց երկիրը 
կոչելու Ադրբեջան, նա պատասխանում է. «...եթե անհրաժեշտ էր ընտրել 
եզրույթ, որը կընդգրկեր ներկայիս Ադրբեջանի ողջ տարածքը, ապա կա-
րելի էր ընտրել Առան անվանումը, իսկ Ադրբեջան եզրույթն ընտրվեց, որով-
հետև, երբ ստեղծվեց Ադրբեջանի հանրապետությունը, նախատեսվել էր, որ 
պարսկական և այս Ադրբեջանները կմիանան»39: Թերևս սրանով է բա-
ցատրվում նաև Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ խորհրդային բանա-
կի մուտքն Իրան: Ակադեմիկոսն իր դասախոսություններում, խոսելով Իրա-

36 Ahmadoghlu 2019, 9. 
37 Souleimanov 2011, 78. 
38 Ասատրյան, Գևորգյան 1990, 10: 
39 Бартольд 1963, 703. 
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նական Ատրպատականի և Ադրբեջանի Հանրապետության էթնիկ դիմա-
գծի մասին, գերազանցապես շեշտում է թյուրքական ներթափանցմամբ 
առաջացած էթնոլեզվական արմատները:  

Այսպիսով՝ ազգաստեղծման քաղաքականությունը Թուրքիայում ու 
Իրանում, որը, մի կողմից, ուներ էթնոլեզվական և կրոնական գիծ և մշա-
կութային առնչություն Ադրբեջանի հետ, մյուս կողմից՝ Խորհրդային Միութ-
յան ու նրա մերձավորարևելյան հարևանների միջև խորացող տարաձայ-
նությունները հանգեցրին ադրբեջանական ինքնության հարցում «պաշտ-
պանողական» վերափոխումների: 

Թուրքականության հեռացումն ազգային ինքնության ընկալումներից 
կարող էր Խորհրդային Ադրբեջանի տիտղոսակիր բնակչության ինքնության 
որոշարկումը դարձնել խոցելի և դյուրաթեք դեպի իրանական ազգայնա-
կանությունը։ Բանն այն է, որ եթե Իրանական Ադրբեջանի թյուրքախոս-
ները բանավոր թյուրքերենը վերցրած իրանական-արիական ծագում 
ունեին, և եթե իրապես ռուսական նվաճմամբ պատմական Ատրպատական-
Ադրբեջանը բաժանվել էր երկու մասի (ինչը, իհարկե, չէր համապատաս-
խանում իրականությանը, սակայն շուտով քաղաքական նպատակներով 
ձևակերպվեց և ընդունվեց Խորհրդային Միությունում որպես երկու Ադրբե-
ջանների տեսություն), ապա «Հյուսիսային Ադրբեջանի» (Խորհրդային 
Ադրբեջան) բնակչությունը ևս ունի որոշ չափով համանման իրանա-արիա-
կան ծագում, ինչը չէր կարող համապատասխանել տվյալ պահին ԽՍՀՄ-ի 
արտաքին և ներքին մոտեցումներին: Փաստորեն, անհրաժեշտ էր գտնել 
այնպիսի էթնանուն և հետևապես ազգային ինքնության այնպիսի բանաձև, 
որը Խորհրդային Ադրբեջանի թյուրքալեզու մահմեդական բնակչությանը 
կտարանջատեր ժամանակի և՛ թուրքական, և՛ իրանական ազգաշինության 
գործընթացներից՝ համապատասխանելով ԽՍՀՄ-ի ներքին ազգային քա-
ղաքականության բնույթին ու բովանդակությանը: Իսկ այդ բանաձևը, ըստ 
Ստալինի, Խորհրդային Ադրբեջանի մահմեդական թյուրքալեզու բնակչութ-
յանը՝ համապատասխան պետության անվանը, «ադրբեջանցի» կոչելն էր՝ 
նրանց վերագրելով մարական ծագում: Ձևական (ֆորմալ) առումով այս փո-
փոխության համար առիթ դարձավ Ստալինի հետևյալ միտքը, թե «Ադրբե-
ջանի հիմնական ազգությունը ադրբեջանցիներն են»40։ 

Փաստագրական առումով անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել 
1936 թ. ընդունված ստալինյան սահմանադրության բնորոշ գծերին:  

40 Сталин 1934, 110. 
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ԽՍՀՄ-ի ամենաազատական սահմանադրությունը լինելով հանդերձ՝ դրա-
նում առաջնային տեղը հատկացվեց «հայրենիք» հասկացությանը, սոցիա-
լիստական հայրենիքին, սոցիալիստական պետությանը, և նախկին հե-
ղափոխական, ինտերնացիոնալ արժեքներին փոխարինելու եկան պետա-
կան, հայրենասիրական արժեքները (որոնք, իհարկե, ունեին սոցիալիս-
տական բովանդակություն)41: Համեմատենք 1921, 1927 և 1937 թթ. 
Խորհրդային Ադրբեջանի սահմանադրությունները: Այսպես՝ 1921 թ. սահմա-
նադրության I բաժնի I գլխի II հոդվածով՝ «Ադրբեջանական Հանրապե-
տությունը Ադրբեջանի բոլոր աշխատավորների [ընդգծումը մերն է - Ա.Հ.] 
ազատ սոցիալիստական հասարակություն է»42: 1927 թ. սահմանադրության I 
բաժնի I գլխի II հոդվածով՝ «Ադրբեջանական հանրապետությունը Ադրբե-
ջանի բոլոր աշխատավորների [ընդգծումը մերն է - Ա.Հ.] սոցիալիստական 
պետությունն է»43: 1937 թ. սահմանադրության I բաժնի I գլխի երկրորդ 
հոդվածով. «Ադրբեջանական ԽՍՀ քաղաքական հիմքը կազմում են աշ-
խատավորների պատգամավորական խորհուրդները, որոնք ստեղծվել և 
ամրացել են կալվածատերերի և կապիտալիստների իշխանության տա-
պալման հետևանքով, պրոլետարիատի դիկտատուրայի նվաճման, ադրբե-
ջանցի ժողովրդի [ընդգծումը մերն է - Ա.Հ.]՝ ցարիզմի ազգային լծից և ռու-
սական իմպերիալիստական բուրժուազիայից ազատագրվելու և ազգայնա-
կան հակահեղափոխության ջարդի շնորհիվ»44: Դժվար չէ նկատել, որ առա-
ջին երկու սահմանադրություններում որևէ էթնիկ շեշտադրում՝ որպես պե-
տության հիմք, չկա, մինչդեռ ստալինյան սահմանադրության մեջ շեշտվում 
է «ադրբեջանցի ժողովուրդ» արտահայտությունը, որը դարձյալ բացակա-
յում է 1978 թ. խորհրդային վերջին սահմանադրության մեջ: Նույնանման 
իրողություն են պարունակում մարդահամարների տվյալները. դեռևս 1921 թ. 
Ադրբեջանում անցկացված գյուղատնտեսական մարդահամարի աղյուսակ-
ներում դարձյալ որպես Ադրբեջանի տիտղոսակիր հանրույթի ընդհան-
րական անվանում՝ հիշատակվում են «ադրբեջանական թյուրքերը» (тюрки 
азербайджанские)45: 1926 թ. առաջին համամիութենական մարդահամարի 

41 Левашко 2013, 16. 
42 Конституция (Основной закон) Азербайджанской Социалистической Советской Республики 

1921, 25. 
43 Конституция (Основной закон) Азербайджанской Социалистической Советской Республики 

1927, 22. 
44 Конституция (Основной закон) Азербайджанской Социалистической Советской Республики 

1961, 3. 
45 Карапетян 1991, 9. 
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ժամանակ նշվում են ուղղակի «թուրքեր»՝ առանց հստակ տարորոշման46: 
Մինչդեռ 1939 թ. մարդահամարի՝ «ԽՍՀՄ բնակչությունը ըստ ազգություն-
ների և մայրենի լեզվի» բաժնում առաջին անգամ հիշատակվում են «ադրբե-
ջանցիները»47: Սակայն դեռևս անորոշ է՝ այդ անվանումը քաղաքացիա-
կա՞ն բնույթ ունի, թե՞ էթնիկ: Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի իրավա-
ցի դիտարկմամբ՝ «Արտածուած լինելով «Ադրբեջան» երկրի անունից՝ այս 
տերմինը բնակչութեան մէջ երկար ժամանակ չէր յստականում՝ Ադրբեջանի 
ողջ բնակչութեա՞նն է վերաբերում, թէ՞ միայն «թրքալեզու մահմեդականնե-
րին: Ադրբեջանի ոչ մի էթնոսոցիոլեզուա-մշակութային միաւոր իրեն չէր  
նոյնականացնում «ադրբեջանցի» տերմինի հետ»48: Ուստի անհրաժեշտ էր 
կառուցարկել նախ ադրբեջանականության գաղափարը, այնուհետև այն 
արտածել բնակչության ընկալումների մեջ կյանքի ամենատարբեր ոլորտ-
ներում՝ սկսած պատմաշինությունից, լատինականացված այբուբենը կիրիլ-
յանով փոխարինումից մինչև առօրյա դրսևորումներ, որի առաջնային նպա-
տակը թյուրքականության արտահայտումը սահմանափակելն էր: Նման 
զարգացումները համընկան ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին, և 
աքսորվածների կամ բռնադատվածների հիմնական մեղադրանքներից 
մեկը հակումն էր պանթյուրքիզմին: 

 
Եզրակացություններ 
Այսպիսով, կարող ենք նշել, որ, եթե XX դարասկզբին պանթյուրքիզմի 

տարածումն իր անուղղակի ներդրումն ունեցավ Արևելյան Այսրկովկասի 
մահմեդականների թուրքական ինքնության արտահայտման և Ադրբեջան 
պետության ստեղծման հարցում, ապա 1930-ական թթ. վերջին պանթյուր-
քիզմի դեմ պայքարը՝ որպես ԽՍՀՄ-ում ընդհանուր հակաազգայնական քա-
ղաքականության արտահայտություն, դարձավ «ադրբեջանականացման» 
խթաններից մեկը։ «Ադրբեջանցի» անվանումը տրվեց Խորհրդային 
Ադրբեջանի թյուրքալեզու բնակչությանը՝ հղելով Ադրբեջան անունով պե-
տության գոյության հանգամանքին, այսինքն՝ «ադրբեջանցի» էթնանունը 
ծագեց «Ադրբեջան» պոլիտոնիմից, որն էլ, իր հերթին, վերցվել էր մեկ այլ 
տարածքի նկատմամբ կիրառված անվանումից: Այսինքն՝ տվյալ դեպքում ոչ 
թե պոլիտոնիմն է ծագում էթնոնիմից, այլ ընդհակառակը։ Եվ դա հստակ 

46 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926  1928, 16. 
47 Всесоюзная перепись населения 1939 года 1992, 80. 
48 Խառատեան 2012, 303: 
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ԱՆՎԱՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Անուշ Հարությունյան 
  

Ամփոփում 
 

XIX դ. սկսված էթնոհամախմբման գործընթացը Արևելյան Այսրկովկասի մահ-
մեդականների շրջանում դեռևս չէր հանգեցրել ընդհանրական էնդոէթնոնիմի՝ 
ինքնանվան ստեղծմանը, որը էթնոսի ինքնության որոշարկման կարևորագույն բա-
ղադրիչներից է։ Ռուսական տիրապետության շրջանում թյուրքալեզու մահմեդա-
կանների նկատմամբ կիրառելի էր «թաթար» անվանումը՝ որպես էթնոնիմ, իսկ 
Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության շրջանում՝ «թուրք» անվանումը։ 
Արդեն 1920-ական թթ. ԽՍՀՄ-ի բնիկացման քաղաքականությամբ ի հայտ եկավ 
«տիտղոսակիր» ժողովուրդ հասկացությունը, և շուտով անհրաժեշտություն առա-
ջացավ վերափոխել այդ ժողովրդի ինքնությունն այնպես, որ չհայտնվի թուրքական 
և իրանական ազգաշինության գործընթացների ազդեցության տակ։ Անհրաժեշտ  
էր գտնել այնպիսի «լուծում», որը կհամապատասխաներ ԽՍՀՄ-ի էթնոտարածքա-
յին սկզբունքին, իսկ դա, ըստ Ստալինի, պետության անվանը համապատասխան 
թյուրքալեզու մահմեդական տիտղոսակիր ժողովրդին «ադրբեջանցի» անվանելն էր։ 
Դա ամրագրվեց 1937 թ. Ադրբեջանական ԽՍՀ սահմանադրությամբ։ 

Բանալի բառեր` էնդոէթնոնիմ, տիտղոսակիր ժողովուրդ, բնիկացում, Թուր-
քիա, Իրան, ստալինյան սահմանադրություն, «ադրբեջանցիներ»։ 

 
К ВОПРОСУ О НАЗВАНИИ ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ СОВЕТСКОГО  

АЗЕРБАЙДЖАНА «АЗЕРБАЙДЖАНЦАМИ» 
 

Ануш Арутюнян 
 

Резюме 
 

Начавшаяся в XIX веке этноконсолидация среди мусульман Восточного 
Закавказья еще не привела к созданию общего эндоэтнонима, который яв-
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ляется одним из важнейших компонентов определения идентичности этно-
са. Во времена российского владычества в качестве этнонима исполь-
зовалось название «татары», а в период Азербайджанской демократической 
республики – «тюрки». Уже в 1920-ые гг. в результате т.н. коренизации 
сформировалась концепция «титульной» нации, а вскоре возникла и необ-
ходимость такого типа преобразования идентичности, который исключал  
бы возможность влияния турецкой или иранской идентичности. Необходи-
мо было найти «решение», которое не противоречило бы этнотеррито-
риальному принципу СССР. Последнее, по мнению Сталина, предполагало 
соответствие этнонима названию государственного образования. Так тюр-
коязычные мусульмане Советского Азербайджана были названы «азербай-
джанцами», что было утверждено конституцией Азербайджанской ССР 1937 
года. 

Ключевые слова – эндоэтноним, титульная нация, коренизация, Тур-
ция, Иран, сталинская конституция, «азербайджанцы». 

 
ON THE ISSUE OF CALLING THE TITULAR NATION OF SOVIET  

AZERBAIJAN "THE AZERBAIJANIS" 
 

Anush Harutyunyan 
 

Abstract 
 

The process of ethnoconsolidation among the muslims of Eastern Transcaucasia 
(since the 19th century) hadn’t led to the creation of general endoethnonym, which is 
one of the most important components of the determination of national identity. During 
Russian rule the name "tatar" was used as an ethnonym, and in the period of Azerbaijan 
Democratic Republic the name "Turk" was used. Already in 1920 s. due to the policy of 
nativization, the concept of "titular" nation was formed and soon the problem of trans-
formation of identity arose to protect it from the impacts of Turkish and Iranian nation-
building processes. It was necessary to find such a solution, which would correspond to 
the ethno-territorial principle of the USSR, which, according to Stalin, could be reflected 
in the calling of the Turkic-speaking Muslims of Soviet Azerbaijan - "the Azerbaijanis". 
This was fixed by the constitution of Azerbaijan SSR in 1937. 

Key words – endoethnonym, titular nation, nativization, Turkey, Iran, Stalin’s Con-
stitution, "the Azerbaijanis". 
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ազատությամբ և իրավունքներով, նրանց զարգացմամբ, պետական իշխա-
նության ապակենտրոնացմամբ, քաղաքացիական հասարակության զար-
գացմամբ և այլն։ Այսօր տարածված է այն պատկերացումը, որ թույլ զար-
գացած ժողովրդավարությամբ, քաղաքացիական հասարակության ավան-
դույթներ չունեցող և անհատի վրա գերիշխող պետությունները հայտնվում  
են փակուղում։ Այդպիսի գաղափարներ են տարածվում նաև Հայաստանում, 
ընդ որում, անտեսվում են Հայաստանի աշխարհաքաղաքական վիճակը, 
նրան սպառնացող ներքին և արտաքին վտանգները, հայ ժողովրդի մշա-
կույթի և հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները։ Նման պայմաննե-
րում անհնարին է դառնում Հայաստանի առջև ծագած ներքին և արտաքին 
մարտահրավերներին համարժեք պատասխանելը, և վտանգվում է երկրի 
պետականության ապագան։ 

Պետության և պետականության այս պատկերացումները մասամբ պայ-
մանավորված են այն հանգամանքով, որ դրանք հիմնված են բացառապես 
պետականության վերաբերյալ քաղաքագիտական, իրավագիտական, լա-
վագույն դեպքում՝ ընդհանուր սոցիոլոգիական գիտելիքների վրա։ Սակայն 
նշված գիտություններից յուրաքանչյուրը պետության և պետականության  
հիմնախնդիրները քննարկում է իր տեսանկյունից և իրեն ներհատուկ եղա-
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նակներով, ընդ որում, նրանց ուսումնասիրության շրջանակից դուրս են  
մնում պետության և պետականության մի շարք խիստ կարևոր հարցեր, 
մասնավորապես պետության և պետականության կեցության հիմքերի, էութ-
յան, արժեքի, հասարակական կյանքում դրանց դերի ու նշանակության, 
ինչպես նաև պետության և պետականության ճանաչողության ընդհանուր 
եղանակների հետ կապված հարցերը։ 

Պետության և պետականության վերաբերյալ առավել ամբողջական 
պատկերացում կարելի է կազմել միայն նրանց փիլիսոփայական իմաստա-
վորման պայմաններում։ Ի տարբերություն պետությունն ուսումնասիրող 
կոնկրետ գիտությունների, փիլիսոփայությունը կարող է անդրադառնալ պե-
տականության առավել ընդհանուր և հիմնարար խնդիրներին, բացահայտել 
պետականության փիլիսոփայական հիմքերը, այսինքն՝ պետականության 
գոյաբանական, իմացաբանական և արժեբանական սահմանային հիմքերի 
համակարգը։ 

 
Պետություն և պետականություն 
Պետության և պետականության իմաստավորման ելակետը պետք է 

լինեն նրանց ընդհանուր հասկացությունները և սահմանազատումը։ Ինչպես 
ընդհանուր սոցիոլոգիայում, այնպես էլ քաղաքագիտությունում ներկայումս 
շրջանառվում են պետության և պետականության վերաբերյալ տարբեր հա-
յեցակարգեր։ Ընդհանուր սոցիոլոգիայում պետությունը համարվում է քաղա-
քական ինստիտուտ, ինստիտուցիոնալացված քաղաքական իշխանություն։ 
Ընդ որում, քաղաքական իշխանության հիմքը լեգիտիմությունն է, որը կարող 
է խարսխված լինել ավանդույթի, մեծամասնության կողմից ընդունված բա-
ցառիկ հեղինակության (խարիզմայի) կամ ռացիոնալ ընտրության վրա1։ Քա-
ղաքագիտությունում պետությունը համարվում է որոշակի տարածքում գե-
րագույն իշխանություն իրականացնող քաղաքական ինստիտուտների հա-
մակցություն և, ըստ էության, նույնացվում է կառավարման ապարատի՝ 
ինստիտուտների համալիրի հետ, որն ունի բացահայտ հրապարակային 
բնույթ՝ այն իմաստով, որ պետությունը պատասխանատու է հասարակական 
կյանքի կազմակերպման համար և ֆինանսավորվում է հասարակության 
կողմից2։ Իրավագիտությունում պետությունը համարվում է հասարակության 
իշխանական-քաղաքական կազմակերպություն, որն օժտված է պետական 

1 Социология 2002, 373. 
2 Хейвуд 2005, 108. 
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ինքնիշխանությամբ, ունի կառավարման և հարկադրանքի հատուկ ապա-
րատ, պետական գանձարան և որոշակի տարածքում հաստատում է իրա-
վակարգ3։ Պետության և պետականության փիլիսոփայական իմաստավոր-
ման ընթացքում պետք է հաշվի առնել այս բոլոր պատկերացումները, և չի 
կարելի հիմք ընդունել միայն այս կամ այն կոնկրետ պատկերացումը։ 

Պետությունը և պետականությունը սովորաբար նույնացվում են, սակայն 
վերջին ժամանակներում, հատկապես իրավագիտության մեջ պետությունը 
սկսել են տարբերել պետականությունից։ «Պետականություն» կատեգորիան 
հնարավորություն է ընձեռում ընդլայնելու «պետություն» հասկացությունը, 
քանի որ այդ կատեգորիան արտացոլում է պետության զարգացման լրացու-
ցիչ պատմական, շարժուն և փոփոխական առանձնահատկությունները, բա-
ցահայտում է հասարակական և պետական կյանքի մի շարք նոր, էական 
խնդիրներ։ Պետականությունը համարվում է պետականորեն կազմակերպ-
ված հասարակության որակական վիճակ, որը պայմանավորված է կոնկրետ 
պատմական, ազգային, մշակութաբանական և այլ գործոնների կայունութ-
յամբ ու ժառանգականությամբ։ Ենթադրվում է, որ պետականությունն առա-
վել լայն կատեգորիա է, և նրա բաղադրիչներն են՝ 

ա) պետությունը և պետական իշխանությունը,  
բ) պետական իշխանության մարմինները, 
գ) հասարակական ինստիտուտները, որոնք աջակցում են պետական իշ-

խանության իրականացմանը, նպաստում նրա գործառույթների կատարմանը, 
դ) անհատները՝ պետության հետ փոխազդեցությունում, 
ե) քաղաքական գաղափարախոսությունը4։ 
Ակնհայտ է, որ հենց պետականությունը պետք է փիլիսոփայական 

իմաստավորում ստանա, որը ենթադրում է ինչպես պետության, այնպես էլ 
պետականության այլ բաղադրիչների փիլիսոփայական իմաստավորումը։ 

 
Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման հիմնական գծերը 
Պետականության ուսումնասիրությունը ճանաչողական գործընթաց է, 

որն իրականացվում է կոնկրետ գիտությունների՝ ընդհանուր սոցիոլոգիայի, 
քաղաքագիտության և իրավագիտության կողմից։ Այդ գործընթացի միջոցով 
տեղի է ունենում պետականության վերաբերյալ գիտելիքների կուտակում, 

3 Морозов 2019, 49. 
4 Кожевников 2009, 265. 
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բացահայտվում են պետականության նորանոր կողմեր, մարդկային միտքն 
ավելի ու ավելի խորն է ներթափանցում պետականության էության և պետա-
կան կյանքի հարաբերությունների մեջ։ Սակայն ընդհանուր սոցիոլոգիայի, 
քաղաքագիտության և իրավագիտության՝ պետականության վերաբերյալ գի-
տելիքները չեն կարող կտրված լինել նրա փիլիսոփայական իմաստավո-
րումից։ Եվ ընդհանրապես, պետականությունն ուսումնասիրող գիտություն-
ների առաջընթաց զարգացումն անհնար է առանց պետականության փիլի-
սոփայական իմաստավորման, որի շնորհիվ էլ բացահայտվում են պետակա-
նության իմաստն ու նշանակությունը, նրա դերը մարդկության պատմական 
զարգացման մեջ։ 

Փիլիսոփայությունը չի հավակնում պետականության վերաբերյալ կոնկ-
րետ գիտությունների կողմից ձեռք բերվող գիտելիքների եզակիությանը, այլ 
բացահայտում է այդ գիտությունների ձեռք բերած գիտելիքների տեղն ու 
դերը պետականության ճանաչողության մեջ ընդհանրապես, ինչը հնարա-
վորություն է ընձեռում համեմատել և հարաբերակցել գիտական տարբեր 
ձեռքբերումները։ Այդ տեսակետից փիլիսոփայությունը չի կարող ունենալ պե-
տականության վերաբերյալ մեկ՝ միակողմանի տեսակետ, չի կարող նույնա-
նալ պետականության վերաբերյալ ընդհանուր սոցիոլոգիայի, քաղաքագի-
տության կամ իրավագիտության որևէ ուսմունքի կամ տեսության հետ։ Դա  
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ փիլիսոփայական գիտելիքները 
տարբերվում են մյուս գիտելիքներից, փիլիսոփայությունն առավել ընդհա-
նուր գիտելիքների համակցություն է՝ աշխարհի և նրա զարգացման օրինա-
չափությունների, աշխարհում մարդու տեղի ու դերի, կյանքի իմաստի վերա-
բերյալ և այլն։ Փիլիսոփայությունը հենվում է ամենաընդհանուր կատեգո-
րիաների վրա, ինչպիսիք են կեցությունը, իմացությունը, ճշմարիտը, արժեքը 
և այլն, ունի ճանաչողության յուրահատուկ մեթոդներ, ինչպես, օրինակ, մե-
տաֆիզիկան կամ դիալեկտիկան։ Կարևոր է նկատի ունենալ նաև այն հան-
գամանքը, որ փիլիսոփայությունը չի դոփում տեղում և հանդես է գալիս իբրև 
միասնական, հավերժ զարգացող գիտելիքների համակարգ, որի ներսում 
տեղի է ունենում հակասական ուսմունքների բախում5։ 

Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորումը պետք է տեղի 
ունենա մտքի այնպիսի ուղղության շրջանակում, ինչպիսին սոցիալական 
փիլիսոփայությունն է։ Բանն այն է, որ սոցիալական փիլիսոփայությունը սո-
ցիալական երևույթների փոխազդեցության առավել ընդհանուր օրինաչա-

5 Миронов 2011, 276. 

 

                                                 



143                                                   Վահագն Ստեփանյան 
                                                                                   

փությունների և միտումների, հասարակության կենսագործունեության և զար-
գացման, սոցիալական կյանքի ամբողջական գործընթացի վերաբերյալ գի-
տելիքների համակարգ է6։ Սոցիալական փիլիսոփայության խնդրակարգում 
կարևորագույն խնդիրներ են հասարակության նկատմամբ սոցիալ-փիլիսո-
փայական մոտեցման ընդհանուր սկզբունքները, ինչպես նաև հասարա-
կական կեցության ոլորտները։ Հասարակական կեցության կառուցվածքում 
կարևորվում և առանձնանում են քաղաքական հարաբերությունները, որոնք 
կազմում են հասարակության քաղաքական կեցության բովանդակությունը։ 
Հասարակության-քաղաքական հարաբերություններն են պետության, սո-
ցիալական խմբերի և անհատների այն հարաբերությունները, որոնք կապ-
ված են քաղաքական իշխանության ձեռքբերման և իրականացման հետ։  
Այստեղից էլ՝ պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման անհրա-
ժեշտությունը հենց սոցիալական փիլիսոփայության շրջանակում։ 

Պետության փիլիսոփայական իմաստավորման ընթացքում այն պետք է 
դիտարկվի իբրև ամբողջ, միաժամանակ, մարդու կեցության տեսակետից 
բացահայտվեն այդ ամբողջի արժեքը, իմաստն ու նշանակությունը։ Պետա-
կանության փիլիսոփայական իմաստավորումը հնարավորություն կընձեռի 
պարզելու անհատի և պետության հարաբերությունների բնույթն ընդհանուր 
առմամբ՝ անկախ պետության կոնկրետ տիպերից։ Բացի այդ, պետականու-
թյան փիլիսոփայական իմաստավորման ընթացքում կբացահայտվեն մար-
դու և պետության հարաբերությունների ընդհանուր սկզբունքները և օրինա-
չափությունները։ Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ մարդու և պե-
տության հարաբերություններն ամենից առաջ մարդու կեցության և պետութ-
յան կեցության զուգորդումն են, որը նրանց գոյաբանական միասնության 
համապարփակության վկայությունն է։ Պետականության փիլիսոփայական 
իմաստավորման շնորհիվ կբացահայտվեն նաև դրա էությունը, գոյաբանա-
կան հիմքերը, հետևաբար, այն նվազագույն պայմանները, որոնց առկայու-
թյան դեպքում պահպանվում է պետության ամբողջականությունը։ Պետա-
կանության փիլիսոփայական իմաստավորման շնորհիվ կարժևորվի նաև 
պետականության գիտական ճանաչողության մեթոդաբանությունը, և կընդ-
հանրացվեն պետականությունն ուսումնասիրող կոնկրետ գիտությունների՝ 
ընդհանուր սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտության և իրավագիտության մեթո-
դաբանությունը և փորձը։  

6 Социальная философия 1995, 13-14. 
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Հարկ է նշել, որ պետականության փիլիսոփայական իմաստավորումն 
ունի երկու բնորոշ գիծ, որոնցով պետականությունը տարբերվում է ուսում-
նասիրող կոնկրետ գիտություններից։ Պետականության փիլիսոփայական ի-
մաստավորումը, նախ, նորմատիվ է, և երկրորդ՝ հակաթետիկ։ Պետակա-
նության փիլիսոփայական իմաստավորման ընթացքում պետք է ուշադրութ-
յունը բևեռել այն բանին, ինչ գոյություն ունի, միաժամանակ անդրադառնալ 
նրան, ինչ պետք է լինի։ Դա նշանակում է, որ պետականության փիլիսո-
փայական իմաստավորման ընթացքում պետք է համադրվեն իրականու-
թյունը (գոյը) և նորմը կամ իդեալը (պիտոն)։ Ընդ որում, պետականության 
փիլիսոփայական իմաստավորման ընթացքում նորմատիվությունը կամ 
պիտոն պետք է ոչ միայն հաստատվի, այլև ենթարկվի ռեֆլեքսիայի։ Այն, ինչ 
գոյություն ունի, կարող է իմաստավորվել պիտոյի միջոցով՝ նրանով, ինչը 
պիտի լինի, և հակառակը, այն, ինչ պետք է լինի (պիտո) համադրվում է նրա 
հետ, ինչը գոյություն ունի։ Պետականության փիլիսոփայական իմաստավոր-
ման ընթացքում պետք է ոչ միայն բացահայտվի նորմը (իդեալը), այլև հիմ-
նավորվի այն։ Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման նոր-
մատիվ կողմը նրան մոտեցնում է գաղափարախոսությանը, քանի որ ներա-
ռում է իդեալի վերաբերյալ գիտելիքներ։ Այսպիսով, պետականության փի-
լիսոփայական իմաստավորումը պետք է անդրադառնա պետականության և՛ 
գոյին, և՛ պիտոյին, այսինքն` պետք է լինի և՛ ճշմարիտ, և՛ նորմատիվ։ 

Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման մյուս բնորոշ գիծը 
հակաթետիկությունն է։ Պետականության փիլիսոփայական իմաստավոր-
ման ընթացքում պետք է ձևակերպվի և զարգացվի ո՛չ միայն դրույթը, այլև 
հակադրույթը, որը ոչ պակաս կարևորություն ունի, քան դրույթը։ Դա նշա-
նակում է, որ թեպետ պետական փիլիսոփայական իմաստավորման ընթաց-
քում պետք է առաջադրվեն սահմանային հարցեր, բայց դրանք չեն կարող 
վերջնական լուծում ստանալ։ Հենց դրանով է պետականության փիլիսոփա-
յական իմաստավորումը տարբերվում կոնկրետ գիտություններից։ 

 
Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման խնդիրները և 

հիմնական գործառույթները 
Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման ընթացքում պետք է 

առաջադրվեն և լուծվեն մի շարք կարևոր խնդիրներ։ Դրանք են՝ 
ա) պարզել պետականության կեցության բնույթը և բացահայտել դրա 

էությունը, 
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բ) պարզել, թե ինչո՞ւ կա պետականություն, որո՞նք են հասարակության 
և մարդու կյանքում պետականության ի հայտ գալու նախադրյալները, պայ-
մանները, գործոնները, 

գ) պարզել պետականության արժեքը, դերն ու նշանակությունը հասա-
րակության և մարդու կյանքում, լայն առումով բացահայտել պետականու-
թյան գործառույթները, 

դ) ուսումնասիրել պետականության տեղն ու դերը հասարակության 
գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական-հաղորդակցական զարգացման 
գործում, 

ե) մարդու կյանքի իմաստի և նպատակադրման համատեքստում 
քննարկել պետականության դերն ու նշանակությունը, 

զ) բացահայտել պետականության, իրավունքի և օրենքի հարաբերակ-
ցությունը, այդ կապակցությամբ քննարկել և արժևորել պետականության, 
իրավունքի և օրենքի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և 
իրավական պետության վերաբերյալ տեսություններն ու հայեցակարգերը, 

է) ուսումնասիրել անհատների, սոցիալական խմբերի և հասարակա-
կան պետական կեցությունն ու գիտակցությունը, պետականության մշակույթը, 

ը) պարզել պետականության վերաբերյալ ընդհանուր սոցիալական, քա-
ղաքական և իրավական գիտելիքների փիլիսոփայական հիմնավորվածու-
թյունը և դրանց գործնական կիրառման արդյունավետությունը, 

թ) քննարկել և գնահատել ընդհանուր սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտու-
թյան և իրավագիտության գործառույթները, պետականության վերաբերյալ 
դրանց հայեցակարգերը, պետականության ուսումնասիրության մեթոդները, 
գիտական հետազոտությունների արդյունավետությունը։ 

 Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման նշված խնդիրնե-
րը կարող են փոփոխվել կամ լրացվել, ինչը պայմանավորված է հասարա-
կության զարգացման ընթացքում և մարդու կյանքում տեղի ունեցող փո-
փոխություններով։ 

 Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորումն ունի մի շարք կա-
րևոր գործառույթներ՝ գոյաբանական, արժեբանական, իմացաբանական,  
մեթոդաբանական, աշխարհայացքային։ Գոյաբանական գործառույթն ար-
տացոլում է պետականության կեցության, էության, համապարփակ հիմքերի, 
գոյության պայմանների ուսումնասիրությունները։ Արժեբանական գործա-
ռույթն արտացոլում է պետականության այն չափումը, որը կապված է դրա 
նշանակալիության, կարևորության հետ և համեմատելի է մարդու ու հա-
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սարակության սոցիալական արժեքների հետ։ Իմացաբանական գործա-
ռույթի միջոցով ձեռք է բերվում գիտելիքների այնպիսի համակցություն, որը 
հնարավորություն է ընձեռում համակարգված արտացոլելու պետականու-
թյունն իբրև ամբողջ, ինչպես նաև բացահայտելու կոնկրետ գիտությունների 
կողմից պետականության ճանաչման հնարավոր բոլոր խնդիրները։ Պետա-
կանության իմաստավորման իմացաբանական գործառույթի հետ սերտորեն 
կապված է մեթոդաբանական գործառույթը, որն արտահայտվում է պետա-
կանության ճանաչողության որոշակի մոտեցումների, եղանակների, միջոց-
ների մշակման, հիմնավորման և փորձարկման մեջ։ Պետականության փի-
լիսոփայական իմաստավորումն ունի նաև կարևոր աշխարհայացքային 
գործառույթ։ Աշխարհայացքն աշխարհի, աշխարհում մարդու տեղի վերա-
բերյալ հայացքների և աշխարհի նկատմամբ մարդու վերաբերմունքի ամբող-
ջությունն է, որի մեջ կարևոր տեղ ունեն պետականության, մարդու և պետու-
թյան վերաբերյալ հայացքները և պետականության նկատմամբ մարդու վե-
րաբերմունքը։ Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման աշ-
խարհայացքային գործառույթի միջոցով կձևավորվեն պետականության վե-
րաբերյալ մարդու, սոցիալական խմբերի և հասարակության առավել խորը 
և ամբողջական հայացքներ, արժեքային գնահատականներ, ինչպես նաև 
որոշակի կերպով գործելու դիրքորոշումներ։ 

Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման գործառույթներին 
համապատասխան կարելի է առանձնացնել այդ իմաստավորման գոյաբա-
նական, իմացաբանական և արժեբանական կողմերը. դա հնարավորություն 
է տալիս խոսելու պետականության գոյաբանական, իմացաբանական, ար-
ժեբանական իմաստավորումների մասին։ Գոյաբանական իմաստավորումն 
ընդհանուր առմամբ պետք է հիմնվի փիլիսոփայական այն հիմնարար կա-
տեգորիաների վրա, որոնք գծագրում են կեցության, հասարակության և 
մարդու ուսումնասիրությունների գոյաբանական չափումը։ Աշխարհի իմաս-
տավորման ընթացքում փիլիսոփայությունը ձևավորում է հիմնարար հասկա-
ցություններ՝ կատեգորիաներ, որոնք ամրակայում են իրականության առա-
վել ընդհանուր և էական հատկություններն ու հարաբերությունները։ Աշխար-
հի իմաստավորումը սկսվում է «կեցություն» կատեգորիայի միջոցով։ Այն իր 
ծավալով չափազանց լայն և բովանդակությամբ չափազանց աղքատ հաս-
կացություն է, որն արտահայտում է դրա միայն մեկ հատկանիշը՝ լինելը կամ 
գոյություն ունենալը։ Կեցության կատեգորիայի հիմքն այն ակնհայտ փաստն 
է, որ մենք և մեզ շրջապատող իրերը, բնության երևույթները գոյություն 
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ունենք։ Գոյությամբ են օժտված ոչ միայն զգայապես ընկալվող աշխարհը, 
այլև հոգևոր երևույթները՝ մտքերը, զգացմունքները, ապրումները, իդեալ-
ները և տեսությունները, երևակայությունը և առասպելները7։ 

Կեցության կատեգորիայի հետ սերտորեն կապված են այլ գոյաբանա-
կան կատեգորիաներ, ինչպիսիք են էությունը, փոփոխությունը, շարժումը, 
զարգացումը, տարածությունը, ժամանակը և այլն։ Այս գոյաբանական կա-
տեգորիաների և մի շարք կարևոր հասկացությունների միջոցով ուսումնա-
սիրվում են կեցությունն իբրև այդպիսին, նրա հիմնարար սկզբունքները և 
հատկությունները։ 

Այդ տեսակետից, պետականության գոյաբանական իմաստավորման  
ընթացքում առաջին հերթին պետք է պարզել փիլիսոփայական, սոցիալա-
կան, քաղաքագիտական, իրավագիտական այն կատեգորիաների և հաս-
կացությունների շրջանակը, որոնք կիրառելի են կեցության, մասնավորա-
պես, սոցիալական կեցության, ինչպես նաև պետականության կեցության 
ուսումնասիրություններ կատարելիս։ 

Պետականության գոյաբանական իմաստավորման գործում առանձնա-
հատուկ նշանակություն ունեն «կեցություն» և «էություն» փիլիսոփայական 
կատեգորիաները։ Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պետա-
կանության գոյաբանական իմաստավորման առանցքը հենց պետականու-
թյան կեցության և էության առանձնահատկությունների բացահայտումն է։ 
Պետականության կեցության և էության վերաբերյալ պատկերացումները 
խտացված արտահայտված են պետության և պետականության վերաբերյալ 
տարբեր տեսություններում, ուսմունքներում ու հայեցակարգերում։ Պետակա-
նության գոյաբանական իմաստավորման գործում այդ տեսությունների, 
ուսմունքների և հայեցակարգերի նշանակությունն այնքան կարևոր է, որ 
փիլիսոփայական տեսակետից նրանց համապատասխանում է «պարա-
դիգմա» (հարացույց) կատեգորիան։ Այս կատեգորիան գիտական շրջա-
նառության մեջ է դրվել XX դարի երկրորդ կեսին, ամերիկացի փիլիսոփա 
Թ. Կունի կողմից։ Նրա բնորոշմամբ, պարադիգմաները (հարացույցները) 
լայն ճանաչում ունեցող գիտական ձեռքբերումներ են, որոնք որոշակի ժա-
մանակահատվածում գիտական հանրությանը տալիս են հիմնախնդիրների 
առաջադրման և լուծման մեթոդներ8։ Այսինքն՝ պարադիգման (հարացույցը) 

7 Философия 2000, 6. 
8 Кун 2009, 11-12. 
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գիտական հանրության կողմից ընդունված ռացիոնալ գիտական գործունեու-
թյան մոդել է։ Թ. Կունի կարծիքով, բնական գիտությունների զարգացումը 
տեղի է ունենում մի հարացույցը մյուսով փոխարինելու միջոցով։ Վիճակը  
մի փոքր այլ է սոցիալական գիտությունների զարգացման հարցում։ Սոցիա-
լական գիտությունների զարգացումը տեղի է ունենում ոչ այնքան հարացույց-
ների փոփոխության, որքան նրանց միաժամանակյա գոյության և մրցակցու-
թյան միջոցով։ Դա վերաբերվում է նաև պետականությունն ուսումնասիրող 
գիտությունների զարգացմանը։  

Պետականության գոյաբանական իմաստավորման ընթացքում պետք է 
անդրադառնալ դրա կեցության և էության վերաբերյալ կոնկրետ գիտություննե-
րում իշխող հարացույցներին, գնահատել, հիմնավորել կամ հերքել այդպիսիք։ 
Պետք է պարզել նաև, թե պետականությունն ուսումնասիրող կոնկրետ գիտու-
թյունների հիմքում ընկած հարացույցները ժամանակակից պայմաններում 
որքանո՞վ են նպաստում կամ խոչընդոտում պետականության զարգացմանը։ 

Պետականության գոյաբանական իմաստավորման գործում կարևոր 
նշանակություն ունեն նաև այնպիսի փիլիսոփայական կատեգորիաներ, 
ինչպիսիք են տարածությունը և ժամանակը։ Փիլիսոփայական պատկերա-
ցումների համաձայն, տարածությունը մատերիայի կարևոր ատրիբուտն է, որ 
ձևավորում է կեցության հենքը։ Տարածության փիլիսոփայական պատկե-
րացումը բազմակողմ է, ինչը թույլ է տալիս առանձնացնելու տարածության 
տարատեսակներ՝ աշխարհագրական, սոցիալական, մշակութային, հոգևոր  
և այլն։ Տարածության տարատեսակ կարելի համարել նաև պետականութ-
յան տարածքը։ Այս տարածքն ունի իր սահմանները, որի դրսևորումներից 
մեկը պետական սահմանն է։ Պետական սահմանով գծագրված աշխարհա-
գրական տարածությունում հաստատվում է պետության ինքնիշխանությունը։  

Պետականության զարգացման պատմական միտումներից մեկն այն է, 
որ պետությունները ձգտում են ընդարձակել իրենց տարածքը, ինչը հանգեց-
նում է պատերազմների և բազում աղետների։ Պետականության զարգաց-
ման այս միտումը պետք է փիլիսոփայական իմաստավորում ստանա։ Այսօր 
նկատվում է պետականության զարգացման հակասական միտում։ Համաշ-
խարհայնացման (գլոբալիզացիա) պայմաններում պետականության սահ-
մանները, մի կողմից, դառնում են ավելի ու ավելի թափանցիկ և սկսում են 
վերացվել-ջնջվել, մյուս կողմից՝ ամրապնդվում են և կարծրանում։ Պետա-
կանության զարգացման այսպիսի երկակի միտումը պետք է փիլիսոփայա-
կան իմաստավորում ստանա, մասնավորապես պետք է պարզել, թե երկու 
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հակասական միտումներից ո՞րն է առավել արժեքավորը ինչպես համայն 
մարդկության, այնպես էլ կոնկրետ հասարակությունների և ազգերի առու-
մով։ Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման կարևոր խնդիր-
ներից է նաև այն, թե ի՞նչ պետք է անել, որ, մի կողմից, պահպանվեն  
համաշխարհային շահերը, մյուս կողմից՝ երաշխավորվեն ազգերի ու ժո-
ղովուրդների շահերն ու իրավունքները։ 

Ժամանակի փիլիսոփայական պատկերացումների համաձայն, այն ֆի-
զիկական, կենսաբանական, հոգեկան և այլ երևույթների ընթացքի ձև է։ Փի-
լիսոփայությունն առանձնացնում է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ, պատմական, 
սոցիալական և այլ ժամանակներ։ Ժամանակի կատեգորիան կարելի է կի-
րառել նաև պետականության նկատմամբ։ Այդ տեսակետից պետականության 
գոյաբանական իմաստավորման կարևոր խնդիրներից է պետականության 
գոյության տևողությունը, նրա վիճակների հաջորդական փոփոխությունների 
բնույթն ու առանձնահատկությունները բացահայտելը։ 

Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորումն ունի ոչ միայն գո-
յաբանական, այլև իմացաբանական կողմ։ Իմացաբանությունը ճանաչողութ-
յան փիլիսոփայական ուսմունք է, որն զբաղվում է ճանաչողության հետազո-
տություններով, քննադատությամբ և զանազան տեսություններով։ Իմացա-
բանությունը ճանաչողության գործընթացը քննում է ճանաչողության օբյեկտի 
նկատմամբ ճանաչողության սուբյեկտի հարաբերությունների տեսանկյունից։ 

Ճանաչողությունը չափազանց բարդ և բազմակողմանի գործընթաց է։ 
Ճանաչողության արգասիքը իրերի և երևույթների վերաբերյալ այնպիսի գի-
տելիքների ձեռքբերումն է, որոնք տարբերվում են այդ նույն իրերի և 
երևույթների վերաբերյալ առօրեական պատկերացումներից։ Միևնույն ժա-
մանակ, ճանաչողությունը չի կարող անտեսել իրերի և երևույթների վե-
րաբերյալ առօրեական պատկերացումները։ Փիլիսոփայական գրականութ-
յան մեջ նշվում է, որ փիլիսոփայությունը, ձևավորելով աշխարհի իր պատ-
կերը, մշտապես ձգտում է այն առանձնացնել առօրյա պատկերացումների 
աշխարհից, ինչպես նաև անցումներ գտնել դրանց միջև։ Դա պայմանավոր-
ված է այն հանգամանքով, որ փիլիսոփայության ելման դիրքն առօրեակա-
նությունն է, և առօրեական ու «ճշմարիտ իրականության» աշխարհների 
միջև կամուրջներ գտնելով է միայն հնարավոր կողմնորոշել մարդկային իմա-
ցությունն ու գործունեությունը9։ Այս նկատառումները պետք է հաշվի առնել 

9 Лекторский 2010, 31. 
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պետականության իմացաբանական իմաստավորման ընթացքում և կա-
րևորել նաև պետականության վերաբերյալ առօրեական պատկերացումները։ 

Պետականության իմացաբանական իմաստավորումը նույնպես պետք է 
հիմնվի փիլիսոփայական կատեգորիաների վրա, որոնց միջոցով հնարավոր 
է բացահայտել պետականության ճանաչողության բնույթն ու առանձնահատ-
կությունները։ Այն կարող է ամբողջական գիտելիքներ տալ պետականության 
ճանաչողության էության, կառուցվածքի, ձևավորման, ընթացքի և զարգաց-
ման վերաբերյալ, մշակել պետականության վերաբերյալ գիտելիքների 
ճշմարտացիության և արժանահավատության չափանիշներ։ Այդ ամենի մի-
ջոցով կընդլայնվեն պետականության ուսումնասիրությունների սահմանները, 
պետականության ճանաչողության հարցում նոր ազդակներ կհաղորդվեն 
ընդհանուր սոցիոլոգիային, քաղաքագիտությանը և իրավագիտությանը,  
վերջին հաշվով, կնպաստեն դրանց գիտելիքների խորացմանը։ 

 Պետականության իմացաբանական իմաստավորումը, հաշվի առնելով 
էմպիրիկ, տեսական և փիլիսոփայական գիտելիքների տարբերակումը, հնա-
րավորություն կընձեռի, ընդհանուր առմամբ բնութագրելու պետականության 
ճանաչողության փուլերն ու պրոցեդուրանները, բացահայտելու պետակա-
նության վերաբերյալ էմպիրիկ, տեսական և փիլիսոփայական գիտելիքների 
առանձնահատկությունները, մշակելու այդ գիտելիքների ճշմարտացիության 
չափանիշներ։ Բացի այդ, դրա շնորհիվ կարող են ընդհանրացվել, մշակվել և 
միասնականացվել ճանաչողության այն սկզբունքներն ու նորմերը, որոնք 
պետականության հետազոտությունների ընթացքում պետք է կիրառվեն ընդ-
հանուր սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտության և իրավագիտության կողմից։ 
Դրանով իսկ, այդ իմաստավորման շնորհիվ կլուծվի պետականության վե-
րաբերյալ գիտելիքների համապարփակության հարցը։  

Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորման գործում կարևոր 
նշանակություն ունի նաև դրա արժեբանական բաղադրիչը։ Արժեբանութ-
յունը փիլիսոփայական ուսմունք է, որն ուսումնասիրում է արժեքների աշխար-
հի կառուցվածքը և աստիճանակարգությունը, այդ աշխարհի գոյաբանական 
կարգավիճակն ու ճանաչման եղանակները, ինչպես նաև արժեքային դատո-
ղությունների մշակութաբանական, սոցիալական, քաղաքական, իրավական 
ողջ ներկապնակը։ Արժեբանության հիմնական կատեգորիան արժեքն է։ 
Փիլիսոփայական գրականության մեջ նշվում է, որ արժեքները մարդկային 
կեցության իմաստակազմ հիմքերն են, որոնք պայմանավորում են մարդ-
կային կյանքի, գործունեության, կոնկրետ գործողությունների և արարքների 
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ուղղվածությունն ու շարժառիթները։ Արժեքները մարդու նպատակասլաց  
գործունեության այն հիմքերն են, որոնք նրան հնարավորություն են տալիս 
ներդաշնակ ապրելու աշխարհում10։ 

Պետականության արժեբանական իմաստավորման ընթացքում, մարդու, 
սոցիալական խմբերի և պետության տեսական ու գործնական հարաբերու-
թյուններից բացի, պետք է առանձնացվեն այն հարաբերությունները, որոնք 
վերաբերելի են բարու, ճշմարտի և գեղեցիկի միջոցով ձևավորվող կոորդի-
նատների համակարգին։ Պետականության արժեբանական իմաստավո-
րումը հնարավորություն կընձեռի բացահայտելու ինչպես պետականութ-
յունը, որպես արժեք, այնպես էլ պետականության արժեքները, այդ բոլոր 
արժեքների բնույթը և տեղը իրականության մեջ ու արժեքային աշխարհի 
կառուցվածքում։ Դա նշանակում է, որ պետականության արժեբանական 
իմաստավորման շնորհիվ կարող են բացահայտվել պետականության և պե-
տական արժեքների կապերը միմյանց, մշակութային և սոցիալական գոր-
ծոնների, ինչպես նաև անձի կառուցվածքի հետ։ 

 
Եզրակացություններ 
Պետության և պետականության քաղաքագիտական, իրավագիտական, 

ընդհանուր սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների շրջանակից դուրս են 
մնում մի շարք կարևոր հարցեր, որոնք կապված են դրանց գոյության հիմքե-
րի, էության, արժեքի, հասարակական կյանքում դերի ու նշանակության, 
ինչպես նաև դրանց ճանաչողության ընդհանուր եղանակների հետ: Այդ հար-
ցերի ուսումնասիրությունը հնարավոր է միայն պետության ու պետականու-
թյան փիլիսոփայական իմաստավորման պայմաններում, ընդ որում, պետք է 
նկատի ունենալ, որ պետականությունն առավել լայն հասկացություն է, և 
պետությունը սոսկ նրա բաղադրիչներից մեկն է: 

Պետականության փիլիսոփայական իմաստավորումն ունի գոյաբանա-
կան, իմացաբանական և արժեբանական կողմեր, համապատասխանաբար 
կարելի է խոսել պետականության գոյաբանական, իմացաբանական և ար-
ժեբանական իմաստավորումների մասին: Պետականության գոյաբանական 
իմաստավորման միջոցով կարելի է բացահայտել պետության կեցության 
համապարփակ հիմքերը, գոյության պայմանները, էությունը, իմացաբանա-
կան իմաստավորման միջոցով՝ կոնկրետ գիտությունների կողմից պետակա-

10 Иванов 2004, 545. 
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նության ուսումնասիրության մոտեցումների, եղանակների և միջոցների հիմ-
նավորվածությունն ու արդյունավետությունը, արժեբանական իմաստավոր-
ման միջոցով՝ պետականության և դրա հետ կապված արժեքների բնույթն ու 
փոխադարձ կապերը: 

Այսպիսով, պետականության փիլիսոփայական իմաստավորումը կնպաս-
տի ոչ միայն պետականության առավել խոր ըմբռնմանը, պետականության 
ռեֆլեքսիայի ձևերի հարստացմանը, պետականության նոր մոդելների և 
հետագա զարգացման տարբերակների մշակմանը, այլև իբրև մտքի շարժում, 
ինտելեկտուալ և աշխարհայացքային անկասկածելի արժեք է։ Պետականու-
թյան փիլիսոփայական իմաստավորումը կարող է ապահովել նաև համապա-
տասխան խոսույթ, որը պետականության վերաբերյալ գիտելիքների ամբող-
ջականացման և հետագա զարգացման անհրաժեշտ պայման է։  
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նության փիլիսոփայական իմաստավորման էությունը, բովանդակությունը, գոյա-
բանական, իմացաբանական և արժեբանական կողմերը, ինչպես նաև պետականու-
թյան փիլիսոփայական իմաստավորման հետ կապված հիմնախնդիրների շրջա-
նակը։ 

Բանալի բառեր` պետություն, գոյաբանություն, իմացաբանություն, արժե-
բանություն, ընդհանուր սոցիոլոգիա, քաղաքագիտություն, իրավագիտություն։ 
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Ներածություն 
Հասարակական-տնտեսական կյանքի արդի փուլում չափազանց շատ  

են գործածվում սերտորեն շաղկապված ռազմավարություն և կառուցվածք 
արտահայտությունները։ Դրանցից առաջինը, իբրև գիտական կատեգորիա, 
արտահայտում է կազմակերպության, նաև երկրի, տարածաշրջանի, զար-
գացման գերակայությունները ժամանակի որոշակի հատվածում, սովորա-
բար միջինժամկետային և երկարաժամկետ հորիզոններով` գնահատելով 
դրանց համար անհրաժեշտ բոլոր տեսակի ռեսուրսների քանակական բնու-
թագիրը1։ 

Կառուցվածքն արտացոլում է այն կազմակերպական միջավայրը, որը 
կարող է ապահովել ռազմավարական տեսլականի իրագործումը։ Ըստ կա-
ռավարման տեսության՝ կազմակերպական կառուցվածքը ածանցյալ է 
ընտրված ռազմավարությունից և պետք է բխի դրանից2։ 

Նման տրամաբանության հենքը գործարար մտածողության կառուցա-
կարգն է՝ սահմանել կազմակերպության առաքելությունից բխող շահեկան 
նպատակներ, ստեղծել դրանք իրագործելու կազմակերպական կառույցներ, 
նաև աշխատողներին շահադրդելու և նպատակներին հասնելու գործընթաց-
ները վերահսկելու միջավայր։ Վերահսկողությունը միաժամանակ միջոց է 
նպատակներ-արդյունքներ շղթայի հետադարձ կապի ապահովման համար։ 
Գործարար փիլիսոփայության նման տրամաբանությունն առանցքային նշա-
նակություն ունի կառավարման գործառույթների դասակարգման համար։ 

1 Мескон, Альберт, Хедоури 2000, 257, Минцберг, Альстрэнд, Лэмпел 2000, 16, Дафт 2006, 
237, Սուվարյան 2020, 21-22: 

2 Мескон, Альберт, Хедоури 2000, 331, Дафт 2006, 360.   
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Իսկ դրանք ներկայումս, ինչպես ընդունված է կառավարման տեսության մեջ, 
հիմնականում չորսն են՝ պլանավորում (ծրագրավորում), կազմակերպում, 
շահադրդում, վերահսկողություն3։ Իհարկե, կան նաև այլ դասակարգումներ4։ 

Սույն հետազոտության խնդիրը ռազմավարություն-կազմակերպական 
կառուցվածք փոխառնչությունների արդյունավետ տարբերակի ընտրության 
սկզբունքների և չափանիշների մշակումն է։ Ի դեպ, այդ խնդիրը դիտարկվե-
լու է միկրոմակարդակում (կազմակերպություններում), ինչպես նաև մակրո-
մակարդակում՝ հանրային կառավարման առանձնաhատկությունների հաշ-
վառմամբ։ Կարող է թվալ, թե ռազմավարություն-կառուցվածք փոխառնչու-
թյունները ժամանակի ընթացքում կարգավորվում են, մանավանդ ներդրվում 
են ճկուն և հարմարվող կազմակերպական կառուցվածքներ, սակայն հաճախ 
կազմակերպություններում և մակրոմակարդակում կառավարման արդյունա-
վետությունը չի համապատասխանում անհրաժեշտ մակարդակին, որը 
դրսևորվում է տնտեսական աճի ցածր տեմպերի կամ նվազման միջոցով, 
տնտեսական մրցունակության, բնակչության կենսամակարդակի, անվտան-
գային միջավայրի անբավարար մակարդակով և այլն։ Շատ դեպքերում  
նման թերությունների պատճառներ համարվում են ռեսուրսների ծավալը  
կամ որակը, աշխատանքի ցածր արտադրողականությունը, անբավարար 
տեխնոլոգիական մակարդակը, մինչդեռ թե՛ ցածր ցուցանիշները, թե՛ այդ 
բացերը կարող են լինել անարդյունավետ կառավարման արդյունք։ Ահա թե 
ինչու արդիական խնդիր է կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի 
լավագույն տարբերակի ընտրությունը, որը կառավարման բարձր արդյունա-
վետության էական նախադրյալ է։ 

Սակայն նախքան ռազմավարության և կառուցվածքի փոխառնչություն-
ները դիտարկելը, փորձենք բնութագրել դրանց ներկայացվող ժամանակա-
կից պահանջները և չափանիշները։ 

 
Ռազմավարության ունիվերսալ բնութագիրը և առանձնահատկութ-

յունները միկրո և մակրո մակարդակներում 
Ռազմավարությունը՝ իբրև գիտագործնական լայնորեն կիրառվող հաս-

կացություն, ծնունդ է առել գործարարության ոլորտում և ռազմական գոր-
ծում։ Յուրաքանչյուր կազմակերպություն ստեղծվում է որոշակի առաքե-
լության իրականացման համար, ըստ այդմ՝ հետապնդելով որոշակի նպա-

3 Мескон, Альберт, Хедоури 2000, 71-76. 
4 Файоль 1965, 362-363, Кунц, О’Доннел 1981, 114-116, Дафт 2006, 26-28. 
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տակներ և ձգտելով լինել մրցունակ ու ստանալ եկամուտներ (շահույթ)։ Գոր-
ծարարությունը (նաև ռազմական գործը) կարճաժամկետ գործողություն չէ, 
այն ենթադրում է կատարել ներդրումներ, թողարկել արտադրանք (ծառա-
յություններ), իրացնել այն, ունենալ հաճախորդներ, շուկայում նկատվել որակյալ 
արտադրանքով, մրցունակ գնով և ապահովել կայուն ու երկարաժամկետ 
եկամտաբերություն։ Հետևաբար՝ անհրաժեշտություն է գործարարության գոր-
ծողությունների երկարաժամկետ ծրագրավորումը՝ հստակեցնելով կազմակեր-
պության առաքելությունից բխող ռազմավարության նպատակները, գնահա-
տելով պահանջը ռեսուրսների նկատմամբ և շուկայական մրցակցային չա-
փանիշները (որակ, գին, պահանջարկի կառուցվածք և այլն)։ Կառավարման 
տեսության մեջ, ռազմավարության էության ընդհանրական բնորոշումներից 
մեկի համաձայն, «ռազմավարությունը պլան է, որը նկարագրում է ռեսուրս-
ների բաշխումը և գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են արտաքին 
միջավայրի հետ փոխգործակցելու, ստանալու մրցակցային առավելութ-
յուններ և հասնելու կազմակերպության նպատակներին»5։ Այսպիսով, ռազ-
մավարությունը կազմակերպության փիլիսոփայությունն է, որը, հաշվի առնե-
լով զարգացման անցյալի փորձը, օրինաչափությունները, ներքին և արտա-
քին միջավայրերի փոփոխությունները, արտահայտում է նրա մրցակցային 
նպատակները, գործողությունների և ռեսուրսների բաշխման գերակայութ-
յունները։ Կախված ռազմավարության առարկայից՝ այն կարող է լինել 
տնտեսական, սոցիալական, գիտատեխնիկական, քաղաքական, տա-
րածքային և այլն6։ 

Ռազմավարության հիմնավորվածությունը զգալիորեն պայմանավոր-
ված է դրա մշակման մեթոդաբանությամբ։ Հարկ է հաշվի առնել, որ ընտրել 
ռազմավարություն նշանակում է ընդունել կառավարչական որոշում կազմա-
կերպության առաքելության և նպատակների վերաբերյալ երկարաժամկետ՝ 
առնվազն 3-5 և ավելի տարիների համար։ Իսկ ապագային միտված որոշում-
ներն ընդունվում են անորոշության և ռիսկերի պայմաններում՝ հնարավոր 
այլընտրանքային տարբերակներից։ Արդյունավետ կամ լավագույն տարբե-
րակը կարող է ընտրվել, եթե կիրառվեն կազմակերպության ներքին և ար-
տաքին միջավայրերի, տեխնոլոգիական և շուկայական գործոնների փոփո-
խությունները հաշվի առնող կանխատեսումային բազմատարբերակ մաթե-
մատիկական մեթոդներ, հայտնի Բոստոնի և Մակ-Քինսիի խորհրդատվա-

5 Дафт 2006, 237. 
6 Սուվարյան 2020, 21։ 
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կան խմբերի, Ի. Անսոֆի, Մ. Պորտերի մատրիցային եղանակները, SWOT 
վերլուծության գործիքակազմը7։ Անշուշտ, առավել բարդ է ռազմավարական 
որոշման ընդունումը հանրային կառավարման մակարդակով։ Սակայն մե-
թոդաբանական առումով մասշտաբի և առարկայի (ըստ տարիների) տար-
բերություններն էականորեն չեն ազդում ռազմավարության ընտրության 
տրամաբանության վրա, քանի որ ռազմավարության բովանդակությունը  
կառուցվածքային առումով անփոփոխ է, տարբեր կարող են լինել ծավալա-
յին ցուցանիշները, արտաքին ու ներքին միջավայրերի, շուկայական և գի-
տատեխնոլոգիական գործոնների կազմը և արժեքները, դրանց փոփոխության 
միտումները։ 

Ի դեպ, անկախ մակարդակից, ռազմավարության ընդունումը և ռազմա-
վարական կառավարումը տարբերվում են միմյանցից։ Առաջինը ռազմա-
վարական պլանավորումն է երկարաժամկետ և օպերատիվ ժամանակային 
հորիզոններով, իսկ երկրորդը, դրանից բացի, նաև ներառում է ծրագրված 
միջոցառումներն իրագործելու համար կառավարման կազմակերպական 
կառուցվածքների և շահադրդման համակարգի ստեղծումը, ռեսուրսների 
բաշխումը, հետադարձ կապի եղանակով վերահսկողության ապահովումը 
(գծ. 1)8։ 

 
Գծանկար 1. Ռազմավարական կառավարման գործընթացը 

 

7 Մենեջմենթ 2016, 105-119։ 
8 Սուվարյան 2020, 22-23։ 
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Կառուցվածքը, սկզբունքները, պահանջները և մոդելները 
Եթե ռազմավարության ընտրությունը դրական կամ բացասական 

առումով ճակատագրական կարող է լինել կազմակերպության, նույնիսկ 
երկրի համար, ապա կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը կարող 
է դերակատարում ունենալ որոշված ռազմավարության ճշգրիտ իրագործ-
ման կամ ձախողման, իսկ ընդհանուր առմամբ՝ ռազմավարական կառա-
վարման գործընթացի բոլոր փուլերի հիմնավորվածության և քանակական ու 
որակական արդյունավետության համար։ 

Ռազմավարությունը՝ իբրև կարևորագույն որոշում, ընդունում է կազմա-
կերպության (երկրի, տարածաշրջանի) ղեկավարությունը, անշուշտ, այս 
խնդրում կարևորվում է կազմակերպական կառուցվածքը գլխավորողի՝ առաջ-
նորդի կերպարը՝ որպես կառավարչական որոշումների ընդունման առաջին 
սուբյեկտի9։ Կառավարման տեսության մեջ կազմակերպության կառուցվածքը 
բնութագրվում է որպես «կառավարման մակարդակների և ֆունկցիոնալ 
ոլորտների այնպիսի տրամաբանական փոխհարաբերություններ, կառուց-
ված այնպիսի ձևով, որը հնարավորություն է ընձեռում առավել արդյունավետ 
հասնելու կազմակերպության նպատակներին»10։ 

Ռազմավարության ընտրությունից հետո, ինչպես նշվել է, հաջորդ կա-
ռավարչական որոշումը կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի 
սահմանումն է, որին ներկայացվող հիմնական պահանջներն են. 

– անկախ մակարդակից ստեղծվող կազմակերպական կառուցվածքի 
նպատակն ընդունված ռազմավարության իրագործումն է, ուստի պետք է  
բխի նրանից, համապատասխանի առաջադրված խնդիրների անվերապահ 
լուծմանը, 

– ստեղծվող կազմակերպական կառուցվածքը արդյունավետ կարող է 
լինել, եթե այն արտացոլում է աշխատանքի մասնագիտական ու ոլորտային 
բաժանումը, և առանձին կառույցներին ու աշխատատեղերին վերապահված 
են հստակ լիազորություններ իրենց խնդիրներն իրագործելու համար, 

– գիտատեխնոլոգիական արագ փոփոխությունների պայմաններում 
ստեղծվող կառուցվածքները պետք է լինեն ճկուն, հարմարվողական, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում, հատկապես սիներգիկ բնույթի խնդիրների 
լուծման համար կարող են ձևավորվել միջգերատեսչական (միջբաժնային) 
ժամանակավոր նախագծային կառույցներ, 

9 Սուվարյան 2020, 75-79։ 
10 Мескон, Альберт, Хедоури 2000, 90. 
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– կազմակերպական կառուցվածքները օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ 
պետք է համապատասխանեն Մ. Վեբերի ձևակերպած ռացիոնալ բյու-
րոկրատիայի բնութագրերին11, որոնցից են՝ աշխատանքի հստակ բաժա-
նումը, որը հանգեցնում է ըստ պաշտոնների բարձր որակավորման մասնա-
գետների ներգրավմանը, կառավարման մակարդակների աստիճանակար-
գությունը, երբ ստորին մակարդակները վերահսկում են բարձրերը, բոլորի 
համար պարտադիր ընդհանուր կանոնների և ստանդարտների առկայութ-
յունը, որն ապահովում է աշխատանքի համակարգվածությունը և միատի-
պությունը, պաշտոնական պարտականությունների կատարման ձևական 
անդեմության ոգին և այլն, 

– կառավարման ապարատի օպտիմալացում. դա նշանակում է կառա-
վարման գործառույթների իրականացում նվազագույն կամ չուռճացված 
կառավարչական ծախսերի պայմաններում, այսինքն՝ աշխատողների այն-
պիսի թվով, որն անհրաժեշտ է սահմանված լիազորությունների կատարման 
համար։ 

Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի ամենատարածված և 
կիրառվող տարատեսակը գծային-ֆունկցիոնալ մոդելն է, որն ունի տարբեր 
դրսևորումներ, իսկ կազմակերպությունների և հանրային կառավարման 
առումով՝ առանձնահատկություններ, որոնց կանդրադառնանք ստորև։ 

 
Ռազմավարության և կառուցվածքի փոխառնչությունները կազմա-

կերպություններում 
Գործնական կյանքում կազմակերպություններում ռազմավարության և 

կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի փոխառնչությունները կար-
գավորվում են գործող օրենսդրությամբ՝ երկրի սահմանադրության, քաղա-
քացիական օրենսգրքի և ոլորտային օրենքների, ինչպես նաև կազմակեր-
պության կանոնադրության հիման վրա։ 

Ըստ ՀՀ գործող քաղաքացիական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի՝ իրավա-
բանական անձ հանդիսացող բոլոր կազմակերպությունները, ինչպես հայտ-
նի է, բաժանվում են առևտրայինի և ոչ առևտրայինի։ Առևտրային կազմա-
կերպությունները կարող են ստեղծվել տնտեսական ընկերակցությունների և 
ընկերությունների ձևով, ոչ առևտրային կազմակերպություններ են հասարա-

11 Мескон, Альберт, Хедоури 2000, 332-333. 
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կական միավորումները, հիմնադրամները, իրավաբանական անձանց միութ-
յունները և օրենքով նախատեսված այլ կառույցներ12։ 

Ռազմավարության և կազմակերպական կառուցվածքի փոխառնչություն-
ները գործառութային տեսանկյունից նախ դիտարկենք առավել լայն տարա-
ծում ունեցող առևտրային որոշ կազմակերպությունների՝ սահմանափակ պա-
տասխանատվությամբ ընկերությունների և բաժնետիրական ընկերություն-
ների օրինակով։ Այնուհետև կանդրադառնանք պետական ոչ առևտրային 
կազմակերպություններին։ 

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կառավարման 
բարձրագույն մարմինն ընդհանուր ժողովն է, որի զուտ կառավարչական 
իրավասություններից են ընկերության գործունեության հիմնական ուղղութ-
յունների որոշումը, կանոնադրության ընդունումը, գործադիր մարմինների 
ձևավորումը, վերստուգիչ հանձնաժողովի ընտրությունը, ներքին գործունեու-
թյունը կարգավորող փաստաթղթերի ընդունումը13։ 

Բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման բարձրագույն մար-
մինը ընդհանուր ժողովն է, որի կառավարչական իրավասություններից են 
կանոնադրության հաստատումը, ինչպես նաև կառավարման հաջորդ 
մարմնի՝ խորհրդի քանակական կազմի հաստատումը և դրա անդամների 
ընտրությունը, ընկերության գործադիր մարմնի (միանձնյա կամ կոլեգիալ) 
ձևավորումը, եթե կանոնադրությամբ այդ իրավունքը վերապահված չէ 
խորհրդին, ընկերության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամների ընտրութ-
յունը14։ Խորհրդի բացառիկ իրավասություններից են ընկերության գործու-
նեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ընկերության գործադիր 
մարմնի ձևավորումը (եթե կանոնադրությամբ այդ իրավունքը վերապահված 
է խորհրդին), ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը  
կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերի հաստատումը, ընկերության վար-
չակազմակերպական կառուցվածքի և հաստիքացուցակի հաստատումը15։ 

Շարադրանքից ակնհայտ է, որ գործարար ոլորտի կազմակերպություն-
ներն ինքնուրույն են որոշում ընդունում ռազմավարության և կառավարման 
կազմակերպական կառուցվածքի վերաբերյալ։ Մասնավորապես, սահմա-
նափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններում ռազմավարության  

12 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք 2015, 26։ 
13 ՀՀ օրենքը սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին 2008, 21-22։ 
14 ՀՀ օրենքը բաժնետիրական ընկերությունների մասին 2009, 66-67։ 
15 ՀՀ օրենքը բաժնետիրական ընկերությունների մասին 2009, 70-71։ 
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ընդունման պատասխանատուն ընկերության ժողովն է, իսկ բաժնետիրա-
կան ընկերություններում՝ ընկերության խորհուրդը։ Նույն տրամաբանութ-
յամբ կարգավորվում են նաև կառավարման կազմակերպական կառուց-
վածքի ձևավորման խնդիրները։ 

Կազմակերպությունների հիմնադիր փաստաթղթում՝ կանոնադրությու-
նում արտացոլվում են իրենց գործունեության առարկան, նպատակները, ինչ-
պես նաև կառավարման մարմինների կազմը և իրավասությունը, որոշումնե-
րի ընդունման կարգը և այլն16։ Ըստ էության, կանոնադրությունում արտա-
հայտվում են այն սկզբունքային լուծումները, որոնք առաջարկում է կառա-
վարման բարձրագույն մարմնի՝ ժողովի և դրան հաջորդող մարմնի՝ խոր-
հուրդը։ Տրամաբանական է, որ թե՛ ռազմավարության հիմնավորվածությու-
նը, թե՛ կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը պայմանա-
վորված են դրանք մշակողների և ընդունողների գիտագործնական մակար-
դակով։ 

 Պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասին գործող ՀՀ օրեն-
քով դրա կառավարման մարմինների գործառույթներ են իրականացնում 
հիմնադիրը, նրա լիազորած պետական մարմինը, գործադիր մարմինը, 
ինչպես նաև հիմնադրի որոշմամբ կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝ խոր-
հուրդը17։ Ըստ այդ օրենքի՝ հիմնադրի բացառիկ լիազորություններից են 
ՊՈԱԿ-ի գործունեության առարկայի և նպատակների սահմանումը, կանո-
նադրության հաստատումը, կառավարման կազմակերպական համակարգի 
որոշումը։ Հիմնադիրը գործադիր մարմնի նշանակման լիազորությունը 
կարող է վերապահել կոլեգիալ կառավարման մարմնին18։ Ի դեպ, խորհուրդը 
լիազորվում է հիմնադրի կողմից սահմանված կազմակերպության գործու-
նեության առարկայի և խնդիրների շրջանակներում ներկայացնելու առա-
ջարկություններ լիազորված պետական կառավարման մարմնին կազմա-
կերպության գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ19։ 
Նույն հոդվածով կոլեգիալ կառավարման մարմինը նաև լիազորվում է իրա-
կանացնել ընթացիկ վերահսկողություն կազմակերպության գործադիր 

16 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք 2015, 28, 52։ 
17 ՀՀ օրենքը Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, https://www.arlis.am, 

հոդվ. 12։ 
18 ՀՀ օրենքը Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, https://www.arlis.am, 

հոդվ. 13։ 
19 ՀՀ օրենքը Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, https://www.arlis.am, 

հոդվ. 19։ 
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մարմնի գործունեության նկատմամբ, հաստատել կազմակերպության գոր-
ծունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերը, ստորաբաժանում-
ների կանոնակարգերը, ներքին կարգապահական կանոնները և այլն։  
Ըստ հոդված 17-ի՝ գործադիր մարմնի լիազորություններից է ՊՈԱԿ-ի 
կառուցվածքի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների սահմանումը20։ 
Այսպիսով, ՊՈԱԿ-ների առումով ռազմավարության և կառավարման կազ-
մակերպական կառուցվածքի խնդիրների լուծմանը մասնակցում են հիմ-
նադիրը, կազմակերպության կառավարման կոլեգիալ և գործադիր մար-
մինները։ 

Գործարար կազմակերպություններում, որոնք գերազանցապես մասնա-
վոր են և շահույթ հետապնդող, ռազմավարության նպատակասլացությունը  
և կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետությունը կարող են գնա-
հատվել կազմակերպության շուկայում մրցունակության ու շահութաբերու-
թյան շարժընթացի ցուցանիշներով։ Պետական ոչ առևտրային կազմակեր-
պություններում ռազմավարության ու կառուցվածքի փոխառնչությունների 
և որակի գնահատումը կարող է կատարվել կազմակերպության ստացած 
արդյունքներով, նաև փորձագիտական դիտարկումներով։ 

Մեր ուսումնասիրություններով ներկայումս հանրապետությունում գործող 
կազմակերպությունների գործունեության ընթացքում ըստ պատշաճի չի կա-
րևորվում ռազմավարության մշակման ու իրագործման անհրաժեշտությունը, 
իսկ տիրապետող է կազմակերպական կառուցվածքի գծային-ֆունկցիոնալ 
բյուրոկրատական կամ դասական մոդելը, անհամեմատ քիչ են ճկուն նա-
խագծային (մատրիցային) տարբերակները։  

Նման իրավիճակը պայմանավորված է հանրապետության տնտեսու-
թյան կառուցվածքով։ Ներկայումս տիրապետող են ծառայությունների ոլոր-
տի և մշակող արդյունաբերության մեջ սննդի արտադրության ճյուղերը, իսկ 
գիտարար, տեխնոլոգիական գերհագեցվածությամբ արտադրությունների 
տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում էականորեն ցածր է21, մինչդեռ հենց դրանք են 
հարափոփոխ բնագավառները, որոնցում լայնորեն կիրառվում են ճկուն 
կազմակերպական կառուցվածքները։ 

Իբրև տիպական մոդել ներկայացնենք բաժնետիրական ընկերության 
կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը (գծ. 2)։ 

20 ՀՀ օրենքը Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին, https://www.arlis.am, 
հոդվ. 17։ 

21 Սուվարյան 2019, 91-101։ 
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Գծանկար 2. Բաժնետիրական ընկերության կառավարման կազմակերպական մոդելային 

կառուցվածքը 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Հանրային կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի մոդելը* 
Հանրային տնտեսությունը ներառում է երկրի ողջ տնտեսական հա-

մակարգը, ներառյալ պետական, տեղական ինքնակառավարման և մասնա-
վոր կազմակերպությունների գործունեությունը։ Այն կառավարվում է հանրա-
յին մարմինների մշակած և իրագործած քաղաքականության շնորհիվ, որը 
վերաբերում է գիտատեխնիկական, կրթական, տնտեսական, արտաքին 
առևտրի, հարկաբյուջետային, մաքսային կարգավորումներին ու միջոցա-
ռումներին։ Այդ ամենն արտացոլվում է երկրի զարգացման ռազմավարա-
կան ծրագրում, որը սովորաբար յուրաքանչյուր ընտրական գործընթացի 
արդյունքով ձևավորված իշխանություն ներկայացնում է խորհրդարան և 
գործում հաստատված ռազմավարությամբ։ Վերջինս էլ հիմք է հանրային 
տնտեսության կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի կազմավոր-
ման համար։ Սակայն, ի տարբերություն կազմակերպությունների, որտեղ 
կարող է գործել ճկուն կառուցվածք, այս խնդրում կա էական սահմանափա-

* Այս խնդրին հեղինակի առաջին անդրադարձը տե՛ս Սուվարյան 2020, 122-131։ 

Բաժնետերերի ժողով 

Բաժնետիրական ընկերության խորհուրդ Վերստուգիչ հանձնաժողով 

Գործադիր տնօրեն 

Գործադիր տնօրենի տեղակալներ 

Ֆունկցիոնալ  
ծառայություններ 

Արտադրական 
ստորաբաժանումներ 

Արտադրական 
ենթակառուցվածքներ 

Սոցիալական ենթակառուցվածքներ 
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կում։ Բանն այն է, որ բազմաթիվ երկրների հիմնական օրենքներում, ՀՀ 
սահմանադրության մեջ նույնպես կա հոդված (147.2), որով ամրագրված է. 
«Նախարարությունների ցանկը և կառավարության գործունեության կարգը 
կառավարության ներկայացմամբ սահմանվում են օրենքով։ Փոխվարչա-
պետների թիվը չի կարող գերազանցել երեքը, իսկ նախարարներինը՝ 18-ը»։ 
Նման կարգավորման նպատակը հանրային կառավարման համակարգում 
քաղաքական փոփոխությունների ազդեցությունը մեղմելն է, քանի որ այն, 
նախ՝ պետական և համայնքային ծառայություններ մատուցող բարձր որա-
կավորման մասնագետների համախումբ է, որոնք օգտվում են որոշակի  
իրավունքներից, և, բացի այդ, ցանկալի չէ կառավարման համակարգը հա-
ճախ ենթարկել արմատական ցնցումների։ Ուստի հանրային կառավարման 
ամբողջական համակարգը, նաև դրա ֆինանսատնտեսական հատվածը, 
հարկ է կառուցել՝ հիմք ընդունելով պետական կառավարման գլխավոր 
առաքելությունը, որի էությունն առկա մարդկային, բնատնտեսական ռե-
սուրսների արդյունավետ օգտագործմամբ երկրի բնակչության անհրաժեշտ 
կենսամակարդակի և անվտանգության ապահովումն է։ Նշված առաքե-
լության կայուն բնույթը հարաբերական կայունություն է հաղորդում նաև 
կառավարման կազմակերպմանը, այսինքն՝ լիազորությունների ծավալին և 
դրանց պատվիրակման կառուցվածքին, որը, սակայն, չի նշանակում, որ 
նույն լիազորությունների սահմաններում չեն կարող նույնական մնալ լուծման 
ենթակա խնդիրները, ավելին՝ պարտադիր է, որ դրանք ժամանակի ընթաց-
քում լինեն հարափոփոխ, համընթաց գիտատեխնիկական և շուկայական 
սրընթաց փոփոխություններին։ Վերը նշված առաքելության կենսագործման 
համար պետությունն իրականացնում է հետևյալ հանրահայտ հիմնական 
գործառույթները. 

– հասարակական և տնտեսական կյանքի համար անհրաժեշտ 
օրենսդրական դաշտի ստեղծում. 

– քաղաքական իրադրության կայունության և մակրոտնտեսական 
արդյունավետ հավասարակշռվածության ապահովում. 

– սոցիալական ապահովության և ենթակառուցվածքային ոլորտներում 
ներդրումների իրագործում. 

– հասարակության անաշխատունակ և բարձր տարիքի անդամների 
սոցիալական պաշտպանություն. 

– շրջակա միջավայրի պաշտպանություն։ 
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Թվարկված գործառույթներն իրագործելու նպատակով ստեղծվում են 
օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմիններ, որոնց լիա-
զորություններն ամրագրվում են երկրի սահմանադրությամբ և ոլորտային 
օրենքներով։ 

Գործադիր իշխանության կազմում պարտադիր ստեղծվում են անվտան-
գային և արտաքին գործերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կառույցներ,  
որոնց կազմը հիմնականում կայուն է և գրեթե անփոփոխ։ Սովորաբար հա-
րափոփոխ են տնտեսության և սոցիալական ոլորտի պատասխանատու մար-
մինները, թեև այստեղ էլ կան պատմականորեն ձևավորված և ռազմավա-
րական նշանակության հարաբերականորեն կայուն, նույնիսկ խիստ անհրա-
ժեշտ բնագավառներ։ Հայտնի է, որ աշխատանքի առաջին հասարակական 
բաժանման շնորհիվ տարանջատվել են խաշնարածությունը և հողագործու-
թյունը, իսկ այնուհետև վերջինից՝ արհեստագործությունը։ Այսպիսով, գյու-
ղատնտեսությունը և արհեստագործության զարգացման ու ծավալման հե-
տևանքով պատմականորեն ստեղծված արդյունաբերությունը սննդի և ար-
տադրության գործիքների, անվտանգային նշանակության արտադրանքի 
թողարկման կարևորագույն ճյուղերն են։ Շինարարությունը կոչված է ստեղ-
ծելու բնակչության համար կենսամիջավայր, արտադրական ու սոցիալական 
ենթակառուցվածքներ։ Հաշվի առնելով գիտակրթական համակարգի չափա-
զանց էական կարևորությունը երկրի տնտեսության, մշակույթի զարգացման 
և անվտանգային միջավայրի ապահովման գործում՝ գտնում ենք, որ 
անհրաժեշտ է ունենալ առանձին կրթության կառավարման և գիտության ու 
տեխնոլոգիաների ղեկավարման մարմիններ22։ Հեռահաղորդակցության և 
տրանսպորտի անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը համընդհանրաց-
ման ժամանակաշրջանում կասկած չեն հարուցում։ Նույնը վերաբերում է 
առողջապահությանը, մշակույթին, շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ 
Ընդհանուր առմամբ, եթե կազմակերպությունների կազմակերպական կա-
ռուցվածքի ստեղծման կարևոր տարրերից է աշխատանքի մասնագիտական 
բաժանումը, ապա հանրային կառավարման առումով էական է աշխատանքի 
հասարակական բաժանման առաջին մակարդակը (ըստ խոշոր ճյուղերի և 
ոլորտների)։ Աշխատանքի ճյուղային և ոլորտային բաժանման առաջին մա-
կարդակը պետք է արտացոլվի հանրային կառավարման կազմակերպական 

22 Հիմնավորումը տե՛ս Սուվարյան 2020, 100-121։ 
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կառուցվածքում*, քանի որ պատմականորեն ձևավորված որոշակի ճյուղեր 
կամ ոլորտներ ունեն հստակ և անանց առաքելություն, իսկ անվերջ շա-
րունակվող ներոլորտային բաժանումներն արտահայտում են բնագավառի 
զարգացման ուղղություններն ու գերակայությունները և ներառվում են ճյու-
ղային ռազմավարություններում և կազմակերպական կառուցվածքներում։ 

Հանրային կառավարման առանձին օբյեկտներ են ֆունկցիոնալ՝ տնտե-
սական, սոցիալական, ֆինանսական, ինչպես նաև տարածքային ոլորտ-
ները, որոնք նույնպես պետք է ներառվեն կառավարման կազմակերպական 
կառուցվածք։ 

Նշված ճյուղերը և ոլորտներն այն նվազագույնն են, որոնք անհրա-
ժեշտաբար պետք է հանդիսանան հանրային կառավարչական ներգործու-
թյան օբյեկտ։ Նշենք, որ ժամանակակից նախարարությունները ոչ միայն 
համակարգում են ոլորտի արտադրական (ծառայությունների մատուցման) 
գործընթացները, այլև մշակում են բնագավառի ընդհանուր ռազմավարու-
թյունը, տեղադրում և ապահովում են պետական պատվերների կատարումը, 
անհրաժեշտության դեպքում գործարար կառույցներին տրամադրում են լի-
ցենզիաներ՝ ապահովում են ճյուղին վերաբերող քաղաքականության իրա-
գործումը։ 

Ըստ այդմ, հանրային կառավարման համակարգը կարող է բնութագրվել 
հետևյալ կառուցվածքով (գծ. 3)։ 

Բերված գծանկարում արտահայտվել են կառավարման սահմանադրա-
կան ու պետության առաքելության իրագործման համար անհրաժեշտ մար-
մինները, որոնց գործունեությունը հարաբերաբար կայուն է և անհրաժեշտ։ 

ՀՀ անկախության տարիներին, միջազգային փորձին համահունչ, հաջո-
ղությամբ կազմավորվել և կայացել են օրենսդիր, գործադիր և դատական իշ-
խանության, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինները։ Այնուհետև բոլոր մակարդակներում ու օղակներում տեղի են 
ունեցել և այսօր էլ շարունակվում են բարեփոխումները՝ ավելի բարձր արդ-
յունավետության հասնելու համար։ Սակայն ավելի հաճախ փոփոխվել են  
նախարարությունների կազմը և անվանումները, անգամ այն դեպքում, երբ 
2005 թ. ընդունված սահմանադրությամբ կառավարության կառուցվածքը 
սահմանվում է օրենքով։ 

* Մենեջմենթի տեսությունը գործնական կառավարման անհրաժեշտությունը բացատրում է աշ-
խատանքի հորիզոնական բաժանմանը հաջորդող ուղղահայաց բաժանմամբ, ուստի տրամաբանական է, 
որ կառավարման կազմակերպական կառուցվածքները չանջրպետվեն դրանցից։ 
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Գծանկար 3. Հանրային կառավարման մարմինները 

 
Տնտեսական բլոկի ֆունկցիոնալ նախարարություններ (ֆինանսների, 

էկոնոմիկայի) ստեղծված են բոլոր երկրներում։ Սոցիալական ոլորտը կառա-
վարելու նպատակով հետազոտված բոլոր երկրներում գործում են աշխա-
տանքի և սոցիալական ապահովության, առողջապահության, մշակույթի, 
սպորտի, կրթության, գիտության նախարարություններ։ Բազմաբնույթ են 
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տնտեսության տարբեր ոլորտների, հատկապես իրական արտադրության և 
ծառայությունների կառավարման կառույցները։ Ուսումնասիրված բոլոր  
երկրներում գործում են գյուղատնտեսության նախարարություններ։  

Արդյունաբերության կառավարման համապետական մարմին գործում է 
ոչ բոլոր երկրներում։ Այնտեղ, որտեղ չկա արդյունաբերական գերատեսչու-
թյուն, ենթադրվում է, որ ոլորտի զարգացման քաղաքականությունը մշակ-
վում և իրագործվում է էկոնոմիկայի նախարարությունում։ Մինչդեռ արդյու-
նաբերությունն ունի վիթխարի նշանակություն երկրի քաղաքակրթական և 
ռազմավարական զարգացման գործում, ինչպես նաև ողջ տնտեսության հա-
մար ինտեգրող և լոկոմոտիվի դերակատարություն։ Ճյուղի կառավարման գոր-
ծառույթը հնարավոր է արդյունավետ իրագործել մասնագիտական որակ-
ների առկայության, զարգացման հեռանկարների և շուկայական առանձնա-
հատկությունների խոր իմացության պայմաններում։ 

Տրանսպորտի և կապի կառավարման համատեղ մարմիններ ստեղծվել 
են հետազոտված բոլոր երկրներում՝ ներառելով հեռահաղորդակցության և 
թվայնացման արդի հնարավորությունները։  

Ի դեպ, մի ուշագրավ միտում է նկատվում հետազոտված որոշ երկրնե-
րում՝ ձգտում կրճատելու նախարարությունների թիվը։ Այն Վրաստանում և 
Էստոնիայում 11 է, Լատվիայում՝ 9, Չեխիայում, Լիտվայում և Գերմանիայում՝ 
14, Լեհաստանում և Ղազախստանում՝ 17, իսկ ՌԴ-ում՝ 21։ Կառավարության 
կազմի օպտիմալացման խնդիրը, մեր համոզմամբ, ունի առնվազն երկու 
սահմանափակում՝ պետական ապարատի պահպանման ծախսերի կրճատ-
ման անհրաժեշտությունը և պետական գործառույթների լիարժեք ու արդյու-
նավետ իրականացման կարևորությունը, ընդ որում, վերջինը գերակա է 
նախորդի նկատմամբ։ Ուստի նախարարությունների թվի կրճատումը, որի 
նվազագույնի չափանիշներին արդեն անդրադարձ կատարվել է, չպետք է 
վնասի հանրային կառավարման արդյունավետությանը, միաժամանակ,  
մեղմ ասած, օգտակար չէ նաև պետական ապարատի հանիրավի ուռճա-
ցումը։ Այսպիսով, հիմնախնդրի պատմատրամաբանական վերլուծությունը 
լրացնելով տարբեր երկրների փորձի համադրությամբ, կարելի է ընդհան-
րացնել, որ տնտեսության հանրային կառավարման առաջարկված տար-
բերակը, ի լրումն ռազմավարական պահանջների բավարարման, նաև հա-
մապատասխանում է վերը նշված սահմանափակումներին, մոտ է օպտի-
մալին և ունի կիրառական նշանակություն։  
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Եզրակացություններ 
Ռազմավարությունը՝ իբրև կազմակերպության գործունեության հեռա-

նկարային տեսլական, իսկ կազմակերպական կառուցվածքը՝ որպես դրա 
իրագործման ապահովման միջավայր, փոխառնչվում են բովանդակային և 
իրավական-կառավարչական առումներով։ Բովանդակային տեսակետից, 
անկախ կառավարման մակարդակից, կազմակերպական կառուցվածքը 
ածանցյալ է ընտրված ռազմավարությունից, պետք է բխի դրանից, համա-
պատասխանի առաջադրված նպատակների և խնդիրների պարտադիր  
լուծմանը։ Իրավական-կառավարչական առումով ռազմավարության և կազ-
մակերպական կառուցվածքի փոխառնչությունները համակարգվում են գոր-
ծող օրենսդրության՝ երկրի սահմանադրության, քաղաքացիական օրենս-
գրքի և կազմակերպության կանոնադրության կարգավորումներով։ 

Ռազմավարության նպատակասլացությունը և կազմակերպական կա-
ռուցվածքի արդյունավետությունը կարող են գնահատվել կազմակերպության 
շուկայում մրցունակության և շահութաբերության շարժընթացի ցուցանիշ-
ներով, ստացված նպատակային արդյունքներով, ինչպես նաև փորձագի-
տական դիտարկումներով։ Ուսումնասիրություններից պարզվում է, որ ներ-
կայումս հանրապետությունում գործող կազմակերպություններում ըստ պատ-
շաճի չեն կարևորվում գիտականորեն հիմնավոր ռազմավարության մշա-
կումն ու իրագործումը, իսկ տիրապետող է կազմակերպական կառուցվածքի 
գծային-ֆունկցիոնալ մոդելը, քիչ են ճկուն նախագծային (մատրիցային)  
տարբերակները։ 

Մակրոմակարդակում զարգացման ռազմավարության առանցքը պե-
տական կառավարման գլխավոր առաքելությունն է՝ առկա մարդկային, բնա-
տնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմամբ երկրի բնակչու-
թյան անհրաժեշտ կենսամակարդակի և անվտանգության ապահովումը։ 
Հանրային կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը օբյեկտիվորեն և 
անհրաժեշտաբար հիմնվում է երկու կարևոր նախադրյալների՝ պետության 
երկարաժամկետ ռազմավարության առանցք հանդիսացող նրա առաքելու-
թյան և աշխատանքի հասարակական բաժանման պատմականորեն ձևա-
վորված առաջին մակարդակի վրա։  
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Յուրի Սուվարյան 

 
Ամփոփում 

 
Ռազմավարությունը կազմակերպության փիլիսոփայությունն է, որն արտահայ-

տում է նրա մրցակցային նպատակները, գործողությունների և ռեսուրսների 
բաշխման գերակայությունները, իսկ դրա հիմնավորվածությունը զգալիորեն պայ-
մանավորված է մշակման մեթոդաբանությամբ և կազմակերպական կառուցվածքը 
գլխավորողի՝ առաջնորդի կերպարով, այսինքն՝ նրա գիտելիքների մակարդակով ու 
ղեկավարման ոճով՝ որպես կառավարչական որոշումների ընդունման առաջին սուբ-
յեկտի։ Համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից ռազմավարության ընտրու-
թյանը հաջորդող նրանց կառավարչական որոշումը կառավարման կազմակերպա-
կան կառուցվածքի սահմանումն է, որին ներկայացվող պահանջներից են՝ համապա-
տասխանությունը ռազմավարությամբ սահմանված կազմակերպության նպատակ-
ների իրագործմանը, աշխատանքի մասնագիտական և ոլորտային բաժանմանը, 
Մ. Վեբերի ձևակերպած ռացիոնալ բյուրոկրատիայի բնութագրերին, գիտատեխնո-
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լոգիական բարձր տեմպերով փոփոխությունների պայմաններում լինել ճկուն և 
հարմարվողական, ապահովել կառավարման ապարատի օպտիմալացումը։ 

Հանրային կառավարման առանձնահատկություններից է, որ, բացի այդ պա-
հանջներից, անհրաժեշտ է կարևորել աշխատանքի հասարակական բաժանման 
պատմականորեն ձևավորված առաջին մակարդակը ու պետության երկարաժամկետ 
ռազմավարության առանցք հանդիսացող նրա առաքելությունը՝ երկրի բնակչության 
անհրաժեշտ կենսամակարդակի և անվտանգության ապահովումը։ 

Ռազմավարության ու կազմակերպական կառուցվածքի բովանդակային և  
իրավական-կառավարչական փոխառնչությունները համակարգվում են գործող 
օրենսդրական դաշտի կարգավորումներով՝ հաշվի առնելով, որ կառուցվածքը մի-
ջավայր է ընտրված ռազմավարությունն իրագործելու համար։ 

Բանալի բառեր՝ ռազմավարական կառավարում, կազմակերպություններ, կազ-
մակերպական կառուցվածք, օրենսդրություն, հանրային կառավարում, աշխատանքի 
մասնագիտական և հասարակական բաժանում, արդյունավետություն։  

 
СТРАТЕГИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 
Юрий Суварян 

 
Резюме 

 
Стратегия является философией организации, которая выражает ее  

конкурентные цели, приоритеты распределения ресурсов и действий. Обос-
нованность стратегии существенным образом обусловлена методологией её 
разработки, а также образом, т.е. уровнем интеллекта и стиля руководства 
организационной структуры – его лидера как первого субъекта принятия 
управленческих решений. Следующим управленческим решением после 
принятия стратегии соответствующими уполномоченными органами является 
утверждение организационной структуры управления, которая должна учесть 
определенные требования: соответствовать реализации определенных стра-
тегией целей организации, профессиональному и отраслевому разделению 
труда, характеристикам рациональной бюрократии, сформулированным 
М. Вебером, быть гибкими и адаптивными в условиях изменений высоких 
темпов научно-технологических процессов, обеспечить оптимизацию управ-
ленческого аппарата. 

Одной из особенностей общественного управления является то, что,  
кроме вышеназванных требований, необходимо придать существенное зна-
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чение первому уровню исторически сформированного разделения общест-
венного труда, а также являющейся стержнем долголетней стратегии госу-
дарства миссии обеспечения необходимого уровня благосостояния населе-
ния и безопасности страны. 

Содержательные и юридически-управленческие отношения стратегии и 
организационной структуры регулируются положениями действующего за-
конодательства с учетом того, что структура является средой для реализации 
принятой стратегии. 

Ключевые слова – стратегическое управление, организации, организа-
ционная структура, законодательство, общественное управление, профессио-
нальное и общественное разделение труда, эффективность. 

 
STRATEGY AND ՕRGANIZATIONAL STRUCTURE 

 
Yuri Suvaryan 

 
Abstract 

 
Strategy is the organization's philosophy, which expresses its competitive goals, 

priorities for actions and resource distribution. Its validity is significantly determined by 
the development methodology and the character of the person leading the organizational 
structure - the leader, i.e. the level of his knowledge and management style, as the first 
subject of making administrative decisions. The administrative decision of the joint-
authorized bodies following the selection of the strategy is the definition of the organiza-
tional structure of the management, which is one of the requirements for the joint as-
signment. Among the requirements included in it are: co-responsibility for the imple-
mentation of the goals of the organization defined by strategy, professional and sectoral 
division of work, being flexible and adaptable to the characteristics of the rational bu-
reaucracy formulated by M. Weber, to ensure the optimization of the administrative ap-
paratus in the conditions of high-speed scientific and technological changes. 

It is one of the features of public administration that, in addition to these require-
ments, it is necessary to emphasize the historically formed first level of the social division 
of labor and its mission, which is the core of the long-term strategy of the state, the ne-
cessary standard of living of the country's population and ensuring security. 

The substantive and legal-administrative interactions of the strategy and organiza-
tional structure are coordinated by the regulations of the current legislative field, taking 
into account that the structure is an environment for implementing the chosen strategy. 

Key words – strategic management, organizations, organizational structure, legisla-
tion, public administration, professional and public division of labor, efficiency. 
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Introduction 
Agriculture is one of the most important branches of economy in the Repub-

lic of Armenia, the same way as in any other countries, as it carries out the function 
of providing with food reserves, meantime, supplies series of branches of industry 
with raw materials. 

Agriculture is connected with living organisms - biological assets, which are 
reproduced along with growth, productivity (yield), due to the peculiarities of 
agricultural activities. The latter are the reason why IAS 41 "Agriculture" standard 
is included in the list of the international accounting standards for this branch of 
the economy.  

As a result of the amendments to IAS 41, some of the biological assets are no 
longer included in the scope of the standard, therefore, the revelation of these 
amendments and the development of theoretical approaches are important for 
preparing financial statements for agricultural organizations. 

 
Measurement and management of a biological transformation for sale 
According to IAS 41 "Agricultural activity is the management of biological as-

sets’ biological transformation and product’s receipt by the organization, either 
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for sale, or for agricultural products, or for conversion of additional biological 
assets"1. 

A biological asset is a living plant or a living animal which is capable of biolog-
ical transformation as a living organism: i.e. to grow, to regenerate, to give food 
(crop) and to propagate itself. 

The use of the term "biological assets" for living plants and living animals, as 
separate objects of accounting, is very substantial, as the name already implies the 
innate essence of development and self-reproduction of animals and plants2. 

According to this standard, agricultural activity is conditioned by both the 
measurement and the management of a biological transformation of living plants 
and living animals, with an aim to sell the result of that transformation. Therefore, 
the inclusion of living plants and living animals in the scope of IAS 41 is condi-
tioned by the circumstance of both the management a of biological transformation 
and the sale of living plants and living animals, otherwise, IAS 16 "Fixed Assets", is 
applied for the cases, when the biological transformation of living plants and living 
animals is not managed by the organization or there are another purposes for 
their usage (graph 1). 

Let's discuss the following situations: the organization carries out the security of 
the area with the help of Armenian gampr guard dogs in parallel with the security 
systems. 

At first site, the guard dog, Armenian wolfhound, is a living organism, there-
fore, it is a biological asset, it should be accounted as non-current biological asset. 
It should be added, that the organization looks for the growth and takes care of the 
dog and implements the vaccinations diligently. It seems, that a measurement and a 
management of a biological transformation is carried out too.  

However, the organization would consider the Armenian wolfhound as a bio-
logical asset and would account it in accordance with the "Agriculture" standard, if 
the measurement and the management of a biological transformation had been 
carried out for sale, as it is set in IAS 41. While in the presented situation, the 
management of the biological transformation of the Armenian gampr is carried 
out not for sale, but for the preservation of the organization’s own territory, 
therefore, the Armenian wolfhound should be accounted as a depreciable fixed 

1 ՀՀՄՍ 41, 2010, 5. 
2 Береза 2019, 60. 
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asset, be included in IAS 16 by that organization and be evaluated by the primary 
value, as it is presented in graph 1. 

The scope of accounting animals of a zoo can be interpreted in the same con-
text, as their presence in a zoo as well as the measurement and the management 
of their biological transformation serves any other purpose but not sale. Thus, the 
activity of a zoo can’t be considered as an agricultural activity, even if those ani-
mals breed naturally, during their whole lifetime. 

 
Consumable Biological Asset, Only at the Point of Harvest 
Within the scope of IAS 41 "Agriculture", are included: 
• Biological assets (excluding fertile plants), 
• Agricultural product at the point of harvest, 
• Conditional and unconditional State's Interest concerning biological assets. 
It should be noted that agricultural products are the crop, food obtained 

from biological assets, at the point of harvest. Even if the reprocessing of agricul-
tural products is the logical and normal sequel of an agricultural activity, however 
the crop obtained after harvest is included in the scope of IAS 2 "Inventories", as 
it refers to the process of reprocessing of agricultural products after harvest. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graph 1: Inclusion of living plants and animals in the scope of IASs 

 
From this point of view, it is noteworthy, that the organization can carry out a re-

processing industrial activity in parallel with an agricultural activity. 

LIVING PLANTS, LIVING ANIMALS 

IAS 41 “Agriculture” is applied IAS 16 “Fixed assets” is applied 

Biological transformation is not ma-
naged by the organization or it is 

managed but not for sale 

Biological transformation is 
managed by the organization, 

for sale. 
 

Accounted as 116” Biological 
assets” 

 

Accounted as 111 “Depreciation of 
fixed assets” 
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Let's discuss the following: the pharmaceutical company has several separate 
types of animals, and produces drugs against diabetes, thyroid and other diseases, 
using their hormonal secretions. It is clear that the pharmaceutical company manages 
the biological transformation of separate types of animals  growth, development, 
breed, and its goal is clear  production of drugs using animal hormones. 

As a result, the pharmaceutical company carries out two types of activity: Agricul-
tural activity in the scope of IAS 41, for the production of those animals and the hor-
mones derived from them (at the point of receipt), and the production of medicines 
using animal hormones that are already included in IAS 2. 

The analogic picture of what has been said, is the production of vineyards, prod-
ucts obtained from them and wine: when the organization cultivates vines, which are 
fertile plants, and "the unharvested crop belongs to the fertile plant from which it is 
going to be obtained, so it cannot be accounted separately until the harvest"3. 

The product obtained during harvest is a biological asset, although it is consumable. 
Therefore, the organization should apply IAS 41 for the evaluation of the latter. 

The assets included in the scope of IAS 41 "Agriculture", should be evaluated as 
actual value, subtracted sale expenditures, and the assets are reflected in the financial 
statements of agricultural organizations on this basis. This is the reason, why the eval-
uation of biological assets is so essential while preparing the financial statements of 
agricultural organizations4. Moreover, the evaluation of biological assets should be made at 
the moment of primary identification, as well as at the end of each accounting period5. 

The clause of reflection of biological assets according to IAS 41 "Agriculture" 
standard, ejects the traditional system of evaluation of assets according to actual ex-
penditures, which is applied by industrial organizations. 

In the case when the organization uses the harvested grape for wine production, 
the IAS 2 standard is applied for that grape after harvest (graph 2), moreover, the 
actual value of the grape is accepted as primary value of a raw material. 

 
Fertile Plants are in the Sphere of Action of IAS 16 
It should be noted that fertile plants have been excluded from the scope of IAS 

41, by the way, this exception is one of the latest amendments to the "Agriculture" 
standard. 

According to IAS 41, fertile plant is a living plant, which 
a) is used for the production of an agricultural product or for supply, 

3 Клычова, Закирова, Ситдиков 2015, 17. 
4 Шелест, Гонтаренко 2016, 225.  
5 Гасанов 2013, 292. 

 

                                                 



177                                          Manya Poghosyan, Gohar Harutyunyan                                                       

b) it is expected to have production during more than one period, and 
c) it has less probability to be sold as an agricultural product, than as a waste for 

side sale6. 
Whereas, the product obtained from a fertile plant is a biological asset, moreo-

ver, it is consumable, it is included in the scope of ISA 41 and is evaluated as actual 
value subtracted sale expenditures: "Some plants, such as tea bushes, vines, olive 
palms, rubber trees, usually meet the definition of fertile plant, and are within the 
scope of action of IAS 16. However, the products obtained from the crop, such as tea 
leaves, grapes, olive palms, and latex, are within the scope of IAS 41"7.  

According to the amendment to IAS 41, fertile plants are living organisms, that 
are used in the production of agricultural products if this process is likely to be re-
peated in the following years. That is to say, the fertile plant is a long-term supplier of 
an agricultural product (at least more than 12 months), it is at its ripeness's zenith, and 
it is only a carrier of consumable biological asset (product). Therefore, the fertile tree 
should be accounted separately according to the actual cost price, and the crop of the 
tree should be accounted separately according to the actual value subtracted sale ex-
penditures. 

Before this amendment, IAS 41 stated clearly, that "At the moment of primary 
identification and at the end of each accounting period, a biological asset should be 
measured by its actual value subtracted sale expenditures, except the case, when it is 
not possible to measure the actual value for sure"8. When there are conditions which 
allow to measure the actual value of a biological asset for sure, it is necessary to start 
to evaluate by the actual value. And the actual value is determined on the basis of the 
recent transaction prices in the active market9. It should be noted that actual value of 
biological assets, subtracted sale expenditures, may be changed due to the changes in 
physical properties of biological assets, as well as to the market price10. 

The basis of the classification of biological assets is the supposition, that biological 
assets are able to propagate and to grow while submitting to qualitative and quantita-
tive changes11 . From this point of view, it is expedient to differentiate biological assets 
between fertile and consuming groups, which are also grouped as mature and imma-
ture biological assets12. 

6 ՀՀՄՍ 41, 2010, 5: 
7 ՀՀՄՍ 41, 2010, 4: 
8 Гренадерова, Петрова 2020, 120-126. 
9 Балашова, Цепляева 2018, 5. 
10 Никитина, Буранбаева, Мазитов, Ханова, Сибагатулл 2021, 331. 
11 Яковлева 2020, 204.  
12 Левчук, Горбач 2019, 154. 
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Graph 2: The inclusion of biological assets within the scope of IASs 

 
The evaluation of biological assets by the actual value, ensures the exact possibili-

ty to synthesize the data of such an organization13. 
Before the amendments in IAS 41, there was a question, whether it was possible 

to sell a "fertile tree" product in the current market, otherwise, it became impossible 
to determine the actual value of the fertile tree. 

The biological assets are often connected with the soil inseparably (for example, 
forest trees). Maybe there is not a separate market for the biological assets, that are 
inseparably connected with the soil.14 So it is logical, that fertile plants as biological 
assets, were ejected from the scope of ISA 41, and many people greeted this amendment. 

Note, that this exception doesn't refer to productive animals, but only to fertile 
plants, that is to say, the amendments of the standard differentiate fertile plants and 
productive animals, in the sense, that fertile plants are included in the scope of ISA 
16, and evaluated by the primary or reevaluated value, subtracted accumulated depre-

13 Терехов, Терехова 2015, 30-31. 
14 Парасоцкая 2012, 58. 
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ciation and losses from devaluation, and the animals are in the scope of ISA 41, irres-
pective of the fact, whether they are fertile or consumable (graph 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graph 3: The Inclusion of Fertile Plants and Productive Animals within the Scope of ISAs 

 
In addition, as a result of the amendments in the standard, the tree grown by the 

organization's own means will be considered as inaccessible fixed asset for use, before 
it becomes fruitful, that is to say, the expenses incurred on the tree year after year 
(before it becomes fruitful) should be collected in the corresponding account of 82 
groups of an accounting plan, be wrote off in the end of the year and be reflected in 
the account "Inaccessible fixed assets for use". 

 
Conclusion 
Thus, International Accounting Standards have unique approaches to the classifi-

cation, accounting, and evaluation of living plants and living animals, and the task of 
accounting is to form reliable information on biological assets and agricultural prod-
ucts, that meets international standards. 
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հավատ տեղեկատվության ձևավորումն է, ուստի հաշվառման տեսանկյունից կա-
րևորվում է նորմատիվ ակտերի կիրառման տեսական հիմքերի բացահայտումը: 

Քննելով կենսաբանական ակտիվները՝ որպես ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսութ-
յուն» չափորոշչի կիրառման օբյեկտի առանցքային պայմաններ կենսաբանական 
ակտիվների վաճառքի համար՝ պայմանավորված կենսաբանական փոխակերպ-
ման կառավարմամբ, նպատակ ունենք բացահայտել այն հանգամանքերը, որոնց 
շնորհիվ ներկայացված կենսաբանական ակտիվները ներառվում են այլ 
չափորոշիչներում: 

Միջազգային չափորոշիչներում ներառվող կենդանի բույսերի և կենդանիների 
դասակարգման վերաբերյալ տեսական մոտեցումները համահունչ են ՀՀՄՍ 41 
չափորոշիչներում կատարված փոփոխություններին, որոնք բացառում են բերքա-
տու բույսերը ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսություն» չափորոշչի գործողության դաշտից:  

Բանալի բառեր՝ գյուղատնտեսական գործունեություն, կենսաբանական ակ-
տիվներ, գյուղատնտեսական արտադրանք, հաշվառում, կենսաբանական փոխա-
կերպում, ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսություն», միջազգային չափորոշիչներ: 

 
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ 
 

Маня Погосян, Гоар Арутюнян 
 

Резюме 
 

Поскольку задачей учета биологических активов и сельскохозяйственной 
продукции является предоставление достоверной информации в соответствии 
с международными стандартами, то весьма важно раскрыть теоретические 
основы применения нормативных актов с точки зрения бухгалтерского учета. 

С этой целью необходимо рассмотреть ключевые условия применения 
биологических активов в качестве объекта использования стандарта МСФО 
(IAS) 41 «Сельское хозяйство» для продажи биологических активов под 
управлением биологической конверсии для выявления обстоятельств, при 
которых биологические активы включаются в другие стандарты. 

Представленные теоретические подходы классификации живых растений 
и животных, включенных в Международные стандарты в соответствии с 
поправками к МСФО 41, исключают плодовые культуры из сферы действия 
МСФО 41 «Сельское хозяйство». 
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THE PROBLEM OF ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS TO INTERNATIONAL 

 STANDARDS 
 

Manya Poghosyan, Gohar Harutyunyan 
 

Abstract 
 

As the purpose of accounting for biological assets and agricultural products is to 
provide reliable information in accordance with international standards, this article is 
devoted to revealing the theoretical basis for the application of normative acts from the 
point of view of accounting. 

The article discusses the key conditions for the use of biological assets as the subject 
of IAS 41 Agriculture for the sale of biological assets under the management of biological 
conversion in order to identify the circumstances in which biological assets are included in 
other standards. 

This article also presents the theoretical approaches to the classification of live plants 
and animals included in international standards in line with the amendments to IAS 41, 
which exclude crops from the scope of IAS 41 Agriculture.  

Key words – agricultural activity, biological assets, agricultural products, accounting, 
biological transformation, IAS 41 "Agriculture", international standarts. 
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Ներածություն 
Ինչպես ցանկացած երկրի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության 

տնտեսության մրցունակության գնահատման տեսանկյունից առանցքային 
նշանակություն ունի նաև գնաճի շարժընթացի ուսումնասիրությունը: Այն 
խաթարում է մրցունակության բնականոն ընթացքը: Երկրները փորձում են 
պահպանել գների կայուն մակարդակը և չափավոր աճը, քանի որ գնաճի 
բարձր տեմպերը հանգեցնում են տնտեսության բնականոն ռիթմի խաթար-
մանը: Այն կարող է նվազեցնել նաև խնայողությունների իրական արժեքը, 
երբ իրական տոկոսադրույքները բացասական են: 

 
Գնաճի շարժընթացը ՀՀ-ում 
Վերջին տարիներին ՀՀ-ում գնաճը կրում է տատանողական բնույթ:  

Սա պետք է համարել օբյեկտիվ օրինաչափություն, որը բնորոշ է գրեթե 
բոլոր զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրներին: Պատճառն այն 
է, որ այդպիսի տնտեսությունները տարբեր գնաճային ճնշումների նկատ-
մամբ խիստ զգայուն են: 

Պետք է նշել, որ վերջին տարիներին գնաճի տեմպը ՀՀ-ում բարձր չէ և 
կառավարելի է1: Ինչպես աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների կենտրոնական 
բանկերը, ՀՀ կենտրոնական բանկը (ԿԲ) ևս նպատակ է հետապնդում 
ապահովելու գների, ինչպես նաև ֆինանսական կայունությունը: Գների կայու-
նությունը տնտեսական գործունեության համար անխաթար պայմանների 
ստեղծման հիմնական նախադրյալներից է: Գների կայունության ապահով-
մամբ ԿԲ-ն նպաստում է երկարաժամկետ հատվածում բարձր տնտեսական 
աճին, հետևաբար նաև բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը: 

1 Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2016, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/pperiodi 
cals/fin_kay_17.pdf, էջ 7: 
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Միջազգային փորձի հիման վրա իրականացված վերլուծությունները ցույց 
են տալիս, որ բարձր և տատանողական գնաճը խոչընդոտում է տնտեսու-
թյան զարգացմանը: Մասնավորապես, բարձր և տատանողական գնաճի 
պայմաններում, որը, ի դեպ, ուղեկցվում է նաև գների փոփոխման հետագա 
անորոշությունների մեծացմամբ, կրճատվում են իրական եկամուտներն ու 
խնայողությունները, ինչպես նաև ներդրումները երկարաժամկետ բիզնես 
ծրագրերում: 2007 թ. սկսած՝ ՀՀ-ում գնաճի նպատակային թիրախ է սահ-
մանվել 4%-ը՝ ±1.5% շեղման թույլատրելի միջակայքով: Գնաճը չափվում է 
սպառողական գների համաթվի միջոցով, որը սպառողական զամբյուղում 
ընդգրկված ապրանքների և ծառայությունների գների միջին մեծությունն է: 
Սակայն 2017 թ. չորրորդ եռամսյակում տնտեսական աճը կազմել է 2.5%, 
որի պարագայում 2017 թ. միջին տնտեսական աճը 2.25% է (գծ.)2: 2018 թ. 
երկրորդ եռամսյակում, սեզոնային ապրանքների գնանկմամբ պայմանավոր-
ված, գնաճը որոշակիորեն դանդաղել է: 2018 թ. առաջին կիսամյակում 
պահպանվել է բարձր տնտեսական ակտիվություն՝ հիմնականում մասնա-
վոր հատվածի ներդրումների բարձր աճի հետ կապված: Հումքային և պա-
րենային ապրանքների շուկաներում պահպանվել են գնային համեմատա-
բար բարձր մակարդակները՝ պայմանավորված կայուն պահանջարկի պա-
րագայում առաջարկի գործոնների և դրանց առնչվող խնդիրներով3: 

Վերջին տարիներին ՀՀ-ում նկատվում է գնաճի տեմպի անկում: 2013-
2015 թթ. ՀՀ ԿԲ-ի կողմից վարվող դրամավարկային քաղաքականությունը 
բնութագրվում է չեզոքից դեպի ընդլայնող ուղղվածությամբ: ՀՀ ԿԲ-ն այս 
ժամանակահատվածում, ընդհանուր առմամբ, թուլացրել և մեղմել է դրամա-
վարկային պայմանները` ակնկալելով նպաստել գնաճի ցուցանիշի կայունաց-
մանը (4±1.5) և համախառն պահանջարկի ընդլայնմանը: Սակայն 2014 թ. 
տարեվերջը կարելի է առանձնացնել որպես ֆինանսական և արժութային 
շուկաներում ձևավորված լարվածության ժամանակահատված, որին ՀՀ 
ԿԲ-ն արձագանքել է` ճշգրտելով դրամավարկային քաղաքականության 
ուղղությունը ընդլայնողից դեպի զսպող: 2015 թ. տարեսկզբից նախ իրա-
կանացվել են մակրոպրուդենցիալ4 մի շարք միջոցառումներ, ապա անփո-

2 ՀՀ ԿԲ, Գնաճի հաշվետվություն, Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր, 1-ին եռամս-
յակ, 2018, էջ 4 (36), https://www.cba.am/AM/pperiodicals/gnach_I_18.pdf 

3 ՀՀ ԿԲ, Գնաճի հաշվետվություն, Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր, 3-րդ եռ-
ամսյակ, 2018, էջ 4-7 (38), https://www.cba.am/AM/pperiodicals/gnach_III_18.pdf 

4 Մակրոպրուդենցիալ գործիքների արդյունավետ ընտրության հիմքում ընկած են մակրոպրու-
դենցիալ քաղաքականության միջանկյալ նպատակները, որոնք, ըստ էության, բնութագրում են 
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փոխ են թողնվել դրամավարկային պայմանները, և միայն տարվա երկրորդ 
կեսից գնաճային սպասումների նվազմանը զուգահեռ մեղմվել են դրամա-
վարկային պայմանները:  

 
Գծապատկեր. Գնաճի շարժընթացը ՀՀ-ում 2008-2020 թթ. 

(ըստ սպառողական գների համաթվի, տարեկան %)5 

 
 

2016 թ. ընթացքում ՀՀ ԿԲ-ն իրականացրել է դրամավարկային պայ-
մանների շարունակական մեղմում, և գնաճային սպասումները մեղմվել են 
ավելի արագ տեմպերով: Նպաստող գործոններից է եղել նաև բնական 
գազի սակագնի իջեցումը:  

2016 թ. տարեսկզբից ՀՀ սպառողական շուկայում արձանագրվել է 
գնանկումային միջավայր: Հուլիսին, նախորդ տարվա հուլիսի նկատմամբ, 
գնանկումը կազմել է 1.3%, որը պայմանավորվել է պարենային ապրանքա-
խմբում (ներառյալ ոգելից խմիչքը և ծխախոտը) արձանագրված 2.2% գնան-
կումով (բացասական նպաստումը գնաճին` 1 տոկոսային կետ), ոչ պարե-
նային ապրանքների գների 3% գնանկումով (բացասական նպաստումը` 

համակարգային ռիսկի դրսևորման հնարավոր աղբյուրները: Այսինքն, նախ գնահատվում են 
ռիսկերի հավանական աղբյուրները, դրանց հարաբերական ուժգնությունը, որից ածանցված թիրա-
խավորվում են մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության կոնկրետ միջանկյալ նպատակներ, և 
ընտրվում են մակրոպրուդենցիալ համապատասխան գործիքներ: 

5 World Bank Group, Inflation, https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=AM& 
year=2006&year_low_desc=true 
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0.6%-ային կետ) և ծառայությունների սակագների 0.9% հավելաճով (նպաս-
տումը գնաճին` 0.3%-ային կետ)6: 

Տնտեսության մրցունակության գնահատման տեսանկյունից անկյու-
նաքարային են նաև ազգային արժույթի փոխարժեքի դերն ու նշանակու-
թյունը: 2015-17 թթ. ՀՀ դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ տա-
տանողական բնույթ է ունեցել: 

2017 թ. չորրորդ եռամսյակում միջբանկային դրամային տոկոսադրույք-
ները նախորդ եռամսյակի համեմատությամբ բարձրացել են: Այդ ժամանա-
կահատվածում ԱՄՆ-ի դաշնային պահուստային համակարգը, շարունակելով 
դրամավարկային պայմանների աստիճանական խստացումը, ևս 0.25%-ային 
կետով բարձրացրել է պահուստային միջոցների տոկոսադրույքները: ԱՄՆ 
դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի անվանական փոխարժեքը հիմնականում 
դրսևորել է կայուն վարքագիծ՝ արժեզրկվելով 1%-ով: ԱՄՆ դոլարի նկատ-
մամբ գործընկերների արժույթները նույնպես արժեզրկվել են: Ամբողջու-
թյամբ հակակշռելով ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ՀՀ դրամի արժեզրկմանը՝ 
ՀՀ դրամի անվանական արդյունավետ փոխարժեքը չորրորդ եռամսյակում 
մնացել է նախորդ եռամսյակի մակարդակում. արժևորում՝ ընդամենը 0.1%: 
Անվանական արդյունավետ փոխարժեքը մոտ 1.5%-ային կետով արժևորվել 
է՝ պայմանավորված նախորդ եռամսյակի նկատմամբ ՀՀ տնտեսության 
գնաճի տեմպերի արագացմամբ7:  

Պետք է նկատել, որ տնտեսության մրցունակության վրա նշանակալի 
ազդեցություն է ունենում նաև ազգային արժույթի փոխարժեքը: Այսպես՝ 
ուժեղ ազգային արժույթը զսպում է արտահանումը՝ պայմաններ ստեղծելով 
ներմուծման ակտիվացման համար: Դա է պատճառը, որ շատ երկրներ միջ-
ազգային շուկայում տեղական արտադրության ապրանքների և ծառայու-
թյունների իրացման ծավալների աճը խթանելու համար երբեմն վարում են 
ազգային արժույթի արժեզրկման քաղաքականություն: Սակայն պետք է 
նկատել, որ ՀՀ-ում այդպիսի քաղաքականության կիրառումը կարող է ճիշտ 
հակառակ ազդեցությունն ունենալ: Պատճառն այն է, որ ՀՀ-ն, հարուստ 
չլինելով բնական ռեսուրսներով, պարտադրված է դրանք ներմուծել: Հատ-
կապես մեծ է ՀՀ տնտեսության կախվածությունը էներգակիրներից՝ նավ-

6 ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ տնտեսական և հարկաբյուջետային հիմնական ցուցանիշների կան-
խատեսումը, http://www.parliament.am/draft_docs5/K-862_arajarkutyunnerov/1.2.Uxerc.Mas.1b.pdf, էջ 
91-93 (123) 

7 Գնաճի հաշվետվություն 2018, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/gnach_I_18.pdf, էջ 
27-29 (36): 
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թից և գազից, իսկ վերջիններիս ձեռքբերման համար ՀՀ-ն վճարում է ար-
տարժույթով: Այսպիսով՝ ազգային արժույթի դիրքերի թուլացման քաղաքա-
կանությունը կհանգեցնի ներքին շուկայում շատ ապրանքների և առաջին 
հերթին էներգակիրների գների աճի: Սա, իր հերթին, կունենա ընդգծված 
սոցիալական և տնտեսական բացասական դրսևորումներ: Այն ընկերու-
թյունները, որոնք չունեն արտահանման կողմնորոշում և օգտագործում են 
էներգակիրներ (հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ՝ 
հաց, աղ, ջուր, տրանսպորտ և այլն), պարտադրված կլինեն բարձրացնելու 
վաճառքի գները, ինչը կարող է հանգեցնել նոր սոցիալական ցնցումների: 
Այս առումով ՀՀ-ն կարծես թե չի կարող ազատորեն օգտվել թույլ արժու-
թային քաղաքականության միջոցով միջազգային շուկայում տեղական ապ-
րանքների ու ծառայությունների գնային մրցունակությունը բարձրացնելու 
հնարավորությունից: 

2017 թ. չորրորդ եռամսյակում ԱՄՆ-ի դաշնային պահուստային համա-
կարգի կողմից իրականացված և սպասվող դրամավարկային քաղաքակա-
նության ներքո գործընկեր երկրների արժութային շուկաներում արձանա-
գրվել են ԱՄՆ դոլարի արժևորման ճնշումներ: Գործընկեր երկրների միջև 
կշռված անվանական փոխարժեքը 2017 թ. արժեզրկվել է 3%-ային կետով՝ 
պայմանավորված հիմնականում եվրոյի, թուրքական լիրայի և բուլղարա-
կան լևի արժեզրկմամբ (համապատասխանաբար՝ 1.1, 0.6 և 0.6 տոկոսային 
կետ նպաստում), մինչդեռ, ռուսական ռուբլին արժևորվել է: ՀՀ դրամի 
անվանական միջին փոխարժեքն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ արժեզրկվել է 
0.7%-ով8:  

2019 թ. սկզբին պահպանվել է 2018 թ. ձևավորված ցածր գնաճային 
միջավայրը, և ՀՀ ԿԲ-ն շարունակում է իրականացնել խթանող դրամա-
վարկային քաղաքականություն, որի պարագայում, համախառն պահան-
ջարկի վերականգնմանը զուգընթաց, գնաճը միջնաժամկետում կկայունա-
նա նպատակային 4% ցուցանիշի շուրջ։  

2018 թ. չորրորդ եռամսյակից մինչև 2019 թ. չորրորդ եռամսյակն ըն-
կած ժամանակահատվածում 12-ամսյա գնաճը պահպանվել է ցածր մա-
կարդակում՝ կազմելով 0.5%: 2019 թ. ընթացքում, պահպանվող ցածր գնա-
ճային միջավայրում, ԿԲ-ն շարունակել է վարել խթանող դրամավարկային 

8 Գնաճի հաշվետվություն 2017, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Gnach%20I_17.pdf,  
էջ 40-42: 
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քաղաքականություն, սակայն մշտապես նախապատվությունը տրվել է 
գնաճի՝ իր նպատակային ցուցանիշի շուրջ աստիճանական խարսխմանը9: 

Արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններում ՀՀ-ն համարվում է 
փոքր և բաց տնտեսություն ունեցող երկիր, ինչը նշանակում է, որ տնտեսական 
հոսքերի շարժը ազատականացված է: Վճարային հաշվեկշիռը հնարավո-
րություն է ընձեռում գնահատելու երկրի արժութային և ֆինանսական վի-
ճակը, կատարելու վերլուծություններ և դրանց հիման վրա էլ ավելի բարձր 
մակարդակի հասցնելու մակրոտնտեսական քաղաքականության մշակման 
գործընթացը: Այս տնտեսական գործիքը լավագույնս բնութագրում է երկրի 
սոցիալ-տնտեսական վիճակը: Այն նաև ցույց է տալիս, թե տվյալ երկիրը ար-
տադրող է (երբ առկա է վճարային հաշվեկշռի դրական մնացորդ) կամ 
սպառող (երբ վճարային հաշվեկշռի մնացորդը բացասական է): Երկրի 
ընթացիկ հաշվի ճեղքվածքը առաջանում է ապրանքների և ծառայություն-
ների արտահանման և ներմուծման տարբերությունից: 

2019 թ. առաջին երեք եռամսյակներին նախորդ տարվա նույն ժամա-
նակահատվածի համեմատ ընթացիկ հաշվի պակասուրդը գերազանցում էր 
նախորդ տարվա ցուցանիշները: Ընթացիկ հաշվի պակասուրդը 2019 թ. 
երրորդ եռամսյակում կազմել է մոտ - 251 մլն ԱՄՆ դոլար, մինչդեռ 2018 թ. 
երկրորդ և երրորդ եռամսյակների ընթացքում գրանցվել են դրական ցու-
ցանիշներ: 

Ընթացիկ հաշվի պակասուրդ/ՀՆԱ հարաբերակցության տարեկան  
ցուցանիշը 2019 թ. հունվար-սեպտեմբերին արդեն կազմել է 8.5% և մոտե-
նում էր վտանգավոր շեմին, ուստի դա լուրջ ահազանգ էր ՀՀ տնտեսու-
թյան համար, որը կարող էր կանգնել արժութային և տնտեսական ճգնա-
ժամերի առաջացման վտանգի առաջ: 

2020 թ. ապրիլից 2021 թ. մարտն ընկած ժամանակահատվածը անբա-
րենպաստ էր թե՛ ամբողջ աշխարհի և թե՛ Հայաստանի տնտեսության հա-
մար: 2019 թ. վերջին աշխարհում բռնկված նոր կորոնավիրուսի համավա-
րակը, ինչպես նաև Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության դեմ 2020 թ. 
սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազը Հայաստանը 
կանգնեցրին տնտեսական, սոցիալական և առողջապահական լուրջ խնդիր-
ների առջև: ՀՀ-ում դրանք արտահայտվեցին տնտեսական ցուցանիշների 
անկմամբ և գնաճային ցածր միջավայրի ձևավորմամբ: Ստեղծված իրա-

9 Գնաճի հաշվետվություն 2020, ՀՀ ԿԲ, file:///C:/Users/diana.gevorgyan/AppData/Local/Temp/ 
7zO8B2B3D1A/Gnach_I_19.pdf , էջ 4-5:  
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վիճակում կառավարությունը իրականացրել է հարկաբյուջետային, իսկ Կենտ-
րոնական բանկը՝ դրամավարկային խթանող քաղաքականություն: 2020 թ. 
ՀՀ տնտեսության տարեկան աճի տեմպը կանխատեսված 0.7%-ից ԿԲ-ն 
իջեցրել է -0.4%-ի, որը պայմանավորված էր ինչպես երկորդ եռամսյակում 
ակտիվության անկման խորացմամբ, այնպես էլ ՀՀ տնտեսության վերա-
կանգնման դանդաղ տեմպով: Հայաստանում գնաճը 2020 թ. չի գերազան-
ցել նախատեսված 4%-անոց մակարդակը: 2020 թ. նոյեմբերին գնաճը կազ-
մել է 1,3%` 2019 թ. նույն ժամանակահատվածում գրանցված 1,1%-ի հա-
մեմատ, և 12-ամսյա գնաճը կազմել է 1,6%, ինչը դեռևս ցածր է նպատակա-
յին 4%-ի ցուցանիշից10: 

Կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը գրեթե 
չորս տարի՝ 2017 թ. փետրվարից աստիճանաբար իջեցնելուց հետո (երբ 6 %-ից 
այն հասավ 4,25%-ի), 2020 թ. դեկտեմբերին կտրուկ բարձրացրեց մեկ տո-
կոսային կետով՝ 5,25%։ Այնուհետև, 2021 թ. ընթացքում ԿԲ-ն շարունակա-
բար բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ հասցնելով 7%-ի: 
Կենտրոնական դրամատունը տարիներով նվազեցնում էր վերաֆինանսա-
վորման տոկոսադրույքը՝ նպատակ ունենալով այդ կերպ առավել մատչելի 
դարձնել ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը տնտեսությունում, 
ուստի նաև խթանել տնտեսական աճը։ Այժմ Կենտրոնական դրամատունը 
գնաճի նման պայմաններում թանկացնում է դրամը՝ զսպելու գների աճը։ 

 
Եզրակացություններ 
Գնաճը բացասական երևույթ չէ, եթե մարդկանց եկամուտները աճում 

են համաչափորեն: Այստեղ խնդիրը ոչ թե գնաճն է, այլ այն, որ մարդկանց 
եկամուտները համապատասխան չափով չեն աճել: Պաշտոնական վիճա-
կագրությամբ՝ միջին անվանական աշխատավարձը 2020 թ. ընթացքում 
աճել է 5,4%-ով, իսկ գնաճը՝ 1.6%-ով: 
 
Գրականություն 
Գնաճի հաշվետվություն 2017, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Gnach%20I_ 

17.pdf, էջ 42 (ներբեռնման օրը՝ 10.09.2021): 
Գնաճի հաշվետվություն 2018, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/gnach_I_18. 

pdf, էջ 36 (ներբեռնման օրը՝ 12.09.2021): 

10 Դրամավարկային քաղաքականության հաշվետվություն ծրագրի կատարում 2021, ՀՀ ԿԲ, էջ 
3-4, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/MP%20report%202021Q1.pdf 

 

                                                 

https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Gnach%20I_17.pdf
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Gnach%20I_17.pdf
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/MP%20report%202021Q1.pdf
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Գնաճի հաշվետվություն 2018, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/gnach_III_ 

18.pdf էջ 38 (ներբեռնման օրը՝ 10.09.2021): 
Գնաճի հաշվետվություն 2020, ՀՀ ԿԲ, file:///C:/Users/diana.gevorgyan/AppData/Local/Tem 

p/7zO8B2B3D1A/Gnach_I_19.pdf, էջ 45 (ներբեռնման օրը՝ 10.09.2021): 
Դրամավարկային քաղաքականության հաշվետվություն ծրագրի կատարում 2021, ՀՀ ԿԲ 

էջ 35 https://www.cba.am/AM/pperiodicals/MP%20report%202021Q1.pdf (ներբեռնման  
օրը՝ 10.09.2021): 

ՀՀ Ազգային ժողով, ՀՀ տնտեսական և հարկաբյուջետային հիմնական ցուցանիշների 
կանխատեսումը. http://www.parliament.am/draft_docs5/K-862_arajarkutyunnerov 
/1.2.Uxerc.Mas.1b.pdf, էջ 123 (ներբեռնման օրը՝ 10.09.2021): 

ՀՀ ԿԲ, Գնաճի հաշվետվություն, Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր, 1-ին 
եռամսյակ, 2018, էջ 36, https://www.cba.am/AM/pperiodicals/gnach_I_18.pdf (ներ-
բեռնման օրը՝ 10.09.2021): 

Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2016, ՀՀ ԿԲ, https://www.cba.am/AM/pper 
iodicals/fin_kay_17.pdf, էջ 61 (ներբեռնման օրը՝ 10.09.2021): 

World Bank Group, Inflation, https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?location 
s=AM&year= 2006&year_low_desc=true (ներբեռնման օրը՝ 10.09.2021):  

 
ՀՀ ԳՆԱՃԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 2008-2020 ԹԹ. 

 
Դիանա Գևորգյան 

 
Ամփոփում 

 
Գնաճը խոչընդոտ է միջազգային մրցունակության համար: Յուրաքանչյուր 

երկիր փորձում է զսպել գնաճը, քանի որ այն հանգեցնում է տնտեսական լուրջ 
խնդիրների առաջացմանը։ Անհրաժեշտ է պահապանել գնաճի առավելագույն ցածր 
մակարդակը, որ փողը չկորցնի իր արժեքը: Գնաճը բացասաբար է ազդում նաև 
գնողունակության մակարդակի վրա: Դա պայմանավորված է նրանով, որ դոլարն 
արժեզրկված է, և նրանք չեն կարող գնել բավարար չափով ապրանքներ և օգտվել 
ծառայություններից: Հետևաբար, պահանջարկը նվազում է:  

Հավելենք, որ գնաճը իջեցնում է խնայողությունների իրական արժեքը, երբ 
իրական տոկոսադրույքները բացասական են: Սա նշանակում է, որ տոկոսա-
դրույքը չի ճշգրտվում գների ընդհանուր մակարդակը բարձրացնելու համար։ 
Վարկառուի պարտքի իրական արժեքը նվազել է: Եթե գնաճը դառնում է ան-
կանխատեսելի, տնտեսվարողները չեն կարող հասկանալ թե առաջիկայում գների 
ինչ փոփոխություն կլինի։ Եթե մասնագետները կարողանան ճշգրիտ հաշվարկել 
գնաճը, կապահովեն կայունություն, օրինակ՝ ընկերությունները կարող են սահմա-
նել իրենց գները, իսկ վարկատուները՝ կարգավորել տոկոսադրույքը: Սրանք են 
այն պատճառները, որոնք երկրների կառավարություններին մղում են պայքարելու 
գնաճի դեմ: 

 

https://www.cba.am/AM/pperiodicals/MP%20report%202021Q1.pdf
http://www.parliament.am/draft_docs5/K-862_arajarkutyunnerov/1.2.Uxerc.Mas.1b.pdf
http://www.parliament.am/draft_docs5/K-862_arajarkutyunnerov/1.2.Uxerc.Mas.1b.pdf
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/fin_kay_17.pdf
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/fin_kay_17.pdf
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/fin_kay_17.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=AM&year=%202006&year_low_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=AM&year=%202006&year_low_desc=true
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Բանալի բառեր` գնաճ, գնողունակություն, մրցունակություն, գների մակար-
դակ, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք, ազգային արժույթի փոխարժեք,  
Կենտրոնական բանկ: 

 
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В РА В 2008-2020 ГГ. 

 
Диана Геворгян 

 
Резюме 

 
Инфляция подрывает международную конкурентоспособность. Пра-

вительства пытаются снизить инфляцию разными способами, поскольку это 
приводит к перекосам и проблемам в экономике. Инфляция должна под-
держиваться на самом низком уровне, чтобы люди в стране были уверены в 
ценности собственной валюты. Явление инфляции также может привести к 
снижению реальной стоимости сбережений при отрицательных реальных 
процентных ставках. Это означает, что процентная ставка не корректи-
руется для повышения общего уровня цены. Когда из года в год инфляция 
становится непредсказуемой, экономисты не могут прогнозировать, каков 
будет уровень инфляции в ближайшем будущем. Если бы экономисты могли 
рассчитать инфляцию, то это обеспечило бы стабильность, а именно: ком-
пании могли бы устанавливать свои цены, а кредиторы – урегулировать 
процентные ставки. Этим обусловлена борьба мировых правительств с ин-
фляцией. 

Ключевые слова  инфляция, покупательская способность, конкурен-
тоспособность, ценовой уровень, ставка рефинансирования, курс нацио-
нальной валюты, Центральный банк. 

 
INFLATION RATE IN RA DURING 2008-2020 

 
Diana Gevorgyan 

 
Abstract 

 
Inflation undermines international competitiveness. Governments try to reduce 

inflation in many ways, as this leads to distortions and problems in the economy. It can 
reduce purchasing power and the level of demand. The phenomenon of inflation can 
also lead to a decrease in the real value of savings at negative real interest rates. 

 



192                                      ՀՀ գնաճի շարժընթացը 2008-2020 թթ. 
 

This means that the interest rate is not adjusted to increase the overall price level. 
When inflation is unpredictable from year to year, economists can not predict what the 
rate of inflation will be in the near future. When people can accurately calculate 
inflation, it would be possible to rely on self-defence; for example, companies can set 
their own prices and lenders can adjust interest rates. Because of this, I think the 
government wants to fight inflation. These are reasons why governments may want to 
fight inflation. 

Key words – purchasing power, competitiveness, price level, refinancing rate, 
national currency rate, Central Bank. 
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Ներածություն 
Հետխորհրդային Հայաստանից բնակչության աճող միգրացիոն հոս-

քերը տարբեր երկրներում առաջացնում են մի շարք խնդիրներ ոչ միայն 
ընդունող հասարակությունների, այլև արդեն ձևավորված հայ համայնքների 
և նոր միգրանտների միջև: Արտերկրի հայության ավանդական և ժամա-
նակակից հատվածների միջև համագործակցությունն ու համերաշխությունը 
կազմակերպված և ուժեղ սփյուռքի գրավականն են: Հետևաբար այդ խնդրի 
ուսումնասիրությունը գործնական տեսանկյունից ունի արդիական նշանակու-
թյուն՝ հարուստ նյութ տրամադրելով հայկական սփյուռքի հետազոտական 
խնդիրների ուսումնասիրությանը: 

Պատմական և ժամանակագրական առումով սփյուռքի ավանդական 
համայնքների ձևավորման և դրանում գործող կառույցների հարցերն ակա-
դեմիական գրականության մեջ լավ ուսումնասիրված թեմաներից են: Արտ-
երկրում հայկական համայնքների ձևավորումը տեղի ունեցավ Թուրքիայի՝ 
հայերի նկատմամբ իրականացրած ցեղասպանությունից հետո: Այդ արհա-
վիրքից փրկվածների որոշ մասը բռնի տեղահանվեց և բնակություն հաս-
տատեց Մերձավոր Արևելքի երկրներում, Եվրոպայի մի շարք երկրներում և 
ԱՄՆ-ում: Ազգային ինքնագիտակցությունն ու մշակույթի պահպանման 
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անհրաժեշտությունը էթնիկ խմբի անդամներին դրդեցին համախմբման 
տարատեսակ ձևերի: Սակայն պետք է նշել, որ ոչ բոլոր դեպքերում է էթնիկ 
համախմբումը հանգեցնում համայնքի ձևավորման: Համայնքի գաղափարը 
բազմազան և համակցված երևույթ է: Այն արծարծում է ինքնության և պատ-
կանելության, այլ հանրույթների հետ ընդհանրությունների և տարբերություն-
ների, տվյալ սոցիալական միջավայրում ներառելու և արտամղման հարցեր1: 

Սփյուռքի առավել նշանակալի համայնքներում ձևավորվեցին կուսակցա-
կան, հոգևոր, կրթամշակութային, բարեգործական և այլ կառույցներ, որոնք, 
ստեղծելով ներազգային կենսագործունեության միջավայր, ցանցային հա-
մակարգով ձևավորեցին համահայկական կազմակերպություններ: Դրանք 
առաջին հերթին հայ ազգային կուսակցություններն էին ու ՀԲԸՄ-ն՝ իրենց 
շուրջ կամ իրենց կից ձևավորված բնագավառային կառույցների համահայ-
կական ցանցով2: Համասփյուռքյան ցանցի ձևավորմանը նպաստեց նաև այն 
հանգամանքը, որ հատկապես Մերձավոր Արևելքի, նաև Եվրոպայի հա-
մայնքներից հայերը տեղափոխվեցին ԱՄՆ՝ շարունակելով նույն գործունեու-
թյունը և պահպանելով կապն իրենց ծագման համայնքների հետ:  

Սփյուռքի գրականության մեջ այս խմբերը և նրանց ձևավորած հա-
մայնքները հիշատակվում են որպես «ավանդական» կամ «դասական» 
սփյուռք: Դասական սփյուռքի հայեցակարգը կառուցված է էթնիկ պատ-
կանելության, բռնի տեղահանման, ինչպես նաև հայրենիքի նկատմամբ  
կողմնորոշման շուրջ3: Խ. Թոլոլյանը կարևորում է սոցիալական, մշակու-
թային և քաղաքական էլիտաների աշխատանքը, որոնք պատասխանատու 
են սփյուռքի ինքնությունների ստեղծման կազմակերպված և գիտակցված 
ջանքերի գործադրման համար: Կայացած, ավանդական համայնքներն  
ունեն կարևոր գործառույթներ. դրանք են, օրինակ, ինքնության պահպան-
ման միջավայրի ձևավորումը4, համայնքային ինստիտուտների առկայութ-
յունը5, ազգային խնդիրներին հետամուտ լինելը6, կապը հայրենիքի հետ7 և 
այլն:  

1 Bell, Newby 1971, 262, Cater, Jones 1989, 260, Delanty 2003, 227. 
2 Եղիազարյան 2017, 54-55: 
3 Armstrong 1976, 393-408. 
4 Safran 2003, 437-441, Sheffer 2003, 173-179. 
5 Tölölyan 1991, 3-7. 
6 Sheffer 2003, 202-215. 
7 Sheffer 2006, 121-145. 
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Խ. Թոլոլյանը, զուգահեռներ անցկացնելով «սփյուռք» հասկացության 
նախկին և ներկա բովանդակային ըմբռնումների միջև, նշում է, որ եթե նախ-
կինում այն հիմնականում տարածվում էր բռնի տեղահանումների հետևան-
քով հայրենիքը լքած խմբերի վրա, ապա մեր ժամանակներում այդ հասկա-
ցությունն ունի ավելի լայն իմաստ և ընդգրկում է նաև «ներգաղթյալ», «հայ-
րենիքից վտարված», «փախստական», «աշխատանքային միգրանտ», «աք-
սորված համայնք», «էթնիկ համայնք» և այլ կատեգորիաներ8: Այս մոտեց-
մամբ նա կարևորում է սփյուռքյան համայնքների ոչ միատարր լինելու 
խնդիրը: Սփյուռքի փորձի, ներհամայնքային տարբերությունների գաղափա-
րին և դրա միջոցով սփյուռքի բազմազանության ճանաչման հարցին 
անդրադարձել են նաև այլ հեղինակներ9: Սփյուռքի հայ ավանդական հա-
մայնքը միատարր չէ. այն իր հերթին բաժանվում է մի շարք ենթահամայնք-
ների: Նրանց մի մասը համախմբվելու, ենթամշակութային առանձնահատ-
կությունները, սովորույթները պահպանելու և սերունդներին փոխանցելու 
նպատակով ինքնակազմակերպվել և ստեղծել է հայրենակցական միություններ։ 

Սփյուռքի ներհամայնքային բազմազանության խնդիրն է՛լ ավելի 
ընդգծվեց, երբ այն սկսեց համալրվել տնտեսական և այլ պատճառներով 
հետխորհրդային Հայաստանից արտագաղթած բնակչությամբ: Ըստ միգ-
րացիայի հիմնախնդիրներով զբաղվող մասնագետների գնահատական-
ների՝ 1988-2019 թթ. Հայաստանից արտաքին միգրացիոն բացասական 
մնացորդի մեծությունը կազմել է շուրջ 1600-1700 հազար մարդ10, և այդ 
տեղաշարժերի 90%-ը 2020 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ուղղվել է Ռու-
սաստանի Դաշնություն, իսկ մնացածը՝ ԱՊՀ այլ երկրներ, եվրոպական 
երկրներ, ԱՄՆ, Կանադա և այլն11: 

Հայաստանի անկախությունից հետո արտերկրում հաստատված հայե-
րին գրականության մեջ բնորոշում են որպես նոր սփյուռք: Ի տարբերություն 
ավանդական սփյուռքի՝ Հայաստանից մեկնած հայերը չեն ունեցել համայն-
քային-մշակութային կյանքով ապրելու փորձ, չեն եղել անդրազգային կազ-
մակերպությունների անդամ: Բացի դրանից, հայերի այդ երկու հատված-
ների միջև կան լեզվական, մշակութային, կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ 

8 Tölölyan 1996, 3-36. 
9 Hall 1990, 222-237.  
10 Եգանյան 2020, 52-66: 
11 Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2020:  
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վերաբերմունքի տարբերություններ, որ խոչընդոտում են ավանդական հա-
մայնքի և նոր միգրանտների միջև համագործակցությունը: 

Հոդվածում նպատակ է դրված քննարկել Հայաստանից արտագաղթած 
միգրանտների նոր խմբերի հարաբերությունները սփյուռքի ավանդական  
համայնքների հետ, վերլուծել ավանդական կառույցներում նրանց ներառվա-
ծության, համագործակցության, նրանց ցուցաբերած աջակցության խնդիր-
ները և վեր հանել այդ հարցում գոյություն ունեցող խոչընդոտները: Հետ-
խորհրդային Հայաստանի արտագաղթի հիմնախնդիրները հետազոտելու 
նպատակով 2021 թ. Հայաստանի բոլոր մարզերի 20 քաղաքային, 37 գյու-
ղական բնակավայրերում և Երևանում կատարվել են հարցումներ12: Ծրագրի 
թիրախային խումբ են համարվել Հայաստանում գտնվող այն ընտանիքները, 
որոնց անդամների մի մասը արտագաղթել և բնակություն է հաստատել  
արտերկրում: Նաև փորձագիտական հարցազրույցներ են անցկացվել տար-
բեր մասնագետների և գերատեսչությունների շրջանում, մասնավորապես  
ՀՀ ԱԺ ԿԳՄՍ հանձնաժողովի, ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության, Սփյուռ-
քի գործերի հանձնակատարի գրասենյակի, մարզպետարանների համապա-
տասխան վարչության, ժողովրդագիրների, վիճակագիրների, սփյուռքա-
գետների, տնտեսագետների հետ: 

   
Սփյուռքի ավանդական կառույցների և նոր արտագաղթածների 

առնչությունների շրջանակները 
Ըստ քանակական հետազոտության արդյունքների՝ 639 ընտանիքից  

1259 անձ արտագաղթել և մշտական բնակություն է հաստատել արտ-
երկրում: Ինչպես տեսնում ենք գծանկարից, հայ միգրանտների համար  
նպատակակետ երկիրը Ռուսաստանի Դաշնությունն է: Այնուհետև մեծ թիվ 
են կազմում եվրոպական երկրներ13, ապա ԱՄՆ և Կանադա արտագաղթած 
հայերը: Որոշակի տոկոս են կազմում նաև ԱՊՀ (Ուկրաինա, Բելառուս, 
Ղազախստան և այլն) և այլ երկրներ (Վրաստան, Չինաստան, Հնդկաստան 
և այլն) արտագաղթած ընտանիքները14:  

12 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի տրամադրած ֆինանսական 
աջակցությամբ՝ 20TTSH.040 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակում: 

13 Եվրոպական երկրների մեջ առաջին տեղում Գերմանիան է (33,8%), ապա Ֆրանսիան 
(22,8%), Իսպանիան (12,5%), Բելգիան (5,9%), Հունաստանը (5,9%), Լեհաստանը (5,2%), Նիդեռ-
լանդները, Շվեյցարիան, Անգլիան և այլն:  

14 Ցածր ցուցանիշի պատճառով հոդվածում առաջադրված խնդիրները քննարկելիս առանձին չի 
դիտարկվի այս երկրների օրինակը: 
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Գծանկար. Արտագաղթի երկիրը, % 
 

Բերված վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ Հայաստանից 
արտագաղթի պատճառով արտերկրի հայ ավանդական համայնքների 
կողքին հաստատվում են միգրանտների նոր խմբեր, որոնք հետագայում 
ձևավորում են առաջիններից տարբերվող սոցիալ-մշակութային նոր տա-
րածք. տեղի է ունենում սոցիալական իրականության ընկալման վերա-
իմաստավորում՝ նոր միջավայրում հանգեցնելով խմբային կենսաձևի15 և ներ-
փակման գործընթացների: Հայկական սփյուռքում նոր միգրանտների խմբային 
կենսաձևին և ավանդական սփյուռքի կառույցների հետ հարաբերություն-
ներին անդրադարձել է նաև փորձագետը. «Միգրացիոն այն հոսքը, որ տեղի 
ունեցավ 90-ականներից սկսած, առկա է աշխարհի տասնյակ երկրներում: 
Մենք սա կարող ենք տեսնել նաև ավանդական հայկական համայնքների 
կազմակերպությունների կողքին զանգվածաբար նոր՝ համայնքային, մշա-
կութային, բարեգործական, կրթական կառույցների ձևավորման տեսքով: 
Կան ավանդաբար գործող կառույցներ, և կան կառույցներ, որոնք 10-20 
տարվա պատմություն ունեն. սրանք հայաստանցիների շերտն են ներկա-
յացնում: Որոշակի չըմբռնվածություն կա հին և նոր համայնքների միջև. սա 
նկատելի է որոշ տեղերում: Դա պայմանավորված է նոր մեկնած հայաս-
տանցիների ոչ լիարժեք ինտեգրմամբ, գիտության, մշակույթի, քաղաքակա-
նության, հասարակական կյանքի, տեղական կառավարման մարմիններում 
դեռևս ընդգրկված չլինելու, նաև միգրանտների անօրինական և փախստա-
կանի կարգավիճակում գտնվելու հանգամանքներով, որոնք հակասություն-
ներ են բերում հին և նոր հայության խմբերի միջև» (փորձագիտական հար-

15 Brubaker 2002, 163-189. 
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ցազրույց Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի մաս-
նագետի հետ):  

Նոր միգրանտների և սփյուռքի գործող կառույցների հետ հարաբերու-
թյունների հարցը պարզելու նպատակով հարցազրույցի մասնակիցներին 
տրված՝ «Խնդրում եմ ասել, թե ինչպե՞ս են կապված տեղի հայկական հա-
մայնքի հետ» հարցի պատասխաններից կարելի է եզրակացնել, որ այն կրում  
է հատվածային բնույթ, և մի քանի հարցերի շուրջ է, որ համագործակցության 
այդ ցուցանիշը բարձր է: Ինչպես ցույց են տալիս քանակական ցուցանիշ-
ները, արտագաղթածների՝ համայնքային որևէ կազմակերպությանն ան-
դամակցելու միջին ցուցանիշը չի գերազանցել 6.3%-ը (աղ.): Համայնքային 
կառույցներին ֆորմալ անդամակցելու ցուցանիշը համեմատաբար բարձր է 
ԱՄՆ-ում և Կանադայում (9,7%): Եվրոպական երկրներում այն կազմում է 
6,6%, ամենացածրը ՌԴ-ում է՝ 5.3%:  

Այս ցուցանիշներից կարող ենք եզրակացնել, որ նրանց անդամակցու-
թյունը ավանդականի կառույցներին թույլ է, որը բացատրվում է վերջին-
ներիս պահպանողական գործունեությամբ, միգրանտների՝ համայնքային 
կյանքի մասնակցության փորձի պակասով, ինչպես նաև միգրանտների՝ 
իրենց սոցիալական ցանցերում մնալու հանգամանքով, որը հանգեցնում է 
խմբային, իսկ որոշ գնահատականներով՝ նաև անհատականացված գոր-
ծելաոճի: Նման դիտարկում է կատարել նաև ծրագրի փորձագետներից 
մեկը. «...Որոշ դեպքերում նախընտրելի է լինել անհատ, քան թե համայնքի 
ներկայացուցիչ, որն էլ բերում է համայնքից կտրվելուն: Եվ այսօրվա 
Սփյուռքը դառնում է անհատների հավաքածու, որի անդամներն ունեն հայ-
կական ազգանուն, այլ ոչ թե հետցեղասպանական Սփյուռք» (հարցազրույց 
սոցիոլոգ-փորձագետի հետ):  

Ամերիկյան և եվրոպական երկրների պարագայում նաև ավանդական 
սփյուռքի և նոր արտագաղթածների արժեքային և աշխարհայացքային  
տարբերություններն են պատճառը, որ վերջիններս չեն ինտեգրվում սփյուռք-
յան համայնքային կազմակերպություններին: Այդ կարծիքն առկա է նաև  
փորձագիտական գնահատականներում. «Ավանդական սփյուռքն արժեքա-
յին ուրիշ համակարգ ունի ձևավորված, քան նոր սփյուռքը: Այդ առումով 
իրենց մոտ անտագոնիստական բաներ կան, որը գուցե թե սոցիալ-մշա-
կութային ադապտացիային բացարձակապես չի նպաստում» (հարցազրույց 
միգրացիայի հիմնախնդիրներով զբաղվող փորձագետի հետ): 
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Աղյուսակ. Հայ համայնքի հետ առնչության ձևերը՝ ըստ արտագաղթի երկրի (%) 

 
Համայնքային կազմակերպություններին ֆորմալ անդամակցելու ցու-

ցանիշը, ինչպես արդեն նշեցինք, ամենացածրն է ՌԴ-ում (աղ.), որտեղ 
համայնքային կառույցները չունեն հարուստ պատմություն և ձևավորվել են 
վերջին 30 տարիների ընթացքում (օրինակ՝ Ռուսաստանի հայերի միութ-
յունը): Միայն ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ռուսաստանի հայությունը կանգնեց 
համայնքային միավորներ ձևավորելու անհրաժեշտության առաջ, քանզի 
խորհրդային շրջանում ՌԴ հայությունն իրեն սփյուռք չէր ընկալում այն 
պատճառով, որ հայության հայրենաբնակ հատվածի հետ մեկ պետության՝ 
ԽՍՀՄ-ի քաղաքացի էր16: Համայնքային ինստիտուտների ձևավորումը 
ՌԴ-ում ընթացավ հայաշատ բնակավայրերում համայնքային մարմինների 
ստեղծման ճանապարհով: Այսօր, սակայն, միգրանտները Ռուսաստանն 

16 Арутюнян 2011, 154. 

Առնչության ձևերը Ընդհանուր 
Արտագաղթի երկիրը 

Ռուսաստան 
Եվրոպական 

երկրներ 
ԱՄՆ և 

Կանադա 
Անդամակցում են որևէ 

համայնքային 
կազմակերպության 

6,3 5,3 6,6 9,7 

Երեխաները 
հաճախում(ել) են 

կիրակնօրյա դպրոց 
8,9 7,2 9,8 16,1 

Հայ համայնքը 
ֆինանսական 

աջակցություն է 
ցուցաբերել 

2,8 2,7 4,1 3,2 

Հայ համայնքը ոչ 
ֆինանսական 

աջակցություն է 
ցուցաբերել 

6,4 3,4 12,3 9,7 

Մասնակցել են 
համայնքային 

միջոցառումներին 
26,9 24,1 32,0 33,9 

Մասնակցել են հայ 
համայնքի 

կազմակերպած 
ակցիաներին, ցույցերին 

21,3 17,0 29,5 37,1 

Մասնակցել են հայ 
համայնքի 

կազմակերպած 
դրամահավաքներին 

32,9 30,5 34,4 54,8 
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առավել մոտ են ընկալում մշակութային ընդհանրությունների տեսանկյունից, 
որի հետևանքով համայնքային կազմակերպություններին անդամակցելու և 
նրանց առաքելությանը հետևելու հարցը խիստ չի դրված: Համայնքային 
կառույցների առաքելության մեջ ամրագրված ինքնության պահպանման 
միջավայրի ձևավորման գործառույթն էլ երկրորդային է դառնում, քանզի այդ 
պահանջմունքը հայերը բավարարում են հաճախակի Հայաստան այցելելով, 
ամռանը երեխաներին հարազատների մոտ ուղարկելով: Համայնքների շուրջ 
համախմբված է հայության փոքր մասը նաև այն պատճառով, որ ճնշող մե-
ծամասնությունը, զբաղված լինելով ընտանիքի գոյության համար անհրա-
ժեշտ միջոցներ հայթայթելով, կարծես բավարարվում է միայն տոներին և այլ 
համահայկական միջոցառումներին մասնակցելով: 

Հայ համայնքն արտերկրում ստանձնում է կարևոր դեր նաև արտա-
գաղթած ընտանիքների երեխաների կրթական և ինքնության պահպանման 
հարցերում, որոնք հիմնականում եվրոպական մի շարք երկրներում և 
ԱՄՆ-ում իրականացվում են եկեղեցու կամ հասարակական, բարեգոր-
ծական կազմակերպությունների միջոցով: Ըստ հետազոտության ցուցանիշ-
ների՝ հարցման մասնակիցների ողջ համախմբությունից միգրանտների 
միայն 8,9% ընտանիքներում են երեխաները հաճախել/հաճախում կի-
րակնօրյա դպրոց: Բերված ցածր ցուցանիշները կարող են պայմանավորված 
լինել Հայաստանից տեղափոխված ընտանիքների երեխաների մի մասի հա-
յերեն իմացության, ինչպես նաև հետագայում կրթություն ստանալու և աշ-
խատանք գտնելու նպատակով օտար լեզվի իմացությանը նախապատվութ-
յուն տալու հանգամանքներով: Մեր փորձագետներից մեկի գնահատմամբ՝ 
այդ իրավիճակը պայմանավորված է նաև նոր միգրանտների զբաղվածու-
թյան խնդրով, որոնք ժամանակ չունեն համայնքային կազմակերպություն-
ների աշխատանքներին մասնակցելու և երեխաների ինքնության պահպա-
նության հարցերով ավելի շատ զբաղվելու. «Գլխավոր խնդիրներից մեկը  
նաև համայնքային կառույցներում՝ մշակութային, բարեգործական, կրթական 
և այլն, երիտասարդության ցածր ներգրավվածությունն է: Բայց սա ունի իր 
պատճառները: Այնպես չէ, որ այդ կառույցները գրավիչ չեն, խթանող ծրա-
գրեր և միջոցառումներ չեն անում, այլ մարդիկ ներառված են կյանքի 
տարբեր խնդիրների ու հարցերի շրջանակի մեջ և չունեն այդ ժամանակը» 
(հարցազրույց Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի 
մասնագետի հետ):  

 



201                                        Միհրան Գալստյան, Գայանե Հակոբյան                                                 

Եթե ըստ երկրների դիտարկենք հարցը, ապա կտեսնենք գրեթե նույն 
օրինաչափությունը. կիրակնօրյա դպրոց ավելի շատ հաճախում են/հաճախել 
են ԱՄՆ և Կանադա, ավելի քիչ՝ ՌԴ արտագաղթած ընտանիքների երեխաները 
(աղ.): ԱՄՆ-ում առկա է կրթական հաստատությունների համեմատաբար    

լավ ցանց, և 16,1% ընտանիքների երեխաներ հաճախել են կիրակնօրյա 
դպրոց՝ սովորելով մայրենի լեզու, հայոց պատմություն, գրականություն, երգ 
ու պար և այլն: «Հայաստանից նոր մեկնածները աշխուժացրել են նաև լեզվի 
իմացության մակարդակը: Երբեմն արևմտահայերենի և արևելահայերենի 
խառնված տարբերակն է հանդիպում, բայց այստեղ դպրոցների ցանցը 
բավականին լայն է, իսկ տիրապետողների մակարդակը՝ բարձր» (հարցա-
զրույց Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի մասնա-
գետի հետ): 

Եվրոպական որոշ երկրներում նույնպես ակտիվ են կիրակնօրյա դպրոց-
ները, որոնց նկատմամբ, ըստ մեր քանակական հետազոտության տվյալ-
ների, հետաքրքրություն ցուցաբերել է 9,8% ընտանիք: Այստեղ հայապահ-
պանությունը կարևոր դիրքերում է՝ հաշվի առնելով նաև համայնքային կազ-
մակերպությունների, եկեղեցու ակտիվությունը, եկեղեցուն կից տարբեր 
դպրոցների և խմբակների առկայությունը:  

ՌԴ-ում, բացի հանրակրթական որոշ դպրոցներում դասավանդվող 
հայերենից, կիրակնօրյա դպրոցների տրամադրած գիտելիքներից օգտվել են 
7,2% ընտանիքների երեխաները: Այս հարցում փորձագետները կրկին ըն-
տանիքի գործոնն են կարևորում. «Ընտանիքների մեծ մասը, որոնք հատ-
կապես նոր կամ ոչ հեռավոր անցյալում են տեղափոխվել ՌԴ, բախվելով 
սոցիալ-տնտեսական և այլ խնդիրների, զբաղված լինելով նաև իրենց աշ-
խատանքով, ընտանիքի հոգսերով, այս խնդիրը բարձիթողի են մատնել: Եվ 
որոշակիորեն նկատելի է, որ ՌԴ հայ համայնքը կամ նոր սերունդը մայրենի 
լեզվին տիրապետում է կա՛մ կենցաղային մակարդակով, կա՛մ բարբառային 
մակարդակով, կա՛մ հասկանում է, բայց չի կարողանում խոսել» (հարցա-
զրույց Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի մասնա-
գետի հետ): «Ռուսաստանում երեխաները բացարձակապես հայերենին չեն 
տիրապետում, և իրենք միայն ռուսերեն են խոսում: Չնայած որ ծնողը կարող 
է նույնիսկ ռուսերեն չիմանա, բայց երեխան շատ լավ ռուսերեն գիտի» 
(հարցազրույց ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության մասնագետի հետ): 

Արտագաղթի երկրում միգրանտները նաև բազմաթիվ խնդիրների են 
բախվում, որոնք մեղմացնելու համար փնտրում են հենման կետեր: Դրան-
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ցից մեկը նաև ձևավորված հայ համայնքից որևէ օժանդակության ակնկա-
լումն է: տվյալ դեպքում կարելի է կարծել, որ համայնքը նրանց համար 
դառնում է «սոցիալական կապիտալ», որը, ըստ Պ. Բուրդիեի, կարող է տրա-
մադրել փաստացի կամ հավանական ռեսուրսներ17: Նման պարագայում 
սփյուռքյան համայնքային կառույցներն ունեն բավականաչափ ռեսուրսներ՝ 
նոր միգրանտներին ոչ միայն նյութական, այլև ոչ նյութական աջակցություն 
ցուցաբերելու համար: Վերջինս առնչվում է նրանց իրավունքների պաշտպա-
նությանը, սոցիալական և բարեգործական ծրագրերի իրականացմանը, 
որոնք կարող են նպաստել առաջնային խնդիրների լուծմանը: Սակայն, ինչ-
պես ցույց են տալիս մեր հետազոտության արդյունքները, այդ հարցում 
ավանդական համայնքների և նոր միգրանտների միջև դեռևս առկա է 
վստահության պակաս: Թերևս դրանով կարելի է բացատրել այն հանգա-
մանքը, որ ֆինանսական տեսքով աջակցություն ստացել է նրանց 2,8%-ը, 
իսկ ոչ ֆինանսական օժանդակություն՝ 6,4%-ը (աղ.): Այսինքն՝ կարող ենք 
փաստել, որ ավանդական համայնքային կառույցները, որպես «սոցիա-
լական կապիտալ», շատ քիչ դերակատարում ունեն նոր միգրանտների 
խնդիրների լուծման հարցում: 

 
Նոր միգրանտների մասնակցությունը համայնքի կազմակերպած մի-

ջոցառումներին 
Համայնքի բնութագրիչների մեջ կարևոր են նաև հետևյալ հատկա-

նիշները՝ ընդհանուր պահանջներ և նպատակներ, ընդհանուր կենցաղ, 
կենսագործունեության, աշխարհայացքների, մշակույթի և կոլեկտիվ գործո-
ղության ընդհանրության զգացում18: Այդ տեսանկյունից դիտարկելով 
սփյուռքահայ համայնքի և նոր միգրանտների համերաշխության հարցը՝ հա-
մայնքային միջոցառումներին մասնակցության պարագայում կտեսնենք 
ցուցանիշների որոշակի բարձրացում. հետազոտության արդյունքներով, նոր 
արտագաղթած ընտանիքների 26,9%-ը մասնակցել է համայնքի կազմակեր-
պած որևէ միջոցառման: Հիմնականում դա մասնակցությունն է ազգային և 
ավանդական հայկական տոներին: Այս ցուցանիշը կրկին բարձր է ամերիկ-
յան և եվրոպական երկրներում՝ համեմատած ՌԴ-ի հետ (համապատասխա-
նաբար 33,9%, 32,0% և 24,1%, աղ.): Ընդհանուր մշակութային պատկա-
նելության և կոլեկտիվ գործողության պահանջմունքը բավարարելուց զատ, 

17 Bourdieu 1985, 241-258. 
18 Silk 1999, 5-17. 

 

                                                 



203                                        Միհրան Գալստյան, Գայանե Հակոբյան                                                 

այդ միջոցառումներին մասնակցությունը, ըստ նաև փորձագիտական գնա-
հատականների, երբեմն կրում է ձևական բնույթ. «Ես մի անգամ առիթ ունե-
ցա Շվեյցարիայի հայ համայնքի տարեկան հավաքույթին մասնակցելու: 
Շատ-շատ տպավորված էի, թե ինչքան բազմաշերտ էր շվեյցարահայ հա-
մայնքը... Հին համայնքի ներկայացուցիչները նորեկների նկատմամբ շատ 
զգուշավոր էին՝ նկատի ունենալով, որ եկան, տեսնես ինչով պիտի զբաղվեն, 
ինչու հայրենիքը թողեցին... Ու դու տեսնում էիր, որ յուրաքանչյուր սեղանի 
շուրջ հավաքվել էին որոշակի խավի ներկայացուցիչներ՝ հին, նոր, շատ նոր. 
այդ լարվածությունը կար, բայց բոլորը ցույց էին տալիս, թե շատ ուրախ են՝ 
այնտեղ գտնվելով» (հարցազրույց ՀՀ ՏԿԵՆ միգրացիոն ծառայության մաս-
նագետի հետ):  

Նոր արտագաղթածների առումով ավանդական համայնքային կա-
ռույցների հետ համագործակցությունը համեմատաբար բարձր է նաև կո-
լեկտիվ գործողություններին, օրինակ՝ համայնքի կազմակերպած ցույցերին 
ու ակցիաներին մասնակցելիս: Յուրաքանչյուր հինգերորդը (21,3%) դրանով 
ցույց է տալիս իր համերաշխությունը համայնքային կազմակերպություն-
ներին (աղ.): Նրանց մասնակցությունը բարձր է հատկապես յուրաքանչյուր 
տարվա ապրիլի 24-ին ցեղասպանության զոհերի ոգեկոչման և Արցախին 
նվիրված միջոցառումներին: Այս առումով կրկին ավելի ակտիվ են ԱՄՆ և 
եվրոպական երկրներ արտագաղթած հայերը, քան Ռուսաստանի Դաշ-
նություն (համապատասխանաբար 37,1%, 29,5% և 17,0%, աղ.): Նրանց մաս-
նակցությունը բարձր է նաև համայնքի կազմակերպած դրամահավաքնե-
րին՝ հատկապես արցախյան պատերազմների ժամանակ մարդասիրական 
օգնություն ցուցաբերելիս: ԱՄՆ-ում, եվրոպական երկրներում և Ռուսաս-
տանում մասնակցության ցուցանիշը համապատասխանաբար կազմել է 
54,8%, 34,4% 32,9% (աղ.):  

 
Եզրակացություններ 
Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ հետխորհրդային Հայաստանի բնակ-

չության արտագաղթի հետևանքով արտերկրում ձևավորված նոր սփյուռքի 
և ավանդական համայնքային կազմակերպությունների միջև համագոր-
ծակցությունը սահմանափակ է՝ հանգեցնելով խմբային կենսաձևի և ներ-
փակման գործընթացների: Հայերի այդ երկու հատվածների միջև դեռևս 
պահպանվում են լեզվական, մշակութային, կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ 
վերաբերմունքի որոշակի տարբերություններ, որը խոչընդոտում է սփյուռքի 
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ավանդական համայնքային կազմակերպությունների և նոր միգրանտների 
միջև համագործակցությունը: Ի տարբերություն ավանդական սփյուռքի՝ Հա-
յաստանից մեկնածները չեն ունեցել համայնքային-մշակութային կյանքով 
ապրելու փորձ, չեն անդամակցել սփյուռքում գործող անդրազգային կազմա-
կերպություններին: Այդ հարցում պետք է հաշվի առնել նաև սփյուռքի ավան-
դական համայնքի ոչ միատարր լինելու և բազմազանության խնդիրը: Այս և 
նմանատիպ այլ գործոններով պայմանավորված՝ նրանք դեռևս չեն ինտեգրվում 
սփյուռքի համայնքային կազմակերպություններին:  

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ 
նոր միգրանտների՝ սփյուռքի համայնքային կազմակերպությունների հետ 
ունեցած թույլ հարաբերությունները դրսևորվում են համայնքային կառույց-
ներին անդամակցության, երեխաների՝ կիրակնօրյա դպրոցներ հաճախելու, 
նյութական և ոչ նյութական աջակցության հարցերում: Համագործակցության 
համեմատաբար բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվել համայնքային մի-
ջոցառումներին մասնակցության դեպքում, սակայն դրանք կրում են հատ-
վածային բնույթ: Պայմանավորված ընդունող երկրի գործոնով՝ համագոր-
ծակցության ցուցանիշներն ունեն տարբեր միտումներ:  
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Ամփոփում 

 
Թուրքիայի իրականացրած ցեղասպանությունից հետո հայերի մի մասը բռնի 

տեղահանվեց և բնակություն հաստատեց աշխարհի տարբեր երկրներում: Հայության 
այս խմբերը և նրանց ձևավորած համայնքները գրականության մեջ հիշատակվում  
են որպես ավանդական, դասական սփյուռք: Հետխորհրդային Հայաստանից ար-
տագաղթի պատճառով արտերկրի հայ ավանդական համայնքների կողքին հաս-
տատվում են միգրանտների նոր խմբեր, որոնք բնորոշվում են որպես նոր սփյուռք: 
Ավանդական և նոր սփյուռքների միջև առկա են լեզվական, մշակութային, արժե-
քային որոշ տարբերություններ, որոնք խոչընդոտում են սփյուռքի ավանդական հա-
մայնքային կազմակերպությունների և նոր միգրանտների միջև համագործակցութ-
յունը՝ հանգեցնելով խմբային կենսաձևի: Նրանց միջև թույլ հարաբերություններ են 
ձևավորված հատկապես համայնքային կառույցների հետ համագործակցության, 
երեխաների՝ կիրակնօրյա դպրոցներ հաճախելու, նյութական և ոչ նյութական աջակ-
ցության հարցերում: Համագործակցության համեմատաբար բարձր ցուցանիշներ են 
արձանագրվել համայնքային միջոցառումներին մասնակցության դեպքում, սակայն 
դրանք կրում են հատվածային բնույթ և տարբեր են՝ արտագաղթի երկրի գործոնով 
պայմանավորված:  
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Բանալի բառեր՝ ավանդական և նոր սփյուռք, արտագաղթ, միգրանտ, հա-
մայնքային կառույցներ, համագործակցություն, խմբային կենսաձև, ինտեգրում: 

 
К ВОПРОСУ О СВЯЗЯХ ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩИННЫХ СТРУКТУР  

ДИАСПОРЫ И НОВЫХ МИГРАНТОВ 
 

Мигран Галстян, Гаянэ Акопян 
 

Резюме 
 

Армянские общины, возникшие в разных странах мира после Геноцида 
армян, осуществленного Турцией, принято характеризовать как традицион-
ную и классическую диаспору. В результате эмиграции из постсоветской Ар-
мении в этих странах обосновываются новые группы мигрантов, которые 
представляют собой новую диаспору. Между традиционной и новой диаспо-
рами существуют определенные языковые, культурные, ценностные разли-
чия, затрудняющие сотрудничество традиционных общинных организаций и 
новых мигрантов. Последнее приводит к групповօму образу жизни. Между ни-
ми налаживаются слабые связи, особенно в вопросах участия в общинных ор-
ганизациях, посещения детьми воскресных школ, материальной и иной под-
держки. Относительно высокими показателями тесного сотрудничества ха-
рактеризуется участие в общинных мероприятиях, однако они носят сегмен-
тарный характер и различаются в зависимости от страны миграции.  

Ключевые слова – традиционная и новая диаспора, эмиграция, мигрант, 
общинные структуры, сотрудничество, групповօй образ жизни, интеграция․ 

 
ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADITIONAL DIASPORA COMMUNITY 

STRUCTURES AND NEW MIGRANTS 
 

Mihran Galstyan, Gayane Hakobyan 
 

Abstract 
 

After the Genocide committed by Turkey, many Armenians were forcibly separated 
from their homeland and settled in different countries of the world. These groups of 
Armenians and the communities formed by them are referred to as the traditional, 
classical Diaspora in the academic literature. Due to emigration from post-Soviet Armenia, 
new groups of migrants have been established alongside traditional Armenian communities 
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abroad that are defined as a new Diaspora. There are certain linguistic, cultural, and value 
differences between the traditional and new Diasporas, which hinders the cooperation of 
new migrants and traditional Diaspora community organizations, the latter leads to forma-
tion of group lifestyle. Weak relationships have been formed between them, especially in 
terms of membership in community structures, children’s attendance to Sunday schools, 
material and non-material support. Relatively high levels of cooperation have been re-
ported on participation in community events, but the participation has fragmented nature 
and vary based on the country of emigration factor. 

Key words – traditional and new Diaspora, emigration, migrant, community 
structures, cooperation, group lifestyle, integration․ 
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Ներածություն 
Քաղաքային տարածության ձևավորման և զարգացման համատեքս-

տում էական դեր ունեն քաղաքի պատմամշակութային տարածությունների 
պլանավորման գործընթացները: Պատմամշակութային տարածությունները 
գեներացնում ու վերարտադրում են քաղաքային պատմությունը՝ դառնալով 
քաղաքային տարածության քվինտէսենցիալ տարրը1: Այս տեսանկյունից 
արդի քաղաքի պատմամշակութային տարածությունների պլանավորման 
գործընթացը վերածվում է քաղաքային տարածություն-հասարակություն 
փոխհարաբերության գործընթացի: Այստեղ կարևորվում է ճարտարապետի 
դերը քաղաքաբնակների՝ ֆիզիկական տարածության վերաբերյալ սուբյեկ-
տիվ ընկալումների և գիտակցական զգացողությունների (տեղի զգացողու-
թյուն)2 ձևավորման և տարածությանը սուբյեկտիվորեն նշանակալի իմաստ-
ներով օժտելու գործընթացներում3: 

Վերջիններս պայմանավորում են քաղաքային գաղափարախոսության և 
համարժեք մշակութային պրակտիկաների ձևավորումը4: Նշյալ մոտեցում-
ները ցույց են տալիս պլանավորման սոցիալապես պայմանավորված լինելը: 

1 Gurvitch 1964. 
2 Hummon 1992. 
3 Чернявская 2012, 97. 
4 Wright 2002. 
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Գաղափարախոսության և մշակութային պրակտիկաների հատումները բա-
ցահայտում են արդի քաղաքի պատմամշակութային տարածությունների 
պլանավորման համակարգը: Պլանավորման համակարգը ոչ միայն նյութա-
կանացնում է քաղաքային մշակույթը, այլև սահմանում է արժեքային այլ 
կողմնորոշումներ՝ ազդելով քաղաքաբնակների տեղի զգացողության վրա: 
Այսպիսով, տարածությունների պլանավորման համակարգը մեկնաբանելի է 
կառուցվածք-իմաստավորում-գործողություն հարաբերությունների համա-
տեքստում: Այն գործում է հետադարձ կապի մեխանիզմով, ինչը ենթադրում 
է, որ տարածական վերաձևումների իրականացումը չի կարող մեկտեղվել 
հասարակական փոխազդեցությունների միայն որոշակի տիրույթում: Կա-
ռուցվածքային մակարդակում տարածության պլանավորումը մասնագիտաց-
ված է (իրականացվում է մասնագետների կողմից), ինչը պայմանավորված է 
քաղաքային գաղափարախոսության հոմոգենության պահպանման անհրա-
ժեշտությամբ: Սակայն քաղաքային մշակույթի վերարտադրության տեսանկ-
յունից քաղաքաբնակներն են իմաստավորում տարածության «սպառման» կո-
լեկտիվ ձևերն ու հնարավորությունները: Սույն իմաստավորումները համար-
վում են այն գործիքները, որոնցով քաղաքաբնակները հնարավորություն են 
ստանում իրագործելու քաղաքային տարածությունների խորհրդանշական 
կառավարում: Դրա շնորհիվ առաջադրվում է քաղաքային տարածություն-
ների պլանավորման այն մոտեցումը, որում տարածքային զարգացումը սահ-
մանվում է քաղաքային լիազորությունների սահմաններում՝ միջավայրին համա-
պատասխան քաղաքականություն ձևավորելով: Այն հիմնվում է համայնքային 
նախաձեռնությունների վրա5: Մասնավորապես, խոսքը նշյալ տարածութ-
յունները «սպառող» քաղաքաբնակների դերի նշանավորման մասին է: 

Գործառելով քաղաքային տարածություններում՝ քաղաքաբնակները 
սահմանում են քաղաքի պատմամշակութային տարածությունների այն ճա-
նաչողական քարտեզը, որը պայմանավորում է պլանավորման վերոնշյալ 
սահմանման սոցիալական բաղադրիչը՝ այն օժտելով լեգիտիմությամբ: Քա-
ղաքի պատմամշակութային տարածությունների փոփոխման և քաղաքա-
բնակների՝ այդ տարածությունների «սպառման» ճանաչողական համակար-
գի միջև կապը թույլ է տալիս ենթադրել, որ քաղաքային պլանավորման 
գործընթացը օժտված է յուրահատուկ նարատիվայնությամբ6: Քաղաքի 
պատմամշակութային տարածությունների պլանավորման նարատիվը «…հաս-

5 Evert. Ballard, ects. 2010. 
6 Lynch 1960. 
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կանալու և մեկնաբանելու միջոց է՝ վերջիններիս անհատականացման կա-
պով»7: Պատմամշակութային տարածությունների պլանավորման նարա-
տիվը կազմված է ճանաչողական և պրագմատիկ շերտերից: Պլանավորման 
նարատիվի ճանաչողական բաղադրիչը քաղաքաբնակների` քաղաքի պատ-
մամշակութային տարածություններում գործառնության ընթացքում ձևավոր-
ված և վերարտադրվող փորձի, հիշողությունների ու ընկալումների, ինչպես 
նաև պլանավորման ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամբողջությունն է8: Սակայն 
պլանավորման ինստիտուցիոնալ հայեցակետը վերարտադրվում է քաղա-
քային պլանավորման և մասնավորապես պատմամշակութային կառույցների 
տնօրինման օրենսդրական որոշումներով: Պլանավորման նարատիվի 
պրագմատիկ շերտն այս համատեքստում ենթադրում է պլանավորման 
կոնկրետ գործողությունների, մեխանիզմների առաջադրում: Այն ապահովում 
է տարածությունների պլանավորման գործուն մեխանիզմների ներդրման 
հնարավորությունը և մասնագիտացված է9: 

Պլանավորման այսօրվա հնարավորությունների և ապագա ազդեցութ-
յունների գնահատման տեսանկյունից հետազոտական արդիական խումբ են 
համարվում քաղաքաբնակ երիտասարդները, որոնք ապահովում են սե-
րունդների և սեփական փորձի կուտակում: Միևնույն ժամանակ, երիտա-
սարդությունը պատմականորեն համարվում է նաև քաղաքային փոփոխու-
թյունների հիմնական պահանջատերն ու «սպառողը»10: Այս տեսանկյունից 
էական նշանակություն ունեն նաև մասնագիտական այն հանրույթները*, 
որոնք հանդես են գալիս որպես քաղաքային տարածությունների պլանա-
վորողներ: Սրանք այն խմբերն են, որոնք պլանավորման մեխանիզմները 
համապատասխանեցնում են քաղաքային տարածություններին11: Մասնագի-
տական հանրույթը իրականացնում է պատմամշակութային տարածություն-
ների կառուցվածքային փոփոխություններ, իսկ երիտասարդությունը ոչ միայն 
դրանց ակտիվ կամ պասիվ «սպառողն» է, այլև փոփոխությունների իրա-
կանացման յուրաքանչյուր փուլում տարածության վերաիմաստավորողն ու 
արձագանքողը: 

7 Tilley 1994, 15. 
8 Kellams 2017. 
9 Schwab, Brower 2009, 66-69. 
10 Сосновская, Михайлов, Орлова 2018. 
* Մասնագիտական հանրույթներն, այս համատեքստում, քաղաքային պլանավորման գործըն-

թացին առնչվող մասնագետների՝ ուրբանիստ, սոցիոլոգ, իրավաբան, ճարտարապետ և այլն, 
հանրույթն է: 

11 Waldon 2009. 
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Պլանավորմամբ պայմանավորված պատմամշակութային տարածութ-
յունների կառուցվածքային փոփոխությունն ազդում է տեղի հետ կապվածու-
թյան և տեղային ներգրավվածության մշտական վերարտադրության վրա: 
Առկա և ձևավորվող ընկալումների անհամապատասխանությունը հանգեց-
նում է քաղաքային լոկուսի կառուցվածքային խեղաթյուրմանը: Այն տեղի է 
ունենում լոկալ տարածություն-հասարակություն համատեքստում, որտեղ հա-
սարակության` քաղաքային տվյալ տարածության հետ իրեն չնույնակա-
նացնելն առաջ է բերում քաղաքի պատմական-կառուցվածքային տիպի և 
առկա քաղաքային պրակտիկաների միջև կապի թուլացում12: Այսպիսի փո-
խակերպումը կարող է հանգեցնել թե՛ խորհրդանշական, թե՛ անգամ ֆիզի-
կական հեռացվածության տվյալ տարածություններից: Սա քաղաքային կյան-
քի ապահովման տեսանկյունից նշանակում է խզում քաղաքային կազմա-
կերպման և հասարակության միջև, որն հանգեցնում է քաղաքային բնա-
կանոն գործունեության խաթարմանը13: 

Սույն տեսական մոտեցումները կիրառելի են մասնավորապես հետ-
խորհրդային տիպի քաղաքների կառուցվածքային-խորհրդանշական ա-
ռանձնահատկությունների բացահայտման տեսանկյունից: Հետխորհրդա-
յին քաղաքներում, մասնավորապես Երևանի կենտրոն վարչական շրջա-
նում, շարունակում են արդիական համարվել պատմամշակութային կառույց-
ների պահպանման հետ կապված խնդիրները: Սույն հետազոտությունը 
նպատակ ունի բացահայտելու երևանաբնակ երիտասարդների և մասնա-
գիտական հանրույթի՝ Կենտրոնի պատմամշակութային տարածությունների  
և դրանց պահպանմանն առնչվող ընկալումների տարբերությունները: 

 
Հետազոտության մեթոդները և ընտրանքը 
Հաշվի առնելով հիմնախնդրի յուրահատկությունները՝ իրականացվել է 

խառը մեթոդներով հետազոտություն՝ համադրելով քանակական հարցման, 
խորին հարցազրույցի, փաստաթղթերի ավանդական վերլուծության և փոր-
ձագիտական հարցման մեթոդները14: 

•  Քանակական հարցման ընտրանքը քվոտային է, ըստ սեռի (արա-
կան, իգական) և տարիքի (15-19, 20-24, 25-29), սակայն ընտրանքային հա-
մախմբության սուբյեկտների ընտրությունը իրականացվել է պատահակա-

12 Luther 2015. 
13 Hall, Held 1996. 
14 Creswell 2014, 264-288. 

 

                                                 



212                                  Հարություն Վերմիշյան, Վահան Ենգիդունյան 

նության սկզբունքով՝ գլխարկի մեթոդով15 (ընտրանքային համախմբությունը 
360 է, վստահության միջակայքը՝ ±5%): 

•  Փորձագիտական և խորին հարցազրույցների ընտրանքը տիպային է. 
• ընտրվել է վեց փորձագետ՝ ըստ գործունեության ոլորտի (ակա-

դեմիական, պետական, մասանվոր), 
•  խորին հարցազրույցներին մասնակից երիտասարդներն ընտրվել են 

քանակական հարցման մասնակիցներից: Մասնավորապես, երիտասարդ-
ների ընտրության չափանիշներն են տեղի զգացման մակարդակը (ցածր, 
միջին, բարձր), որը գնահատվել է Լայկերտի սանդղակով, և սեռը (արական, 
իգական): Ընդհանուր առմամբ, ընտրվել է 12 երիտասարդ: 

•  Հետազոտության ընթացքում վերլուծվել են վերոնշյալ հետազոտական 
հիմնախնդրին առնչվող գործող օրենսդրական կարգավորումները: 

 
Հետազոտության արդյունքները 
Սույն աշխատանքի շրջանակում հետազոտվում են Կենտրոնի պատ-

մամշակութային տարածությունների պլանավորման նարատիվի ճանաչողա-
կան և պրագմատիկ շերտերի միջև առկա քանակական կապերը և դրանց 
որակական դրսևորումները: Այս համատեքստում չափվում են տարածական, 
տեղեկատվական և սոցիալական ներգրավվածությունները, որոնցով, ըստ 
Օ. Չերնյավսկայայի, բացահայտվում է քաղաքաբնակների կապվածությունը 
հետազոտվող տարածությունների նկատմամբ16: Մասնավորապես, երևա-
նաբնակ երիտասարդների կողմից հիշատակման առավել բարձր մակար-
դակ ունեն լիովին և հիմնականում պահպանված պատմամշակութային կա-
ռույցները (օրինակ՝ օպերայի շենք, Հանրապետության հրապարակ), որոնք 
կազմում են հիշատակված կառույցների ընդհանուր թվի համապատասխա-
նաբար 41% և 32%-ը, իսկ մասամբ պահպանված և ոչնչացված կառույցները` 
23% և 4%: Ստացված նոր տվյալների համաձայն, հաստատվում է այն 
կանխադրույթը, որ պահպանվածության աստիճանի բարձրացմանը զուգ-
ընթաց աճում է նաև վերջիններիս նկատմամբ տարածական ներգրավվա-
ծությունը, որն այս դեպքում արտահայտվում է վայրերի հիշատակման հա-
ճախությամբ: Այս համատեքստում ուշադրության են արժանի երևանաբնակ 
երիտասարդության ընկալումներն առ այն, թե փոփոխվող իրականության 
պայմաններում Կենտրոնի պատմամշակութային կառույցների ինչպիսի վե-

15 Соболь 1968, 20-25. 
16 Чернявская 2012, 96-102. 
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րափոխումներ ընդունելի կլինեն նրանց համար: Այսպիսով, առավել ընդու-
նելի փոփոխություններ են համարվում հասարակական նոր վայրերի (օրի-
նակ՝. զբոսայգի) կառուցման (39.7%) և պատմամշակութային կառույցների 
ամրակցման (35.4%) աշխատանքները: Սա թերևս բխում է երևանաբնակ 
երիտասարդության շրջանում քաղաքային տարածության մասնակի փոփո-
խության անհրաժեշտությունից, քանզի հարցվածների միայն 12.3%-ի դեպ-
քում է դիտելի պատմամշակութային տարածությունների նկատմամբ խիստ 
պահպանողական վերաբերմունքը: 

Տարածական ընկալումների հետազոտության տեսանկյունից էական 
նշանակություն ունեն նաև երևանաբնակ երիտասարդների՝ Կենտրոնի  
պատմամշակութային տարածությունների նկատմամբ տեղեկատվական ներ-
գրավվածությանն առնչվող հարցադրումները: Խոսքը հատկապես տարա-
ծական ընկալումները պայմանավորող տեղեկատվական այն աղբյուրների 
ազդեցության մասին է, որոնք ապահովում են Կենտրոնի պատմամշակու-
թային տարածությունների վերաբերյալ տեղեկատվական դաշտը: Տվյալ 
դեպքում տեղեկատվական հիմնարար աղբյուրները երևանաբնակ երիտա-
սարդության համար համացանցը (28.8%) և հեռուստացույցն են (19.8%): 

Տեղեկատվական ներգրավվածության վերլուծության տեսանկյունից կա-
րևոր է վերջինիս՝ այլ գործոնների հետ կապի համատեքստում դիտելու 
հնարավորությունը: Մասնավորապես, ուսումնասիրվում է տեղեկատվական 
ներգրավվածության հիմնարար տարրի՝ տեղեկատվական ակտիվության և 
տեղի զգացողության միջև առկա հնարավոր կապը: Հաշվի առնելով առաջ 
քաշված վարկածի յուրահատկությունը՝ իրականացվել է բազմաչափ գծային 
ռեգրեսիոն վերլուծություն՝ ուսումնասիրվող հատկությունների ընդգրկման 
քայլի մեթոդով17: Ստացված տվյալների համաձայն, հետազոտվող փոփոխա-
կանների միջև կապի ուժգնությունը, նշանակալիությունը (Rմոդել=0.688, 
R2≈0.5, R=0.516, p<0.001) և երկկողմանիությունը ապացուցում են, որ, եթե 
բարձր է տեղի նկատմամբ տեղեկատվական ակտիվությունը, ապա բարձր է 
նաև տեղի զգացողությունը:  

Կենտրոնի պատմամշակութային տարածությունների նկատմամբ ներ-
գրավվածության և տեղի զգացման նման դրսևորումները ի վերջո վերար-
տադրում են քաղաքաբնակ երիտասարդության ճանաչողական յուրահա-
տուկ համակարգ, որը ձևավորում է Կենտրոնի պատմամշակութային տա-
րածությունների իմացական սահմանները երիտասարդության շրջանում: Եվ 

17 Наследов 2008, 324-335. 
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հատկանշական է, որ երևանաբնակ երիտասարդությունը իր մտային քար-
տեզում Կենտրոնը ներկայացնում է առավելապես պատմամշակութային 
վայրերի և դրանք կապակցող օժանդակ տարրերի միջոցով (փողոց, սրճա-
րան, այգի, բնակության վայր և այլն): Ահա թե ինչպես է բնութագրում 
Կենտրոնը հարցմանը մասնակցած երիտասարդներից մեկը. 

«Կենտրոնը հենց Երևանն է: Էստեղ գոնե կան ինչ-որ շենքեր, որոնք 
ցույց են տալիս հին Երևանը: Ճիշտ է, չգիտեմ՝ իրենք պետք է պահպանվե՞ն, 
թե՞ պետք է քանդվեն մի օր, բայց գոնե էդ շրջական, օրինակ, հենց հա-
մալսարանը (խոսքը ԵՊՀ-ի մասին է) մի քիչ. հենց Երևանի բնույթը համալսա-
րանն է ցույց տալիս էդ մեծ շենքով, հնությունը պահպանելով» (20տ. իգ. սեռ, 
Փոքր կենտրոնի բնակիչ): 

Հարցին, թե՝ ինչպե՞ս կսահմանեք «պատմամշակութային վայրեր» 
հասկացությունը, հարցվողները տվել են պատասխաններ, որոնց հիման  
վրա կատարված վերլուծության միջոցով առաջ է քաշվում հասկացութային 
համակարգ, որը ներառում է զուգադրական տարրերի կառուցվածքային, 
էքզիստենցիալ և սոցիալ-մշակութային ենթահամակարգերը: Իբրև կառուց-
վածքային տարրեր են հանդես գալիս հին շինությունները, արձաններն ու 
թանգարանները, էքզիստենցիալ՝ փորձությունների միջով անցնելու և ապ-
րած լինելու գաղափարները, իսկ սոցիալ-մշակութային մակարդակում՝ պատ-
մամշակութային արժեքի, պատմության, քաղաքի ինքնության ու հիշողության 
մոտեցումները: Հատկանշական է, որ, բացի Կենտրոնի պատմամշակութային 
տարածությունների իմացական սահմաններից, երևանաբնակ երիտասար-
դության մեջ վերաիմաստավորման են ենթարկվում պատմամշակութային 
տարածությունների մաս կազմող առանձին կառույցներ, որոնք պայմանա-
վորում են ընդհանրական տարածության ուժեղ կողմերը18: Դրանք են՝ 
Օպերայի և բալետի թատրոնը, Հանրապետության հրապարակը, Աբովյան 
փողոցը, Մատենադարանը, որոնք հարցվողների ճանաչողական քարտեզ-
ներում դիտվում են որպես ուղենիշ-հանգույցներ: Երևանի կենտրոնի պատ-
մամշակութային տարածությունների պլանավորման հարցում ուշադրության 
է արժանի պլանավորման նարատիվի պրագմատիկ շերտը վերարտադրող՝ 
մասնագիտական հանրույթի շրջանում Կենտրոնի պատմամշակութային 
տարածությունների պլանավորման հնարավոր մեխանիզմների վերաբերյալ 
մոտեցումների հետազոտությունը: Մասնավորապես, իրականացված հե-
տազոտության շնորհիվ պարզ է դառնում, որ մասնագիտական հանրույթի 

18 Վերմիշյան, Բալասանյան 2015: 
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տեսանկյունից պատմամշակութային տարածությունների և այդ տարածութ-
յունը կազմող կառույցների՝ որպես այդպիսին սահմանման հնարավորութ-
յունները դիտելի են ոչ միայն դրանց գիտաճանաչողական, այլև զգայական 
առանձնահատկությունների շեշտադրման առումով: Այսպես, օրինակ, «…1988 թ. 
Օպերայի հրապարակը վերածվեց ազգային զարթոնքի կենտրոնի: Այդ ժա-
մանակահատվածում ժողովուրդը համախմբվելով գնաց դեպի անկախութ-
յուն և իշխանություններից պահանջեց Արցախի հետ միավորում: Ձևավորվեց 
մի մշակույթ, որի պարագայում յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում առա-
ջացած դժգոհությունների ժամանակ ժողովուրդը իր դիրքորոշումը հայտնում 
է այդ հրապարակում» (մասնավոր սեկտորի իրավաբան): 

Սա թույլ է տալիս ենթադրելու, որ Երևանի կենտրոնի պատմամշա-
կութային տարածությունները և կառույցները մասնագետների համար սահ-
մանվում են որպես քաղաքի մշակութային կապիտալի քվինտէսենցիաներ, 
որոնք կոչված են ապահովելու քաղաքային հիշողության, ազգային ինքնու-
թյան վերարտադրությունը: Այս պայմաններում, ըստ մասնագիտական հան-
րույթի, էական նշանակություն ունի քաղաքաբնակների, մասնավորապես, 
երևանաբնակ երիտասարդության ներգրավումը Կենտրոնի պատմամշա-
կութային տարածությունների պլանավորման գործընթացում: Ռ. Հարթի 
մասնակցության աստիճանակարգով19 իրականացված գնահատման շնոր-
հիվ պարզ է դառնում, որ հարցվածների մեծամասնությունը կարևորում է 
երիտասարդների ու մասնագետների հավասարազոր ձայնի իրավունք ունե-
նալը: Պլանավորման քաղաքականության ձևավորման տեսանկյունից մաս-
նագիտական հանրույթը կարևորում է հատկապես միջդիսցիպլինար-գիտա-
մեթոդական խմբերի ստեղծման գաղափարը, որի համաձայն, մասնագետ-
ները հնարավորություն կստանան իրապես ներգրավվելու Կենտրոնի պատ-
մամշակութային տարածությունների պլանավորման գործում՝ լսելի դարձնե-
լով սեփական մոտեցումներն այդ հարցում: Այսպես, պետական ոլորտում 
ներգրավված փորձագետների շրջանում կարևորվում է պատմամշակութա-
յին կառույցների գործառութային, ոչ արմատական փոփոխությունը: Ակա-
դեմիական ոլորտը ներկայացնողները կարևորում են անօրինական կառույց-
ների վերացման անհրաժեշտությունը, իսկ մասնավոր սեկտորի փորձագետ-
ները՝ տարածական նորարարությունները (լուսավորություն ժամանակա-
կից տեխնոլոգիաներով, վերգետնյա անցումներ և այլն): 

19 Hart 1992. 
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Այլ են Երևանի կենտրոնի պատմամշակութային տարածությունների 
պլանավորման նարատիվի ճանաչողական շերտի ինստիտուցիոնալ հայե-
ցակետում՝ օրենսդրական կարգավորումների համակարգում, առաջադրված 
մոտեցումները: Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գործող որոշումների 
համաձայն՝ պատմամշակութային կառույցների պահպանության հնարավո-
րությունները սերտորեն առնչվում են ժամանակակից օգտագործման մի-
տումների հետ և ենթադրում են արդիական լուծումներով կառույցների կցում 
պատմամշակութային հուշարձաններին: Սակայն, միևնույն ժամանակ, սահ-
մանված չեն նմանօրինակ լուծումների կիրառելիության պայմաններն ու 
նպատակահարմարությունը: Իրավական կարգավորման նման պայմանների 
պարզաբանումը մասամբ բացատրելի է տնտեսական տարբեր սուբյեկտ-
ների՝ պատմամշակութային կառույցների տնօրինման շրջանակում իրակա-
նացվող գործողությունների համատեքստում, որոնք հաճախ հակասության 
մեջ են մտնում գործող օրենքների հետ: Նշված չեն նաև Երևանի փոքր 
կենտրոնի կառուցապատման նպատակով միջդիսցիպլինար խմբերի (բա-
ցառությամբ ճարտարապետաշինարարական) ձևավորման ու գործառնու-
թյան հնարավորությունները, պահանջները: Այսպիսով, առկա են պլանա-
վորման կարգավորումների խզումներ, որոնք դրսևորվում են Երևան քա-
ղաքի և, մասնավորապես, Կենտրոնի պատմամշակութային տարածություն-
ների պլանավորման ինստիտուցիոնալ գործընթացի և այդ տարածություն-
ները վերարտադրող քաղաքաբնակ երիտասարդության և փորձագիտա-
կան հանրույթի հայեցակարգային ընկալումների միջև:  

 
Եզրակացություններ 
Երևանի Կենտրոնի պատմամշակութային տարածությունների պլանա-

վորման նարատիվի ճանաչողական և պրագմատիկ շերտերի միջև առկա 
փոխառնչություններում կան որոշակի խնդիրներ: Չնայած երևանաբնակ երի-
տասարդության և մասնագիտական հանրույթի կողմից շրջանառվող մո-
տեցումների համադրելիությանը՝ Կենտրոնի պատմամշակութային տարա-
ծությունների պլանավորման ինստիտուցիոնալ հնարավորությունների առու-
մով գոյություն ունի պատմամշակութային տարածությունների կառավարման, 
ինչպես նաև երիտասարդությանը և մասնագիտական հանրույթին այդ որո-
շումներում ներգրավելու մեխանիզմների անհստակություն: 

Պատմամշակութային կառույցների պահպանման հայեցակարգային 
սահմանումների և տարածությունների պլանավորման ներկայացուցչակա-
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նության տիրույթներում առկա խնդիրները պլանավորման ինստիտուցիո-
նալացման մակարդակում հանգեցնում են անորոշությունների: «Քաղա-
քաշինություն», «քաղաքաշինական ծրագիր» եզրույթները նույնացվում են 
«ճարտարապետաշինարարության» հետ: 

Այսպիսով, տարածությունների պլանավորման տեսանկյունից Երևանի 
կենտրոնի պատմամշակութային տարածությունների կառույցների կառա-
վարմանն առնչվող կարգավորումները առավելապես միակողմանի են և ոչ 
ներկայացուցչական: 
 
Գրականություն 
Վերմիշյան Հ., Բալասանյան Ս. 2015, Լոկալ ինքնությունները Երևանում: Քաղաքային տա-

րածության կառուցվածքները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 157 էջ: 
Наследов А.Д. 2008, SPSS 15. Профессиональный статистический анализ данных, СПб., 

издательский дом «Питер», 415 с. 
Соболь М.И. 1968, Метод Монте-Карло/Популярные лекции по математике, т. 46, изд. 3, 

Москва, «Наука», 64 с. 
Сосновская А.М., Михайлов А.В., Орлова О.Ю. 2018, Нематериальное наследие и идентич-

ность молодежи Санкт-Петербурга. Управленческое консультирование, N 2, СПб., 
с. 88-99. 

Чернявская О.С. 2012, Изучение идентичности горожан, Вестник Нижегородского универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. Серия социальные науки 2(26), Нижний Новгород, 
с. 96-102. 

Creswell J. 2014, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches / 
4th ed. SAGE Publications, Inc. USA, 342 p. 

Evert K. Ballard E., ects. 2010, Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Plan-
ning/International Federation of Landscape Architects, Berlin Heidelberg, Springer-
Verlag, 1547 p. 

Gurvitch G. 1964, The Spectrum of Social Time, Dordrecht, Holandia, 152 p. 
Hall S., Held D. 1996, Modernity. An Introduction to Modern Societies, Oxford, Blackwell, 664 p. 
Hart R. 1992,Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship/ UNICEF International 

Child Development Centre/Florence, Italy, 44 p. 
Hummon D. 1992, Community Attachment: Local Sentiment and Sence of Place, New York, 

Plenum Press, USA, 52 p. 
Kellams T. 2017, The Mind, The Narrative, and The City: How Narratives of Space Make Place in 

Cognitive Maps, Kansas, Kansas State University Manhattan, 171 p. 
Luther D. 2015, Active Citizens and The Historical Identity of a City Slovenský národopis, Slovak 

Ethnology, vol. 63, Issue 4, Bratislava, p. 355-365. 
Lynch K. 1960, The Image of The City, Cambridge MA, MIT Press, 194 p. 
Schwab A. Brower D. 2009, Serving Two Masters: The Legal Context of Local Planning, Local 

Planning. Contemporary Principles and Practice edited by Gary Hack Eugénie L. Birch 
Paul H. Sedway Mitchell J. Silver/(An ICMA green book), USA, p. 66-69. 

Tilley C.Y. 1994, A Phenomenology of Landscape: Places, Paths, and Monuments, Oxford, Berg 
3PL, 236 p. 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄԱՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԸ 
 

Հարություն Վերմիշյան, Վահան Ենգիդունյան 
 

Ամփոփում 
 

Քաղաքային տարածության ձևավորման և զարգացման համատեքստում կա-
րևոր նշանակություն ունեն քաղաքի պատմամշակութային տարածությունների պլա-
նավորման գործընթացները: Պատմամշակութային տարածությունները քաղաքի 
պատմության վերարտադրողներն են: Քաղաքի պատմամշակութային տարածություն-
ների պլանավորումը ենթադրում է տարածություն-հասարակություն-ստեղծարար 
հանրույթ փոխհարաբերությունների բարդ շղթա: Այս փոխհարաբերություններում են 
ձևավորվում քաղաքային հանրույթների՝ տեղի զգացողությունն ու տարածական 
ներգրավվածության ձևերը: Քանակական հարցումների, փորձագիտական և խորին 
հարցազրույցների, ինչպես նաև փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդների համա-
դրությամբ արված հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Երևանի 
կենտրոնի պատմամշակութային տարածության պլանավորման մեջ առկա են հա-
կասություններ քաղաքային տարածությունը «սպառողների» ճանաչողական պատ-
կերացումների, մասնագիտական-պրագմատիկ որոշումների և/կամ լուծումների և 
իրավական կարգավորումների միջև: 

Բանալի բառեր՝ տարածական պլանավորում, պատմամշակութային տարա-
ծություն, Երևանի կենտրոն, երիտասարդություն, փորձագիտական հանրույթ, տեղի 
զգացողություն, տարածական ներգրավվածություն: 

 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ ЦЕНТРА ЕРЕВАНА 
 

Арутюн Вермишян, Ваан Енгидунян 
 

Резюме 
 

В контексте формирования и развития городского пространства процес-
сы планирования историко-культурных пространств города являются глав-
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ными, поскольку они воспроизводят городскую историю и считаются её 
квинтэссенцией. Планирование историко-культурных пространств подразу-
мевает сложную цепочку отношений пространство-общество-творческое со-
общество. В этих отношениях формируются чувство места городских со-
обществ и форма пространственной вовлеченности. Применение методов  
количественного опроса, экспертного, глубинного интервью и анализа до-
кументов приводит к заключению, что в процессе планирования историко-
культурного пространства центра Еревана возникают противоречия между 
когнитивными представлениями потребителей городского пространства, 
прагматичными профессиональными решениями и их правовым урегули-
рованием. 

Ключевые слова – пространственное планирование, историко-куль-
турное пространство, центр Еревана, молодежь, экспертное сообщество, чув-
ство места, пространственная вовлеченность.   
 

THE SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF PLANNING OF THE HISTORICAL AND  
CULTURAL SPACES OF YEREVAN CITY CENTER 

 
Harutyun Vermishyan, Vahan Yengidunyan 

 
Abstract 

 
In the context of the formation and development of urban space, the planning 

processes of the historical and cultural spaces of the city are central. These spaces of the 
city are the reproducers of urban history and are considered the quintessence of above-
mentioned history. The planning of the historical and cultural spaces of the city implies a 
complex chain of space-society-creative community relations. In these relationships, the 
sense of place of urban communities and the form of spatial engagement are formed. 
Combining quantitative survey, expert and in-depth interviews and document analysis me-
thods, it becomes clear that in the process of planning the historical and cultural space of 
the Yerevan city Center, there are contradictions between the cognitive perceptions of ur-
ban space consumers, pragmatic professional decisions and/or solutions its legal regulations. 

Key words – spatial planning, historical and cultural spaces, Center of Yerevan, 
youth, expert community, sense of place, spatial engagement.  
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Ներածություն 
Հայ գրատպության պատմությունը համաշխարհային մշակույթի ու 

քաղաքակրթության զարգացման պայծառ էջերից է և առանձնահատուկ 
տեղ է զբաղեցնում «Գուտենբերգյան գալակտիկայում»: Դարեր շարունակ են-
թարկվելով բարբարոս ժողովուրդների գերիշխանությանը և զանգվածային 
կոտորածների՝ հայ ժողովրդի զգալի մասը ստիպված էր հեռանալ մայր 
երկրից` սփռվելով աշխարհով մեկ: Տարբեր երկրներում ստեղծելով գաղթ-
օջախներ՝ նրանք ամենուր հիմնեցին տպարան, դպրոց, եկեղեցի, զարգաց-
րին հարուստ մշակույթ` ձգտելով պահպանել իրենց ազգային դիմագիծը: 

Աղբյուրները վկայում են, որ տպագրական արվեստի հետ հայերի 
ամենավաղ առնչությունը գալիս է XIV դարից: Այսպես. Չինաստանում Ռու-
սաստանի դեսպան (ծագումով մոլդովացի) Նիկոլայ Գավրիլովիչ Սպաֆա-
րին (1636-1708) տպագրության «չինական գաղտնիքը» Արևելքից Եվրոպա 
տարածելու գործում հիշատակել է նաև հայազգի Անտոնին: Իր գրքի «Աշ-
խարհի` Ասիա կոչվող առաջին մասի նկարագրությունը» գլխում նա գրել է. 
«...երբ կալմիկները (մոնղոլները - Գ.Ս.) և թաթարները գրավեցին Չինաս-
տանը, նրանց հետ Չինաստան եկան հայր Օդերիկը, Անտոն Հայը և Մար-
կո Պավել (Պոլո - Գ.Ս.) վենետիկցին... նրանք Չինաստանից Եվրոպա բե-
րեցին այդ արվեստները»1:  

Իսկ Ֆրանսիացի գիտնական Պ. Գյուսմանը 1916 թ. կարծիք է հայտ-
նել, թե տպագրությունը Եվրոպա կարող էին բերել փոքրասիական և կով-
կասյան ժողովուրդները, օրինակ` հայերը, թուրքերի և մոնղոլների ճնշում-

1 Спафарий 1960, 184. 
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ներից նահանջելով արևմուտք2: Ըստ Գյուսմանի, մի խումբ հայեր, ույգուրների 
մոտ սովորելով տպագրության ամենակատարյալ ձևերը, մեկնում են Նի-
դեռլանդիա, որտեղ ապրում էր Լաուրենս (Լավրենտի) Յանսզոն Կոստերը 
(1405-1484)՝ եվրոպական գրատպության ենթադրյալ հիմնադիրներից մեկը 
(Գուտենբերգից առաջ): Սակայն գրքագիտության նորագույն տվյալները 
հաստատում են, որ Նիդեռլանդիայի Հառլեմ քաղաքի վանական Կոստերը 
տպագրական տեխնիկայի գաղտնիքն իմացել է արևելքից եկած հայ գաղ-
թականներից3: Սա, մեր կարծիքով, ցնցող փաստ է համաշխարհային հա-
յագիտության և արդի գրքագիտության զարգացման համար:  

 
Հայկական գրատպական կենտրոնների զարգացումը XVI-XXI դդ. 

որպես համակարգ և տպագիր մշակույթի արտացոլումը մատենագի-
տական հրատարակություններում 

Հայ գրատպության օրրանը Վենետիկն է (Իտալիան), որտեղ 1512 թ. 
Հակոբ Մեղապարտը4 հիմք դրեց մեսրոպատառ առաջին տպագիր հրա-
տարակությանը` «Ուրբաթագիրք» վերնագրով: Այս հազվագյուտ գրքի մի 
օրինակը գտնվում է Հայաստանի ազգային գրադարանում, մյուսը` Մխի-
թարյան միաբանների Մատենադարանում: Այնուհետև (1512-1513) լույս է 
տեսել ևս չորս գիրք. «Պատարագատետր», «Աղթարք», «Պարզատոմար» 
և «Տաղարան»: Այսպիսով, հայերը ոչ միայն եվրոպացի շատ ազգերից 
առաջ, այլև նախկին Խորհրդային Միության ժողովուրդներից ու ներկայիս 
ԱՊՀ երկրներից առաջինն էին, որ իրականացրին ազգային լեզվով 
տպագրություն: XVI դ. հայ տպագրության (հիմնադիրը Աբգար Դպիր 
Թոխատեցին էր, հետագայում` Գրիգոր Մարզվանեցին. կարևոր օջախներ 
էին նաև Կ. Պոլիսը (1567), Հռոմը (1584), որտեղ տպագրվել են բազմաթիվ 
գրքեր:  

XVII դ. հայ տպագրությունը թևակոխում է նոր շրջան: Հայկական 
տպագրական արվեստի զարգացման մյուս կենտրոնները դարձան Լվովը 
(1616), Միլանը (1621), Փարիզը (1633), Լիվոռնոն (1643), Լայպցիգը (1680): 
1638 թ. Նոր Ջուղայում Խաչատուր Կեսարեցին հիմք է դնում հայ տպա-
գրական օջախի, որն առաջինն էր ոչ միայն Իրանի հողում, այլև Մերձա-
վոր և Միջին Արևելքի ժողովուրդների կյանքում: Նոր Ջուղայում են տպա-

2 Владимиров 1988, 95. 
3 История книги 1998, 50. 
4 Իշխանյան 1982: 
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գրվել «Հարանց վարք» (1641), «Ժամագիրք Ատենի» (1642) գրքերը: Այս դա-
րաշրջանի հայկական տպարաններից ամենահայտնին Ամստերդամինն էր 
(1660), որտեղ Ոսկան Երևանցու ջանքերով 1666 թ. տպվեց հայերեն առա-
ջին ամբողջական «Աստվածաշունչը», որը մեծ անկյունադարձ եղավ հայ 
տպագրության համար: Հետագայում ամստերդամյան գրահրատարակչու-
թյունը զարգացավ Թովմաս, Ղուկաս և Միքայել Նուրիջանյանների շնորհիվ 
(պատմական Հայաստանի Վանանդ գավառից): Վանանդեցիները 1695 թ. 
Հոլանդիայում հրատարակեցին առաջին հայագիր քարտեզը` «Համատա-
րած աշխարհացույցը», V դ. հայ նշանավոր պատմիչ Մովսես Խորենացու 
«Հայոց պատմությունը»: Հայ մատենագիտության ժամանակակից հրա-
տարակություններում առանձնահատուկ տեղ ունի Պետրոս Հովհաննիս-
յանի հեղինակած՝ Մովսես Խորենացու ամբողջական մատենագիտութ-
յունը (Եր., 2013)՝ նվիրված «Հայոց պատմության» անդրանիկ տպագրու-
թյան 320-ամյակին5: 

XVIII դ. հայերեն գրքերի հրատարակման գործում աչքի ընկնող դեր 
են խաղում Մխիթարյանները6, որոնք 1701 թ. հաստատվեցին Վենետի-
կում: Նրանք սկսեցին հրատարակել հայագիտական բնույթի բազմաթիվ 
գրքեր, ինչպես նաև հունա-հռոմեական գրականությունից արված թարգ-
մանություններ: Հարկ է հիշել Մ. Սեբաստացու «Բառգիրք հայկազյան 
լեզվի» երկհատոր բառարանը (1749-69), Մ. Չամչյանի եռահատոր «Հայոց 
պատմությունը» (1784-86) և այլն: Այդ ժամանակաշրջանում հայկական տպա-
գրության օջախներ են ստեղծվում Լոնդոնում (1736), Մադրասում (1772) 
(այստեղ 1794 թ. լույս է տեսնում հայերեն առաջին պարբերականը` «Ազ-
դարարը») և Կալկաթայում (1796): Անհրաժեշտ է նշել, որ 2019 թ. նոյեմբե-
րի 28-29-ին Հայաստանի ազգային գրադարանում կայացավ գիտաժողով` 
նվիրված «Ազդարարի» 225-ամյակին, որտեղ գիտական զեկուցումներով 
հանդես եկան գիտության, կրթության և մշակույթի բազմաթիվ գործիչներ 
Հայաստանից, Արցախից և Սփյուռքից7: 1781 թ. Գ. Խալդարյանի նախա-
ձեռնությամբ առաջին անգամ Ռուսաստանում` Սանկտ Պետերբուրգում, 
հայկական տպարանի հիմքն է դրվում: 1786 թ. տպարան է հիմնվում Նոր 
Նախիջևանում, իսկ տասը տարի անց` Աստրախանում (1796): Այստեղ 

5 Հովհաննիսյան 2013: 
6 Յարտմյան 1989, Պզտիկյան 2003, հմմտ. նաև Морган де Жак 2020: 
7 Հայ մամուլի դերը 2020: 
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1815 թ. լույս է տեսնում արևելահայ առաջին շաբաթաթերթը` «Արևելյան 
ծանուցմունքը»: 

XVIII դ. երկրորդ կեսին Հայաստանում (Էջմիածնում), առաջին անգամ 
Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի (1710-1780) նախաձեռնությամբ 1771 թ. 
հիմնվում է տպարան, որին կից 1776 թ. գործել է թղթի գործարան: Այստեղ 
են լույս տեսել «Արարատ» (1868), 1944-ից «Էջմիածին» հայագիտական 
ամսագիրը (հայ եկեղեցու պաշտոնական օրգանը), Ս. Երևանցու «Ջամբռը» 
(1873) և այլ գրքեր: 

Գրատպական կենտրոնների աշխարհագրական ընդգրկմամբ և 
տպագիր հրատարակությունների բազմազանությամբ ամենից բեղունը 
եղավ XIX դարը: Այս դարում հայոց վերազարթնումի կենտրոնը մնում էր 
Իտալիան: Սակայն Մխիթարյանների մի մասը, որոնք 1772 թ. Սուրբ Ղա-
զարից հեռացել էին գնացել Տրիեստ, 1810 թ. տեղափոխվում են Վիեննա 
(Ավստրիա), որտեղ 1812 թ. հիմք են դնում տպագրական մի նոր օջախի: 
Վենետիկի և Վիեննայի հայ գաղթօջախները մինչև օրս էլ անգնահատելի 
դեր են խաղում հայկական մշակույթի վերածննդի հարցում: Այս քաղաքնե-
րում են հիմնադրվել հայագիտական երկու արժեքավոր հանդեսներ` 
«Բազմավեպը» (Վենետիկ, 1843) և «Հանդես ամսօրյան» (Վիեննա, 1887), 
որոնք լույս են տեսնում ցայսօր: Վերջապես` եվրոպական այդ կենտրոնների 
հայկական մատենադարաններում է հիմնվել հայ ազգային մատենագիտա-
կան իսկական դպրոցը, որը սկզբնաղբյուր դարձավ եվրոպական հայա-
գիտության ու նրա մատենագիտության զարգացման համար:  

XIX դարում հայ տպագրական կենտրոններ են ստեղծվում ինչպես 
Եվրոպայի, Ասիայի, այնպես էլ Ամերիկայի և Աֆրիկայի երկրներում: Գրա-
տպության զարգացման գործում կարևոր նշանակություն ունեցան Բոմբեյի 
(1810), Երուսաղեմի (1833), Կահիրեի (1865), Ալեքսանդրիայի (1888), Ժնևի 
(1891), Աթենքի (1892), Թեհրանի (1894) հայկական տպարանները: 1857 թ. 
հայ տպագրությունը մուտք է գործում Նյու-Յորք, իսկ 1899 թ.` Բոստոն: Այս 
շրջանին է վերաբերում Շուշիի (1828), Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի 
(1828) և Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի (1823) հայկական տպարանների 
հիմնումը, որոնց դերը նույնպես մեծ էր գրահրատարակության և տպագիր 
մշակույթի զարգացման մեջ: Ս. Նազարյանցի խմբագրությամբ և Մ. Նալ-
բանդյանի եռանդուն աջակցությամբ 1858-1864 թթ. Մոսկվայում լույս է 
տեսել «Հյուսիսափայլ» ամսագիրը: Թիֆլիսում է առաջին անգամ տպա-
գրվել հայ նոր գրականության հիմնադիր Խաչատուր Աբովյանի (1809-
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1848) «Վերք Հայաստանի» վեպը (1858): Հասարակական-քաղաքական, 
գրական ու մշակութային կյանքը լայնորեն պատկերելու տեսանկյունից 
աչքի ընկնող դեր են խաղացել «Մեղու Հայաստանի» (1858-1886), «Արձա-
գանք» (1882-1898), «Մուրճ» (1889-1907), «Ազգագրական հանդես» (1896-
1916), «Գեղարվեստ» (1908-1921) և այլ պարբերականներ, որոնք նույնպես 
հրատարակվել են Թիֆլիսում: Իսկ Շուշիում լույս տեսած առաջին գիրքը 
Հարություն Ջուղայեցի Դավթյանի «Պատմություն Սուրբ Գրոցն» է (1828)։ 
Բազմաթիվ տպագիր գործերից ու բազմանուն պարբերականներից բացի, 
Շուշիում են առաջին անգամ տպագրվել Րաֆֆու «Խենթը» (1881), ինչպես 
նաև Բայրոնի «Շիլիոնի կալանավորի» (1837), Գոգոլի «Տարաս Բուլբայի» 
(1886), Ֆիրդուսու «Ռոստամ և Սոհրաբի» («Շահնամե») (1893) հայերեն 
առաջին թարգմանությունները: 

Նշանավոր էր նաև XIX դ. 2-րդ կեսը, երբ Հայաստանի թե' արևելյան 
մասում` Երևանում և Ալեքսանդրապոլում (1876), և թե' արևմտյան մասում` 
Վանում (1858) և Մուշում (1863), ստեղծվեցին գրատպության նոր կենտ-
րոններ: Վանում (Վարագա վանքում) 1858 թ. քաղաքական, հոգևոր և 
մշակութային մեծ գործիչ Մ. Խրիմյանի (1820-1907) խմբագրությամբ լույս է 
տեսնում «Արծիվ Վասպուրականի» ամսագիրը, իսկ Մուշում Գ. Սրվանձտյանի 
(1840-1892) խմբագրությամբ հրատարակվեց «Արծվիկ Տարոնո» պարբե-
րականը (1865): 

Գրքամատենագիտական հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մինչև 
1920 թ.8 աշխարհում գործած 460 հայկական տպարաններում տպագրվել 
են այնքան հայերեն գիրք ու պարբերական, որոնք կազմում են համաշ-
խարհային ամբողջ գրքային արտադրանքի 14,5 տոկոսը9: Սա լուրջ փաստ 
է տպագրական քաղաքակրթության զարգացման պատմության մեջ: 

Մայր Հայաստանը գրքի և տպագրական արվեստի զարգացման 
ծաղկուն կենտրոն դարձավ խորհրդային և հետխորհրդային շրջաններում, 
երբ Երևանում սկսեցին հիմնադրվել տասնյակ գրահրատարակչություններ` 
«Հայպետհրատ» (1921), «Գիտություն» (1936), «Լույս» (1964), «Հայկական հան-
րագիտարան» (1967), «Տիգրան Մեծ» (1968), «Խորհրդային գրող» (1976), 
«Արևիկ» (1986), «Էդիթ Պրինտ» (1993), «Զանգակ-97» (1997) և այլն: Հա-
յալեզու և օտարալեզու գրականության տարածման գործում սկսեցին կա-

8 Իշխանյան 1981, 153: 
9 Սուքիասյան 1990: 

 

                                                 



225                                 Հայ գրատպության 510-ամյակը (1512-2022 թթ.) 
 

րևոր նշանակություն ձեռք բերել նաև բուհական տպարաններն ու ժա-
մանակակից էլեկտրոնային տեխնոլոգիական միջոցները10: 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով՝ միայն 1980-ական թթ. վերջերին աշխար-
հում լույս է տեսել 10 միլիարդ գիրք, իսկ Հայաստանում` 12 միլիոն օրինակ 
հրատարակություն: 

Ըստ աղբյուրների` հայկական ձեռագրերի և տպագիր գրքերի բազ-
մաթիվ հուշարձաններ անհետ կորել են, բայց զգալի մասը «ապաստանել» 
է Հայաստանի և արտասահմանի, ներառյալ հայկական սփյուռքի գրա-
դարաններում, մատենադարաններում ու թանգարաններում: Այդ մասին 
են վկայում Հայաստանում ու հայկական սփյուռքում լույս տեսած բազմա-
նուն տպագիր ձեռագրացուցակներն ու գրացուցակները: Օրինակ, Մես-
րոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հրատարակած «Մայր ցուցակ 
հայերեն ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի»-ն (հ. Ա՝ 1984, հ. 
Բ՝ 2004, հ. Գ՝ 2007, հ. Դ՝ 2008, հ. Ե՝ 2009, հ. Զ՝ 2012, հ. Է՝ 2012, հ. Ը՝ 
2013, հ. Թ՝ 2017, հ. Ժ՝ 2019)՝ ընդգրկելով մինչև 3400 ձեռագրերի մա-
տենագիտական նկարագրություն և Հայաստանի ազգային գրադարանի 
հրատարակած «Հայ գրքի մատենագիտությունը» (հ. 1՝ 1988, հ. 2՝ 1967, հ. 
3՝ 1999, հ. 4՝ 2007, հ. 5՝ 2012, հ. 6՝ 2018), ընդգրկելով 1512-1940 թթ. 
տպագրված գրքերը: Համեմատական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ այդ արժեքավոր մատենագիտություններն օժտված են նյութերի ընդ-
գրկման անչափելի խորությամբ ու բազմազանությամբ, մատենագիտա-
կան նկարագրության առանձնահատկություններով, որոնք աղբյուրագի-
տական, գրադարանային-տեղեկատվական և գրքագիտական տեսանկ-
յուններից ունեն մեծ նշանակություն: Դրանցում խստորեն պահպանված է  
նաև ժամանակագրական կարգը, որը չափազանց կարևոր է: 

Այդ ամենից բացի, հայ գրքին նվիրված մատենագիտական նորանոր 
աշխատանքներ են կատարվել ու հրապարակվել Երևանում, Սուրբ Էջ-
միածնում, Բեյրութում, Կահիրեում, Թիֆլիսում, Լոս Անջելեսում, Անթիլիա-
սում, Նոր Ջուղայում, Արցախում և այլուր: Այդ մասին են վկայում հետա-
դարձ բնույթի հետևյալ հրատարակությունները. 

1. Արցախ-Ղարաբաղ։ Մատենագիտություն, մաս 1, 1988-1989, կազմ.՝ 
Ռ.Վ. Չիլինգարյան, Ս.Զ. Բիլբուլյան, Երևան, ԵՊՀ, 1993, 190 էջ։  

10 Սուքիասյան 2018, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն 2011:  
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2. Գիրքը Սովետական Հայաստանում, հ. 1, 1920-1930, Երևան, ՀՍՍՀ պետ. 
գրապալատ, 1978, 574 էջ, հ. 2, 1931-1940, կազմ.՝ Լ. Ղազարյան, Թ. Սարգսյան, 
Երևան, Հայաստանի ազգային գրապալատ, 1988, 953 էջ, հ. 3, հ. 9, 2003-2012 թթ.: 

3. Երուսաղեմի հայ տպագիր գրքի մատենագիտություն (1833-1996), կազմ.՝ 
Ա.Ա. Մուրադյան, առաջաբան և խմբ.՝ Գ.Ա. Սուքիասյանի, Երևան, հեղ. հրատ., 
2011, 148 էջ։ 

4. Լիբանանահայ գիրքը 1894-2012, Մատենագիտական ցանկ, կազմ.՝ 
Ա. Տագէսեան և Ա. Իվրնէշլեան, Պէյրութ, 2013, 440 էջ։ 

5. Հայ գիրքը Եգիպտոսի մեջ (1888-2011), Մատենագիտական ցանկ, 
կազմ.՝ Ս.Ն.Պայրամեան: Գիրքը նվիրված է Հայ գրատպության 500-ամյակին, 
Գահիրե,Նուպար տպարան, 2012, 287 էջ։ 

6. Հայոց Մեծ եղեռն. մատենագիտական ցանկեր, կազմողներ՝ Ա. Մալո-
յան, Լ. Գրիգորյան, Գ. Թադևոսյան: Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, 
«Տիգրան Մեծ», 2016, 180 էջ։ 

7. Հայոց Եղեռնի քրեստոմատիա, կազմ.՝ Ն. Սուքիասյան, Երևան, «Էդիթ 
Պրինտ», 2015, 520 էջ: 

8. Հարությունյան Ա, Հայոց ցեղասպանություն և Հայկական հարց: Գրքե-
րի մատենագիտություն (1860-2010), խմբ.՝ Պետրոս Հովհաննիսյան։ Էջմիա-
ծին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2014, 560 էջ։ 

9. Վարդան Լևոն, Հայկական տասնհինգը թուրք մատենագիտության և 
մամուլին մեջ և մենք, Պեյրութ, հրատ. նշված չէ, 1998, 257 էջ: 

10. Հայերեն երգարանների մատենագիտություն (1513-1921), աշխատասի-
րությամբ` Կ. Հարոյանի, խմբ. և առաջաբանի հեղինակ՝ Թ. Պողոսյան, Երևան, 
«Նահապետ», 2014, 612 էջ: 

11. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Վաչե և Թամար Մանուկյան, Մատենադա-
րան, Ցեղասպանագիտական գրականություն, Սուրբ Էջմիածին, 2015, 28 էջ։ 

12. Մինասյան Լ.Գ., Հայ տպագիր գիրքը Իրանում 1636-2000, Մատենա-
գիտություն, Նոր Ջուղա, 2001, 224 էջ։ 

13. Մինասյան Լ.Գ., Մատենագիտական ցանկ Սպահանի հայոց թեմին 
վերաբերող հայերեն, պարսկերեն և անգլերեն գրքերի ու հոդվածների։ Նվիր-
վում է հայերի Նոր Ջուղայում հաստատման 400-ամեակին, Նոր Ջուղա, 2007, 
122 էջ։  

14. Նալպանտեան Հովսեփ, Հայ գիրքը Ամերիկայի մեջ (1857-2015), Լույս 
Անջելես, հրատ. նշված չէ, 2015, 386 էջ: 

15. Պողոսյան Ն., Հայ հնատիպ գրքերի ձեռագիր հիշատակություններ (1512-
1712): Նվիրված է հայ գրատպության 500-ամյա հոբելյանին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 
2012, 88 էջ։ 
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16. Սարգիսեան Յակոբ, Հայ գիրքը եղեռնի տարիներուն (մատենացանկ), 
առաջաբանը Գարեգին Բ կաթողիկոսի, Անթիլիաս-Լիբանան, 1985, 74 էջ։ 

17. Տեր-Խաչատրյան Ա., Հայ գրքի մատենագիտական գործեր, խմբ.՝ Կ. Հով-
հաննիսյան, Պեյրութ, 2014, 420 էջ։ 

18. Арцах-Карабах. Библиография на русском языке: 1988-2010, сост. 
А.Г. Симонян, А.А. Гарибян, Э.А. Бабаян, Ер., ЕГУ, 2011, 36 с. 

19. Армянская книга в Грузии: 1921-1938. Библиография, сост. С. Шхян, Тби-
лиси: Книжная палата Грузии, 1941, 152 с. и т.д. 

Ընդգրկած աղբյուրների ծավալով, պատմականությամբ ու եզակիութ-
յամբ այս աշխատություններն առանձնանում են թեմատիկ ուղղվածությամբ 
և ունեն գրքամատենագիտական ու հայագիտական կարևոր նշանակություն։  

Առանձին խումբ են ԽՍՀՄ բազմազգ ժողովուրդների գրականությունը 
(հայ գրականությունը օտար լեզուներով և օտարալեզու գրականությունը 
հայերենով) արտացոլող մատենագիտական հրատարակությունները, որոնք 
գրադարանային-տեղեկատվական, պատմամշակութային ու սոցիալ-հաղոր-
դակցական կապերի զարգացման տեսանկյուններից չեն կորցրել իրենց 
արդիականությունը նաև այսօր11: Այդպիսիք են`  

1. Հայ-բելոռուսական գրական կապեր. 1935-1978: Մատենագիտական ցանկ, 
կազմ.` Է. Բաբայան, Լ. Եփրեմյան, Երևան, 1979, 108 էջ: ՀՍՍՀ կուլտ. մինիստրու-
թյան Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և մատենագիտ. բաժին: 

2. Հայ-էստոնական գրական կապեր. 1945-1980: Մատենագիտական ցանկ, 
կազմ.` Հ.Ա. Նազինյան, Ի.Ս. Սիմոնյան, Երևան, 1981, 146 էջ: ՀՍՍՀ կուլտ. մինիս-
տրության Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և մատենագիտ. 
բաժին: 

3. Հայ-թուրքմենական գրական կապեր. 1944-1982: Մատենագիտական 
ցանկ, կազմ.` Պ.Ս. Գալստյան, Ի.Ս. Սիմոնյան, Երևան, 1983, 73 էջ: ՀՍՍՀ կուլտ. 
մինիստրության Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և մատենագիտ. 
բաժին: 

4. Հայ-լատիշական գրական կապեր. 1945-1975: Մատենագիտական 
ցանկ, կազմ.` Հ. Նազինյան, Ի. Սիմոնյան, Երևան, 1978, 117 էջ: ՀՍՍՀ կուլտ. 
մինիստրության Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և մատենագիտ. 
բաժին: 

5. Հայ-լիտվական գրական կապեր. 1946-1975: Մատենագիտական ցանկ, 
կազմ.` Հ. Նազինյան, Ի. Սիմոնյան, Երևան, 1976, 72 էջ: ՀՍՍՀ կուլտ. մինիստրու-
թյան Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և մատենագիտ. բաժին: 

11 Сукиасян 2019, 65-73. 

 

                                                 



228                                                     Գագիկ Սուքիասյան 
 

6. Հայ-կիրգիզական գրական կապեր. 1939-1985: Մատենագիտական 
ցանկ, կազմ.` Լ.Ս. Գալստյան, խմբ.` Ա.Հ. Եփրեմյան, Երևան, 1988, 62 էջ: 
ՀՍՍՀ կուլտ. մինիստրության Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և 
մատենագիտ. բաժին: 

7. Հայ-ղազախական գրական կապեր. 1937-1986: Մատենագիտական 
ցանկ, կազմ.` Լ.Հ. Եփրեմյան, խմբ.` Ի.Ս. Սիմոնյան, Երևան, 1987, 144 էջ: 
ՀՍՍՀ կուլտ. մինիստրության Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և 
մատենագիտ. բաժին: 

8. Հայ-մոլդովական գրական կապեր. 1945-1980: Մատենագիտական 
ցանկ, կազմ.` Լ.Հ. Եփրեմյան, Երևան, 1982, 159 էջ: ՀՍՍՀ կուլտ. մինիստրության 
Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. գրադ.-ի ինֆորմ. և մատենագիտ. բաժին: 

9. Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունից /Իսրայել Օրի/: 
Անոտ. մատենագիտություն, կազմ.` Լ.Խ. Մարտիրոսյան, խմբկոլ.` Ղարիբջան-
յան Գ.Բ. և ուրիշներ, Երևան, 1985, 21 էջ: Գիտա-ինֆորմ բյուլետեն, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հաս. գիտ. ինֆորմ. կենտրոն:  

10.  Հայ-վրացական գրական կապեր. 1920-1970: Մատենագիտական ցանկ, 
խմբկոլ. Վ.Ա. Խաչատրյան և ուրիշ, Երևան, 1979, 192 էջ: ՀՍՍՀ ԳԱ հաս. գիտ. 
ինֆորմ. կենտրոն: 

11. Հայ-տաջիկական գրական կապեր. 1893-1989: Մատենագիտական 
ցանկ, կազմ.` Լ.Ս. Գալստյան, Ա.Հ. Եփրեմյան, Երևան, «Գիրք», 1990, 199 էջ: ՀՀ 
Մշակույթի նախարության Հայաստանի ազգային գրադարանի ինֆ. մատ-ն 
բաժին:  

12. Հայ-ուզբեկական գրական կապեր. 1940-1984: Մատենագիտական 
ցանկ, կազմ.` Պ.Ս. Գալստյան, Ի.Ս. Սիմոնյան, խմբ.` Ա.Հ. Եփրեմյան, Երևան, 
1986, 171 էջ: ՀՍՍՀ կուլտ. մինիստրության, Ալ. Մյասնիկյանի անվ. պետ. 
գրադ.-ի ինֆորմ. և մատենագիտ. բաժին: 

13.  Հայ-ուկրաինական գրական կապեր 1861-1971: Մատենագիտություն, 
կազմ.` Ս.Գ. Ամիրյան, պատ. խմբ.՝ Հ.Մ. Դավթյան, Լ.Ի. Սկոկան, Երևան, 
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1976, 370 էջ: 

14. Հայ գրականությունը օտար լեզուներով, 1971, Մատենագիտություն, 
կազմ.` Ա. Նազինյան, Ց. Խաչատրյան, Ա. Ցիցինյան, խմբ. և առաջ.` Ռ. Իշ-
խանյանի, Երևան, 375 էջ:  

15. Հայրենական մեծ պատերազմի մատենագիտություն (1941-1983), 1985, 
կազմ.` Ռ. Խաչատրյան, Երևան, 134 էջ: ՀՍՍՀ ԳԱ հաս. գիտ. ինֆորմ. կենտ. 
բյուլետեն: 

16. Հայրենական Մեծ պատերազմի պատմության մատենագիտություն 
(1984-1990) 1990, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հաս. գիտ. ինֆորմ. կենտրոն, 60 էջ:  
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17. Սովետահայ թարգմանական գեղարվեստական գրականություն (1920-
1980): Մատենագիտություն, կազմ.` Գ.Գ. Հակոբյան, Գ.Ս. Միրիջանյան, Լ.Մ. 
Ջաբյան, Երևան, ՀՍՍՀ պետ. գրապալատ, 1983, 783 էջ (նվիրվել է ՍՍՀՄ 
կազմավորման 60-ամյակին):  

Բազմաթիվ ու բազմաբովանդակ են նաև պարբերական մամուլի վերա-
բերյալ կազմված հետադարձ մատենագիտությունները՝ տպագրված Հա-
յաստանում, Արցախում և հայկական Սփյուռքում, որոնք վերոնշյալ ցանկե-
րի հետ ընթերցող հասարակության, կրթական և գիտական հաստա-
տությունների համար տեղեկատվության և գիտելիքի անսպառ աղբյուրներ են: 
Դրանցից են՝ 

1. «Արծիվ Վասպուրականի» ամսագրի մատենագիտություն (1855-1856, 1858-
1864 թթ.), կազմեց և առաջաբանը գրեց Էմմա Կոստանյանը, խմբագիր՝ Ալբերտ 
Խառատյան, Երևան, ԳԱԱ հրատ., 2006, 45 էջ։ 

2. «Գարուն» ամսագրի մատենագիտություն. 1967-2000 թ. (Արդի հայ 
գրականությունը «Գարունում»), կազմեց և առաջաբանը գրեց Լ. Անանյանը, 
Երևան, «Ապոլոն», 2011, 510 էջ։ 

3. Հայ մամուլը Եգիպտոսի մեջ։ Մատենագիտական ցուցակ, կազմ.՝ 
Ս. Պայրամյան, Գահիրե, 2005, 395 էջ։ 

4. «Հանդես Ամսօրեա»-ի հոդվածները 100 տարում։ Մատենագիտական ցու-
ցակ 1887-1986, կազմ.՝ Հ. Օգոստինոս վրդ. Սեքուլյան, Վիեննա, 1990, 397 էջ։ 

5. «Հյուսիսափայլ» ամսագիրը 1858-1864 թթ.: Մատենագիտություն, կազմ.` 
Ե. Ներսիսյան, խմբ.` Ռ. Իշխանյան, Երևան, Ալ. Մյասնիկյանի անվ. գրադա-
րան: Ինֆորմ. և մատենագիտ. բաժին, 1978, 117 էջ: 

6. Մատենագիտություն «Հայկազեան հայագիտական հանդեսի»։ Ա-Լ հա-
տորներ (1970-2010), կազմ՝ Օգնայեան Սագօ։ Հրատ. Հայկազյան համալսա-
րանի հայագիտական ամբիոն, Պեյրութ, 2010, 144 էջ։ 

7. Օգնայեան Սագո։ Մատենագիտություն «Սփյուռք» շաբաթաթերթի, 
1958-1978, Բեյրութ, 1984, 410 էջ։  

8. «Պատմաբանասիրական հանդես»։ Մատենագիտական ցանկ (1983-2007), 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2009, 318 էջ։ Հայերեն, ռուսերեն և անգլ. լեզուներով: 
Ցանկի 1958-1982 թթ. ընդգրկող մասը (222 էջ) լույս է տեսել 1983 թ.։ 

9. «Ազդարարի» Մատենագիտություն: Բարսեղյան Խ.Հ., Հայ անդրանիկ 
պարբերականը, «Ազդարար», Երևան, «Գիտություն», 1994, էջ 57-66։ 

10.  Հայ պարբերական մամուլը։ Մատենագիտական համահավաք ցանկ 
(1794-1980), կազմ.՝ Մ.Ա. Բաբլոյան, պատ. խմբ.՝ Մ.Հ. Մխիթարյան, Երևան, 
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1986, 371 էջ։ 
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11. Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1974-2008), կազմ.՝ Արա-
րատ քահանա Պողոսյան, Սուրբ Էջմիածին, 2012, 480 էջ։ 

12. Տեր-Խաչատրյան Ա., Հայ մամուլի մատենագիտական գործեր, խմբ.՝ 
Կ. Հովհաննիսյան, Պեյրութ, 2014, 693 էջ։ 

13. Հայ մամուլն ու գրատպությունը Եգիպտոսի մեջ և Հայ գրատպության 
500-ամյակի (1512-2012) ոգեկոչումը Գահիրեի մեջ, պատրաստեց՝ Տոքթ. 
Ս.Ն. Պայրամեան, Գահիրե, «Նուպար», 2013, 46 էջ։ 

14.  Հարությունյան Մ.Ա., Արցախի պարբերական մամուլի պատմությու-
նից։ Արցախի պարբերական մամուլի մատենագիտություն (1874-2009 թթ.): Պատ-
մաքննական ներածությամբ, ծանոթագրություններով, մեկնաբանումներով, 
Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս», 2010, 232 էջ։ 

Հարկ է նշել, որ բոլոր դարաշրջաններում գրահրատարակչական 
գործընթացները պայմանավորված են եղել հասարակական-տնտեսական 
պահանջներով և մեծ չափով նպաստել գրադարանային ֆոնդերի հա-
մալրմանն ու ճյուղային գիտությունների վերընթաց զարգացմանը: Մա-
տենագիտական այս հրատարակությունների վերլուծությունը, որոնք աչքի 
են ընկնում նաև ժամանակագրական առանձնահատկություններով ու վի-
ճակագրական տվյալներով, ցույց է տալիս, որ մատենագիտական տեղե-
կատվության զարգացումը Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս, 
անշուշտ, կրել է համակարգային բնույթ` կարևոր դեր խաղալով տպագիր 
մշակույթի տարածման, ընթերցանության ու կրթության զարգացման բնա-
գավառներում: 

 
Հայկական մշակութային ժառանգության ճակատագիրը արցախ-

յան նոր պատերազմում և հայ գրատպության 510-ամյակը նշելու 
պատմական անհրաժեշտությունը 

2012 թ. նշվեց հայ տպագրության 500-ամյակը, որի առիթով 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանը հռչակեց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք: 
Այդ կապակցությամբ 2010-2012 թթ. Հայաստանում, Արցախում (Շուշիում) և 
հայկական սփյուռքում կայացան մի շարք միջոցառումներ ու 500-ամյակին 
նվիրված գիտաժողովներ12: Եղան արժեքավոր հրապարակումներ, այդ 

12 Հայկական գրատպության 500-ամյակը 2010, 132 էջ: Շուշին` հայկական մշակույթի օջախ 2014, 
240 էջ: Հայկազեան համալսարան 2014, 104 էջ։ 
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թվում` «Հայ գրատպություն և գրքարվեստ» եզակի հանրագիտարանը 
(2015 թ.)13: 

Տեղին է նշել, որ 2018 թ. հուլիսի 12-ին Արցախի Հանրապետության 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտում` Ժուռնալիստների միության դահլիճում, 
նշվեց Շուշիի գրատպության 190-ամյակը` վերարժևորելով Շուշիի պատ-
մական դերը ազգային մշակույթի զարգացման մեջ14: Ցավոք, Շուշիի 
ապագա զարգացումը15 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի սանձա-
զերծած պատերազմի պատճառով ընդհատվեց: Ըստ ռադիոհեռուստատե-
սային լրահաղորդումների («Հ 1», «Երկիր մեդիա», «Շանթ», «Արմ Նյուզ») 
և Արցախի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության տվյալների՝ այդ 
պատերազմի հետևանքով հայկական մշակութային ժառանգության պատ-
կառելի մասը` 2000 հուշարձան, 122 եկեղեցի, 13 վանք-համալիր, 52 ամ-
րոց, 536 խաչքար և 12 թանգարան (այդ թվում` 10 պետական, 2 մասնա-
վոր) հայտնվեցին ադրբեջանա-թուրքական զավթիչների ձեռքում, որոնք 
ակնհայտ և բարբարոսաբար ոչնչացրել ու ոչնչացնում են հայ ազգային 
մշակույթի արժեքները. թշնամին ջանում է վերացնել հայկական մշակու-
թային հիշողությունը Հայաստանի պատմական տարածքում կամ մեր  
մշակութային ժառանգությունը վերագրել «աղվանականի», որը մշակութա-
բանական և պատմաքննական տեսանկյուններից խիստ դատապարտելի է: 
Համաձայն Արցախի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության 2021 թ. 
մայիս-հունիսի տվյալների՝ Արցախի վերահսկողությունից դուրս է մնացել 
նաև 124 գրադարան․  Շուշիի և Հադրութի կենտրոնական և Բերձորի 
քաղաքային գրադարանները՝ 68400 գրքային ֆոնդերով, ինչպես նաև 121 
դպրոցական գրադարաններ, այդ թվում՝ Ասկերանի շրջանի 8, Մար-
տակերտի՝ 7, Մարտունու՝ 7, Շուշիի՝ 4, Հադրութի՝ 28, Քարվաճառի՝ 15 և 
Քաշաթաղի՝ 52 գրադարաններ, որոնց գրքային ֆոնդը կազմել է 548600 
միավոր։ Բոլոր ֆոնդերի ընդհանուր գումարը 617.000 միավոր գրակա-
նություն է, որի գոյության մասին նույնպես տեղեկություններ չկան։ 

Բացի վերը նշվածներից, ադրբեջանցիների հսկողության տակ են 
անցել Շուշիի «Կաճառ» գիտական կենտրոնի (ղեկավար՝ պատմ. գիտ. 
թեկնածու Մհեր Հարությունյան) 30000 օրինակ գիրք պարունակող գրա-

13 Դեվրիկյան 2012, 2014, Սուքիասյան 2013, Сукиасян 2012, 35-36, Հայ գրատպություն և 
գրքարվեստ 2015: 

14 Սուքիասյան 2018 (Երկու դար առաջ), 4, Սուքիասյան 2018 (նշվեց Շուշիում գրատպության...), 5:  
15 Голос Армении 2020, 29 сент. - 5 окт. 
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դարանը, 150 անուն ամսագրեր (15000 միավոր), 190 անուն թերթեր 
(38000 միավոր), 1000000 արխիվային նյութեր, 90000 միավոր լուսա-
նկարներ, 40 միավոր ալբոմներ, 120 միավոր աուդիոձայնագրություններ և 40 
միավոր տեսաձայնագրություններ։ Մի խոսքով՝ կրթության, գիտության, 
պատմության և ընդհանուր մշակույթի վերաբերյալ տեղեկատվական հսկա-
յածավալ ռեսուրսներ, որոնց ճակատագիրն առայժմ անհայտ է. հավանբար, 
թալանվել կամ ոչնչացվել են։ Այս ամենը վկայում է Ադրբեջանի շարու-
նակական հակահայկական ու հայատյաց քաղաքականության16 մասին, որ 
հաշվի չի առնում միջազգային և հեղինակային բոլոր օրենքները17։ Մեր 
կարծիքով, համաձայն նշված օրենքների և ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի որոշումների, 
որոնք շրջանցելը պարզապես անկարելի է, հայկական մշակութային ժա-
ռանգությունը ենթակա է վերադարձման, և այդ խնդիրը պահանջում է 
հրատապ լուծում։ Ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիները իրագործել են մշա-
կութային եղեռն և ենթակա են միջազգային դատապարտության։ 

2022 թ. լրանում է հայկական գրատպության 510-ամյակը18: Պատմա-
մշակութային այդ մեծ իրադարձությունը, անշուշտ, պետք է նշվի պետա-
կան ու համահայկական մասշտաբներով և արժանանա նոր գնահատա-
կանների` որպես հայ գրքի բազմադարյան պատմության, հայագիտության 
ու քաղաքակրթության զարգացման նվաճումներից մեկը: Իսկ «Քաղա-
քակրթության սաղմերը Հայկական լեռնաշխարհում, - գրում է Լ.Ի. Մեչնի-
կովը, - ծագել են մեր թվականության սկզբից դեռ 2300 տարի առաջ»19: 

 
Եզրակացություններ 
Այսպիսով, օտարազգի հեղինակների և օտարալեզու աղբյուրների 

վկայություններով կարելի է հաստատել, որ եվրոպական գրատպության 
սկզբնավորման ու զարգացման գործում անմիջական մասնակցություն են 
ունեցել հայերը:  

Համեմատական ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ ինչ-
պես եվրոպացի շատ ազգերից առաջ, այնպես էլ նախկին Խորհրդային Միութ-
յան ժողովուրդների և ներկայիս ԱՊՀ երկրների մեջ ազգային լեզվով 
առաջին տպագրություն իրականացնողները եղել են հայերը: 

16 Մարտիրոսյան 2009: 
17 Шрайберг, Земсков и др. 2007, Соколов 2019, 231-247, տե՛ս նաև Богуславский 1979, Богу-

славский 2005, 53-85:  
18 Սուքիասյան 2021, 1, 6։  
19 Мечников 2013, 241. 
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Գիտական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հայ գրատպական 
կենտրոնների զարգացումը Հայաստանում, Սփյուռքում և Արցախում կրել է 
համակարգային բնույթ, նույն կերպ և մատենագիտությունը, որի միջոցով է 
միայն հնարավոր դառնում պատկերացում կազմել հայալեզու և օտա-
րալեզու գրքերի ու պարբերական մամուլի մասին: Ընթերցողների հոգևոր 
պահանջները բավարարելու նպատակով շրջանառության մեջ դրված հրա-
տարակությունների խմբային օրինակներն ու օգտագործված գրականու-
թյունն ունեն տեղեկատվական-հաղորդակցական և ճանաչողական մեծ 
նշանակություն. դրանք էլ կազմել են սույն հոդվածի մեթոդաբանական 
կառուցվածքի կարևորագույն մասը:  

Փաստական նյութերի քննությունն ու վիճակագրական տվյալները ցույց 
են տալիս, որ Արցախյան պատերազմի հետևանքով ադրբեջանցիների 
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ՀԱՅ ԳՐԱՏՊՈՒԹՅԱՆ 510-ԱՄՅԱԿԸ (1512-2022 ԹԹ.) 
 

Գագիկ Սուքիասյան 
 

Ամփոփում 
 

Հայ գրքի և գրատպության պատմությունը համաշխարհային մշակույթի ու 
քաղաքակրթության պայծառ էջերից է, դրանց դերն ու նշանակությունը բոլոր դա-
րերում եղել և ժամանակակից կրթության ու գիտության զարգացման համար էլ 
մնում են արդիական։ Արդի դարաշրջանի գլոբալ խնդիրներից է (հատկապես պա-
տերազմական իրավիճակներում) գրքային և մշակութային ժառանգության փո-
խանցումը ապագա սերունդներին, որը խթանում է տեղեկատվության և սոցիալ-
հաղորդակցական կապերի զարգացումը։ Հայ գրատպության 510-ամյակի (1512-
2022 թթ.) հոբելյանը նոր առիթ է պատմատեսական, մշակութաբանական ու մե-
թոդաբանական հարցերի ուսումնասիրության տեսանկյուններից արժևորելու այն՝ 
որպես գրքագիտության, հայագիտության ու քաղաքակրթության զարգացման 
նվաճումներից մեկը։ 

Բանալի բառեր` Հայ գրատպություն, եվրոպական գրատպություն, Սփյուռք, 
Արցախ, հայկական ձեռագրեր, մշակութային ժառանգություն, տպագիր հրատա-
րակությունններ:  

 
510-ЛЕТИЕ АРМЯНСКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ (1512-2022 ГГ.) 

 
Гагик Сукиасян 

 
Резюме 

 
История армянского книгопечатания  одна из ярких страниц мировой 

культуры и цивилизации. К числу глобальных проблем современной эпохи 
(особенно в условиях войны) относится вопрос передачи культурного нас-
ледия будущим поколениям, что будет способствовать развитию информа-
ционных и социально-коммуникационных связей. Празднование 510-летия 
армянского книгопечатания (1512-2022 гг.) служит еще одним поводом для 
оценки и осмысления этого культурного феномена в контексте арменове-
дения и мировой цивилизации.  
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Ключевые слова  армянское книгопечатание, европейское книгопе-
чатание, армянская диаспора (Спюрк), Арцах, армянские рукописи, культур-
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THE 510TH ANNIVERSARY OF ARMENIAN BOOK PRINTING (1512-2022) 

 
Gagik Sukiasyan 

 
Abstract 

 
The history of Armenian book printing is one of the brightest pages of world 

culture and civilization, the role and significance of which deals with all periods and 
remain relevant for the development of modern education and science. One of the 
global problems of the modern era (especially in times of war), is the transfer of books 
and cultural heritage to future generations, contributing to the development of 
information and social and communication ties. The celebration of the 510th anniversary of 
Armenian book printing (1512-2022) is a new reason for evaluating it from the point of 
view of studying historical, cultural and methodological issues as one of the 
achievements in the development of bibliography and Armenian Studies. 

Key words  Armenian printing, European printing, Armenian Diaspora (Diaspora), 
Artsakh, Armenian manuscripts, cultural heritage, printed editions. 
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հաղորդակցման միջոցի և մտածողության առաջնայնության հարցն է, 
այսինքն՝ ո՞րն է որով պայմանավորված: Հիմնախնդրի շուրջ տրվող տար-
բեր մեկնաբանություններ հասնում են մինչև մեր օրերը. դա բացատրվում է 
նախևառաջ լեզու և մտածողություն երևույթների էության հակասականու-
թյամբ, որոնց օրենքները տակավին բավարար ուսումնասիրված չեն: Այս 
բոլոր տարակարծություններում, սակայն, ընդհանուր է մի դրույթ. լեզուն ու 
մտածողությունը փոխկապակցված և փոխազդեցական հարաբերության 
մեջ են: Դեռևս XVIII դարում գերմանացի նշանավոր փիլիսոփա Է. Կանտն 
էր փաստում, որ «…յուրաքանչյուր լեզու մտքերի արտահայտում է, և հա-
կառակը, մտքերի արտահայտման լավագույն միջոցը լեզուն է՝ քեզ և ուրիշ-
ներին հասկանալու այդ մեծագույն միջոցը: Մտածել նշանակում է խոսել 
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ինքդ քեզ հետ»1: Փաստորեն, լեզվի և մտածողության փոխհարաբերության 
հիմնախնդիրը երկակի է մեկնաբանվում. դրանք դիտարկվում են որպես 
միմյանց փոխլրացնող և փոխպայմանավորող երևույթներ: 

 
Մտածողություն. հասկացություն. դատողություն. լեզու 
Նախ՝ մտածողության մասին: Գիտական գրականության մեջ մտածո-

ղությունը բնորոշվում է որպես «...իրականության ընդհանրացված, միջնոր-
դավորված հասկացական արտացոլում..., որպես ...բարձր կազմակերպված 
մատերիայի, մտածող ուղեղի արդյունք ...օբյեկտիվ աշխարհի սուբյեկտիվ 
պատկեր..., որպես ...կենտրոնական նյարդային համակարգի, մարդու գլխու-
ղեղի գործունեության արդյունք, շրջակա իրականության արտացոլման 
իդեալական պատկերավոր ձև»2: Հոգեբանները տարբերակում են մտածո-
ղության երեք գոյաձև՝ գործնական, պատկերավոր և տրամաբանական, 
որոնք որոշակիորեն արտացոլում են մարդու մտածական գործունեության 
ձևավորման զարգացման փուլերը: Նշված մտածական գոյաձևերից բարձ-
րագույնը տրամաբանականն է, որի հիմքում վերացականն ու հասկացու-
թայինն են, որոնք դրսևորվում են տրամաբանական մտածողության հիմնա-
կան միավորներով՝ հասկացություններով և դատողություններով: Տրամա-
բանությանն առնչվող հետազոտություններում «hասկացությունը՝ որպես 
առարկայի իմացության հետևանք, արդեն իսկ պարզ միտք չէ առարկայի 
տարբերակիչ հատկանիշների մասին. հասկացություն-հետևանքը բարդ 
միտքն է, որն ընդհանրացնում է նախորդ դատողությունների ու եզրակացու-
թյունների երկար շարքը՝ բնորոշելով առարկայի էական կողմերը: Հասկա-
ցությունը՝ որպես իմացության հետևանք, առարկայի մասին արդեն ձեռք 
բերած բազմաթիվ գիտելիքների թանձրուկ է՝ սեղմված մեկ մտքում»3: Ինչ 
վերաբերում է դատողությանը, ապա այն ըմբռնվում է որպես «…մտքի ձև, 
որում հաստատվում կամ բացասվում է ինչ-որ բան առարկաների և երևույթ-
ների, նրանց հատկանիշների, կապերի ու հարաբերությունների վերաբեր-
յալ, և որն օժտված է ճշմարիտն ու սուտն արտահայտելու հատկությամբ»4: 
Լեզվաբանական միտքը, սակայն, դատողությանը տալիս է ավելի ընդգրկուն 
սահմանում. «...դատողությունը ոչ թե հաստատող-բացասող միտքն է, այլ 

1 Кант 430. 
2 Шубняков 1981, 44-45, 57. 
3 Логика 1956, 29-30. 
4 Кондаков 1975, 574. 
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վերջինիս առավել ընդհանուր ձևական տեսակը, որը ենթադրում է իր բո-
վանդակությունը իրականության հետ հարաբերակցող և միավորող նվա-
զագույն մտածական մի ակտ, հետևաբար դատողությունն իր ավանդական 
ընկալմամբ հարց է և խթանում»5: Տրամաբանները դատողություն հասկա-
ցության համար տարբերակում են երեք բաղադրատարր: Առաջինը սուբ-
յեկտն է՝ իմացությունը դատողության առարկայի մասին, երկրորդը ստորո-
գելին է (պրեդիկատը)6՝ իմացությունը այն մասին՝ ինչն է հաստատվում կամ 
բացասվում առարկայի վերաբերյալ, և կապը (շարահյուսորեն՝ հանգույցը), 
որով սահմանվում է, որ մտածվածը ստորոգելիում բնորոշ է կամ բնորոշ չէ 
դատողության առարկային7: Հավելենք, որ այս բաղադրատարրերը տար-
բեր լեզուներում կարող են ունենալ տարբեր դրսևորումներ կամ արտահայ-
տության պլաններ, ինչպես, օրինակ, թերի նախադասության պարագայում, 
որը կառուցվածքով ավարտուն չէ, սակայն հնչերանգով և մտքով ամբողջա-
կան է (Երևան: Ծիծեռնակաբերդ:): Ռուս անվանի լեզվաբան Վ. Զվեգինցևը 
փաստում է, որ տրամաբանական մտածողությունը հատուկ է բոլոր այն հա-
սուն տարիքի մարդկանց, որոնք առավելապես զբաղված են մտավոր գոր-
ծունեությամբ: Ի դեպ, որոշ գիտնականների կարծիքով՝ գործնական և 
պատկերավոր մտածողությունը հատուկ է նաև կենդանիներին (կապիկներ, 
շներ, կատուներ ևն), որոնց մոտ իսպառ բացակայում է տրամաբանական 
մտածողությունը: Ընդ որում, կենդանիների մտածողության այդ տեսակների 
զարգացման աստիճանն անհամադրելի է մարդու մտածողությանը8:  

Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերակցության հիմնախնդրին դիա-
լեկտիկական մատերիալիզմի դիրքերից ուրույն մեկնաբանություն են տվել 
մարքսիզմի դասականները՝ փաստելով, որ «…փիլիսոփաների համար ամե-
նադժվար խնդիրը մտքերի աշխարհից իրական աշխարհ իջնելն է: Լեզուն 
մտածողության չմիջնորդավորված իրականությունն է...», որ այն «…գործ-
նական …իրական գիտակցություն է»9: Լեզվի և մտածողության հարաբե-
րակցության հիմքը նրանք պայմանավորում են օբյեկտիվ իրականության 
գոյությամբ, մարդու աշխատանքային գործունեությամբ՝ մասնավորապես 
նշելով, որ «...ո՛չ մտքերը և ո՛չ էլ լեզուն ինքնին որևէ յուրահատուկ աշխարհ 

5 Чесноков 1996, 125-126. 
6 Տրամաբանություն գիտակարգում ենթական սուբյեկտն է, ստորոգյալը կամ ստորոգելին՝ 

պրեդիկատը: 
7 Логика 1956, 71. 
8 Звегинцев 1962, 293. 
9 Маркс, Энгельс 1955, 448, 29. 
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չեն ձևավորում… դրանք զուտ իրական կյանքի դրսևորումներն են»10: Փաս-
տորեն, նրանք ևս այս երկու երևույթները դիտարկում են օբյեկտիվ իրակա-
նության ընկալման միասնական տիրույթում: 

Լեզվի և մտածողության միջև առկա կապը պայմանավորված է նրա-
նով, որ մտածողության հիմնական բաղադրատարրերը՝ հասկացություններն 
ու դատողությունները, իրենց արտահայտությունը գտնում են լեզվական 
միավորների միջոցով, հասկացությունները՝ բառերի կամ բառակապակ-
ցությունների, դատողությունները՝ նախադասությունների: Թե՛ բառերի, թե՛ 
հասկացությունների բնույթն ընդհանրացնող է. «Հասկացությունը՝ որպես 
տրամաբանական կարգ, որպես առարկայի մասին գիտելիքների արդյունք, 
որպես բարդ միտք, որպես նախկին դատողությունների ու հատկանիշների 
հանրագումարային երկար շարք, առարկայի էական, որոշիչ հատկանիշ-
ների և առանձնահատկությունների արտահայտություն, նպատակամղված  
և տրամաբանական ձևավորումն է այն ընդհանրացման գործընթացի, որն 
ասես «տարերայնորեն» դրսևորվում է բառի մեջ՝ կախված իր ընդհանրաց-
նող բնույթից»: Այս բնութագրումը Զվեգինցևը տարածում է նաև ինքնու-
րույն խոսքի մասերի վրա, որոնք «...մշտապես նշանակում են առարկա-
ների որոշակի ամբողջություն՝ այս կամ այն հատկանիշով միավորված 
առարկաների որոշակի դասի մեջ»11: Հեղինակն այստեղ նկատի ունի որո-
շակիորեն միասեռ առարկաների ընդհանուր հատկանիշները՝ բացառելով, 
անշուշտ, հատուկ անունները: 

Փաստորեն, լեզվի և մտածողության հարաբերակցության ըմբռնումնե-
րում մի բան հստակ է. նրանց կապը հայելային չէ. յուրաքանչյուրը ներկա-
յանում է ուրույն առանձնահատկություններով: Լեզուն նյութական է, նրա 
միավորներն ունեն հնչյունային ձևավորվածություն, ընկալելի են մեր զգա-
յարանների համար: Մտածողության պարագայում այս ամենը բացակայում 
է, այն իդեալական է: «Մտածողության նպատակը նոր գիտելիքների ձեռք-
բերումն է, նրանց համակարգումը, մինչդեռ լեզուն ընդամենը սպասարկում 
է ճանաչողական գործունեությունը՝ օժանդակելով մտքերի ձևակերպմանն 
ու գիտելիքի ամրապնդմանը և դրանց հաղորդմանը»12: Լեզվի՝ մտածողու-
թյան այս ճանաչողական գործունեության սպասարկման գործընթացն ա-
ռանձնակի բնույթ է կրում: Սա պայմանավորված է լեզուների բազմազանու-

10 Маркс, Энгельс 1955, 449. 
11 Звегинцев 1962, 343, 345. 
12 Кодухов 1979, 48. 
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թյամբ, յուրաքանչյուրի մշակած հատուկ կանոններով: Ուստի լեզվական 
կանոններն ունեն անհատական բնույթ, մինչդեռ մտածողությունը համընդ-
հանուր է, համամարդկային: Հակառակ պարագայում ազգերն ու ժողո-
վուրդներն իրար չէին հասկանա. անհնար կլիներ թարգմանել առտնին, 
մանավանդ՝ մշակութային տեղեկույթը:  

 
Լեզվի և մտածողության կառուցվածքային միավորների փոխհարա-

բերությունը 
Տարբեր են նաև լեզվի և մտածողության կառուցվածքային միավոր-

ները: Լեզվի պարագայում դրանք հնչույթներն են, ձևույթները, բառը կամ 
բառույթը, բառակապակցությունը, նախադասությունը, պարբերությունը ևն. 
ընդ որում, նշվածներից մտածողության հիմնական միավորների (հասկա-
ցության և դատողության) հետ ուղղակիորեն չեն հարաբերվում հնչույթ-
ները, իսկ ձևույթները՝ մասնակիորեն (նկատի ունենք արմատական ձևույթ-
ները)13: Էական անհամապատասխանություններ կան նաև լեզվական մնա-
ցած միավորների և մտածողության հիմնական միավորների միջև, ասենք՝ 
բառի (նկատի ունենք սպասարկու բառերը՝ շաղկապներ, կապեր, նախդիր-
ներ, վերաբերականներ) և հասկացության, նախադասության և դատողու-
թյան միջև: Բառի և հասկացության ոչ նույնականության վառ օրինակ է 
հոմանիշությունը, երբ նույն հասկացությանը կարող են «փոխարինել» 
տարբեր բառեր՝ կիրառական՝ համատեքստային նրբիմաստային տարբե-
րություններով, ինչպես՝ գոյականներ (բժիշկ-հեքիմ), ածականներ (դատարկ-
սին-փուչ-թափուր-պատիր), բայեր (կառուցել-շինել-պատրաստել): Հասկացու-
թյունները հիմնականում հարաբերակցվում են ոչ թե ուղղակիորեն բառերի, 
այլ նրանց բառային իմաստների հետ: Որպես ապացույց՝ տվյալ լեզվի բա-
ռային կազմում գերակշռող բազմիմաստ բառերը, որոնք տարբեր հասկա-
ցություններ են արտահայտում՝ հիմք հանդիսանալով իմաստային դաշտե-
րի ձևավորմանը (ինչպես՝ մարդ – 1. «…կենդանի էակ», 2. «տղամարդ, 
այր», 3. «չափահաս... տղա», 4. «կնոջ ամուսին», 5. «բարոյական ու մտա-

13 Ասվածի համատեքստում ուշագրավ է Է. Աթայանի այն դիտարկումը, որտեղ նա տարբերա-
կում է լեզվական բառ և խոսքային բառ հասկացությունները՝ քննելով դրանց բովանդակության և 
արտահայտության պլանները: Բովանդակության պլանում լեզվական բառը տրամաբանական հաս-
կացության ստատիկ նշանն է, արտահայտության պլանում՝ «…հնչյունը ներունակ անհնչուն «որպես 
թե հնչյուն» է՝ հասկացության հարաբերակից», մինչդեռ խոսքային բառը բովանդակայինում «...բառի 
առարկայական վերաբերությունն է…, արտահայտության պլանում» կամ «...խոսքի բառում հնչյունն 
առարկաների իրայնորեն հնչող հարաբերակիցն է՝ առարկայական վերաբերության արտահայտու-
թյունը» (հմմտ. Աթայան 1981, 98, 99, 101): 

 

                                                 



242                      Լեզվի և մտածողության հարաբերակցության հիմնախնդիրը 
 

վոր բարձր հատկություններով օժտված անձնավորություն», 6. «աշխատող 
ձեռք, բանվորական ուժ», 7. «անձ, հոգի՝ որպես հաշվի միավոր...»)14: Ինչ-
պես տեսնում ենք, մարդ հասկացությունը համընկնում է բառի միայն առա-
ջին՝ միջուկային իմաստին, մյուսները ծայրամասային իմաստներ են, որպես 
կանոն, հուզարտահայտչական, ոճական, գնահատողական երանգավոր-
մամբ, որոնք կարող են դառնալ տարբեր իմաստային հատկանիշներով 
ձևավորված բառիմաստային խմբերի կամ ենթաբազմությունների անդամներ:  

Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերություններում հաճախ նույնա-
կան չեն նաև դատողությունն ու նախադասությունը: Եթե դատողության 
հիմնական բաղադրատարրերն են սուբյեկտն ու ստորոգելին (պրեդի-
կատը), ապա նախադասությանը՝ ենթական ու ստորոգյալը: Ընդ որում, 
հաճախ սրանք էլ նույնական չեն. դատողությունը միշտ երկանդամ է, իսկ 
նախադասությունը կարող է հանդես գալ ոչ միայն երկանդամ, այլև մենան-
դամ կամ բազմանդամ կազմով: Եվ վերջապես՝ գլխավոր անդամներ ենթա-
կան և ստորոգյալը, ասենք՝ պարզ համառոտ նախադասության պարագա-
յում, երբեմն կարող են ուղղակիորեն չհամապատասխանել դատողության 
սուբյեկտին և ստորոգելիին: Այսպես, Երկինքը մռայլվեց նախադասության 
ենթական երկինքն է, ստորոգյալը՝ մռայլվեց: Համանման դատողության 
պարագայում որպես ստորոգելի կարող է հանդես գալ ինչպես բայը, այն-
պես էլ գոյականը, եթե դատողության առարկան այն առարկան է, որը 
մռայլվեց (հմմտ. Մռայլվողը երկինքն է): Ավելին. նախադասության անդամ-
ների շարադասությունը փոխելիս կատարվում է տրամաբանական շեշտի 
տեղափոխություն (հմմտ. Երկի՛նքը մռայլվեց և Մռայլվե՛ց երկինքը): Բացի 
այդ, նախադասության երանգավորումը փոխելիս, ասենք՝ հարցականի 
կամ հարկադրականի, այն ընդհանրապես նույնական չի լինի դատողու-
թյանը, որովհետև վերջինիս համարժեք է միայն պատմողական երանգա-
վորումը (նախադասությունը), որտեղ կա հաստատում կամ բացասում 
(հմմտ. Երկինքը մռայլվեց և Երկինքը մռայլվե՞ց): 

Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ չնայած լեզվի և մտածողության 
բաղադրատարրերը հայելային արտահայտություն չունեն, այնուամենայնիվ, 
նրանցից յուրաքանչյուրի գոյությունը «պայմանավորված է» մյուսով, նրանց 
միջև գործում է դիալեկտիկական հակադրամիասնության օրենքը:  

Այստեղ՝ մի համառոտ պատմական էքսկուրս՝ հարցի քննության նա-
խապատմությունից: 

14 Աղայան 1979, 977: 
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Լեզվաբանական հարաբերականություն և իմաստաբանական 
իդեալիզմ 

Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերության հիմնախնդրի քննութ-
յունն սկիզբ է առել դեռևս XIX դարի առաջին կեսից՝ լեզվաբանական հա-
րաբերականության սկզբունքի ձևավորման շրջանից, երբ գերմանացի  
նշանավոր լեզվաբան Վ. Հումբոլդտը առաջ քաշեց լեզվի ներքին ձև գաղա-
փարը15, որը հիմնարար նշանակություն ունեցավ լեզվի փիլիսոփայության 
համար: Ըստ այս գաղափարի՝ հենց լեզվի ներքին ձևն է կանխորոշում մեր 
սուբյեկտիվ հայեցողությունը, մեր հոգևոր վերաբերմունքը աշխարհի նկատ-
մամբ: Հումբոլդտն ընդգծում էր լեզվի ստեղծագործական բնույթը՝ փաստե-
լով, որ լեզուն հավերժ վերածնվող օրգանիզմ է՝ զարգացման որոշակի 
օրենքներով, որի ծավալներն ու միջոցները մնում են տակավին կամայա-
կան: Նա նույնացնում էր ժողովրդի լեզուն և ոգին՝ վերջինիս գերակայու-
թյամբ, ասել է թե՝ ոգին է կանխորոշում լեզուն և նրա կառուցվածքը, որոնք 
տարբեր են՝ պայմանավորված յուրաքանչյուր ժողովրդի ոգու յուրահատուկ 
կերտվածքի տարբերության աստիճանով: Փաստորեն, անուղղակիորեն ա-
ռաջ էր քաշվում այն դրույթը, թե մտածողությունը կախված է յուրաքանչյուր 
առանձին լեզվից, և լեզվի ու մարդկության ողջ մտածական տիրույթի փոխ-
հարաբերության հիմնախնդիրը հիմնականում լուծվում էր լեզվաբանական 
հարաբերականության գաղափարի լույսի ներքո: Այս գաղափարի կողմնա-
կիցները (Է. Սեպիր, Բ. Ուորֆ16 և այլք) գտնում էին, որ յուրաքանչյուր լեզու 
ունի իր մետաֆիզիկան17՝ ըստ էության երկրորդելով Հումբոլդտի այն 
պնդումը, թե յուրաքանչյուր լեզվում ներառված է իր աշխարհայացքը: 
«Ամեն լեզու ժողովրդի շուրջն իր տիրույթն է ստեղծում, որը պետք է լքել  
մեկ այլ ժողովրդի համանման տիրույթն անցնելու դեպքում: Ուստի օտար 
լեզվի ուսումնասիրությունը մշտապես պետք է լինի մի նոր աշխարհայե-
ցողության նվաճում: Ինչ-որ չափով դա այդպես է, որովհետև ամեն մի լեզու 
ներառում է մարդկության որոշ մասի հասկացությունների ու պատկերա-
ցումների առանձնահատուկ հյուսվածքը: Բայց մենք լիարժեքորեն այդ 
արդյունքներին չենք հասնում և այն հստակ չենք գիտակցում, քանի որ 
օգտվելով օտար լեզվից՝ մենք մշտապես նրանում ներառում ենք մեր հա-

15 Гумбольдт 1984, 37-297.  
16 Сепир 1993, Whorf 1966. 
17 Իմացության մեթոդ, որը հակադրվում է դիալեկտիկային և երևույթները դիտարկում սովո-

րաբար դրանց փոխկապակցվածությունից, հակադրություններից ու զարգացումներից դուրս: 
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յացքն աշխարհի հանդեպ, անգամ՝ արտահայտության մեր ձևերը»18: Փաս-
տորեն, Հումբոլդտի կարծիքով՝ ամեն լեզու մի նոր հայացք է աշխարհի 
նկատմամբ, մի նոր աշխարհայացք: Աշխարհի օբյեկտիվ ընկալումը կա-
տարվում է մտածողության միջոցով, որն իր արտահայտությունը գտնում է 
լեզվում՝ սուբյեկտում: Նա սուբյեկտիվը հակադրում է օբյեկտիվին՝ եզրա-
կացնելով, որ յուրաքանչյուր անհատ առանձնահատուկ աշխարհայացքի 
կրող է, հետևաբար նա չափազանցնում է, երբ օբյեկտիվ աշխարհի սուբ-
յեկտիվ ընկալմանը անհատական բնույթ է հաղորդում՝ այն համարելով յու-
րահատուկ աշխարհայացք: Ստացվում է, որ աշխարհայացքը կախված է ոչ 
թե մարդու անհատականությունից, այլ տվյալ ժողովրդի լեզվի բնույթից: Այս 
համատեքստում նա բառը հակադրում է ոգուն՝ նշելով, որ մտածական տի-
րույթում բառը օբյեկտիվ իրականությանը հավելյալ նշանակություն է հա-
ղորդում՝ ձևավորելով առանձնահատուկ աշխարհայեցողություն, լիովին 
պայմանավորված շրջակա իրականության մասին մարդկանց պատկերա-
ցումներով, որոնք բխում են լեզվից19: Այս գաղափարն անկյունաքարային 
դարձավ հետագայում, այսպես կոչված, իմաստաբանական իդեալիզմի և 
լեզվաբանական հարաբերականության տեսությունների կողմնակիցների 
համար, որոնք մարդկանց կենսագործունեությունը բխեցնում էին լեզվից: 
Իմաստաբանական իդեալիզմի տեսաբանները (Կառնապ, Այեր20 և այլք), 
որոնք հանդես եկան XX դարի առաջին կեսին, առաջ էին քաշում այն դրույթը, 
որ «…լեզվի բառերը զուրկ են իրական նյութական իմաստից, որ նրանց 
իմաստը չի համապատասխանում իրական երևույթների ու առարկաների 
հասկացություններին և հիմնված չէ իրականության վրա»21: Այս տեսության 
գաղափարաբանը գերմանացի փիլիսոփա և տրամաբան Ռուդոլֆ Կառնա-
պն էր: 1931 թ. հրապարակած իր մի հոդվածում22 նա ձեռնոց է նետում 
ավանդական փիլիսոփայությանը՝ կասկածի տակ առնելով մետաֆիզիկայի 
նպատակներն ու մեթոդները: Իմացության այդ մեթոդը նա անվանում է 
անիմաստ, քանի որ այն բաղկացած է կեղծ նախադասություններից, որոն-
ցում կա՛մ բառերն են զուրկ նշանակություններից, կա՛մ նախադասության 
կառուցվածքն է ինքնին սխալ: Այսպես, օրինակ, նա իմաստազուրկ է հա-

18 Гумбольдт 1984, 58. 
19 Гумбольдт 1984, 58.  
20 Айер 2010.  
21 Աղայան 1967, 22: 
22 Карнап 1993, 11-26. 
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մարում սկզբունք բառը՝ այն համարելով էմպիրիկ23 հատկանիշներից  
զուրկ: Եթե ասում ենք x-ը y-ի սկզբունքն է (օրինակ՝ «աշխարհի սկզբունք»), 
ապա նշանակում է «y-ը ծագում է x-ից», սակայն «...չէ՞ որ ծագում է բառն 
այստեղ զուրկ է սովորաբար իրեն բնորոշ պայմանական-ժամանակային 
կապից»24: Կառնապը հղում է կատարում բառի ծագման լատիներեն 
(principium՝ «սկիզբ») նախնական իմաստին՝ փաստելով, որ այն կորցրել է իր 
սկզբնական ժամանակային իմաստը, իսկ նոր իմաստավորված հասկա-
ցություն չի ստացել, այնինչ սկսել է գործածվել մետաֆիզիկայում: Նույն 
տրամաբանությամբ նա քննում է նաև Աստված բառը, որն իհարկե էմպի-
րիկ կերպով «...կարող է ընկալվել որպես Օլիմպոսում բազմած մարմնա-
կան էակ ...կամ հոգևոր-հոգեկան էակ, որ չնայած մարդու նման մարմին 
չունի, այնուամենայնիվ տեսանելի աշխարհի իրերում և գործընթացներում 
ինչ-որ կերպ դրսևորում է իրեն»25, այնինչ մետաֆիզիկայում Աստված ներ-
կայանում է որպես գերէմպիրիկ էակ: X-ը Աստված է տարրական նախա-
դասությունը կազմելիս մետաֆիզիկի մտապատկերում հայտնվում են այն-
պիսի անիմաստ բառեր, ինչպիսիք են սկզբնապատճառ, աբսոլյուտ (բա-
ցարձակ իդեա՝ ոգի), էություն և այլն, որոնք էմպիրիկորեն ըմբռնելի չեն և 
անհնար է ստուգել նրանց ճշմարիտ կամ կեղծ լինելը26: Փաստորեն, 
իմաստաբանական իդեալիզմի տեսաբանները ժխտում են ընդհանուրի և 
մասնավորի, վերացականի ու իրականի միասնությունն ու փոխպայմանա-
վորվածությունը: Անվիճելի է, որ լեզվի բոլոր համակարգերը (հնչյունական, 
բառային, քերականական ևն) պետք է դիտարկվեն իրենց զարգացման 
պատմական հաջորդականության մեջ, միմյանցով փոխպայմանավորված 
փոփոխությունների տիրույթում:  

 
Մտածական և բառիմաստի պատմական զարգացման տիրույթների 

հարաբերակցությունը 
Որպես վերոնշյալի ապացույց՝ դիտարկենք ընդամենը «Անձերի անվա-

նումներ» բառիմաստային դաշտում «Անձ, մարդ» ենթաբազմության «Իրա-

23 Զգայական փորձի վրա հիմնված: 
24 Карнап 1993, 13. 
25 Карнап 1993. 
26 Карнап 1993, 12.  
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կան անձինք, մարդիկ» բառիմաստային խմբի27 գնահատողական երանգա-
վորմամբ տարբերակների (գլուխ, թռչուն, պտուղ, նմուշ, տարր)՝ հինհայե-
րենյան շրջանից մինչև մեր օրերի բառարանագրական վկայությունները28: 
Միջանկյալ փաստենք, որ բառիմաստային դաշտում ընդգրկված առանձին 
բառի նշանակությունը կախված է հարևան բառերի նշանակություններից, 
որոնք, լրիվությամբ ծածկելով հասկացական դաշտը, ձևավորում են մի 
յուրահատուկ խճանկար: Խոսողի կամ խոսակցի գիտակցության մեջ բա-
ռերն առկա են ոչ թե ցրված, այլ իմաստով միմյանց հետ կապակցված, 
որոնք ձևավորում են որոշակի տրոհելի ամբողջություն, կառուցվածք 
(Gefüge), որը կարելի է անվանել բառային դաշտ կամ բառային նշանների 
(Wortzeichenfefd) լեզվական դաշտ29: Ասել է, թե՝ յուրաքանչյուր լեզվի բառա-
պաշար (ընդ որում՝ նրա զարգացման բոլոր գոյավիճակների տիրույթում) 
հասկացական միավորների (բառույթների) շարունակ փոփոխվող մասնա-
տելի-ամբողջական մի բարդ համակարգ է: Մասնատելի, որովհետև լեզվի 
բառապաշարում նրա միավորները կարող են ձևավորվել՝ «խմբավորվել»  
մի դեպքում ըստ ձևական նմանության (ասենք՝ նույնատիպ հոլովմամբ՝ 
քրոջ, սկեսրոջ, տալոջ ևն), մյուս դեպքում՝ ձևական-իմաստային (խոսքի 
մասեր, արմատական բառերի բառաբներ՝ մեծ-մեծություն-մեծանալ, նույնա-
տիպ կաղապարով՝ վազող, մտածող, ստեղծող), նաև սակավ դեպքերում՝ 
իմաստային (գեղեցիկ-չքնաղ-աննման-սքանչելի) հարացույցներում՝ որպես 
վերջիններիս դասակարգման մասնավոր, տեսակային դրսևորում: Այսպի-
սով, լեզվի բառապաշարը ներկայանում է որպես բազաշերտ հարացուցային 
միավորումների փոխկապակցված բարդ կառուցվածք: Այս առումով ուշա-
գրավ է ռուս մեծ լեզվաբան Վ. Վինոգրադովի մի դիտարկում. «Իմաստային 
երևույթները («նշանակությունները») լեզվում ձևավորում են ներքին կապ-
ված շարքեր՝ հիմնված ընդհանուր բաղադրիչի կամ հատկանիշի վրա, և 
նախևառաջ հարաբերակցվում են այդ շարքերի ներսում: Այդ շարքերն էլ, 
իրենց հերթին, հետևելով նույն սկզբունքին, հանդիսանում են բարձրագույն 
դասի անդամներ, և այդպես շարունակ: Անշուշտ, «այդ բոլոր շարքերը» ոչ 

27 Բառիմաստային այս խմբի ընդհանուր նշանակություն իրացնող բառույթներն են՝ անհատ 
(ականություն), անձ(ն) (ավորություն), դեմք, հոգի, մահկանացու, մարդ, սուբյեկտ, տիպ (ար), 
քաղաքացի, քաղքենի: 

28 Աւետիքեան, Սիւրմելեան, Աւգերեան 1836-1837, Մալխասյանց 1944, Լեզվի ինստիտուտ 1969, 
Աղայան 1976, Սուքիասյան 2009: 

29 Լեզվաբանության մեջ իմաստային դաշտ հասկացության առաջին տեսական հիմնավորումն 
արել են գերմանացի լեզվաբաններ Յ. Տրիրը և Գ. Իպսենը (հմմտ. Ipsen 1924, Trier 1931): 
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միայն հարաբերակից են, այլև օժտված են փոխադարձ կապակցվածութ-
յամբ և կախվածությամբ»30: 

Այսպես, գլուխ, թռչուն, պտուղ, նմուշ, տարր բառույթներով հինհա-
յերենյան շրջանում «անձ, մարդ» գնահատողական երանգավորում պարու-
նակող իմաստույթով բառիմաստային տարբերակներ չեն իրացվել. դրանք 
դիտարկվել են պատմական ավելի ուշ շրջանում (հմմտ. Գլուխ - «3. Փոխ. 
Գլխի կ[ա]մ ուղեղի գործունէության արդիւնք, խելք, դատողություն, յիշո-
ղութիւն ևն: …Ի՜նչ գլուխ ունի...», ՀԲԲ, էջ 446, «5. փխբ. Մեծ խելքի տեր 
մարդ», ԱՀԲԲ, էջ 244, նաև՝ ածականի արժեքով կայուն կապակցություններ՝ 
պայծառ գլուխ, խելացի գլուխ, դատարկ գլուխ [դատարկագլուխ], տաք 
գլուխ [ած. տաքգլուխ], ցրված գլուխ ևն, Թռչուն - «գ. 6. Փոխ. Անխելք, 
թեթևամիտ», ՀԲԲ, էջ 129, «գ. 4. փխբ. Անխելք՝ թեթևամիտ մարդ», նաև 
ածականի արժեքով՝ «6. փխբ. Փոփոխամիտ, անհաստատ բնավորութ-
յամբ», ԱՀԲԲ, էջ 45731, Նմուշ - «6. Որևէ բանի տիպար», ԱՀԲԲ, էջ 107432, 
Պտուղ - դարձվածքի կազմում (հմմտ. Ինչ պտուղն ե՜ս (կ[ա]մ է՜), «Դու այն 
մարդը չես...., որից կարելի է այդ բանը սպասել»), ՀԲԲ, էջ 126, «10. փխբ. 
Գործածվում է որևէ հատկանիշով բնութագրվող (առավել. ժխտական 
բայով կամ հեգնական առոգանությամբ) անձի կամ առարկայի անորոշ 
դերանվան նշ., արարած, էակ, բան…Դու էլ բարի պտուղ չես…», ԱՀԲԲ, էջ 
123033, Տարր – «7. Մի մարդ կամ մարդկանց խումբ՝ իբրև կազմիչ մասն 
հասարակության կամ կազմակերպության (Պետք է կուսակցությունը մաք-
րել օտար տարրերից)», ՀԲԲ, էջ 389, «7. փխբ. Մարդ, անձնավորություն 
(սովորաբար՝ բացասական գնահատականով): Կասկածելի՝ բարոյալքված՝ 
հակահեղափոխական տարր», ԱՀԲԲ, 1427):  

Բառահոդվածներից մեջբերվող բառույթների իմաստային «համարա-
կալումները» վկայում են, որ «անձ, մարդ» նշանակող բառիմաստային են-

30 Виноградов 1975, 295-312. 
31 Խոսակցական ոճում հեգնական երանգավորմամբ իրացվել են նաև «որևէ կարևոր կամ ան-

հասկանալի, անհայտ մարդ» (հմմտ. Է՜ս ինչ թռչուն է (այսինքն՝ ո՞վ է)), ինչպես նաև «բարձր դիրք 
գրավող անձ» (հմմտ. Նա հիմա բարձր թռիչքի թռչուն է, նրան չես հասնի) նշանակող իմաստույթ-
ներ, նաև դարձվածքի կազմում՝ «ազատ, անկախ մարդ» իմաստույթով՝ ազատ թռչուն: 

32 Բառույթի գնահատողական երանգավորմամբ իմաստույթը («Մարդ, որն իր տարօրինակ 
վարքագծի պատճառով հարուցում է անհամաձայնություն, զարմանք») իրացվում է նաև հասարա-
կաբանություններում (հմմտ.Նա, իհարկե, նմո՜ւշ է), նաև դարձվածքի կազմում՝ «փոքրագույն քա-
նակությամբ» իմաստույթով՝ նմուշի համար: 

33 Խոսակցական ոճում գործածական է նաև մեծ պտուղ կապակցությունը՝ «մեծամիտ, ինքնա-
հավան» իմաստույթով, արհամարհական երանգավորմամբ (հմմտ. Էդ ի՜նչ մեծ պտուղ ես, որ մեր-
ժեցիր այդ հրավերը: - Ա.Մ.): 
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թաբազմության բառույթների իմաստային կառուցվածքում կատարվել են 
աստիճանակարգային փոփոխություններ. այս դեպքում՝ միջուկից ծայրա-
մաս (լինում է նաև հակառակը): Արդ, եթե լեզվի և մտածողության հարաբե-
րակցության հիմնախնդրում առաջնորդվում ենք իմաստաբանական իդեա-
լիզմի էմպիրիզմով (որ ցանկացած հասկացության կամ բառի հիմքում 
փորձն է) և լեզվաբանական հարաբերականության տեսաբանների՝ իմացու-
թյան մետաֆիզիկական մեթոդով՝ անվերապահորեն ժխտելով ընդհանուրի 
և մասնավորի, վերացականի ու իրականի միասնությունն ու փոխպայմանա-
վորվածությունը՝ այդպիսով հակադրվելով դիալեկտիկային, այն է՝ երևույթ-
ները սովորաբար դիտարկում ենք դրանց փոխկապակցվածությունից, 
հակադրություններից ու զարգացումներից դուրս, և եթե ժխտում ենք, որ 
աշխարհի օբյեկտիվ ընկալումը կատարվում է մտածողության միջոցով, որն 
իր արտահայտությունն ստանում է լեզվում՝ սուբյեկտում, ապա պատմական 
հոլովույթում ինչպե՞ս են այս իմաստները հայտնվել մարդու մտածական 
տիրույթում «անձ, մարդ» գնահատողական երանգավորման հավելմամբ: 
Ըստ էության, բառի իմաստային կառուցվածքն ընդլայնվել է՝ փոխանվանա-
կան հիմքով իրացնելով նոր նշանակություններ: Մեր դիտարկմամբ՝ փոխ-
անվանական հիմքով իմաստույթներ իրացնելն ուղղակիորեն կապված է 
մտածական մի հատկանիշի հետ, որը, լայն առումով, վերացարկումն է34: 
Արդեն նշեցինք, որ քննվող բառույթների իմաստային կառուցվածքում «անձ, 
մարդ» իմաստույթով վկայություններ՝ «վերացարկումներ» չկան հին և մի-
ջին հայերենում. դրանք պատմականորեն ավելի նոր իրողություններ են՝ 
առավելապես ռուսերենից՝ իմաստի պատճենմամբ35: Փոխանունությունը, 
փաստորեն, փոխաբերական իմաստավորման մի դրսևորում է, երբ կա-
տարվում է մտածական կառուցվածքի սեղմում կամ հատում, որը բնական է 
մեր գիտակցության համար ինչպես ստեղծման, այնպես էլ ընկալման 
փուլում: Ընդ որում, նման՝ գնահատողական երանգավորմամբ միավորնե-

34 Ի դեպ, բառապաշարային միավորների բառակազմական պատմական տեղաշարժերի ընդ-
հանրական պատկերում նախ առաջացել են արմատական բառերը, հետո՝ ածանցները: Վերջին-
ներս ենթադրում են ավելի խոր վերացարկումներ, որոնք անմիջականորեն կապված են մարդու 
մտածողության զարգացման, օբյեկտիվ իրականության ընկալման և հասկացական դաշտի ընդ-
լայնման հետ: Նույնը և բառի իմաստային կառուցվածքի ընդլայնման պարագայում, երբ կատար-
վում է այս կամ այն տերմինահամակարգին պատկանող բառերի երանգավորում՝ անշուշտ, պայմա-
նավորված պատմական, հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-մշակութային, ազգամշակութային 
հասկացական տեղաշարժերով (ինչպես վերջերս՝ Անկախության շրջանում, դրական կամ բացասա-
կան երանգավորում ստացած՝ պարոն, տիկին, դաշնակ, քարոզչություն, իշխանիկ և այլ բառույթ-
ները: Այս մասին ավելի հանգամանորեն տե՛ս հմմտ. Մարտիրոսյան 2007, 158-181): 

35 Հմմտ. РАН, Ин-т рус. яз., под общей ред. Н.Ю. Шведовой, 2002:  
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րի կիրառությունն առավելապես բնորոշ է բառապաշարի խոսակցական 
շերտին: Բառիմաստի պատմական զարգացման տիրույթում լեզվի և մտա-
ծողության փոխկապակցվածության դրսևորումները բազում են. մենք ար-
ձանագրեցինք դրանցից մեկը միայն:   

Մի կարևոր հավելում ևս: Լեզվի և մտածողության կամ բառի և հաս-
կացության հարաբերակցության միասնականության, փոխպայմանավոր-
վածության շրջանակում խոսելով գիտության լեզվի մասին՝ Ա. Էյնշտեյնը  
դիպուկ նկատում է. «Մենք կարող էինք հակված լինել մտածողության 
ակտին վերագրելու լեզվի հանդեպ լրիվ անկախություն, եթե անհատը կազ-
մավորեր կամ էլ ի վիճակի լիներ կազմավորելու իր պատկերացումները՝ 
չօգտվելով իր շրջապատի բառերից: Բայց անհատի մտավոր կերպարը և 
նրա պատկերացումների կազմավորումը մեծապես կախված են լեզվից: Դա 
մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե լեզվի ընդհանրությունն 
ինչ չափով է նշանակում մտքի կազմավորման ընդհանրություն… Այս իմաս-
տով մտածողությունը և լեզուն փոխադարձաբար կապված են»36: Փաստո-
րեն, Էյնշտեյնը մեծապես կարևորում է լեզվի դերը մարդու գիտակցության 
մեջ աշխարհի պատկերի ձևավորման գործընթացում՝ դույզն-ինչ չնվազեց-
նելով մտածողության դերակատարությունը: Այս համատեքստում ուշագրավ 
է նաև հայ անվանի փիլիսոփա Գ. Բրուտյանի դիտարկումը խնդրո առար-
կայի վերաբերյալ. «…իրականության իմացության բարդ պրոցեսում մեր գի-
տակցության մեջ ծագում են նրա երկու մոդելները՝ հասկացական (տրամա-
բանական) և բառային (լեզվական): ...բառային պատկերացումը, լեզվական 
պատկերները, ընդհանրացված կերպով արտահայտելով իրականության 
լեզվական մոդելը, տարբերվում են լեզվից լեզու. հասկացական կամ տրա-
մաբանական մոդելը անփոփոխակ է, բոլոր մարդկանց համար ընդհանուր՝ 
անկախ նրանից, թե ինչ լեզվով են նրանք մտածում և արտահայտում իրենց 
միտքը»37: 

 
Եզրակացություններ  
Այսպիսով, լեզվի և մտածողության, այն է՝ բառի և հասկացության հա-

րաբերակցության հիմնախնդիրը քննելիս պետք է արձանագրել հետևյալը. 

36 Эйнштейн 1966, 13. 
37 Բրուտյան 1972, 131: 
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1. Հիմնախնդիրը վաղուց անտի քննվել է տարբեր գիտակարգերի 
շրջանակում՝ փիլիսոփայություն, ֆիզիոլոգիա, հոգեբանություն, տրամաբա-
նություն, լեզվաբանություն և այլն: Քննարկման հիմքում լեզու և մտածո-
ղություն երևույթների հակասականությամբ պայմանավորված՝ աշխարհա-
ճանաչման գործընթացում վերջիններիս առաջնայնության կամ գերակա-
յության հարցադրումն է կամ բառիմաստի պատմական զարգացման տի-
րույթում ո՞րն է որով պայմանավորված:  

2. Իմաստաբանական իդեալիզմի և լեզվաբանական հարաբերականու-
թյան տեսությունների կողմնակիցները (Հումբոլդտ, Սեպիր, Ուորֆ, Այեր, 
Կառնապ և այլք), լեզվին գերակա դեր վերապահելով, մարդկանց կենսա-
գործունեությունը բխեցնում էին լեզվից՝ գտնելով, որ բառերը զուրկ են իրա-
կան նյութական իմաստից, որ դրանք չեն համապատասխանում իրական 
երևույթների ու առարկաների հասկացություններին և իրականությունից 
կտրված են:  

3. Սակայն ընդհանուր է մի դրույթ (Է. Աղայան, Է. Աթայան, Գ. Բրուտ-
յան, Վ. Զվեգինցև, Վ. Վինոգրադով, Ա. Էյնշտեյն և այլք). լեզուն ու մտածո-
ղությունը գտնվում են փոխկապակցված և փոխազդեցական հարաբե-
րության մեջ: Թե՛ մտքերը և թե՛ լեզուն ինքնին իրական կյանքի դրսևորում-
ներն են, և չնայած նրանց կապը հայելային չէ, այնուամենայնիվ, նրանցից 
յուրաքանչյուրի գոյությունը «պայմանավորված է» մյուսով, նրանց միջև գոր-
ծում է դիալեկտիկական հակադրամիասնության օրենքը:   

4. Լեզվի բառապաշարը ներկայանում է որպես բազմաշերտ հարա-
ցուցային միավորումների փոխկապակցված բարդ կառուցվածք. ցանկացած 
բառ բազում հարաբերություններով կապված է հարյուրավոր բառերի հետ, 
իսկ հազարավորների հետ էլ այդ կապը միջնորդավորված է. այն հնարա-
վոր է մեկնաբանել բառային հարացույցի մեկ այլ՝ ավելի ընդգրկուն տեսա-
կով՝ բառերի դասերով (բառիմաստային դաշտերով): Յուրաքանչյուր դասի 
հիմքում ընկած է բառերի նմանության սկզբունքը՝ ըստ որևէ ընդհանուր 
բաղադրիչի («անձ, մարդ»), որը տվյալ դասում միավորված բառերի (գլուխ, 
թռչուն, պտուղ, նմուշ, տարր) ընդհանրական բնութագրիչն է: Նշված միա-
վորների իմաստային երանգավորմամբ իմաստույթներ իրացնելն ընթացել է 
փոխանվանական հիմքով, որն ուղղակիորեն կապված է մտածական տի-
րույթի ընդհանրացման և ճշգրտման հետ, հատկանիշ, որը, լայն առումով, 
վերացարկումն է: 
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5. Լեզվական կանոններն ունեն անհատական բնույթ, մինչդեռ մտա-
ծողությունը համընդհանուր է, համամարդկային՝ անկախ նրանից, թե ինչ 
լեզվով են մտածում և խոսում (հմմտ. հայ. գլխով տղա – ռուս. парень с го-
ловой – անգլ. a man with brains, ֆրանս. – être un homme de tête, կարևոր 
թռչուն – важная птица – big shot, personnage m de haut vol, սա՞ ինչ պտուղ է 
– это что еще за фрукт? – who the deuce is that?, quel est ce type-là?, հան-
ցագործ տարր – преступный элемент – the criminal element, élément criminel):  
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լեզու և մտածողություն երևույթների հակասականությամբ պայմանավորված՝ աշ-
խարհաճանաչման գործընթացում վերջիններիս առաջնայնության կամ գերակայու-
թյան հարցադրումն է: Իմաստաբանական իդեալիզմի և լեզվաբանական հարաբե-
րականության տեսությունների կողմնակիցները (Հում-բոլդտ, Սեպիր, Ուորֆ, Այեր, 
Կառնապ և այլք), լեզվին գերակա դեր վերապահելով, մարդկանց կենսագործու-
նեությունը բխեցնում էին լեզվից՝ գտնելով, որ բառերը զուրկ են իրական նյութական 
իմաստից, որ դրանք չեն համապատասխանում իրական երևույթների ու առար-
կաների հասկացություններին և իրականությունից կտրված են: Սակայն ընդհանուր 
է մի թեզ (Է. Աղայան, Է. Աթայան, Գ. Բրուտյան, Վ. Զվեգինցև, Վ. Վինոգրադով, 
Ա. Էյնշտեյն և այլք). լեզուն ու մտածողությունը փոխկապակցված և փոխազդեցա-
կան հարաբերության մեջ են: Լեզվի բառապաշարը ներկայանում է որպես բազ-
մաշերտ հարացուցային միավորումների փոխկապակցված բարդ կառուցվածք. 
ցանկացած բառ բազում հարաբերություններով կապված է հարյուրավոր բառերի 
հետ, իսկ հազարավորների հետ էլ այդ կապը միջնորդավորված է. այն հնարավոր է 
մեկնաբանել բառային հարացույցի մեկ այլ՝ ավելի ընդգրկուն տեսակով՝ բառերի 
դասերով (բառիմաստային դաշտերով): Յուրաքանչյուր դասի հիմքում բառերի նմա-
նության սկզբունքn է՝ ըստ որևէ ընդհանուր բաղադրիչի («Անձ, մարդ»), որը տվյալ 
դասում միավորված բառերի (գլուխ, թռչուն, պտուղ, նմուշ, տարր) ընդհանրական 
բնութագրիչն է: Լեզվական կանոններն ունեն անհատական բնույթ, մինչդեռ մտա-
ծողությունը համընդհանուր է, համամարդկային՝ անկախ նրանից, թե ինչ լեզվով են 
մտածում և խոսում:  

Բանալի բառեր՝ լեզու, մտածողություն, բառ, հասկացություն, դատողություն, 
լեզվաբանական հարաբերականություն, դիալեկտիկական հակադրամիասնություն:  
 
 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ  
ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕМАНТИКИ СЛОВА 

 
Арташес Мартиросян 

 
Резюме 

 
 Издавна проблема соотношения языка и мышления рассматривалась в 

контексте разных дисциплин: философии, физиологии, психологии, логики, 
лингвистики и т.д. Сущность вопроса заключается в противоречивости по-
нятий язык и мышление: что чем обусловлено. Приверженцы теорий семан-
тического идеализма и лингвистической относительности (Гумбольдт, Се-
пир, Уорф, Айер, Карнап и др.), представляя главенствующую роль языка в 
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жизнедеятельности человека, считали, что слова не соответствуют понятиям 
реальных явлений и предметов, они лишены реального материального зна-
чения и оторваны от действительности. Тем не менее, в теориях этих уче-
ных, равно как и в теориях их оппонентов (Э. Агаян, Э. Атаян, Г. Брутян, 
В. Звегинцев, В. Виноградов, А. Эйнштейн и др.) общим является тезис: 
язык и мышление взаимосвязаны и взаимодействуют. Словарь языка яв-
ляет собой сложную взаимосвязанную конструкцию многослойных парадиг-
матических соединений. Любое слово с многочисленными отношениями 
взаимосвязано с сотнями других слов, а с тысячами слов эта связь опосре-
дована. Это можно трактовать с помощью другой, более обширной лек-
сической парадигмы – классом слов или семантическим полем. В основе 
каждого класса лежит принцип сходства слов по одному общему признаку 
(«лицо, человек»), являющемуся обобщенным значением слов. Языковые 
правила индивидуальны, в то время как мышление является всеобщим, 
общечеловеческим, независимо от того, на каком языке мыслят и говорят. 

Ключевые слова – язык, мышление, слово, понятие, суждение, линг-
вистическая относительность, диалектическая противоположность. 

 
 
THE PROBLEM OF THE CORRELATION OF LANGUAGE AND THINKING IN THE  

CONTEXT OF HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE SEMANTICS OF WORD 
 

Artashes Martirosyan 
 

Abstract 
 

The problem of correlation of language and thinking has long been considered in 
the context of different disciplines: philosophy, physiology, psychology, logic, linguistics, etc. 
The essence of the issue lies in the inconsistency of the concepts of language and think-
ing: what is caused by what. Adherents of the theories of semantic idealism and linguistic 
relativity (Humboldt, Sepir, Wharf, Ayer, Carnap, etc.), representing the dominant role of 
language in human life, believed that words do not correspond to the concepts of real 
phenomena and objects, they are devoid of real material meaning and divorced from 
reality. Nevertheless, in the theories of these scientists, as well as in the theories of their 
opponents (E. Aghayan, E. Atayan, G. Brutyan, V. Zvegintsev, V. Vinogradov, A. Einstein, 
etc.), the following thesis is common: language and thinking are interconnected and in-
teract. The dictionary of a language is a complex interconnected structure of multi-
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layered paradigmatic connections. Any word with multiple relationships is interconnected 
with hundreds of other words, and with thousands of words which mediate this connec-
tion. This can be interpreted with the help of another, more extensive lexical paradigm – 
a class of words or a semantic field. Each class is based on the principle of similarity of 
words by one common feature ("Person, man"), which is the generalized meaning of words 
(head, bird, fruit, instance, element) combined in this class. Language rules have an 
individual character, while thinking is universal, universal, regardless of what language a 
person thinks or speaks. 

Key words – language, thinking, word, concept, judgment, linguistic relativity, 
dialectical opposition.  
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Вступление 
Создание ковров, карпетов (безворсовых ковров), а также различ-

ных типов вышивок и текстиля (далее в тексте «ковер, ковры») – это 
древнейший вид прикладного искусства в Армении. Армянские ковры 
можно с уверенностью считать как уникальными произведениями искус-
ства, так и национальным ремеслом, наследием, пришедшим к нам из 
глубины веков и наглядно показывающим, что каждый армянский ковер 
является предметом редкостной красоты. Армения по праву считается 
одним из самых древних центров ковроткачества, которое продолжает 
развиваться и в настоящее время. Армянский ковер представляет важ-
ную часть армянской культуры. На протяжении веков ковры были на-
циональным символом Армении и имели особую историческую и куль-
турную ценность. Традиции армянского ковроделия сохранились по сей 
день и продолжают демонстрировать миру это уникальное искусство1. 

Наиболее распространенным материалом для изготовления ковров 
была овечья шерсть, причем использовалась только та шерсть, которую 
стригли со спины живого животного. Последнее было обусловлено тем, что 
по бокам овцы шерсть жесткая, поэтому из такой шерсти при прядении 
получались некачественные нити, трудно поддающиеся окраске. Осталь-
ная овечья шерсть применялась для различных бытовых нужд. В армян-
ском ковроткачестве также использовали козью шерсть (волос), хлопок, 
шелк, лен, а для окраски пряжи применялись исключительно натураль-
ные красители. 

Ковроткачество являлось традиционным искусством, распространен-
ным во всех областях Армении. Ковры были непременным и необходи-

1 Ghazarian 1988, 2-24. 
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мым предметом быта – ими покрывали полы, столы и украшали стены. 
Они также представляли материальную ценность, поскольку ковры были 
востребованы и ими выгодно торговали, экспортируя в другие страны. 

В результате археологических изысканий на территории Армянского 
нагорья были найдены образцы ковров, датируемых первым тысячеле-
тием до нашей эры. Фрагменты древних плетеных текстильных изделий 
из шерсти были найдены в Артикском могильнике (XII-XI вв. до н.э.), в 
Кармир-Блуре (VII в. до н.э.) и средневековой столице Армении – городе 
Ани2. 

Одним из первых задокументированных косвенных свидетельств об 
армянских коврах является известная книга Ксенофонта «Анабасис» 
(430-360 гг. до н.э.). Здесь описывается, как после битвы при Кунаксе 
греческое войско отступало и, проходя по территории Армении, грабило 
народ, называя их варварами (книга IV, глава IV), а после (книга VII, гла-
ва III), находясь во Фракии, Ксенофонт пишет: «Затем он (Гeраклит из 
Маронеи (фракиец)) подошел к Тимасию из Дарданы (эллин), так как 
слышал, что у того имеются варварские кубки и ковры и, сказал, что 
Севф (Фракийский царь) рассчитывает получить подарки от приглашен-
ных к обеду»; там же: «А Тимасий, выпив за здоровье Севфа, подарил 
ему серебряную чашу и ковер ценой в 10 мин»3. Почему Ксенофонт на-
зывает армян варварами и при этом высоко ценит их культуру, это уже 
тема отдельных исследований… 

Известный венецианский купец и путешественник XIII века Марко 
Поло, отличившийся своей явной ангажированностью по отношению к 
армянам, что исходило из конъюнктурных соображений данного периода 
(армянские купцы конкурировали с венецианскими), проезжая по исто-
рической Армении, в своей книге «Путешествие», в главе 21-ой также 
коснулся темы армянского ковроткачества: «В Туркомании три народа. 
Туркоманы чтут Мухаммеда и следуют его закону; люди простые и язык 
у них грубый. Живут они в горах и в равнинах, повсюду, где знают, что 
есть привольные пастбища, так как занимаются скотоводством. Водятся 
здесь, скажу вам, добрые туркоманские лошади и хорошие дорогие му-
лы. Есть тут еще армяне и греки; живут вперемежку по городам и крепо-
стям; занимаются они торговлею и ремеслами. Выделываются тут, знай-

2 Ավանեսյան 2020, 6, 7: 
3 Ксенофонт 1951, 106-109, 197-198. 
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те, самые тонкие и красивые на свете ковры, а также ткутся отменные, 
богатые материи красного и другого цвета, много и других вещей изго-
товляется здесь. Города тут зовутся: Комо, Кассери, Севасто…» (Кония, 
Кессария, Себастия)4.  

Фактически, в области Исторической Армении, где в данный период 
правили туркоманы (турки-сельджуки), ковроделие являлось прерогати-
вой армян и греков. 

 
Армянские ковры: общее описание 
В средневековых письменных источниках говорится, что ковротка-

чество в Армении находилось на очень высоком уровне. У армянских 
ковров был собственный способ плетения и ярко выраженный стиль. Но 
особая ценность армянских ковров заключалась в их неповторимом цве-
товом ряде, цветовой гамме, придающей ковру завершенный, уникаль-
ный и гармоничный вид. Среди бесконечного множества цветов и от-
тенков особое место занимал красный цвет, который получали из ара-
ратской кошенили (вордан кармир), известной в мире как кармин5. Ара-
ратская (армянская) кошениль со времен раннего средневековья также 
использовалась армянскими летописцами и художниками для написания 
манускриптов и создания миниатюр. Первые письменные свидетельства 
об араратской кошенили относятся к V веку, упоминания о ней присутст-
вуют и в работах средневековых арабских писателей6.  

Данный оттенок красного получали из насекомых, различные разно-
видности которых, кроме территории Армении, встречаются и в других 
географических ареалах – это мексиканская кошениль, дубовая (среди-
земноморская кошениль), польская кошениль и индийская «керриа лакка». 

Согласно нашим исследованиям совместно с технологами по окра-
ске нитей и текстиля7, в армянских коврах использовалась различная  
цветовая гамма, получаемая благодаря натуральным красителям и их 
производным:  

•  красный цвет получали из армянской (араратской) и других видов 
кошенили; из выделений насекомых вида «керриа лакка»; из корней ма-
рены красильной (крапп), в армянской интерпретации «торон»;  

4 Поло 1940, 17-18. 
5 Авдалбекян 1962, 89-94. 
6 Дурново, Мнацаканян 1978. 
7 Выражаем нашу благодарность армянскому ковроведу-технологу родом из Кесарии Абрааму Дамла. 
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• синий цвет – из индигоферы красильной, называемой также «ин-
диго»; из растения «вайда», однако краска, получаемая из последней, не 
выдерживала испытание временем и выгорала под солнечным и днев-
ным светом, поэтому ее использовали очень редко;  

• желтый цвет – из «резеды красильной»; из кожуры гранатов; из 
цветков бессмертника и некоторых других растений;  

• коричневый цвет – из зеленой кожуры грецких орехов;  
• черный цвет – из желудей вперемежку с дубовой корой с приме-

сью железа, путем оксидации;  
• для белого цвета использовали натуральную белую шерсть либо 

хлопок.  
• Известны также красители, получаемые из моллюсков различных 

видов, под общим названием «мурекс». Из них получали пурпурно-
красную и пурпурно-синюю краску, носящую название «королевский 
пурпур», которая в основном применялась для окраски тканей.  

Остальные цветовые оттенки получали путем смешивания вышеука-
занных основных красителей. Например, зеленый цвет - путем смешива-
ния синего с желтым. Следует добавить, что многое зависело от конкрет-
ного технолога. Можно с уверенностью сказать, что два технолога, кра-
сящие нити в одинаковых условиях по идентичной технологии, получали 
различные оттенки. Каждая из красильных мастерских обеспечивала 
свой собственный географический район, но также могла экспортиро-
вать окрашенные нити, что определяло идентичность цветовых оттенков 
определенных географических районов ковроделия. Преемственность 
технологических школ тщательно сохранялась, а разница в цветовых по-
лутонах была связана с индивидуальными особенностями конкретного 
мастера, которую могли различить только опытные эксперты.  

Армянские ковры экспортировали в различные страны Азии, где 
они очень высоко ценились, ими украшались дворцы и измерялось бо-
гатство. В IX-XI веках традиция ковроткачества Армении постепенно 
достигает Европы. Армянские ковры уже производятся там на месте или 
же экспортируются из Армении в Азию и Европу8.  

До ХХ века искусство армянского ковроделия являлось канониче-
ским или, говоря языком искусствоведения, существовало в академиче-
ских рамках. Как и в других сегментах культуры народного творчества, 

8 Аракелян 1956, 135-136, Lauren 1999, 68-72. 
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произошло формирование отдельной «касты» мастеров ткачей и тех-
нологов, которые владели секретами получения природных красителей и 
искусством орнаментальной стилистики, с дальнейшим развитием и преем-
ственностью поколений. Все армянские ковры, созданные до ХХ века, 
каноничны и «читаемы». Начиная со второй четверти ХХ века искусство 
ковроделия из канонического перешло в более свободные интерпрета-
ции. И если ранее мастера, создающие ковры, не вправе были менять 
орнаментальную стилистику и цветовую композицию ковра, за исключе-
нием отдельных надписей и датировки, то уже в ХХ веке в коврах явно 
просматривался отход от данных принципов. Причиной этому явились 
известные события, произошедшие с армянским народом в этот истори-
ческий отрезок: изгнание и резня армян из традиционных мест прожива-
ния в Османской империи в годы Первой мировой войны и включение 
значительных территорий исторической Армении в состав Азербайджа-
на, что повлекло разрушение традиционного и архаичного уклада жизни. 

 Тем не менее сохранялась традиционная техника армянского ковро-
ткачества и форма армянских орнаментов, доставшихся в наследство от 
древних армянских мастеров. Орнаментальная символика старинных 
ковров в значительной степени сохраняется в современных армянских 
коврах и по сей день9.  

Ковры изначально являлись одним из методов популяризации и со-
хранения протосимволизма. В древние времена средства, материалы и 
методы популяризации символов были очень ограничены. Существовали 
лишь наскальные рисунки, позже резьба по камню, клинопись, далее 
появились рукописные манускрипты, украшенные миниатюрами, свитки, 
наряду со всем этим ковры являлись одним из методов популяризации и 
сохранения орнаментального символизма и, тем самым, передачей этого 
сегмента культуры последующим поколениям. Армянские ковры можно 
рассматривать как своего рода «символико-орнаментальные тексты»,  
которые посредством символов передают информацию, идущую из глу-
би тысячелетий. Поэтому армянский ковер с полным правом можно на-
зывать хранителем традиций. В основе изготовления всякого нового 
ковра лежит воспроизведение орнаментального мотива-символа в его не-
исчислимых стилевых и колористических вариациях, как носителя древ-
нейших представлений и идей. 

9 Темурджян 1954. 
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Орнаментика и символика армянских ковров 
Орнамент – это один из древнейших видов изобразительной дея-

тельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и 
магический смысл, знаковость, семантическую функцию. Исследователи 
орнамента считают, что он возник уже в верхнепалеолитическую эпоху 
(15-10 тыс. лет до н.э.)10. Семантика орнаментальных композиций может 
быть гармонично выстроена на основе правил и азбуки идеографического 
метода отображения действительности, опирающегося на опыт познания 
и мышления. Идеографический язык населения Армянского нагорья рас-
крывает загадку интерпретации семантики орнаментального искусства 
древних народов, в том числе и армянского, и его современников.  

Орнаментика армянских ковров поражает своим разнообразием, при 
этом каждый орнамент имеет глубокий смысл и определенное значение11. 

За много лет существования декоративного искусства сложились 
разнообразные виды орнаментов: геометрические, растительные, ком-
плексные и т.д., от простых сочленений до сложных хитросплетений. 
Ранние абстрактные геометрические формы орнамента, постепенно раз-
виваясь, в дальнейшем соединялись с условно-реалистическими расти-
тельными и анималистическими орнаментами. Фольклорно-поэтическое 
отношение к миру особенно сильно запечатлелось в орнаментах ковро-
ткачества.  

Характер символизма многогранен и разнообразен, его появление и 
развитие можно отследить даже из косвенных свидетельств и археологи-
ческих находок, которые могут подразумевать символизм. Такого рода 
археологические свидетельства дают основания полагать, что чувство 
геометрии у человечества является врожденным. Количество основных, 
характерных элементарных знаков, составляющих символы, которые, в 
свою очередь, слагаются в орнаментальные фигуры, не так уж велико: 
квадрат, треугольник, круг, крест, луч, прямая, отрезок и т.д.12. Сочета-
ние знаков, помимо чисто графических аспектов, создает еще и мен-
тальное, философское впечатление, открывающее перед человеческим 
разумом широкое поле для символического выражения. Рассматривая 
характерные орнаменты армянских ковров, мы будем постоянно сталки-
ваться с этим аспектом превращения знаков в язык, посредством их со-

10 Лоренц 1898. 
11 Kouymjian 1991, 247-253. 
12 Frutiger 1989, 43-61. 
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поставления и комбинирования, что создает у зрителя, помимо инфор-
мативного, еще и чисто эстетический эффект графического сочетания 
знаков. Подобно тому, как буквы формируются в словесный образ по-
средством соединения, так же образуются полные орнаменты за счет 
сближения отдельных элементов. Полное их соединение, естественно, 
достигается за счет соприкосновения, пересечения или полного пере-
крытия. Наложение фигур и их различные комбинации приводят к бес-
конечному количеству возможностей, некоторые из которых будут здесь 
изложены13. 

В частности, почти все армянские ковры по периметру имеют деко-
ративный пояс, внутри которых размещена сама тема ковра. Этот прием 
применяется для усиления эффекта общей композиции. Поле ковра и 
его обрамление, как бы стилизованы они ни были, следует намеренно 
разделять, поскольку эти два понятия «украшательства» и «одевания 
символами» подчиняются разным условиям и законам, соответственно 
они по-разному воспринимаются зрителем.  

В орнаментах армянских ковров можно проследить человеческие 
чувства, мысли и усилия понять себя и свое окружение, там проходит 
постоянная тема примирения с двойственностью окружающего мира. 
Сознание жизни и смерти, дня и ночи, добра и зла, разума и материи, 
мужского и женского начала, а также другие понятия, порожденные про-
тивостоянием и двойственностью окружающего мира, приведшие к ве-
ликому разнообразию догм, мировоззрений, религий и философий – многое 
из всего этого собрано здесь, в красивейших творениях армянских ткачей.  

Можно сказать, что мастер, создающий ковер, в действительности 
является посредником между двумя мирами, видимым и невидимым. В 
прежние времена мастерство само по себе считалось чем-то «чудесным». 
Чем полнее творение мастера выражало содержание через свое эстети-
ческое совершенство, тем больше была его символическая ценность. 

 
Анализ концептуальных особенностей армянских ковров 
На протяжении 20-и лет мы проводили полевые работы во всех ар-

мянских деревнях Арцаха (Карабаха). Приобретая старинные ковры у 
армянских семей, особое внимание мы уделяли сбору народного фольк-
лора, семейных традиций ковроткачества. Результатом данной работы 

13 Лоренц 1898. 
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стало создание в 2011-ом году музея ковров в Шуши, имеющего уни-
кальную особенность: более 95-и процентов экспонатов (ковров) имеют 
точную атрибуцию. Благодаря проведенным исследованиям и получен-
ным данным удалось понять и определить особенности орнаментальной 
стилистики армянских ковров. Армянские ковры, в концептуальном пла-
не, отображают четыре направления:  

• темы божественного, восходящие ко временам язычества, а также 
более поздние библейские сюжеты;  

• мифология, с использованием сюжетов из мифов, легенд, сказа-
ний и народного фольклора; 

• отображение природных явлений: день, ночь и их гармоничная 
смена друг друга, солнце, звезды, звездопад и т.д.; 

•животный и растительный мир окружающей среды. 
Часто эти концепции органически переплетаются. Так например, для 

человечества птицы, наделенные крыльями, с их способностью летать в 
воздухе, должно быть, всегда казались необычными существами, ода-
ренными более чем земными способностями. Факт, что птицы ассоци-
ируются с чем-то «небесным», то есть с чем-то запредельным, но также 
и с «земным», уже подразумевает то, что можно назвать воплощением 
символического восприятия. Поэтому неудивительно, что все летающие 
существа всегда были очень сильными объектами притяжения для сим-
волических изображений, в том числе и в ковроткачестве. Здесь особый 
интерес заключается еще и в том, что способность летать также при-
сваивается другим существам, даруя им в качестве атрибута крылья.  
Так, крылатый змей стал всемогущим драконом, а крылатый человек  
небесным ангелом. По этой причине на армянских коврах часто можно 
увидеть изображения птиц и других крылатых существ.  

Исключением из ассоциации крыльев с полетом является павлин 
(петух), роскошное оперение и царственный облик которого сделали его 
излюбленным образом в мифологии многих народов. У курдов-езидов, 
поклоняющихся солнцу, павлины и петухи связаны с солнечным началом 
и интерпретируются как «Тавуси Мелек» (Тавуси Малак) – Ангел-Павлин, 
в связи с чем запрещалось употреблять петухов в пищу14. 

Интерпретация образа павлина (петуха) с Солнцем есть у разных  
народов. В Иране метафорическое название Солнца – Tavus-e Falak. Об-

14 Асатрян, Аракелова 2014, 1-28. 
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разы павлинов часто присутствуют и в орнаментах армянских ковров, 
где они изображаются также в виде райских птиц с царственным опе-
рением, располагаясь симметрично вокруг конкретного символа солнца, 
при этом их распустившиеся хвосты интерпретируются как аллегория 
солнечных лучей и света. В русском фольклоре символом вечного воз-
рождения, олицетворением солнечной энергии, необходимой для про-
должения жизни, является Жар-птица, умирающая осенью и воскресаю-
щая весной, ее перья отливают золотом и серебром, а крылья сияют, 
словно языки пламени15, а в армянском фольклоре как «հազարանբլբուլ» 
(азаранблбул) (рис. 1.1, рис. 1.2). 

Яйцо – универсальный мифологический символ, связанный с мифом 
о вселенском яйце, иногда золотом, плавающем в водах первобытного 
океана, из которого впоследствии появляется Божество. В финском ми-
фе утка сносит яйцо, из которого возникает Вселенная. В китайской ле-
генде Вселенная представляется в виде куриного яйца, из которого ро-
дился прародитель Пань-гу16. Изображение данного символа встречается 
также на армянских коврах, символизируя аллегорические сюжеты заро-
ждения новой жизни в виде птенца, вылупившегося из яйца. Тема заро-
ждения жизни из яйца присутствует и в фольклоре армянского народа. 
Хочется подчеркнуть ту же аллегорию с пасхальными яйцами в христианст-
ве, принятом армянским народом на государственном уровне в 301-ом 
году (рис. 2.1). 

 Свое место в орнаментике армянских ковров нашли и насекомые, 
не в последнюю очередь из-за своей способности летать. Бабочка, изо-
бражавшаяся на армянских коврах, отождествлялась с человеческой ду-
шой, а также с самой жизнью человека, поскольку считалось, что бабоч-
ка, как и человек, проходит три фазы в течение своей жизни – фаза гу-
сеницы ассоциировалась с материальной жизнью, фаза кокона – со 
смертью, которая рассматривалась как временная фаза бытия, и высво-
бождение бабочки из кокона – с вознесением бессмертной души в ду-
ховный мир, что воспринимается как метаморфоза – постоянный пере-
ход из одного состояния в другое. В греческой мифологии Психея явля-
лась богиней души и представлялась на памятниках изобразительного 
искусства в виде бабочки17. Важно отметить и непосредственную состав-

15 Макарова 1997, 134. 
16 Макарова 1997, 133. 
17 Овидий XIV 1986, 358-374, Обидина 2013, 75-78. 
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ляющую изображения бабочек на коврах, которые имели прямое отно-
шение к получению шелка, что являлось неотъемлемой частью произ-
водственного быта армянского народа (рис. 3.1). 

Часто на армянских коврах встречаются изображения пчел. Пчела – 
это один из самых многоплановых символов, который в различных ин-
терпретациях присутствует в мифологии многих народов18. Пчела зани-
мает важное место в орнаментике армянских ковров, здесь она ассоции-
ровалась с женским началом и поклонением Великой Матери Земле, той, 
кто дает начало всей жизни, проводя аллегорическую аналогию с пчели-
ной маткой, которая занимает главенствующую роль в улье и дает жизнь 
пчелиному потомству. Поклонение Великой Матери у армян отождеств-
ляется с Богиней Анаит, символизирующей плодородие, плодоносящую 
Землю, которая и есть Великая Мать. Пчелиный рой, являющийся стро-
го организованным, символизирует трудолюбие и бережливость. Одно 
только то, что пчелы давали мед человеку, представляло их объектами 
поклонения (рис. 4.1). 

Символ скорпиона издревле присутствовал в мифологии древних 
народов, при этом он мог играть как положительную, так и отрицатель-
ную роль. Во многих странах скорпион символизировал защиту и охра-
ну19. Скорпионы также нашли свое отражение в орнаментике армянских 
ковров, они показаны на коврах, тематическая составляющая которых 
отождествляет подземный мир, а сами они олицетворяют стражей, охра-
няющих врата подземного мира. Под сводом колокольни Кафедрального 
собора Святого Эчмиадзина Армянской апостольской церкви есть изо-
бражение скорпиона (рис. 5.1, *рис. 5.2). 

Змея или змей также часто изображаются на армянских коврах. Сам 
символ змеи – это одна из самых удобных форм для символического 

18 В индуизме голубая пчела изображалась на лбу Кришны, на лотосе Вишну и над треугольни-
ком Шивы; в древней Греции пчелам также приписывали божественное происхождение, «бог любви 
Фанет, – это громко жужжащая небесная пчела18», а также возили воск для Бога Аполлона из страны 
Гипербореев; в скандинавской мифологии в «Младшей Эдде» упоминается, что бог Один украл 
«божественный мед поэзии» и отдал людям. Ряд положительных символических смыслов связыва-
ется и с пчелиным ульем: упорядоченное общество, мудрость, красноречие. Позднее в христианстве 
пчелы также считались «божественными крылатыми созданиями» и даже символом Святого Духа и 
эмблемой Девы Марии. Изображение пчел можно проследить на гербах и мантиях королевских ди-
настий Европы в эпоху раннего средневековья. 

19 У египтян Селкет – богиня-скорпион из подземного мира. Мюллер 2019, гл. 5. В Вавилоне 
аналогичные функции выполняло странное фантастическое существо в образе человека с хвостом 
скорпиона и с натянутым луком в руках, изображавшееся на воротах, дверях и межевых камнях. Эк 
Чуах, бог у древних майя, часто изображался с хвостом скорпиона. 
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изображения. Это «отсутствие тела», должно быть, было одной из причин, 
по которой чрезвычайно упрощенная форма змеи появляется во все 
времена как одно из самых загадочных из всех графических изображе-
ний. Разумеется есть множество и более глубоких причин для заметности 
символа змеи, чем механическая простота ее изображения. Фигура змеи 
может рассматриваться как символический архетип, стойко присутст-
вующий в подсознании человека20. В орнаментах армянских ковров реа-
листические и графические изображения змей есть в различных вариа-
циях, одна из которых – это тема змея-искусителя в райском саду. Все 
эти образы нашли свое место в орнаментике старинных армянских ков-
ров21 (рис. 6.1, рис. 6.2). 

Одним из распространенных изображений на армянских коврах яв-
ляются «вишапы», то есть драконы. Символизм драконов имеет обшир-
ную составляющую. Они являлись хранителями воды, огня, символом 
мудрости и познания всего сущего. В Армении встречается большое ко-
личество древних каменных скульптур драконов (վիշապաքար, вишапа-
кар), которые находятся на возвышенностях и на просматриваемых тер-
риториях, тем самым, в аллегорическом смысле, являясь защитниками 
пространства22. В мифологии драконы имели как позитивное, так и нега-
тивное значение, что опять-таки подтверждает дуализм и извечную 
борьбу добра и зла. Драконы на коврах в большинстве своем изобража-
лись попарно, смотрящими в разные стороны, стоящими на страже, что 
подразумевает постоянное наблюдение и защиту. На верхней части ски-
петров армянских католикосов можно увидеть парных драконов (рис. 7.1, 
*рис. 7.2). 

В мифологии разных народов встречаются двуглавые животные, 
символизм которых идентичен изображениям парных драконов в армян-
ских коврах. В мифах древней Греции это был Орфр – чудовищный дву-
главый пес, сын Тифона и Ехидны. Орф охранял волшебных быков (ко-
ров) Гериона, и был убит Гераклом во время похищения этих быков23. 
Символ двуглавого орла – это один из самых древних общечеловеческих 
символов. Изображения двуглавого орла были обнаружены при раскоп-
ках Хеттского царства (XII в. до н.э.). В Индии двуглавая птица Гандабе-

20 Мюллер 2019, гл. 5. 
21 Raphaelian 1953, 125. 
22 Алишан 2002, гл. 5-6, Պետրոսյան, Բոբոխյան 2015, 233-257: 
23 Грейвс 1955, переведено в 1992, гл. 34, 127. 
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рунда встречается на барельефах древних храмов. Двуглавый орел изо-
бражался на византийских знаменах, был гербом Священной римской 
империи, является гербом России в наши дни. В Армении двуглавый 
орел изображался на флаге княжеского рода Мамиконянов. На армян-
ских коврах часто встречаются двуглавые животные, которые отождест-
вляются со всевидящим оком Бога – одна голова спит, вторая бодрству-
ет, бдительно за всем наблюдая, и наоборот. Аллегория заключается 
также в следующем: Бог постоянно все видит, защищает и, естественно, 
от него не скроешь ничего, включая деяния и поступки людей, что спо-
собствовало воспитанию и соблюдению народом морально-нравствен-
ных норм (рис. 8.1, рис. 8.2). 

У разных народов мира встречаются идентичные мифологические 
сюжеты с похожими существами. Одним из таких мифологических су-
ществ является крылатый конь. В древнегреческой мифологии крыла-
тый конь Пегас, родившийся у истоков Океана, откуда и происходит его 
имя. Пегас по-гречески означает «бурное течение», летал с быстротой 
ветра24. У армян – это крылатый огненный конь (Հրեղեն Ձի), популярный 
персонаж армянского эпоса и народных сказок, который также изобра-
жается на армянских коврах (рис. 9.1). 

Демонические существа, увенчанные рогами, символизирующие 
темную, негативную сторону бытия и являющиеся служителями сил зла, 
занимают особое место среди множества символических образов, изо-
бражавшихся на коврах (рис. 10.1). 

Особую роль в жизни людей занимали верблюды как вьючные жи-
вотные, без которых невозможно было бы представить мировую торгов-
лю тех времен. Всем известный Великий шелковый путь проходил через 
Армянское нагорье, а армянские купцы с давних времен занимали за-
метную нишу в торговле между странами и народами. В Китае и Индии 
армянские купцы имели исключительное право торговать в континен-
тальной глубине этих стран, при том, что торговые компании европей-
ских стран могли развертывать свою деятельность лишь в портах и по 
берегам рек и морей. Вероятно, по этой причине ткали множество ков-

24 Кузьмин 2020. В мифологии тюркских народов крылатые мифические кони – тулпары, явля-
ются олицетворением верности, храбрости и силы. Бурдовал в удмуртском фольклоре – легендар-
ный крылатый конь, – крылья видны только ночью, Уччайхшравас в индуистской мифологии семи-
главый летающий белый конь Бога Индры, царь всех лошадей, Чхоллима корейский мифический 
крылатый конь, Слейпнир в скандинавской мифологии  восьминогий конь верховного Бога Одина. 
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ров с изображением караванов с навьюченными верблюдами, а также 
людей, сидящих на верблюдах (рис. 11.1, рис. 11.2). 

Изображение животных на коврах не всегда имело символическое 
значение, так как люди всегда хотели воздать им должное как незаме-
нимым помощникам в быту. На многих армянских коврах можно увидеть 
изображения лошадей, собак, кошек, что говорит о придании важного 
значения домашним животным, фактическом увековечивании «братьев 
меньших» и отношении человека ко всему, что его окружает25 (рис. 12.1, 
рис. 12.2). 

В подсознании человека животные всегда играли роль сущностных 
архетипов всего инстинктивного как символы материальных, духовных и 
даже космических сил. Эта тема особенно прослеживается как в орна-
ментах армянских ковров, так и в армянских миниатюрах начиная с ран-
него средневековья. Христос был описан как Агнец Божий, а Святой Дух 
стал видимым в образе летящего вниз голубя. Армянские ковры харак-
теризуются богатством символического и орнаментального изображения 
фауны. Эти символические изображения предназначались как для укра-
шения ковра, так и в качестве информации с символическим содержа-
нием. Человечество окружено богатством растительного царства, кото-
рое в прежние времена покрывало еще большую часть поверхности 
Земли. Лес давал человеку убежище и пищу. Растения, фрукты и овощи 
по-прежнему составляют важную часть нашего рациона. Поэтому неуди-
вительно, что всевозможные растения, так же как и животный мир стали 
символами с глубоким содержанием (рис. 13.1). 

Все цивилизации использовали символы растений как основные вы-
ражения жизни, роста, плодородия и т.д. В сюжетах армянских ковров 
отражена неразрывная связь примитивной жизни растений с высшими 
формами жизни фауны и человечества. Примером является священный 
цветок лилии, который в христианстве рассматривается как символ не-
порочного зачатия и имеет геральдический смысл, интерпретируется с 
древних времен как символ божественности власти. Лилии изображены 
на королевских гербах, на предметах обихода и т.д. В армянском языке 
лилия переводится как «шушан» или «шуши». Есть все основания пред-
полагать, что название армянского города Шуши происходит от слова 
«лилия». Если обратиться к словарю Брокгауза и Ефрона, то город Шуш, 

25 Аристотель 1956. 
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Шуши или Сузы (Σοϋσα, Susa) – это известная уже в V веке богатая сто-
лица эламского царства Сузианы, резиденция эламских,а затем и пер-
сидских царей, которая получила свое название от множества лилий (су-
сан, шушан), которыми изобиловала эта местность26 (рис. 14.1). 

Цветы и листья использовались в качестве материала для украше-
ния, и растущее чувство прекрасного привело к приписыванию симво-
лического содержания миру растений, с его великолепием цвета и богат-
ством форм, что также нашло отражение в армянских орнаментах. Рас-
тения имеют ясное символическое значение и часто изображались как в 
рамках ковров, так и в основном поле. Это дубовые листья, листья кле-
вера, вьющиеся растения, розы, маки и т.д. (рис. 15.1). 

Одним из важнейших символов человечества является дерево. Его 
корни уходят глубоко в землю, ствол часто использовался как главная 
опора в первобытных жилищах, по этой причине дерево обычно считали 
осью мира. Таким образом, форма дерева воспринималась как связую-
щий образ между небом и землей, а в его строении содержалось ярко 
выраженное символическое значение. Многообразная зависимость чело-
вечества от дерева как источника пищи, источника дров для обогрева 
жилища, строительных материалов, инструментов и т.д. привели непо-
средственно к концепции «Древа Жизни». Срок жизни дерева намного 
больше, чем человеческая жизнь, что невольно внушает чувство благо-
говения к дереву как к предку. Тема «Древа Жизни» часто встречается в 
орнаментах армянских ковров и в миниатюрах на страницах старинных 
армянских манускриптов27 (рис. 16.1, рис. 16.2). 

История мифологии, искусства и дизайна вообще показывает, что 
художники всегда считали человеческое тело самым совершенным в ие-
рархии существ, населяющих эту планету. В отличие от этой темы инте-
ресно отметить, что в мифологии ислама нет образной иллюстрации. Вот 
почему арабская письменность приобрела такое богатое декоративное 
разнообразие со словами Корана в письменной форме, постоянно слу-
жащими в качестве основы орнамента, известного как арабески. Исклю-
чениями являются ковры Персидской империи с реалистическими изо-
бражениями правителей, эпическими сценами и сценами охоты. Тема 
человека и его изображение получили широкое отображение в армянских 

26 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 1891, 26. 
27 Афанасьев 1983, 213-226. 
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коврах. Особенно часто эта тема присутствует в изображении двойствен-
ности мужского и женского начала, в райском саду, по обе стороны от «Дре-
ва Жизни», а также в повседневной жизни (рис. 17.1, рис. 17.2). 

Во всем ряду различных знаков-символов есть как симметричные, 
так и несимметричные. К симметричным орнаментам относятся изобра-
жения звезд на небе, и можно с уверенностью сказать, что на армянских 
коврах звезды являются самыми распространенными символами. Чело-
век познавал окружающее пространство, воспринимая себя находящим-
ся как обособленно, так и в его центре28. Восприятие тематической со-
ставляющей, вытекающей из совокупности многочисленных орнамен-
тов, органично представленных в ковре, исходит из восприятия челове-
ка и его видения. В подавляющем большинстве ковры имеют направле-
ние просмотра, исходя из орнаментальной тематики конкретного ковра,  
а также имеют технические начало и конец (начало и конец плетения), 
что в большинстве своем совпадает с тематической составляющей, ото-
бражающей динамичное развитие темы или мифологической истории в 
конкретном экспонате. На большинство ковров необходимо смотреть с 
конкретного места, то есть если ковер имеет четыре стороны, то направ-
лением просмотра является одна сторона. Фактически, воспринимать 
картину ковра необходимо исходя из выбранного направления, в зави-
симости от того, смотрит ли зритель наверх, в небо, или сверху вниз, на 
землю, или на происходящее вокруг. Изредка встречаются ковры, где 
техническая и тематическая составляющие не совпадают, причина этого 
заключается в том, что конкретный ткач (по всей вероятности, не имею-
щий достаточного опыта), начиная работу, неверно вывесил перед собой 
рисунок-прототип. Обычно ткачам предоставлялись рисунки орнаментов 
на бумаге, разлинованной в мелкую сетку, где и был отображен проект 
ковра посредством точек, поэтому ковры можно назвать протоизобра-
жениями, созданными посредством «пикселей», что является конструк-
тивным, математическим решением данной задачи. Иногда встречаются 
ковры, где динамика тематической составляющей имеет симметричное 
решение, то есть направление просмотра в таких коврах не имеет значе-
ния, при этом не имеет значения и то, как их вывешивать (нет разницы 
между «верхом» и «низом» ковра) и с какой стороны на них смотреть. В 
таких коврах изображается образ Божественного, и само восприятие 

28 Frutiger 1989, 31-42. 
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мира интерпретируется, как Бог пребывает везде и во всем, и все миро-
здание вращается вокруг Него, поэтому и не должно быть объекта или 
субъекта относительно кого-то или чего-то, что можно воспринимать в 
земных категориях. Применяя этот прием в дизайне таких ковров, люди 
пытались ориентироваться между земной поверхностью, относительно 
которой воспринимались небесные тела, и разделяли пространство на 
части, выставляя все эти объекты как относительно друг друга, так и по 
отдельности (рис. 18.1, 18.2). 

Этот опыт привел человечество к его сознательному выбору, выра-
женному посредством знака равностороннего креста, оказавшему чело-
вечеству элементарную помощь в ориентировании, позволяющему раз-
личать верх-низ, влево-вправо. Именно признание этого символа приве-
ло к пониманию пространства, которое стало основой всех мыслитель-
ных процессов. Различные модификации этого элементарного символа 
креста свидетельствуют о первичной диаграмме, на которую опирается 
большинство последующих восприятий и идей. Основой создания ком-
паса также является крест – Север-Юг, Запад-Восток. В этом символе 
заключены мифологические и умозрительные представления о происхо-
ждении мира, возникающие при возникновении и развитии цивилиза-
ции. Каждый народ разработал выразительные символические изобра-
жения, поясняющие и обучающие, но чаще медитативного характера, 
демонстрирующие свою веру в источник всей жизни в соответствии со 
своими собственными конкретными идеями, следуя из представления 
горизонтальной или вертикальной фундаментальной концепции про-
странства и космоса (рис. 19.1, рис. 19.2). 

Равносторонний крест, безусловно, является наиболее часто исполь-
зуемым элементарным символом во всем мире, объединяющим активное 
и пассивное начала в дуалистической связи. Графическая ассоциация с 
крестом как с инструментом казни и сходство его очертаний с человече-
ским обликом сделали его символом христианской веры. Из-за своей 
симметричной формы и четырех отдельно отстоящих концов символ 
креста вызывает ассоциации с прямыми лучами, уходящими в бесконеч-
ность. Между тем обычный прямой крест является выражением всего 
того, что статично и прочно закреплено, крест со сломанными лучами, 
выходящими из его центра, выражает движение и вращение. Фактиче-
ски, крест, отображающий пространство, которое находится в непре-
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рывном вращении, в масштабном понимании стал свастикой или вра-
щающимся крестом. В Армении символ свастики, который называют 
«аревахач» и «керхач», что дословно означает «солнце-крест» и «изогну-
тый крест», можно проследить до отдаленных языческих времен. А 
Солнце, также являясь звездой, вращается вокруг себя, и все планеты 
солнечной системы вращаются вокруг Солнца. Таким образом, в вос-
приятии человека формируется убеждение, что все и вся вращаются во-
круг определенного центра. Фактически, свастика является образом вра-
щающегося небесного тела29. Позже символ свастики появляется на сте-
нах древних армянских церквей и монастырей, в старинных манускрип-
тах, и очень часто он используется в качестве орнамента в армянских 
коврах, причем на одном и том же ковре этот символ может изображать-
ся с концами, загнутыми как вправо, так и влево. Это не случайная при-
хоть мастера, создавшего ковер, а прием, позволяющий показать всю ком-
позицию ковра не в одной плоскости, но в многомерном пространстве.  

Солнце и звезды с созвездиями, чей «путь» можно было проследить 
на небосводе, часто изображались на коврах в динамике прохождения 
этого «пути», т.е. на одном и том же ковре можно проследить динамику 
смены дня и ночи. Движение звезд и смену дня и ночи изображали в 
виде повторяющихся орнаментов со сменой цвета фона ковра от светло-
го к синему и наоборот (рис. 21.1). 

 Следует отметить, что в армянских коврах орнаментальная тематика 
имеет динамическое и статическое развитие, при этом превалируют ков-
ры, где орнаменты символизируют динамику космических либо природ-
ных явлений за какой-то отрезок времени. Возможно, это происходило 
потому, что в древности люди не могли до конца понять концепцию 
универсального хода времени, и жили от одного значимого момента к 

29 Ковалева 2010, 70-71. Изображения двух и более свастик на одном ковре, с концами, направ-
ленными вправо и влево, дают возможность понять, что на самом деле орнаменты ковра обознача-
ют не одну плоскость, а находятся в космическом пространстве, где становятся зеркальным отобра-
жением. Восприятие человеком левой или правой стороны происходит относительно него, а верхней 
или нижней - относительно Земли. Если воспринимать стороны масштабно и абстрагированно, то 
многое становится понятным. Использование фашистами свастики как своего основного символа 
объясняется тем, что германский нацизм был тесно связан с оккультными теориями, и изначально 
зная, что свастика подразумевает вращающуюся бесконечность, данный символ их идеологи интер-
претировали как мельницу рода человеческого, которая должна перемолоть весь мир, благодаря 
чему человечество «очистится» путем страданий и «отсева», а арийцы, с которыми они себя отожде-
ствляли, будут им править. Фактически, произошла подмена ценностей, что мы наблюдаем и в на-
ши времена (рисунок 20: рис. 20.1, рис. 20.2). 
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другому в постоянном ожидании обновления. Эта надежда выражалась в 
создании культов солнца, звезд, луны, ведущих к появлению множества 
символических изображений небесных тел. Изображения звезд в армян-
ских коврах многообразны, многогранны и динамичны. Это может быть 
просто стилизованное изображение многоконечной звезды, а также 
квадрат, ромб или многоугольник, окруженные изогнутыми линиями, 
символизирующими лучи, причем изгибы «лучей» обычно направлены в 
разные стороны. Такие изображения, как правило, симметричны, нали-
чие изогнутых линий вызывает у зрителя ощущение динамики мерца-
ния, сияния и вращения (рис. 22.1, рис. 22.2). 

Важно отметить, что если в искусстве академической живописи изо-
бражается красота момента, равно как и в фотографии, то в искусстве 
ковроделия акцентируется развитие сюжета в динамике. 

Следует также сказать о коврах, в центральном поле которых орна-
менты полностью отсутствуют или сведены к минимуму, кроме как в 
стилизованном обрамлении экспоната. Поле ковра бывает окрашено ли-
бо в различные оттенки синего цвета, либо в оттенки красного, без ка-
ких-либо орнаментов, что подразумевает библейскую историю седьмого 
дня создания Земли. Отсутствие орнаментов в таких коврах говорит о 
восприятии этого дня как спокойствия и отдохновения от трудов и тревог. А 
синий и красный цвета символизируют ночь и день (рис. 23.1). 
 

Заключение 
Армения является одним из древнейших центров ковроделия. Изна-

чально ковры являлись средством популяризации и сохранения протосим-
волизма. Помимо этого посредством ковров этот сегмента культуры переда-
вался последующим поколениям. Протосимволизм – это общечеловеческие 
орнаменты, которые идентичны у всех древних народов. Можно увидеть 
схожие орнаменты у коренных жителей Америки, арабов, славян, индийцев, 
китайцев, скандинавов, народов Средней Азии, Персии и, конечно же, у ар-
мян. Общая картина орнаментальной стилистики в конкретных экспонатах 
старинных армянских ковров выражается в целостной картине ковра, вос-
произведенной в гармоничной совокупности различных орнаментов. В ар-
мянских коврах отображены четыре отдельных концептуальных направле-
ния: религиозная тематика, мифология, природные явления и окружающая 
среда в ее различных проявлениях. Орнаментика армянских ковров имеет 
статическое и динамическое развитие. До ХХ века искусство ковроделия 
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являлось каноническим, но с начала ХХ века оно перешло в более свобод-
ные интерпретации, вследствие чего орнаментальная стилистика и цветовая 
композиция ковров стали постепенно отходить от канонических принципов.  

Можно с уверенностью сказать, что в армянских коврах представлен 
самый широкий спектр орнаментальной стилистики. Это дает нам право ут-
верждать, что армяне, наряду с другими древними народами, являлись хра-
нителями, носителями и распространителями общечеловеческих ценностей в 
искусстве ковроделия. 
 

P.S. 
Научный интерес к коврам в Европе, как к свидетельствам истории 

и культурного наследия того или иного народа, возник во второй поло-
вине ХIХ века. Важно понимать, что на протяжении этого периода Арме-
нии как самостоятельного политического образования не существовало. 
Она была разделена на три большие империи: Османскую, Персидскую и 
Российскую. В то время как армяне продолжали производить высокока-
чественные тканые изделия, они делали это под пятой той или иной им-
перии. По этой причине армянский вклад в искусство ковроткачества 
почти не упоминался в западной литературе. Ковры, произведенные ар-
мянами, часто представлялись персидскими, турецкими, восточными или 
кавказскими. Само понятие «персидский ковер» или «турецкий ковер» 
является имперским, географическим и коммерческим, так как Персия и 
османская Турция были империями, включающими в себя множество 
наций и народностей, каждая из которых имела свою собственную куль-
туру ковроделия. С тем же успехом можно использовать название «рос-
сийский ковер». Армянские ковры – это ковры, сотканные армянами как 
нацией, хотя и в различных географических местностях, что обуславли-
вает особенности цветовой гаммы, определенной орнаментальной стили-
стики, а также технические характеристики (плотность на один квадрат-
ный дециметр, количество поперечных нитей, тип узла и т.п). Персид-
ский ковер может быть армянским, курдским, талышским, лезгинским, 
белуджийским, бахтиярским и, конечно же, сотканным персами как на-
цией. Это же относится и к османской Турции, население которой на-
считывало множество различных наций и народностей, каждая из кото-
рых имеет собственную стилистику в ковроткачестве. 

Известный немецкий искусствовед Фолькмар Ганцхорн в своей 
фундаментальной монографии о восточных коврах детально рассматри-
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вает историю их происхождения и развития. Тщательно изучив богатый 
историко-библиографический материал и проведя серьезный сравни-
тельный анализ древнейших ковров, хранящихся в различных музеях 
мира и частных коллекциях, Ганцхорн пришел к выводу, что все орна-
ментальные узоры и композиционные мотивы восточных ковров восхо-
дят к армянским культурным истокам. Автор подробно раскрывает осо-
бенности идейно-художественного своеобразия армянских ковров. Он 
пишет: «Проникновение азиатских кочевников в Западную Азию, их аг-
рессия и последующее завоевание Армении и восточной части Визан-
тийской империи в XI и XII веках вызвало миграционное движение имен-
но армянского населения, которое не только изменило структуру населе-
ния в Малой Азии, но и оставило после себя армянский след почти во 
всех средиземноморских и прилегающих к региону странах. Все терри-
тории, где ткались ковры, имели армянское население. Мы должны при-
нимать в расчет производство ковров даже в тех областях Европы, для 
которых это соответствие нельзя уверенно подтвердить». Ганцхорн ука-
зывает на то, что даже немногие сохранившиеся европейские плетеные 
ковры датируются именно временем притока армянского населения, и 
высказывает предположение, что производство гобеленов во Франции и 
бургундских Нидерландах, возможно, также объясняется браками выс-
шей знати из Анжу и Бургундии со знатными армянками30. 

Искусствовед отмечает специфику армянских ковров, в которых 
присутствует стремление к множеству вариаций в красках, стремление к 
вариациям символа креста, который является центральным мотивом и 
представлен, как «звездный», «солнечный» и «световой» кресты. Резю-
мируя свое исследование, Фолькмар Ганцхорн отмечает, что восточный 
ковер является величайшим вкладом армянского искусства в историю 
всего мирового искусства. И это, как утверждает автор, должно получить 
признание, что было бы некой справедливой компенсацией для армян 
как нации, которая за свою более чем 2000-летнюю историю пострадала 
больше, чем какая-либо другая нация, из-за своего геополитического 
положения между Востоком и Западом, вследствие чего пережила мно-
гочисленные вторжения, неоднократно порабощалась, угнеталась и ли-
шалась авторских прав на свое национальное искусство, которое позже 
было мошеннически приписано завоевателям. «Сокровищница узоров 

30 Gantzhorn 1990, Gantzhorn 1998.  
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восточных ковров является частью армянской идентичности и должна 
пониматься как таковая», – заключает немецкий искусствовед31. 

Необходимо затронуть ангажированное приписывание данного сег-
мента армянской культуры к искусственно созданному азербайджанскому 
народу, которое плавно происходило на протяжении 20-го века. Азер-
байджан представляется мини-империей, на территории которой внезап-
но оказались десятки коренных наций и народностей, проживающих там 
с древних времен и насильственно переименованных в «азербайджан-
цев». Данный термин был придуман исходя из геополитической состав-
ляющей того времени с прицелом на одноименную персидскую провин-
цию, чтобы всегда как «Дамоклов меч» висеть над территориальной це-
лостностью Ирана, что мы и наблюдаем в нынешнее время, когда идео-
логи этого государства называют себя Северным Азербайджаном, а пер-
сидскую провинцию – Южным. Захват культурного сегмента Азербай-
джану необходим, ибо это новое государство с новообразованной наци-
ей, а для нации необходимо наличие культуры, что они всячески пыта-
ются сделать, приписывая и присваивая себе чужое культурное насле-
дие, не жалея на это средств. Здесь остается лишь сожалеть о том, что 
некоторые «искусствоведы», отрицая общеизвестную историю и зани-
маясь откровенной фальсификаций, конечно же получая за это матери-
альные блага, выдают ложь за действительность. 

Итак, понятие «азербайджанский ковер» до второй четверти ХХ века 
невозможно встретить ни в одном рукописном или печатном изданиях. 
Вся псевдонаучная история азербайджанского искусства ковроделия ру-
шится уже на основе только этого аргумента… 

Если бы азербайджанцы действительно издавна занимались ковро-
ткачеством, то существовало бы хоть какое-нибудь упоминание об этом 
до указанного времени. Что интересно, в 1952-ом году в Москве были 
изданы два каталога под спецредакцией главного составителя  азер-
байджанца А.А. Ахмедова «Ковры Армянской ССР» и «Ковры Азербай-
джанской ССР», где в основном были представлены копии древних ар-
мянских ковров, производимых в советское время. При этом, в издании 
«Ковры Армянской ССР» из девяти типов ковров два носят названия 
«Ереван» и «Иджеван» (их дизайн был сделан советскими художниками), 
а семь типов ковров представлены как копии древних армянских ков-

31 Gantzhorn 1998. 
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ров, с искусственно привязанными к ним тюркскими наименованиями. 
Подлог здесь очевиден.  

Исходя из ангажированности данных изданий, не хочется цитиро-
вать и приводить их в виде ссылок. Достаточно взглянуть на первые 
абзацы предисловий данных каталогов, что лишний раз доказывает за-
ранее обдуманный, экспансионистский настрой.  

Академическое понятие «азербайджанский ковер», изданием одно-
именного каталога, ввел в обиход в 1961-ом году азербайджанский ков-
ровед Лятиф Керимов, который, как есть основания полагать, был обу-
чен данному сегменту культуры в Ереване32. Фактически происходила 
поэтапная и хорошо продуманная экспансия рассматриваемого сегмента 
армянской культуры политическим руководством Азербайджанской Со-
ветской Республики, и можно с уверенностью констатировать, что старт 
данной работы азербайджанскими идеологами был дан в начале 50-х го-
дов ХХ века. 

 Известный факт, что Л. Керимов лично скупал в Советской Арме-
нии старинные ковры у армянского населения и увозил в Азербайджан. 
Редко можно встретить армянские семьи в Арцахе, Гардмане, Лори, Сю-
нике, Тавуше, Иджеване, на территории Грузии в районе Ахалкалаки, а 
также на исторических армянских территориях с компактным прожива-
нием армян, насильственно включенных в состав Азербайджана, к кото-
рым не наведывались бы азербайджанские эмиссары с предложением 
купить старинные ковры или обменять их на новые фабричные. Все эти 
ковры перевозили в Азербайджан и включали в списки «азербайджан-
ского культурного наследия». 

Лорен Арнольд, американский историк искусства и автор книги 
“Princely Giftsand Papal Treasure” (Княжеские дары и папские сокрови-
ща), говорит, что «более пятисот лет назад армянские ковры были хо-
рошо известны, ценились и почитались на христианском Западе, задол-
го до того, как появился азербайджанский народ»33. 

Азербайджан присваивает себе армянскую традицию ковроткачест-
ва, объявляя ее частью своего культурного наследия, полностью отрицая 
какую-либо историческую роль армян в богатой истории искусства ре-
гиона и называя карабахские ковры одной из своих основных школ ков-

32 Керимов 1961. 
33 Lauren 1999. 
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роткачества. Нередко можно услышать утверждения официальных  
азербайджанских лиц, что армянских ковров не существует, и что орна-
ментика армянских ковров является ничем иным, как заимствованными 
азербайджанскими узорами или что армяне научились ковроткачеству у 
азербайджанцев. Хотя подобные заявления вопиюще абсурдны, это всего 
лишь часть более масштабных нарративов о стирании, уничтожении и 
присваивании армянского наследия, в которых участвовал Азербайджан. 

Ученый, этнограф и эксперт по армянским коврам, кандидат исто-
рических наук Ашхундж Погосян, автор множества статей об исследова-
ниях в этой области, тщательно задокументировал историю производст-
ва армянских ковров34. Он пишет, что среди центров ковроткачества ис-
торической Армении Арцах (Карабах) имеет особое значение из-за раз-
нообразия типов ковров, производившихся на его территории, которые 
обладали превосходными особенностями и цветовыми оттенками. А. По-
госян приводит многочисленные и разнообразные свидетельства – ар-
хеологические, письменные, изобразительные и устные в пользу преоб-
ладания культуры армянского ковроткачества в Карабахе, среди которых 
три из старейших сохранившихся армянских ковра с надписями и датами:  

• Ерахоранский молитвенный коврик (1512 г.), который выставлял-
ся в Музее прикладного искусства в Вене;  

• «Гохар» или «Гухар» (1699-1700 гг.), в настоящее время принад-
лежащий частному коллекционеру в США, но ранее хранившийся в Му-
зее Виктории и Альберта в Лондоне; 

• ковер, сотканный для католикоса Нерсеса VI (1731 г.), хранящий-
ся в соборе Святого Иакова в Иерусалиме.  

Все они были произведены в Арцахе (Карабахе). Ученый отмечает, 
что кочевникам, освоившим чужие территории, было необходимо каким-
то образом создать некую культурную ширму путем присвоения культур 
других народов. Кочевой образ жизни практически не позволяет зани-
маться ремеслами, тем более ковроткачеством. Ковроткачество, по своей 
сути, является прерогативой оседлых народов. А тюркские племена, 
прибывшие на территории современного Азербайджана, вели именно 
кочевой образ жизни до конца XIX века. Однако путем грабежей у ко-
чевников оказалось огромное количество ковров. Автохтонные оседлые 
мусульманские народы, проживающие на этой территории, – лезгины, 

34 Погосян 2003. 
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таты, талыши тоже занимались ковроткачеством. В татских селениях 
Зейва, Чичи, Килвар создавались высококачественные ковры. Но сегодня 
сотканные татами ковры также представляются миру как азербайджан-
ские. В сфере коврового искусства Азербайджан ведет против Армении 
настоящую войну. Идет агитация так называемых «азербайджанских» 
ковров, издаются книги и альбомы. При этом азербайджанские специа-
листы заявляют, что ковры всех регионов Армении являются азербай-
джанскими. В Азербайджане созданы многочисленные исследователь-
ские центры и сети музеев ковра. Сотни азербайджанских специалистов 
разного калибра «ведут огонь» по позициям тысячелетнего культурного 
наследия наших предков35.  

Вопиющим фактом плагиата явилось включение «традиционного 
искусства «азербайджанского ковроткачества» в репрезентативный спи-
сок нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Эта организация, 
которая, согласно своему уставу, призвана «содействовать сохранению 
культурного наследия и защищать равное достоинство всех культур», 
разместила объявление с сопроводительным видео, подготовленным 
Министерством культуры и туризма Азербайджана, в котором карабах-
ские ковры указаны как азербайджанские. Ни в видео, ни в надписи 
ЮНЕСКО не упоминается о существовании армянских ковров Карабаха. 
Это обусловлено структурой бюджета ЮНЕСКО, который формируется 
из финансовых вложений различных государств, значительная часть ко-
торого пополняется азербайджанским правительством и фондом Гейдара 
Алиева, руководителем которого является супруга нынешнего президен-
та Азербайджана. 

Многочисленные исследования армянских и зарубежных ученых 
лишний раз подтверждают тот факт, что орнаменты практически иден-
тичны у всех древних народов и относятся к общечеловеческой прото-
культуре. Идентичные орнаменты можно встретить у народов Индии, 
Китая, у коренных народов Северной и Южной Америки, арабов, славян, 
скандинавских народов, народов Средней Азии, Персии и конечно же у 
армян. Фактически, орнаментальная стилистика культуры ковроделия 
является общечеловеческим достоянием.  

Можно с уверенностью сказать, что в армянских коврах представлен 
самый широкий спектр орнаментальной стилистики. Это дает нам право 

35 Poghosyan, Abrahamian and Sweezy 2001, 150-161. 
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утверждать, что армяне, наряду с другими древними народами, являлись 
хранителями, носителями и распространителями общечеловеческих цен-
ностей в искусстве ковроделия. 
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առաջ գորգերը որպես նախասիմվոլիզմի հանրահռչակման և պահպանման միջոց 
էին: Գորգերը եղել են դեկորատիվ սիմվոլիզմի հանրահռչակման և պահպանման, 
ինչպես նաև մշակույթի այս հատվածի հետագա սերունդներին փոխանցելու ուղի-
ներից մեկը։ Նախախորհրդանիշները համընդհանուր մարդկային զարդանախշեր 
են, որոնք հանդիպում են բոլոր հին ժողովուրդների մոտ: Նմանատիպ զարդա-
նախշեր կարելի է տեսնել Ամերիկայի բնիկ ժողովուրդների, արաբների, սլավոնների, 
հնդիկների, չինացիների, սկանդինավների, Կենտրոնական Ասիայի, Պարսկաստանի 
ժողովուրդների և, իհարկե, հայերի շրջանում։ Հին հայկական գորգերի կոնկրետ 
ցուցանմուշներում դեկորատիվ ոճի ընդհանուր պատկերն արտահայտվում է տար-
բեր զարդանախշերի ներդաշնակ համադրությամբ։ Հայկական գորգերում ցու-
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ցադրված են չորս առանձին հայեցակարգային ուղղություններ՝ առասպելաբանութ-
յուն, կրոնական թեմաներ, բնական երևույթներ և շրջակա միջավայր՝ տարբեր  
դրսևորումներով:  

Դեկորատիվ թեմաները, որոնք ներկայացված են հայկական գորգերում, ունեն 
ստատիկ և դինամիկ զարգացում։ Մինչև XX դարը գորգագործության արվեստը 
կանոնական էր, սակայն XX դարի սկզբից այն անցել է ավելի ազատ մեկնա-
բանությունների, որի հետևանքով գորգերի դեկորատիվ ոճն ու գունային կոմպո-
զիցիան աստիճանաբար սկսել են շեղվել կանոնական սկզբունքներից։ 

Կարելի է վստահորեն ասել, որ հայկական գորգերում ներկայացված է զար-
դանախշերի դեկորատիվ ոճերի ամենալայն շերտը։ Սա մեզ իրավունք է տալիս 
պնդելու, որ համամարդկային արժեքները, որոնք արտացոլված են հայկական 
գորգերի զարդանախշերում, իրենց ծագումն են ունեցել նաև Հին Հայաստանում, 
որտեղ դրանք խնամքով պահվել, տարածվել և փոխանցվել են դարերի ընթացքում։ 

Բանալի բառեր՝ հայկական գորգ, սիմվոլիզմ, նախասիմվոլիզմ, զարդանախշ, 
դիցաբանություն, ազգային ժառանգություն, գունային կոմպոզիցիա: 

 
КОНЦЕПТУАЛИЗМ В СИМВОЛИКЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ 

АРМЯНСКИХ КОВРОВ 
 

 Вардан Асцатрян  
 

Резюме 
 

Армения является одним из древнейших центров ковроделия. Изна-
чально ковры являлись средством популяризации и сохранения протосим-
волизма. Помимо этого посредством ковров данный сегмент культуры пе-
редавался последующим поколениям. Протосимволизм – это общечеловече-
ские орнаменты, которые идентичны у всех древних народов. Можно уви-
деть схожие орнаменты у коренных жителей Америки, арабов, славян, ин-
дийцев, китайцев, скандинавов, народов Средней Азии, Персии и, конечно 
же, у армян. Общая картина орнаментальной стилистики в конкретных экс-
понатах старинных армянских ковров выражается в целостной картине ков-
ра, воспроизведенной в гармоничной совокупности различных орнаментов. 
В армянских коврах отображены четыре отдельных концептуальных направ-
ления: религиозная тематика, мифология, природные явления и окружаю-
щая среда в ее различных проявлениях. Орнаментика армянских ковров 
имеет статическое и динамическое развитие. До ХХ века искусство ковро-
делия являлось каноническим, но с начала ХХ века оно перешло в более 
свободные интерпретации, вследствие чего орнаментальная стилистика и 
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цветовая композиция ковров стали постепенно отходить от канонических 
принципов.  

Можно с уверенностью сказать, что в армянских коврах представлен 
самый широкий спектр орнаментальной стилистики. Это дает нам право ут-
верждать, что армяне, наряду с другими древними народами, являлись хра-
нителями, носителями и распространителями общечеловеческих ценностей в 
искусстве ковроделия. 

Ключевые слова – армянский ковер, символизм, протосимволизм, ор-
намент, мифология, национальное наследие, цветовая композиция. 

 
CONCEPTUALISM IN THE SYMBOLISM OF ORNAMENTAL STYLE OF ARMENIAN 

CARPETS 
 

Vardan Astsatryan 
 

Abstract  
 

Armenia is one of the oldest centers of carpet weaving. Initially, carpets were a me-
thod of popularizing and preserving proto-symbolism, as well as the transmission of this 
segment of culture to subsequent generations. Proto-symbols are universal human or-
naments which are found by all ancient peoples. One can trace similar ornaments among 
the indigenous peoples of America, by Arabs, Slavs, Indians, Chinese, Scandinavian 
peoples, the peoples of Central Asia, Persia, and of course by the Armenians. The gen-
eral picture of the ornamental style in specific exhibits of ancient Armenian carpets is 
expressed in a holistic picture of the carpet, reproduced in a harmonious combination of 
various ornaments. The Armenian carpets are displayed in four separate conceptual di-
rections: religious themes, mythology, natural phenomena and the environment in its 
various manifestations. Ornamental themes presented in Armenian carpets have a static 
and dynamic development. Until the XX century, the art of carpet weaving was canonical, 
but from the beginning of the XX century the art of carpet weaving has moved into more 
free interpretations, as a result of which the ornamental style and color composition of 
carpets began to gradually deviate from the canonical principles. 

One thing is certain: the widest range of ornamental styles is represented in Arme-
nian carpets. This gives us the right to assert that the universal human values which are 
reflected in the ornamentation of Armenian carpets had their origins also in ancient Ar-
menia, where they were carefully stored, distributed and transmitted over the centuries. 

Key words – Armenian carpet, symbolism, proto-symbolism, ornament, mythology, 
national heritage, color composition. 
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Вступление 
Творчество Сергея Параджанова – уникальное явление в культуре 

ХХ века. Режиссер сумел реализовать себя в контексте различных куль-
тур и видов искусства, создав уникальные произведения, вдохновляю-
щие современных авторов по сей день. Вместе с тем, биография Сергея 
Параджанова неразрывно связана с его творческой деятельностью, и 
принципиально важным является рассмотрение и анализ влияния тю-
ремной и лагерной жизни на его творчество. В данной статье мы анали-
зируем тюремные письма режиссера, написанные с 1974 по 1977 годы 
из украинских лагерей строгого режима и опубликованные в книге  
«Сергей Параджанов. Письма из зоны»1, а также корпус изобразитель-
ных работ, созданных в этот же период. Лагерный опыт режиссера рас-
сматривается нами сквозь призму концепций Ролло Мэя и Виктора 
Франкла2, содержание писем исследуется с учетом специфики метода 
качественного анализа данных в гуманистических науках, изобразитель-
ные работы подвергнуты искусствоведческому анализу.  

В своих работах Ролло Мэй говорит о том, что творчество требует 
мужества от человека, его создающего, которое понимается не как от-
сутствие отчаянья, а как созидательная деятельность вопреки ему. Он 
также указывает на то, что мужество является неотъемлемой частью ста-
новления личности творца и ее полноценного бытия.  

Параджанов имел мужество преодолеть негативное влияние крайней 
степени несвободы, создавая произведения искусства. Здесь же мы мо-
жем говорить о «социальном мужестве» Параджанова, ибо он солидари-
зируется с солагерниками, передавая свой опыт художника и лежащее в 

1 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000.  
2 Франкл 2018, 240. 
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его основе мужество другим. Эта солидаризация позволяет превозмочь 
страх перед теми условиями жизни, в которых существует художник, и 
страх перед смертью, который и преодолевается посредством творчест-
ва: «Творчество – это мольба о бессмертии. Мы, люди, знаем, что долж-
ны умереть. Однако, что удивительно, мы защищаемся от смерти. Мы 
знаем, что должны найти в себе мужество и принять неизбежность смер-
ти, но мы осмеливаемся бунтовать и бороться с ней. Творчество появля-
ется в результате борьбы – оно рождается из бунта»3. 

Виктор Франкл – австрийский психиатр-психолог, прошедший через 
заключение в концентрационном лагере. По наблюдениям Франкла, 
шанс выжить в лагере при прочих равных получал не тот, кто отличался 
крепким здоровьем, а тот, кто имел смысл, ради которого стоило жить; 
именно стремление к смыслу помогает сохранить фундаментальную ос-
нову внутреннего мира человека-свободу воли. 

 
Метод исследования 
Выбор метода качественного анализа данных обусловлен тем, что, 

наряду с высокой степенью разработанности и валидности, он представ-
ляет собой область гуманитарного знания, где поднимаются важнейшие 
вопросы экзистенциального порядка – порядка бытия человека в мире4. 
Под качественным исследованием понимается «комплексное исследова-
ние, основанное на полевой форме работы, предполагающее сбор бога-
тых описаний феномена, обработку их с помощью специальных проце-
дур анализа текста и интерпретацию с учетом широкого социокультурно-
го контекста, с опорой на точку зрения исследуемых людей и рефлексию 
самого исследователя»5. Здесь также стоит подчеркнуть, что качествен-
ным анализом текстового массива писем Сергея Параджанова дополняется 
искусствоведческий анализ изобразительных работ данного периода. 
Мы ставим перед собой цель рассмотреть эволюцию картины мира в 
творчестве Сергея Параджанова, уделяя внимание: а) социально-куль-
турному контексту, в рамках которого протекало творчество режиссера; 
б) изучению научных и публицистических работ, а также биографиче-
ских, автобиографических, архивных и документальных свидетельств 

3 Мэй 2012, 11. 
4 Подробные описание и обоснование выбора данного метода исследования приведены автором 

статьи в других публикациях. Ср. также Журавлева 2015,80-88, Журавлева, Зырянова 2015, 302-307. 
5 Улановский 2008, 131. 
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жизни Параджанова; в) специфике творческого видения режиссера на 
каждом из этапов творчества. Анализируемые нами письма были разде-
лены на две подгруппы по адресатам: в первую группу вошли письма, 
написанные сестре Рузанне, бывшей жене Светлане Щербатюк и сыну 
Сурену, во вторую-письма коллегам и друзьям. Далее мы обобщили по-
лученные результаты и проанализировали сущностные особенности 
творческой деятельности режиссера. 

 
Письма из зоны 
Сергея Параджанова арестовали 17 декабря 1973 года, в ожидании 

суда он провел четыре месяца в киевской Лукьяновской тюрьме. 25 ап-
реля 1974 года на заседании суда судебная коллегия по уголовным делам 
Киевского областного суда приговорила: «Признать виновным Параджа-
нова С.И. по ч. I и ч. II ст. 122 и ст. 211 УК УССР и определить ему нака-
зание: <…> пять лет лишения свободы в исправительно-трудовой коло-
нии строгого режима»6. 

В начале своего тюремного заключения в одном из писем Параджа-
нов уже четко осознает свою задачу: «С произошедшим я знаю, что не-
возможно мое возвращение в искусство, если я не раздвину границы 
возможного»7.  

1 июля 1974 года режиссер был отправлен в лагерь строгого режима 
близ села Губник, где пробыл до апреля 1975 года: «Вероятно, если бы 
меня освободили, то боль, которую ощущал я на протяжении 430 дней, 
я мог бы только выразить в стоне, пролежав плашмя то же количество 
дней»8. Губник был только первым этапом тюремного пути Сергея Ио-
сифовича, впоследствии заключенному Параджанову придется пройти 
еще через две зоны-Стрижавка и Перевальск, а в общей сложности, 
вместе с киевской тюрьмой, в этот срок их было четыре. Здоровье ре-
жиссера было подорвано: «Откуда у меня могло быть прогнившее лег-
кое? Приехал какой-то человек из Ворошиловграда и взял у меня руку-он 
мне пожал руку, комиссия какая-то, начальство, и это вызвало недоволь-
ство у воров. Они подумали, что я подставная утка, которая что-то пи-
шет о жизни зеков, и решили мне отомстить. Я был на территории, и ее 
залили водой, цех-60 сантиметров была глубина воды и примерно 300-

6 Сергей Параджанов: Изоляция 2018, 27-32. 
7 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 17. 
8 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 40-43. 
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400 квадратных метров цех. Я должен был ведрами за ночь вычерпать 
всю эту воду, чтобы не сорвать рабочий день. Я начал вытаскивать эту 
воду и выливать у дверей, холод, мороз, я в воде, голые ноги, мокрые 
сапоги. Вода замерзает, потом ее надо было ломом ломать, выкидывать 
лед»9. Позже этот случай, переработанный Параджановым, станет осно-
вой сценария «Лебединое озеро. Зона».  

В тюремных письмах Параджанов упоминает работы, созданные им 
в этот период, дает им оценку, а также дает профессиональную оценку 
работам коллег в письмах к семье и в большей мере в письмах к друзь-
ям: «Лагерное творчество сродни жажде жизни, оно помогало сохранить 
то, что тоталитарная система старательно истребляла в личности: инди-
видуальность, духовность, противостояние диктату»10. В своей работе 
доктор исторических наук Эльза-Баир Гучинова11 сравнивает работы тю-
ремного периода Сергея Параджанова с работами японского художника 
Кадзуки Ясуо, прошедшего сибирский политический лагерь строгого ре-
жима и переосмыслившего этот жизненный этап в изобразительной 
форме, вычленяя схожие художественные образы в том числе. Согласно 
работе Гучиновой, оба они – и Параджанов, более тяготевший к мифиче-
ским сюжетам в своих работах, и Ясуо, более склонный к сюжетам экзи-
стенциальным, – обращались к теме внутренней свободы личности в ус-
ловиях внешней несвободы лагеря. 

 
Искусствоведческий анализ изобразительных работ 
Работы тюремного периода творчества Сергея Параджанова мы 

разделяем на несколько подгрупп согласно их смысловой составляющей 
и специфике содержащихся в них образов. 

Первая подгруппа работ построена на обращении художника к клас-
сическим универсальным сюжетам и сюжетным конструкциям, фигурам 
и архетипам, переосмысляемым сквозь призму рефлексии художника на 
реалии внешнего мира. Герои этих работ словно оказываются в заклю-
чении вместе с Параджановым, выглядят как негатив самих себя, смы-
словые дихотомии, содержащиеся в них, меняются местами. Мы погру-
жаемся в другой, загробный мир, где встречаем тени тех, которых знали 

9 Сергей Параджанов. Партитура Христа до мажор 1994. 
10 Творчество и быт ГУЛАГ-а 1998, 14. 
11 Гучинова 2019, 78-99. 
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прежде: «Вчера меня провели по двору, где цветут петушки. Это цветы, 
похожие на тебя. Они бывают лиловые, сиреневые, а тут они желтые-
похожие на негатив»12. В письмах Параджанов характеризует свои пере-
живания в обзоре, построенном на столкновении двух противоположно-
стей, их противопоставление друг другу и в то же время их вечное сосу-
ществование в некоем нерушимом порядке. Режиссер говорит о том, что 
выражает собственные чувства и переживания через работы, которые 
для него очень важно сохранить, в этом подчас он видит единственный 
смысл своего существования: «Создал серию открыток – «Свет и тень». 
Постараюсь выслать13. <…> Я послал тебе коллажи, т.к. ничего не мог 
тебе подарить, т.к. нахожусь в строгих условиях. Внимательно рассмотри 
коллажи – в них я выразил все то, что я к тебе чувствую. Серия называ-
ется «Свет и тень». Береги их»14. 

Художник обращается к христианской тематике, вместе с тем даже в 
заключении оставаясь частью творческой орбиты мировой интеллиген-
ции: осмыслению трагической гибели Пьера Паоло Пазолини посвящена 
серия миниатюр «Евангелие по Пазолини», большинство из которых вы-
полнены шариковой ручкой, не оставляя художнику права на ошибку или 
исправление. это серия небольших графических рисунков, составляю-
щих единую композицию. Примечателен тот факт, что в процессе соз-
дания работа носила название «Притчи на тему “Пазолини + Я”»15, окон-
чательный вариант работы описан автором также в одном из тюремных 
писем. Композиционно миниатюры выстроены в единый ансамбль таким 
образом, что повторяют принцип, заложенный в житийных иконах с ис-
пользованием клейм, т.е. в центе работы помещается изображение Спа-
сителя, а вокруг него самостоятельные отдельные эпизоды (клейма) из 
его жизни. Эта работа есть уникальное свидетельство взаимосвязи двух 
мастеров. Параджанов «пересобирает» эпизоды мозаики «Евангелия от 
Матфея», создавая свое произведение, как если бы сам создавал это 
произведение Пазолини, возвращая его таким образом из небытия. 

Ко второй подгруппе относятся работы, в которых автор переос-
мысливает лагерный быт, изменение в самоидентификации личности, то 
воздействие, которое оказывает на него внешняя действительность. В 

12 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 18.  
13 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 29.  
14 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 33.  
15 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 318.  
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данных работах анализируется тема телесности, обнаженности человека 
перед исполнительной машиной, беззащитность. Тело человека не при-
надлежало ему самому, оно служило системе, выполняя бессмысленную 
работу, лишенную радости и удовольствия. Воздействия внешней среды 
актуализировали темные стороны человеческой натуры; поражали жес-
токость, отчуждение. Рассказывая о среде, в которой он оказался, ре-
жиссер сравнивал ее с известным триптихом Иеронима Босха «Страш-
ный суд» (1504): «В лагере 1000 человек разных судеб и ужасов. Всё 
это похоже на Босха. Всмотрись в химер и в ады. Страшно»16. С одной 
стороны, человек обезличен в рамках карательной системы, но с другой 
– быт лагеря может быть переработан и обрести новое звучание, как это 
происходит в работе «Музыка». Параджанову чрезвычайно сложно было 
найти общий язык с заключенными: «Я смешон, не умею материться и 
нет наколок»17; «я окружен уголовными типами с 12-15 судимостями. Убийцы, 
воры, валютчики. Ты даже не знаешь, что это такое <...> Я из мира ак-
трис и удач, надо издеваться, не доверять, завидовать»18. Несмотря на 
это, художник старался найти красоту даже в невыносимо трудных для 
себя условиях. Это стремление отражено во всех работах, созданных во 
время тюремного заключения, есть оно и в рисунке «Музыка». Здесь мы 
видим двоих заключенных (находящихся, судя по внешнему виду, в при-
вилегированном положении) около заграждения, на рядах проволоки ко-
торого «колючки» выстроены подобно нотам на нотном стане. Большинст-
во работ данной группы выполнены в технике рисунка шариковыми 
ручками или карандашами, в которых прослеживаются обилие штрихов-
ки, повторяющиеся мотивы колючей проволоки и сцен лагерного быта.  

Зона трансформирует человека, лишает его социальных надстроек и 
являет миру таким, каков он есть, беззащитным от ее пагубного воздей-
ствия. Параджанов уделял огромное внимание архитектонике простран-
ства, окружавшего его; это также нашло свое отражение в работах вто-
рой подгруппы, в которых переосмысляется пространство Зоны, рас-
черчивая его диагоналями колючей проволоки, акцентируя вышками и 
донбасскими терриконами.  

Режиссер обращается к теме места человека в пенитенциарной сис-
теме не только заключенного, но и работника, «исследуя» его самоощу-

16 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 80.  
17 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 79.  
18 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 46.  
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щение, изменения, внутренний мир; так рождаются работы из серии 
«Леди УЛ (Управление Лагерей)»: «Скоро получите «Леди УЛ», это дело-
вые женщины промышленной зоны. Это учетчицы, зав. столовой, ла-
герщицы, сестры и учительницы в школе и т.д. Экономистки и «банщи-
цы» и т.д. Все это фарс, шарж и психологические характеристики»19. Ди-
хотомия «заключенный-надзиратель», взаимопроникновение двух этих 
социальных ролей-основа сценария Параджанова «Лебединое озеро. Зо-
на». Отсылка к сюжету сценария «Лебединое озеро. Зона» впервые 
встречается в письме: «Новый сценарий. В городе стоит танк. Гордость 
30 лет победы. Триумф. Его красили, в нем отражались огни салютов. 
Ходили к нему ветераны, иноземцы и вдовы. Требовали горожане-веч-
ный огонь. В поисках воров, грабителей, убийц собаки по следу прихо-
дили к танку. В танке собирались убийцы-карты, разгул, девицы, мор-
фий, водка. Насилие и убийства <,> и все это спустя XXX лет после 
Victori. Из танка выволокли пустые бутылки, лифчики, карты, консер-
вы<,> труп, и городская власть автогеном заварила люк. [рисунок]»20. В 
сценарии этот сюжет трансформировался и был дополнен историей ги-
бели сбежавшего и возвращенного в лагерь заключенного, в итоге со-
вершившего самоубийство. В 1988 году Параджанов во время своего визита 
в Киев надиктовал Юрию Ильенко на магнитофонную запись текст сце-
нария «Лебединое озеро. Зона», по которому тот снимет картину само-
стоятельно в 1990 году. Сергей Параджанов не обращался к своему тюрем-
ному опыту в последующих работах, и этот сценарий является исключением.  

Внешние обстоятельства неминуемо накладывали ограничения на 
возможность использования в работе художником широкого круга изо-
бразительных средств. Параджанов фактически мог заниматься только 
рисунком и графикой, используя разрешенные бумагу, карандаши и ша-
риковые ручки, но он идет дальше, превращая в материал для создания 
своих работ тюремные цветы, траву, сахарные мешки, в цеху по пошиву 
которых работал на одной из зон, кефирные пробки, спичечные короб-
ки. Режиссер продолжает мифологизировать реальность. Законы, по 
которым существует народная смеховая культура и по которым разыг-
рывался «карнавал Параджанова» на воле, работают и здесь, например, 
рассказ «Грот Венеры» как специфическое смеховое явление, построен-

19 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 232.  
20 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 316. 
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ное на теме телесности: «В глубине двора деревянный сортир, весь в 
цветных сталактитах и сталагмитах. Это зеки искали на морозе. Все за-
мерзло, и все разноцветное: у кого нефрит-моча зеленоватая, у кого от-
били почки-красная, кто пьет чифирь-оранжевая. Все сверкает на солн-
це, красота неописуемая – «Грот Венеры»»21. Режиссер искал сюжеты 
для своих будущих сценариев и новелл в том, что видел вокруг, писал об 
этом друзьям. В письмах Параджанов упоминает сценарии «Следственный 
изолятор», «Жанна Д’Арк» и «С чего начинается школа». О сценарии «С че-
го начинается школа» обнаруживается следующее упоминание в тексте 
писем: «Недавно написал сценарий «С чего начинается школа?». Интересно. 
Очень. Но вызвал разные суждения. Можно было бы создать что-нибудь о 
доброте и надеждах. Минуя грязь и патологии среды. Что еще?!»22. 

Вышеописанная подгруппа работ тесным образом связана с работа-
ми третьей выделяемой нами подгруппы, в основе которых лежит пере-
осмысление собственного предыдущего жизненного опыта сквозь приз-
му изменившихся внешних обстоятельств. Параджанов возвращается к 
событиям прошлых лет и переживает заново в изобразительных работах. 
При этом он обращается не только к своей личной истории-героями его 
«мифов» становятся близкие, семья и друзья. Их эманации начинают иг-
рать по правилам, заданным режиссером. Не имея возможности зани-
маться кинематографом, Параджанов проигрывает сцены их собствен-
ной жизни, как в кино, детально прорабатывая мельчайшие детали пер-
сонажей и сцен. В работах данной подгруппы преобладает уже техника 
не рисунка, но коллажа, появляется множество изобразительных дета-
лей, а главное – цвет. Если большинство работ, в основе которых лежит 
переосмысление лагерного быта и места человека в нем, монохромные, 
то используя в работах, посвященных жизни вне зоны цвет, Параджанов 
разграничивает их еще сильнее. Внутренне Параджанов может бродить 
по улицам любимого города: «Внутренний человек, в отличие от внешне-
го, не слит с биологическим, равно как и с социальным человеком, с на-
шим организмом, равно как и с нашим социальным статусом. Внутрен-
ний человек, если угодно, живет по обе стороны биологически-социаль-
ного человека... Подлинная жизнь человека протекает не внутри него как 
телесной или психической вещи, а в тайном мире. <…> Внутренний че-

21 Коллаж на фоне автопортрета 2005, 222.  
22 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 191. 
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ловек-это тот проводник, тот Сталкер, который, по словам автора, и вы-
водит нас за пределы нас самих»23. 

В 1975 году Параджанов трансформирует собственный опыт в изо-
бразительные работы. Так создаются коллажи «Приговор», «Икар», имею-
щий отношение не только к классическому мифологическому сюжету, 
поскольку здесь художник, с одной стороны, переосмысляет этот миф 
сквозь призму ранее написанного и не реализованного сценария «Икар» 
(1972), с другой-ассоциирует себя с главным героем и его «крушением», 
как он сам характеризует то, что случилось с ним: «Я стал автором двух 
прекрасных коллажей: «Икар» и «Приговор». На днях их получит Сурен. 
Дай Бог, чтобы получил»24. Позже эти же работы упоминаются в другом 
письме, но уже с двойными названиями «Икар-Спираль» и «Приговор-
Выдворение»25. Свои работы, которые, безусловно, представляют для 
художника высшую ценность, Параджанов зачастую в письмах называет 
«хламом» или «ширпотребом», хотя тут же указывает на то, что их необ-
ходимо сохранить в чистоте и они ему очень дороги: «Я очень высоко 
ценю любую мазульку, которую я создал в вакууме и изоляции и сохра-
нил настроение и стиль»26. 

Своего акме эта внутренняя работа художника достигает в серии ра-
бот «Притча о сыне», созданной в 1977 году. В это же время художник 
работает над такими произведениями, получившими позже широкое 
признание, как «Марки из зоны» и «Талеры Параджанова». «Притча о 
сыне» представляет собой несколько миниатюрных графических работ, 
оформленных с использованием техники коллажирования и сопровож-
даемых флористическими композициями. Все эпизоды серии: знакомст-
во со второй женой, путешествие в Грузию и Армению, рождение сына, 
расставание, арест кинорежиссера и даже разговор по телефону-проис-
ходили в реальной жизни. 

К четвертой подгруппе мы относим работы, отталкивающиеся от ка-
кого-либо произведения искусства другого автора, что является неким 
актом переосмысления Параджановым наследия мировой художествен-
ной культуры и в то же время своеобразным актом «присваивания», ус-
воения и переработки художником опыта прошлых поколений и созда-

23 Перельштейн 2012, 22. 
24 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 42.  
25 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 52.  
26 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 225.  
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ния собственного произведения искусства на его основе. Смыслообра-
зующие конструкты того или иного произведения искусства, созданного 
режиссером в изоляции, могут переплетаться друг с другом и взаимодо-
полнять. Необходимо подчеркнуть и данную их особенность, так как они 
наглядно демонстрируют механизм творческого переосмысления и при-
сваивания Параджановым конкретных произведений мировой художе-
ственной культуры.  

Диптих «Светлана в стиле ампир» основан на работе художницы 
Мари-Денис Вильер «Портрет Шарлотты дю Валь д’Онь», второе назва-
ние «Портрет рисующей женщины» 1801 года, находящейся в коллекции 
Метрополитен-музея в Нью-Йорке27. Что же касается техники, то оба 
портрета, в том числе «Автопортрет в готическом стиле», имеют свои 
прототипы в истории искусства: так, портрет Светланы по технике бли-
зок работе Михаила Ларионова «Портрет Н.С. Гончаровой» (1915), а па-
раджановский автопортрет тяготеет к работе Пабло Пикассо «Портрет 
Жаклин» (1957). Параджанов, Пикассо и Ларионов коллажируют графи-
ческое изображение героя портрета различными элементами-либо бума-
гой, либо фактурной тканью.  

«Брачная ночь японского императора» (1976) имеет отношение к 
традиции сюнги, японской гравюры, получившей широкое распростра-
нение в Японии периода Эдо (1603-1868 гг.). Здесь стоит отметить, что 
работы данной подгруппы тесным образом связаны с работами первой 
подгруппы, основанными на обращении художника к универсальным 
сюжетам, в то время как работы второй подгруппы, где художник раз-
мышляет над особенностями лагерного быта, телесной и духовной ре-
презентации личности заключенного в ее контексте, чаще пересекаются 
с работами, в основе которых лежит личностный миф Сергея Параджанова. 

Зона и осужденные, безусловно, не могли замечать той художест-
венной деятельности, которой занимался Параджанов. В тюрьме режис-
сер не только обучал заключенных изобразительному искусству, но и сам 
перенимал различные технические приемы, присущие искусству аутсай-
деров, в данном случае искусству заключенных. Искреннее стремление к 
красоте как к созидательной силе, способной изменить пространство  
вокруг себя, не могло оставить других равнодушными, и эта эмоцио-
нальная вовлеченность изменяла людей вокруг Параджанова: «Параджа-

27 Куинн 2019, 188. 
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нов очень удивлял заключенных… И не только тем, что, укрывшись под 
лестницей, рисовал, творил тупым гвоздем свои чеканки на крышках   
из-под молока и создавал удивительные костюмы из разноцветного тряпья,  
которое привозили на «зону» в качестве подручного материала. Сперва 
смеялись, потом любопытствовали, потом пытались делать сами. А он 
терпеливо учил, гордился каждым удачным рисунком заключенного, как 
ребенок»28. Работы учеников Параджанов посылал также своим друзьям 
и семье в подарок: «Удивительны «мои ученики» – художники. Пошлю 
их работы – «Деды-морозы». Снегурочку передай Гаяне – «от дяди Сар-
киса». Это ей подарок в I год»29, «Шедевр. Тайная вечеря. Это удиви-
тельный сельский парень начал рисовать. Это [стрелка, указывающая на 
рисунок] эскиз к «Юда» из Кариота (Иуда Искариот). «Ангел», который 
тебе передал Карпов Володя, это его первая работа. «Вечеря» похожа на 
Никифора (польский художник-примитивист). Сохрани. Хотел послать 
Брик. «Девы» – это работа Олега. Еще один Матисс»30. 

 
Заключение 
Анализ эпистолярного наследия Сергея Параджанова и искусство-

ведческий анализ работ, созданных художником в период второго тю-
ремного заключения, показал следующее. Сергей Параджанов «исследу-
ет» мир зоны, анализирует собственный тюремный опыт, опираясь на 
дихотомии «зло – добро», «свет – тень». Здесь важным также становится 
переосмысление специфики и значения вещей, не относящихся к миру 
зоны. Параджанов будто бы через вещь из «другого мира» создает не-
кий защитный барьер между собственным внутренним миром и средой, 
окружающей его. Во время второго тюремного заключения националь-
ный миф в творчестве режиссера трансформируется в переосмысление 
лагерного быта и изменений в самоидентификации личности заключен-
ного. Данную метаморфозу мы понимаем как органичное стремление 
Сергея Параджанова отталкиваться в своем искусстве от «мифа контек-
ста внешней среды». Изобразительные работы режиссера этого периода 
сущностно можно разделить на четыре группы. Первая построена на об-
ращении художника к классическим, универсальным сюжетам и сюжет-
ным конструкциям, фигурам и архетипам, переосмысляемым сквозь 

28 Коллаж на фоне автопортрета 2005, 228.  
29 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 110-111.  
30 Сергей Параджанов. Письма из зоны 2000, 148. 
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призму рефлексии художника на реалии внешнего мира; ко второй под-
группе относятся работы, в которых художник анализирует лагерный 
быт, изменение в самоидентификации личности, то воздействие, кото-
рое оказывает на него внешняя действительность. Эта подгруппа работ 
тесным образом связана с работами третьей выделяемой нами подгруппы, 
в основе которых лежит переосмысление собственного предыдущего 
жизненного опыта сквозь призму изменившихся внешних обстоятельств, 
где находит свое отражение мифологизация Параджановым собственной 
личности; к четвертой подгруппе мы относим работы, отталкивающиеся 
от какого-либо произведения искусства другого автора, что является, с 
одной стороны, неким актом трансформации художником наследия ми-
ровой художественной культуры, с другой – актом «присваивания», ус-
воения и переработки художником опыта прошлых поколений и созда-
ния собственного произведения искусства. То, по каким законам суще-
ствовало искусство Сергея Параджанова в тюрьме, в форме метафоры 
выразил он сам: «В моей изоляции я стремился делать поэтичным все, 
что меня окружало… Я рисовал натюрморты из моих любимых вещей, 
рисовал портреты моих любимых друзей, портреты композиторов, бале-
рин. Я, чуть ли не как спирит, вызывал из своей памяти и так рисовал 
их. Каждый портрет – это либо большой по размеру рисунок, либо очень 
маленькая, в размер манжета, миниатюра… Все, что я рисовал или 
склеивал, возбуждало интерес у заключенных и у надзирателей, и они 
сами начинали рисовать и пробовали склеивать цветы, составляли раз-
нообразные композиции из засушенных цветов. В конце мы устроили 
большую тюремную выставку»31. 
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ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՆԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՅՐԱՍՏԻՃԱՆ ՄԵԾ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՍԵՐԳԵՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 
Վերոնիկա Ժուրավլյովա 

 
Ամփոփում 

 
Սերգեյ Փարաջանովի արվեստի վրա արտաքին անազատության ծայրաստի-

ճան մեծ ազդեցության, ձերբակալություններին առնչվող յուրահատկությունների 
տվյալների որակական վերլուծությունը համալրում է նրա ստեղծագործության ար-
վեստաբանական վերլուծությունը: Հոդվածում առկա հետազոտության փորձարա-
րական հիմքը ռեժիսորի էպիստոլյար (նամակային) ժառանգությունը և բանտում 
ստեղծած պատկերագրական աշխատանքներն են: Սերգեյ Փարաջանովը բան-
տային կյանքը պատկերացնում էր անձնական բանտային փորձը վերլուծելով՝ հենվելով 
«չար ու բարի», «լույս և ստվեր» երկատվածության վրա, վերաիմաստավորելով 
բանտային աշխարհի հետ առնչություն չունեցող իրերի էությունն ու իմաստները: 

Երկրորդ բանտարկության ընթացքում ռեժիսորի ստեղծագործության մեջ ազ-
գային առասպելը վերածվում է ճամբարային կյանքի վերաիմաստավորման և բան-
տարկյալի ինքնորոշման փոփոխության։ Այս կերպարանափոխությունը պետք է 
հասկանալ որպես Սերգեյ Փարաջանովի ձգտումը՝ իր արվեստում ելակետ ունենալ 
«արտաքին միջավայրի համատեքստի առասպելը»։ 

Բանալի բառեր՝ բանտի ստեղծագործությունը և կենցաղը, բանտարկյալների 
կերպարվեստը, ոչ պաշտոնական արվեստ, բանտային արվեստ, առասպելը 
արվեստում, տվյալների որակյալ վերլուծություն, արվեստի հոգեբանություն: 
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рассматривается сквозь призму качественного анализа данных, дополняю-
щего искусствоведческое исследование художественных произведений. Эм-
пирической базой исследования является эпистолярное наследие режиссера  
и корпус изобразительных работ, созданных им непосредственно в тюрьме. 

Сергей Параджанов представляет мир зоны, анализируя собственный 
тюремный опыт, опираясь на дихотомии «зло – добро», «свет – тень», пере-
осмысляя специфику и значения вещей, не относящихся к миру зоны. Во 
время второго тюремного заключения национальный миф в творчестве ре-
жиссера трансформируется в переосмысление лагерного быта и изменений 
в самоидентификации личности заключенного. Данную метаморфозу следу-
ет понимать как стремление Сергея Параджанова отталкиваться в своем  
искусстве от «мифа контекста внешней среды». 

Ключевые слова – творчество и быт зоны, изобразительное искусство 
заключенных, неофициальное искусство, тюремное творчество, миф в ис-
кусстве, качественный анализ данных, психология искусства. 

 
THE IMPACT OF INCARCERATION ON THE WORK OF SERGEI PARAJANOV 

 
Veronika Zhuravleva 

 
Abstract 

 
The author analyzes the specifics and essential features of the influence of the ex-

treme degree of external unfreedom, imprisonment, on the work of Sergei Parajanov 
through the prism of qualitative data analysis, complementing the art criticism analysis of 
works of art. The empirical basis of the research conducted by the author is the episto-
lary legacy of the director and the body of fine works created by Parajanov directly in 
prison. 

The author comes to the conclusion that Sergei Parajanov represents the world of 
the zone, analyzing his own prison experience, relying on the dichotomies "evil – good", 
"light – shadow", rethinking the specifics and meanings of things that do not belong to 
the world of the zone. During the second prison sentence, the national myth in the di-
rector's work is transformed into a rethinking of camp life and changes in the prisoner's 
self-identification. This metamorphosis should be understood as Sergei Parajanov's de-
sire to build on the "myth of the context of the external environment" in his art. 

Key words  creativity and prison life, artistic practices in prison, prison art, noncon-
formist artist, myth in art, qualitative analyses, Psychology of art. 
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Ներածություն 
Ըստ հին հունական արգոնավորդների առասպելի՝ արգոնավորդները 

լողում են արևելք՝ Կոլխիդա, ոսկե գեղմի հետևից, որն այնտեղ վիշապի հսկո-
ղության տակ կախված էր սրբազան կաղնուց։ Առասպելն առավել ամբող-
ջական ներկայացված է Ապոլոնիոս Հռոդոսացու «Արգոնավտիկա» պոեմում 
(մ.թ.ա. III դար), բայց արտացոլված է նաև բազում այլ աղբյուրներում՝ սկսած 
հունական առաջին տեքստերից մինչև հռոմեական հեղինակներ1։   

Այս առասպելը համահունչ է հին Փոքր Ասիայում ոչխարի գեղմի պաշ-
տամունքին և դրա ծեսին։ Այնտեղ գեղմը, որ պահպանվում էր որոշ տաճար-
ներում, նվիրված էր մի շարք աստվածությունների, բայց այն պաշտում էին ոչ 
միայն որպես աստվածության խորհրդանիշ, այլև որպես հենց աստվածու-
թյուն2։ Ծեսերից մեկի ժամանակ գեղմը կախում էին մշտադալար eia(n) «գեղ-
ձի, կենի» ծառի վրա (KUB XVII 10 IV 27–3)3:   

Այն երկիրը, ուր նավում են արգոնավորդները, վաղ շրջանի աղբ-
յուրներում կոչվում է Այա (հին հուն. Αἶα, նոր հունարենից տառադարձվում է 
նաև որպես Էա), որը միայն ուշ շրջանի աղբյուրներում է նույնացվել Կող-
քիս/Կոլխիդայի հետ (Այան հանդես է գալիս նաև որպես Փասիս/Ռիոն գետի 
մոտ գտնվող մի վայրի անուն, իսկ ուշ շրջանի հեղինակների մոտ՝ Կոլխիդայի 
մայրաքաղաք)4։ Երկիրը պատկերվում է որպես առասպելական անդրաշ-
խարհ։ Արգոնավորդները լողում են դեպի Այա/Կոլխիդա ոսկե գեղմով խոյի 

1 Տե՛ս МНМ 1, 98-100, Грейвс 1992, 429-461, Bremmer 2008, 303-310, առասպելի շարադրան-
քով, աղբյուրներով և գրականությամբ: 

2 Ардзинба 1982, 10. 
3 Այս առասպելի փոքրասիական կապերի մասին հնդեվրոպական համատեքստում տե՛ս Ива-

нов, Топоров 1974, 34-36, Гамкрелидзе, Иванов 1984, 582, 907-909, Bremmer 2008, 310-320, Топо-
ров 2010, 293-304։ 

4 Lordkipanidze 2001, 4-9, Fowler 2013, 201. 
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տիրոջ՝ Փրիքսոսի հոգու հետևից (Պինդարոս, Pyth. IV.156-161)։ Արգոնա-
վորդների գործունեությունը տեղի է ունենում «ոչ թե իրական տարածության 
[…], այլ մի տեսակ չորրորդ չափման կամ ինչ-որ առասպելաբանական գեր-
տարածության մեջ»5, իսկ նրանց «Արգո» նավը համադրելի է տարբեր ժողո-
վուրդների առասպելներում հոգիները անդրաշխարհ տեղափոխող նավի 
հետ6։ Ուրեմն, Այա-Կոլխիդան առասպելաբանական համատեքստում հոգի-
ների կացարանն է, անդրշիրիմյան ինչ-որ աշխարհ։ Իսկ ոսկու բացառիկ ա-
ռատությունը այդ երկրում խոսում է նրա «դրական»՝ դրախտային անդրաշ-
խարհ լինելու մասին։  

Երկրի թագավորը Այետեսն է (Αἰήτης, Aiētēs)՝ արևի աստծու որդին, որի 
դստերը՝ կախարդուհի Մեդեային (Μήδεια, Mēdeia) արգոնավորդների առաջ-
նորդ Յասոնն իր հետ տանում է Հունաստան։ Հետագայում Մեդեան վերա-
դառնում է և վերականգնում հորը գահի վրա, որը հափշտակել էր Պերսեսը՝ 
հորեղբայրը։ Մեկ այլ տարբերակում սկսում է իշխել Մեդեայի և Յասոնի որդի 
Մեդոս/Մեդեյոսը (Μῆδος/Μήδειος)՝ մեծ արքա, որը նվաճում է Ասիայի մեծ 
մասը։ Այս առասպելի անունները կարող են խորհրդանշել Ասիայի ժողո-
վուրդներին7։ 

 
Հնդեվրոպական կապեր     
«Մահաբհարատա» էպոսում (I.70-88; V.105-119) պատմվում է Յայատի 

(Yayāti) արքայի պատմությունը, որի՝ երկու կանանցից ունեցած որդիները 
դառնում են Հնդկաստանի և մի շարք այլ երկրների, այդ թվում՝ հույների և 
արևմտյան որոշ ժողովուրդների նախահայրեր։ Իր աներոջ անեծքի հե-
տևանքով Յայատին դառնում է անզոր ծերուկ, բայց որդիներից մեկը հա-
մաձայնում է իր երիտասարդությունը տալ նրան։ Նա բարձրանում է երկինք, 
որտեղ մի քանի դրախտային աշխարհներում ապրում է հազարամյակներ, 
այնուհետև մի մեղքի պատճառով նետվում երկրի վրա, բայց դստեր և որդի-
ների արժանիքների շնորհիվ նրանք միասին նորից բարձրանում են երկինք : 

Հնդեվրոպական առասպելաբանության կարևոր բացահայտումներից 
մեկը Յայատիի և նրա դուստր Մադհավիի առասպելի համեմատությունն է 
Էոխայդի և նրա դուստր Մեդբի իռլանդական առասպելի հետ8։ Մեդբը իր 

5 Андреев 1990, 172. 
6 Fontenrose 1959, 477-487, Moreau 1994, 128-131. 
7 Այսպես, Մեդոսը՝ Մարաստանի (հուն. Մեդիա) անվանադիրն է, Այան համադրելի է հայ 

ցեղանվան հետ (հունական ավանդության համաձայն, հայերի նախնին արգոնավորդ էր, տե՛ս 
ստորև), Յասոնի և Մեդեայի որդու անունով կոչվել է Թեսալիան, Ապսիրտոսը՝ Այետեսի որդին, 
ըստ որոշ գիտնականների՝ մարմնավորում է հյուսիսկովկասյան ցեղերին (հմմտ. աբխազների apswa 
ցեղանունը), Պերսեսը համադրելի է պարսիկների, իսկ Փրիքսոսը փռյուգիացիների ցեղանունների 
հետ, տե՛ս Պետրոսյան 1997, 88։ 

8 Dumézil 1972, 239-390. 
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երեք եղբայրներից ծնում է մի որդի, գահի արժանավոր թեկնածու։ Եղբայր-
ները զոհվում են իրենց հոր դեմ պատերազմում, որից հետո Էոխայդն արգե-
լում է որդիների թագավորելը արքայի մահից հետո (Մադհավիի հետ համե-
մատվում են նաև Մեդբ անունով ուրիշ հերոսուհիներ, որոնք ամուսնանում են 
տարբեր թագավորների հետ)։ Այստեղ էլ, ինչպես հնդկական առասպելում, 
ընդգծվում է թագուհու դերը` որպես հոր պաշտպան և օրինական ժառանգ 
ապահովող (ինչը փոքրասիական կապերի համատեքստում կարելի է համե-
մատել խեթական տերության մեջ գահաժառանգության կարգի հետ)9։ Դյու-
մեզիլն ընդգծում է այդ առասպելների կապը հնդեվրոպական առասպելա-
բանության, այսպես կոչված, «երեք ֆունկցիաների» հետ (տիրակալության/ 
քրմական, ռազմական և համայնական): Այսպես, Մադհավիի տարբեր ար-
քաներից ունեցած որդիները կապված են այդ գործառույթների հետ, իսկ 
Մեդբի հիշյալ որդու մարմինը բաժանված էր երեք շերտի (համաձայն երեք 
գործառույթների), որոնցից յուրաքանչյուրը նման էր իր հորը (միաժամանակ 
երեք գործառույթների կրողը կարող է մարմնավորել արքայի՝ որպես ամբող-
ջական հերոսի կերպարը)։ 

Յայատին, որը եղել է տիեզերական տիրակալ, «արքաներից լավա-
գույնը», արքաների և ժողովուրդների նախահայր, հազարամյա երիտասար-
դության տեր և երկնային դրախտային աշխարհների բնակիչ, համադրելի է 
անդրաշխարհի թագավորության տիրակալի հետ, իսկ իռլանդական ավան-
դության մեջ Էոխայդ է կոչվել նաև անդրաշխարհի աստված Դագդան։ Այդ 
արքաները համեմատելի են Այետեսի՝ անդրաշխարհիկ Այա երկրի արքայի 
հետ։ Համադրելի են նաև նրանց դուստրերի՝ Մադհավիի, Մեդբի և Մեդեայի 
կերպարները։ Այսպես, Մեդեան իր որդու հետ վերահաստատում է հորը գա-
հին, իսկ հետո թագավորում է նրա որդին։ Նա տիրապետում էր մարդկանց 
երիտասարդացնելու կարողությանը (տարբեր աղբյուրների համաձայն՝ վե-
րադարձրել է Յասոնի հոր երիտասարդությունը) և ամուսնացած է եղել տար-
բեր արքաների հետ (Յասոն, Այգևս/Էգևս, ասիական մի արքա և Աքիլլես)։ 
Նա սպանում է իր եղբայր Ապսիրտոսին, որով կարծես ապահովում է հոր 
թագավորության շարունակվելը և հիմք պատրաստում իր ապագա որդու  
գահակալման համար10։     

Այսպիսով, հաշվի առնելով նաև անունների՝ հնդեվրոպական համա-
տեքստում համադրելիության հնարավորությունը, Այետեսի և Մեդեայի կեր-

9 Այդ կարգի մասին տե՛ս Гиоргадзе 1969: 
10 Ի միջի այլոց, իռլանդական առասպելում հիշատակություն կա նաև ոսկե գեղմի համապա-

տասխանության՝ եղջերուի ոսկե մորթու մասին. այդ կախարդական եղջերուի որսորդը դառնում է 
արքա։ Պելոպսի որդիների հունական առասպելում ոսկե գեղմով ոչխարի հնարավոր համապա-
տասխանությունը այդ եղջերուի հետ, և առհասարակ գեղմի՝ որպես իշխանության խորհրդանիշի 
հնարավոր հնդեվրոպական պատկերացման վերաբերյալ տե՛ս Krappe 1942, հմմտ. Lordkipanidze 
2001, 3-4։ 
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պարները համեմատելի են Դյումեզիլի քննած հնդկական և իռլանդական 
առասպելների հերոսների հետ (Յայատի և Մադհավի, Էոխայդ և Մեդբ)։ Եղել 
են հունական հիմքի վրա Մեդեայի անվան բացատրության փորձեր հնդեվրո-
պական *med- արմատից (հմմտ. հուն. μήδομαι «չափել, մտածել, բուժել»)11։ 
Սակայն հնարավոր է, որ ոչ հունական Մեդեա անունը, համահունչ հունական 
հիմքերի ազդեցությամբ իմաստափոխվելով, առաջացրել է համապատաս-
խան առնչություններ (հմմտ. Յասոնի սկզբնական՝ Դիոմեդես և նրա ու Մե-
դեայի որդու Մեդոս/Մեդեյոս անունները, որոնք կերտված են թվում Մեդեայի 
անվան ազդեցությամբ)։ Բայց եթե Մեդեան կապված է Մադհավիի և Մեդբի 
հետ, այն պետք է ունենա այլ բացատրություն։ Այս երկու անունների ստու-
գաբանությունն ակնհայտ է՝ կապված հնդեվրոպական *medhu - «արբեցնող 
(մեղրային) ըմպելիք» արմատի հետ12, ինչը միանգամայն ընդունելի է նաև 
Մեդեայի համար, որն օգտագործում էր կախարդական բույսեր՝ քնեցնելով և 
թունավորելով հակառակորդներին (վիշապին և Գլավկեին. արբեցնող խմիչ-
քից թունավոր թուրմերին անցումը կարելի է բացատրել հունական ավան-
դության մեջ կախարդուհու կերպարի զարգացմամբ)։ Mēdeia և Mādhavī 
անուններում համընկնում են առաջին ձայնավորի երկարությունը և շեշտը 
(հնդեվրոպական е-ն հնդկերենում դառնում է а)։ Եվ եթե այդ անունները 
ծագում են նույն հնդեվրոպական նախաձևից, ապա Մեդեան հունական 
անուն չէ. հունարենում *dh>θ (th), իսկ w/v-ի անկումը կարող էր տեղի ունենալ 
արդեն ուշ, հունական հողի վրա (*w>Ø անցումը բնորոշ է հունարենին)։ Ի՞նչ 
ծագում կարող էր ունենալ այդ անունը։ Ակնհայտ է՝ տեղական «այա-կոլխիդ-
յան» (հնդեվրոպական լեզուների մեծամասնության մեջ, ինչպես հայերենում, 
*dh-ն դառնում է d և e-ն մնում է e)։      

 
Առասպելի անունները 
Այետես անունը ավանդաբար իմաստավորվում է որպես Այա երկրանու-

նից ածանցված՝ «Այա երկրի մարդ»՝ «Այայի բնակիչ» իմաստով, ընդ որում, 
Այան երբեմն մեկնաբանվում է ուղղակի որպես «երկիր»13։ Իրոք, Այան հա-
մահունչ է անհայտ ստուգաբանությամբ հունական αἶα «երկիր» արմատին, 
բայց պարզ է, որ «երկիրը» չի կարող լինել օտարերկրյա տեղանուն14։ Այե-
տեսը արևի որդին է, և կա մեկնաբանություն, ըստ որի, Այան «արևածագի 
երկիրն» է՝ ստուգաբանորեն կապված հունարեն ἠώς «արևածագի» հետ15։ 
Համաձայն այլ տարբերակի՝ Այայի կապը արևի հետ խեթական ժառանգու-

11 DELG, 693, Гамкрелидзе, Иванов 1984, 811. 
12 Zimmer 1911, 196, Anm. 1, EWA II, 303, Mallory, Adams 1997, 313. 
13 von Kamptz 1982, 146, Андреев 1990, 161. 
14 Fowler 2013, 201. 
15 IEW, 86, West 2007, 197. 
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թյուն է. Այան միջագետքյան աստվածուհու՝ արևի աստծու կնոջ անունն է, 
որին երկրպագում էին նաև խեթերը16 (նույն անունով դիցուհի է հիշվում նաև 
ուրարտական դիցարանում)17։ Մյուս կողմից, ուշադրություն է դարձվել Այայի 
և էյա ծառի անունների «համընկնման» վրա18:  

Այդ ստուգաբանությունը հանգամանորեն փաստարկել է Վ.Ն. Տոպո-
րովը, ըստ որի՝ և՛ երկրի Αἶα, և՛ նրա արքայի Αἰήτης անունները հանգում են 
սրբազան մշտադալար էյա ծառի անվանմանը, որը հանդես է գալիս որպես 
հավերժ կյանքի, անմահության խորհրդանիշ, քանի որ ծառանվան հնդեվրո-
պական *ei-/*oi- արմատը համադրելի է հավերժության և երիտասարդության 
(հավերժ երիտասարդության) հասկացությունը կոդավորող *eyu/* ayu-արմա-
տի հետ19։  

Ներկայումս այս բառերը հանգեցվում են տարբեր արմատների (հա-
մապատասխանաբար *h₁eyHweh₂ և *h₂eyu-)20, բայց առասպելաբանության 
մեջ կարող են կապեր առաջացնել ոչ միայն նույնարմատ, այլ նաև տարբեր 
արմատներից ծագող նմանահունչ բառերը։ Ինչևէ, հանդերձյալ աշխարհը, 
հատկապես դրա «դրական» (դրախտային) հատվածը, ինչպիսին Այա երկիրն 
էր, կարող է կոչվել ծառի անվամբ (հմմտ. հայ. դրախտ, իրանական «ծառ» 
նշանակությամբ բառից)21. Էյան ծառը՝ գեղձին (Taxus baccata), մշտադալար, 
բարձր, հազարամյակներ ապրող, մշակվող փայտանյութով, թունավոր տե-
րևներով և պտուղներով ծառ է, որը կարևոր դեր ունի տարբեր ժողովուրդ-
ների՝ հատկապես անդրշիրիմյան աշխարհի հետ կապված հավատալիքնե-
րում և ծեսերում։ Մյուս կողմից, հեշտ է պատկերացնել Այա երկիրը՝ որպես 
հավերժական երիտասարդության երանելի անդրաշխարհ22։ Ըստ այդմ, 
Այետես անունը կարող է նշանակել էյա ծառով խորհրդանշվող հավերժ 
երիտասարդության «երանելի անդրաշխարհի բնակիչ»։ Հատկանշական է, 
որ Էոխայդ անունը ևս, համաձայն մի ստուգաբանության, ծագում է նույն 

16 West 1997, 407. 
17 КУКН, 477. 
18 Гамкрелидзе, Иванов 1984, 907, прим. 1. 
19 Այդ ծառանունների համար (կերտված -wo-, -kо-, -о- աճականներով), հմմտ. հին հուն. ο η 

«արոսի, սնձենի», լատ. uva «խաղող», հայ. այգի «խաղողի վազ», ռուս. ива «ուռենի», գալլ. ivo, հին 
իռլանդ. ео, կիմր. ywen, հին բարձր գերմ. iwa, հին անգլ. iw, հին իսլանդ. уr, պրուս. iuwis «գեղձի, 
կենի» ևն։ Հավերժության (հավերժ երիտասարդության) գաղափարի համար հմմտ. հին հնդ. ayu- 
«կենսաուժ», հուն. α ών «դար», լատ. aevum «դար, հավերժություն», juvenis «երիտասարդ», գոթ. 
aiwus «ժամանակ, հավերժություն», ռուս. юный «պատանի» ևն), տե՛ս Топоров 2010, 296-298, 
հմմտ. HED I, 255-256։ Էյա ծառանվան այս ստուգաբանությունը և դրա կապը *aiw-/ayu-«կենսաուժ» 
արմատի հետ առաջ է քաշվել Վ.Վ. Իվանովի կողմից (Иванов 1964, 1973, 298-302, տե՛ս նաև 
Friedrich 1970, 121-129)։  

20 Տե՛ս օրինակ HEG I, 102-103, Kloekhorst 2008, 278։ 
21 ՀԱԲ I, 690-691։ 
22 «Դրախտային» հանդերձյալ կյանքի հնդեվրոպական պատկերացման մասին, որտեղ «չկա 

ծերություն», տե՛ս Lincoln 1991, 23-31։ 
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«գեղձի» նշանակությամբ արմատից23: Կելտական երանելի անդրաշխարհնե-
րից մեկը կոչվել է Tir na n-Og «պատանու երկիր», իսկ հանդերձյալ աշխարհի 
աստված Էնգուսի՝ Դագդա-Էոխայդի որդու անուններից մեկը եղել է Mac ind 
Oc «պատանու որդի», որտեղ «պատանի» եզրույթը ծագում է հիշյալ «կենսա-
կան ուժ, հավերժություն» արմատի տարբերակներից մեկից։  

Յայատի անունը գիտական գրականության մեջ համարվում է անհայտ 
ծագում ունեցող, ուրիշ լեզվից փոխառված կամ կասկածով կապվում yat- 
«կարգավորվել, ջանալ» արմատի հետ24։ Բայց կարելի է հօգուտ Յայատիի՝ 
հնդեվրոպական *h₂eyu-ի հետ կապի փաստարկներ գտնել։ Նախ, նա, կարելի 
է ասել, ապրում էր հավերժ երիտասարդ կյանքով, երկրորդ՝ Յայատիի 
պապն էր Այուն, որի անունը ծագում է նշված «պատանեկան կենսաուժ», 
«հավերժություն» արմատից (նա նաև կոչվել է «ամենաերիտասարդ», Ռիգ-
վեդաI. 53.10; МНМ I, 146, հմմտ. Յայատիի հավերժ երիտասարդության 
մոտիվը)։ Հունարենը և հնդկերենը հնդեվրոպական համատեքստում իրար 
մոտ լեզուներ են։ Aiētēs և Yayāti անունները նման են իրար, համապատաս-
խանում են նաև շեշտը և երկրորդ վանկի երկարությունը։ Ստուգաբանորեն 
Այետեսի հետ գրեթե ամբողջովին համընկնում է Յայատիի եղբոր՝ Այատիի 
անունը («Մահաբհարատա» I.70.29)։ Հայտնի է, որ առասպելաբանական եղ-
բայրների անունները հաճախ ծագում են նույն նախատիպից։ Սկզբնատառ  
y-ն Yayāti անվան մեջ կարող է բացատրվել արմատի մասնակի կրկնությամբ, 
անվան ուժեղացման ձգտմամբ։ Ի դեպ, կրկնություն է հանդիպում նաև Այա 
երկրանվան դեպքում. «Ոդիսականում» Այետեսի քրոջ՝ կախարդուհի Կիրկեի 
կղզին կոչվում է Αἰαία (Այայա, իսկ կախարդուհին ինքը՝ Αἰαίη Այայե), որն 
ակնհայտորեն Այա անվանման կրկնապատկումն է։ Կիրկեի և նրա եղբոր 
հայրենիքը, իհարկե, Այան է (հայտնի է, որ «Ոդիսականը» փոխառել է ար-
գոնավորդների ճանապարհորդության առասպելի տարրեր)25։ Այդ անունները 
ստուգաբանորեն կամ երկրորդային կերպով՝ մոտ հնչողության պատճառով 
(«ժողովրդական ստուգաբանությամբ») կապվել են հավերժություն, կենսաուժ 
և ծիսական ծառ (գեղձի) նշանակող համահունչ արմատների հետ։   

Ասվածի հիման վրա կարելի ենթադրել, որ բերված հնդկական, հու-
նական և իռլանդական առասպելները ծագում են միևնույն՝ հնդեվրոպական 
հիմքից։ Կարելի է նշել հունական և հնդկական առասպելների և դրանց 

23 Կա IVACATTOS անվան V դարի օգամական հին այբուբենով գրված արձանագրություն, որը 
մեկնաբանվում է որպես «գեղձի+պայքար» (McManus 1991, 102, 105, 177, n. 8), և համարվում է 
Էոխայդ անվան նախատիպը՝ «նա, ով կռվում է կարմրածառի հետ» նշանակությամբ, տե՛ս le Roux 
1968, 393, n. 60, Dumézil 1972, 331, n. 1, հմմտ. MacNeill 1930, HED I, 56, Puhvel 1987, 262, որտեղ 
Էոխայդը կապվում է «ձի» իմաստովարմատի հետ, և Bergin 1932, 140-146, որում հերքվում է այդ 
ստուգաբանությունը և առհասարակ Էոխայդի կապն օգամական արձանագրության հետ։ 

24 van Vetzen 1938, 120, Kuiper 1991, 92, EWA II, 6, 402, 2003, 74, Лебедев 2021, 736-738.  
25 Fowler 2013, 201, գրականության ցանկով։ 
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հերոսների անունների մերձավորությունը՝ կապված լեզուների մերձավոր 
ազգակցության հետ։   

 
Պատմական համատեքստ 
Արգոնավորդների ճանապարհորդության պատմությունը ծագում է ա-

ռասպելից և պետք է առաջին հերթին ուսումնասիրվի որպես առասպել։ Բայց 
ակնհայտ է, որ դրանում առասպելական մոտիվներին զուգահեռ կա նաև 
պատմական շերտ26։ Առասպելը, վերածվելով էպոսի, ձեռք է բերում տա-
րածաժամանակային առանձնահատկություններ և պատմականացվում է։ 
Ի՞նչ հարաբերություն կա առասպելի և պատմության մեջ։ Եթե Յայատիի, 
Այետեսի, Էոխայդի և նրանց դուստրերի առասպելները բխում են հնդեվ-
րոպական մեկ հիմքից, ի՞նչ կարելի է ասել Այա երկրի և իրական Կոլխիդայի 
նույնացման մասին։  

Արգոնավորդների առասպելը և Կոլխիդային վերաբերող առասպելական 
փաստերը պատմական համատեքստում հանգամանորեն քննվել են հատկա-
պես վրաց գիտնականների կողմից27։ Վրացական գիտության մեջ այդ ա-
ռասպելը ներկայացվում է որպես Վրաստանի պատմության նախերգանք։ 
Իրոք, կան վկայություններ Այա/Կոլխիդայի առասպելի պատմականության 
վերաբերյալ։ Փասիանների (ցեղ, որ ապրում էր Կոլխիդայից ոչ հեռու, որի 
անունն է կրում հայկական Բասեն գավառը) արքան, ըստ Քսենոփոնի, եղել է 
Այետեսի հետնորդը։ Ստրաբոնը գրում է, որ իր ժամանակ ցույց էին տալիս 
Այա քաղաքը Փասիս գետի ափին, և Այետես անունը տարածված էր տեղի 
բնակչության մեջ, իսկ համաձայն Ագաթիոս սխոլաստի՝ այդ անունն է ունեցել 
մի պատմական անձ մ. թ. VI դարի Լազիկայում (Քսենոփոն, Anab., V.6.37; 
Ստրաբոն I.2.39; Ագաթիոս, Hist., 89, 4-5)28։ Ոչխարի մորթու՝ սրբազան ծառի 
վրա տեղադրելու սովորույթը պահպանվել է արևմտաքարթվելական բնակ-
չության մեջ մինչև ուշ ժամանակներ29։ Կոլխիդայի հյուսիսում ապրող սվան-
ների մոտ հայտնի է եղել ոչխարի բրդի միջոցով ոսկու արդյունահանման 
մեթոդը, որը գեղմը հիրավի դարձնում էր «ոսկե» (Ստրաբոն XI.2.19; Ապիա-
նոս, Mithr. 109)30։   

26 Lordkipanidze 2001, 4-9. 
27 Խնդրի քննությունն իր ժամանակի գրականությամբ տե՛ս Доватур и др. 1982, 168-169, 177-

178, Lordkipanidze 2001: Վրաստանում առասպելի չափից դուրս պատմականացման քննադատու-
թյունը տե՛ս Андреев 1990, 155-176: 

28 Հմմտ. Lordkipanidze 2001, 8, n. 8: 
29 Гамкрелидзе, Иванов 1984, 907, գրականությամբ: 
30 Меликишвили, Лордкипанидзе 1989, 460-461, прим. 206, Lordkipanidze 2001, 29, գրակա-

նության ցանկով։ Ակնհայտ է՝ այս ոչ բոլոր տվյալներն ունեն ապացուցողական միևնույն ուժը։ 
Առասպելի հնդեվրոպական բնույթն անհերքելի է՝ նրա առանցքային անուններն ու առասպելույթ-
ները՝ Այետես, Մեդեա, Այա, էյա ծառ, երանելի անդրաշխարհ և այլն, ինչպես տեսանք, հնդեվրո-
պական են՝ դրանց մի մասը այդ համատեքստում են քննվել ականավոր գիտնականների կողմից։ 
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Հնագույն Կոլխիդայի կենտրոնը պետք է գտնվեր ներկա Կոլխիդայից 
հարավ՝ Ճորոխ գետի միջին հոսանքներում, և հենց Ճորոխն է, և ոչ Ռիոնը, 
որ հանդես է գալիս արգոնավորդների առասպելում Փասիս անունով։ 
Կարծում են, որ Ռիոնի ավազանի հյուսիսկոլխիդական թագավորության 
նախորդը մինչև անտիկ ժամանակաշրջանը եղել է հարավկոլխիդական 
թագավորությունը Ճորոխի ավազանում, որն էլ հենց առասպելի Կոլխիդան 
է31։ Կոլխ անվանումը առաջին անգամ հանդիպում է որպես Qulḫa (կարդալ՝ 
Կոլխա) մ.թ.ա. VIII դարում, ուրարտական Սարդուրի II արքայի արձանա-
գրության մեջ32։ Իսկ առաջ՝ մ.թ.ա.VIII դարի առաջին կեսին, այդ շրջանում՝ 
Ճորոխ գետի միջին և Եփրատի վերին հոսանքներում, Էրզրումից հյուսիս, 
ուրարտական աղբյուրները հիշում են Դիաուխի հզոր թագավորությունը, որը 
համապատասխանում է Քսենոփոնի հիշատակած տաոխների ցեղանվանը և 
հայկական Տայքին, հետագա վրացական աղբյուրներում հայտնի Տաո ան-
վամբ33 (սովորաբար նույնացվում է ասորեստանյան ավելի հին աղբյուրների 
Դայաենի երկրի հետ)։ Արգիշտի I-ից հետո Դիաուխի անունը վերանում է 
պատմությունից՝ մոտավորապես նույն տարածքներում մեկ անգամ հիշվում է 
Qulḫa-ն։  

 
Հայկական և հայաստանյան կապեր 
Ավելի վաղ՝ մ.թ.ա. XIV–XIII դդ., Դիաուխիի և մերձակա տարածքներում 

(Եփրատի վերին և Ճորոխի միջին հոսանքներ) խեթական աղբյուրները 
հիշատակում են Հայասա՝ սեպագիր Ḫayasa կոչվող թագավորությունը։ Հա-
մաձայն հայ ժողովրդի ծագման վարկածներից մեկի՝ հայ ցեղանունը կապ-
ված է այդ երկրի հետ34 (-sa վերջավորությունը համարվում է ածանց)։ Կա 
կարծիք, որ Ḫayasa անվան առաջին հնչյունը եղել է խ, որը կհակասեր 
վարկածին35։ Մենք, թեև լինելով հայերի ծագման մեկ այլ վարկածի հեղինակ, 
ցույց ենք տվել, որ Հայասայի տեղական հնչողությունը կարող էր լինել հ 
սկզբնահնչյունով, որը, սեպագրում չունենալով համապատասխան նշան, հա-

Չի բացառվում, որ անտիկ հեղինակները կարող էին Այետեսի անվան հետ նույնացնել մոտ հնչո-
ղություն ունեցող որևէ տեղական անուն, իսկ այն տեղեկությունը, որ այդ վայրերում իշխել է Այե-
տեսի տոհմը՝ աշխարհի հունակենտրոն պատկերի այնպիսի մի արձագանք լիներ, ինչպես և Ստրա-
բոնի հիշած Յասոնի դամբարանները Հայաստանում (XI.4.8; XI.14.12. Ստրաբոնն այդպիսին էր հա-
մարում տեղական որոշ սրբարաններ, տե՛ս Ադոնց 1972, 319)։  

31 Меликишвили 1959, 62-63, 1962, 324-325, Меликишвили, Лордкипанидзе 1989, 207, 219. 
32 КУКН 241 C, D, ТУ, 118, տե՛ս նաև Меликишвили 1950, Меликишвили, Лордкипанидзе 1989, 

205-208: 
33 Меликишвили 1950, ТУ, 70-71, Меликишвили, Лордкипанидзе 1989, 192-205. 
34 Հայասայի տեղայնացման մասին տե՛ս Քոսյան 2004, 48-50, հմմտ. Քոսյան 2013, Ղազարյան 

2013, Պետրոսյան 2017, 72-82: Դիաուխի-Հայասա նույնացման և հայոց ազգածագման հայասական 
վարկածի մասին՝ Պետրոսյան 2017, 78-82, 164-181, գրականությամբ: 

35 Дьяконов 1968, 211, 212, վերջին աշխատություններից տե՛ս Kitazumi 2013, Simon 2013, 127: 
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ղորդվել է որպես ḫ, այսինքն՝ խ36։ Արդեն վաղուց Այա երկիրը համադրվել է 
պատմական Հայասայի հետ37։ Սկզբնահնչյուն ḫ-ի հարցը բացատրելի է, 
նշանակում է՝ այդ գաղափարի դեմ չկա լուրջ հակափաստարկ38։ Արգոնա-
վորդների առասպելը ժամանակագրվում է տրոյական պատերազմի հերոս-
ներից առաջ (մ.թ.ա. XIII դար)։ Նշանակում է՝ Հայասան համապատասխա-
նում է Այա երկրին ոչ միայն անվանումով և տեղայնացմամբ, այլև գոյության 
ժամանակաշրջանով (XIV-XIII դդ.), այսինքն՝ ակնհայտ է, որ առասպելական 
Այան պետք է նույնացվի Հայասայի հետ, որի հնչողությունը, այսպիսով, եղել 
է հ-ով և ոչ խ-ով)39։ Արդեն Ստրաբոնը (I.2.39) գրում է, որ Կոլխիդայի 
հարստությունը մետաղներով՝ ոսկու, արծաթի, երկաթի և պղնձի հանքերով, 
ներշնչում է այն միտքը, որ հենց դա է եղել արգոնավորդների արշավի իրա-
կան պատճառը։ Արգոնավորդների առասպելում ակնհայտ է «մետաղական 
կոդը». արգոնավորդները նավում են ոսկե գեղմի հետևից, մի էպիտաֆիայում 
Այետեսը անվանված է «ոսկեշատ Կոլխիդայի տիրակալ», Այետեսի մի դստեր 
Χαλκιόπη անունը նշանակում է «Պղնձաչք»40։ Նշանակալից է, որ ուրարտա-
կան արքաներ Մենուան և Արգիշտին ավար են վերցնում Դիաուխիից ոսկի, 
արծաթ և պղինձ (КУКН 53, 16; 174 B 1, 24), որով այդ երկիրը տարբերվում է 
տարածաշրջանի մյուս երկրներից։ Եվ ուրարտական արքաների արշավանք-
ները Դիաուխի նպատակ ունեին գրավել մետաղներով հարուստ այդ շրջանը։ 
Առհասարակ, Փոքր Ասիայի հյուսիսարևելյան շրջանները՝ Տրապիզոնից 
մինչև Ճորոխ գետի ավազան հայտնի են եղել իրենց ոսկով և այլ մետաղ-
ներով՝ սկսած ամենավաղ ժամանակներից41։ Ի դեպ, բուն՝ «հյուսիսային» 
Կոլխիդայում (Ռիոն գետի ավազանում, այլ կերպ՝ Էգրիսի, Լազիկա) չկա և չի 
եղել ոսկի։ Ոսկի կա և եղել է արևմտյան Վրաստանի հյուսիսում՝ Ռիոնի վերին 
հոսանքի և նրա հյուսիսային վտակների ավազանում42։ Ապա պարզվում է, որ 
ոչխարի գեղմով ոսկու արդյունահանման մեթոդը հայտնի է եղել ոչ միայն 

36 Петросян 2009, 92-93, Պետրոսյան 2017, 173-174, տե՛ս նաև Martirosyan 2010, 383-385։  
37 Hüsing 1933, 51, Меликишвили 1954, 85, Toumanoff 1963, 57-58, Ջահուկյան 1987, 285, Պետ-

րոսյան 1997, 93-94, 2017, 174-176։  
38 Ի դեպ, Ի.Մ. Դյակոնովը, Հայասա>hay վարկածի ամենաակտիվ հակառակորդը, այն կարծի-

քին էր, որ հայ ցեղանունը ծագում է խեթական Ḫatti-ից (Дьяконов 1968, 238-239, прим. 119), որը որն 
ավելի քիչ հավանական է, քանի որ այդ անվան մեջ ḫ-ն հնչում էր խ (հմմտ. եգիպտ. ḫt, ուգարիտ. 
ḫt/ḫtj, եբր. ḥittī, հուն. Χετταῖοϛ, տե՛ս HEG I, 223), որը մատնում է նրա կանխակալությունը հայա-
սական վարկածի նկատմամբ (տե՛ս van Loon 1987, 231, Петросян 2009, 83, Պետրոսյան 2017, 156)։ 

39 Ի միջի այլոց, Այայի նշված ստուգաբանություններից մեկի համաձայն, որը մեկնաբանում է 
այն որպես «արևածագի երկիր», այդ անվանումը հնում հնչել է haya (h2eussih2>awhya>hawya>hayya 
>haya>aya, տե՛ս West 2007, 197)։ 

40 Лордкипанидзе 1981, Меликишвили, Лордкипанидзе 1989, 460-461, прим. 206, Պետրոսյան 
1997, 93-94։ 

41 Адонц 1908, 25-26, Меликишвили, Лордкипанидзе 1989, 201, Հմայակյան 2007, 155-158, Բո-
բոխյան, Գևորգյան 2015, 246, գրականությամբ: 

42 Տե՛ս քարտեզը Lordkipanidze 2001, 27, Բոբոխյան, Գևորգյան 2015, 245-246։ 
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Վրաստանի հյուսիսում, այլև Փոքր Ասիայի հյուսիս-արևելքում, ընդ որում՝ 
ընդհուպ XX դար43։ Այս մեթոդը այլ վաղ մշակութային իրողությունների պես 
կարող էր անցնել Վրաստան փոքրասիական տարածքներից։   

Պղնձի և երկաթի մետաղագործությունը հավանաբար սկզբնավորվել է 
փոքրասիական և մերձսևծովյան շրջաններում, ներառյալ Հայկական լեռնաշ-
խարհը։ Կապ է ենթադրվել մի կողմից Հայասայի և հնդեվրոպական *h2ayes/ 
*h2ayos «մետաղ, պղինձ, երկաթ» արմատի44, իսկ մյուսից՝ Կոլխիդայի (Κολχίς) 
և բալթիկ ու սլավոնական լեզուներում «երկաթ» նշանակող բառերի համար45։ 
Հենց այստեղ՝ Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևմտյան տարածքներում 
են հիշատակվում «երկաթագործ» խալիբները։ Նույն տարածքներում անտիկ 
աղբյուրները հիշում են արմենոխալիբներին, այսինքն՝ խալիբներն ապրել են 
հայկական շրջապատում։ Իսկ վերջին տվյալներով, Վրաստանի սևծովյան 
շրջանում երկաթի մշակությունը ի հայտ է գալիս շատ ավելի ուշ՝ մ.թ.ա. V 
դարից46 (Հայկական լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում՝ մ.թ.ա. XII 
դարից)։ Ընդ որում, հնարավոր է, որ ոչ թե այդ երկրներն են կոչվել «մետաղ» 
նշանակող արմատներից, այլ ընդհակառակը, մետաղներն են կոչվել այդ 
երկրների անուններով47։ Այսպիսով, կարելի է պնդել, որ հունական Այան 
իրական Հայասայի առասպելականացած հիշողությունն է48։   

Այա/Հայասա երկրանունը թերևս հասել է նաև հետագա ժամանակներ։ 
Ուրարտական արձանագրություններում հիշատակվում է Iyani երկիրը (ուրար-
տական ուղղագրության համաձայն՝ գրվում է նաև Igani, որտեղ -ni-ն ուրար-
տական ածանց է), որը տեղայնացվում է նույն տարածքներում՝ Ծովակ 
(թուրք. Չլդըր) լճի շրջանում49։ Այդ ցեղատեղանունը, կարելի է ասել, համ-
ընկնում է Այայի հետ՝ ուրարտ. է-ն և ի-ն՝ հաճախ համապատասխանում են 
հայ.ա-ին)50։ Այդ երկիրը կարող էր լինել երբեմնի հզոր Հայասայի արևելյան 
մի հատվածը, որը պահպանել էր նրա անվանումը (այդ դեպքում պետք է 
ենթադրել, որ սկզբնահունչ h-ն ուրարտ. սեպագրում, ինչպես և որոշ այլ դեպ-
քերում չի արտահայտվել)։ Հետաքրքիր է, որ Հայկական լեռնաշխարհի հյու-

43 Scott 1927. հետաքրքիր է, որ հեղինակն առաջին անգամ նկարագրում է ոսկու ստացման մե-
թոդը ոսկեբեր ջրերում ոսկեզօծված գեղմն այրելու ճանապարհով, որը Վրաստանից հայտնի չէ։ 

44 Djahukian 1961, 388-389, Джаукян 1964, 67, տե՛ս նաև Պետրոսյան 1997, 93-94, Martirosyan 
2010, 384։ 

45 Иванов 1983, 98. 
46 Erb-Satullo et al. 2020. 
47 Лебедев 2021, 738-739, գրականությամբ։ 
48 Ի միջի այլոց, Այա-Կոլխիդայի և Դիաուխիի նույնացումը Հայասային բավական մշակված է 

նաև վրացական գիտության մեջ, միայն այնտեղ այդ հին երկրները դիտվում են Վրաստանի պատ-
մության համատեքստում, տե՛ս Gordeziani 2019, գրականությամբ:  

49 ТУ, 84-85, 87. 
50 Հմմտ. ուրարտ. ewri «պարոն», հայ. աւրի-որդ «օրիորդ, տիկին», ուրարտ. Uelikuni, հայկ. 

Gełak‘uni, և այլն, ինչպես նաև հայկական և սեպագիր անվանումների համընկումներում а-ի և е-ի 
համապատասխանության այլ դեպքերը, օրինակ՝ սեպագիր Enzite, հայ. Անձիտ և այլն։ 
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սիս-կենտրոնական շրջանները միավորող Էթիունի հսկայական ցեղային 
միավորման արքա Diuṣini-ն (Դիուծինի) կոչվում է Iganieḫi՝ «իգանիացի»51։ 
Դա կարող է նշանակել, որ Իյանի/Իգանին նշանակալի դեր է խաղացել տա-
րածաշրջանում։ Մյուս կարևոր պահը՝ այդ անունը անվիճելիորեն հայկական 
է, կազմված դի/դիւց «աստված» և ծին արմատներից, ստուգաբանական հա-
մապատասխանությունը հուն. Θιογενεις «աստծու տոհմից, աստծուց ծնված» 
անվան (այս կառուցվածքով առավել հայտնի անունն է հուն. Διογένης/ 
Դիոգենեսը)52։   

Հայաստանի կապը արգոնավորդների առասպելի հետ հանդես է գալիս 
հայերի ազգածագման հունական լեգենդում, որի համաձայն՝ Արմենոսը՝ հա-
յերի նախնին, եղել է արգոնավորդներից մեկը։ Նրա ուղեկիցները հաստատ-
վել են «Ակիլիսենում և Սիսպիրիտիսում մինչև Կալաքենե և Ադիաբենե» 
(Ստրաբոն XI.4.8; XI.14.12)53։ Ակիլիսենեն՝ հայոց Եկեղյաց գավառն է, որը 
հնում ընդգրկում էր ողջ Բարձր Հայք նահանգը, իսկ Սիսպիրիտիսը Սպերն  
է՝ Եկեղյացի հյուսիս-արևելյան շրջանը։ Խեթական դարաշրջանում Եկեղ-
յաց/Ակիլիսենեն եղել է Հայասայի կենտրոնը, որը, հայերի ծագման մասին 
հունական լեգենդի տրամաբանությամբ, պետք է լիներ հայերի նախնական 
հայրենիքը, որտեղից նրանք սփռվել են Հայկական լեռնաշխարհի մյուս 
մասերը (այս լեգենդը կարող է դիտվել որպես հայասական վարկածի ուժեղ 
փաստարկներից մեկը)54։     

Արգոնավորդների առասպելից հայտնի կոլխիդացիների անունների 
քարթվելական մեկնաբանության փորձերն55 անհամոզիչ են և թույլ հենց 
քարթվելական լեզվաբանության դիտանկյունից (այնպես, ինչպես և նրանց 
սեմական մեկնաբանությունը)56։ Այդ անունները համեմատում են ուշ վրա-
ցական և հինարևելյան անունների հետ, առանց քարթվելական արմատների 
հետ համադրման. հիշատակվում է նաև, օրինակ, հունական առասպելից 
հայտնի, ակնհայտորեն ոչ վրացական Մեդեա անվան և նրա տարբերակ-
ների տարածվածությունը Վրաստանում (ինչը հետևանք է արգոնավորդների 
առասպելի՝ որպես Վրաստանի պատմության նախերգանք ընկալման)։ 
Արևմտաքարթվելական էթնիկական տարրի ներկայությունը տարածաշրջա-

51 КУКН 241 С. 
52 Պետրոսյան 2017, 131, 176-177: 
53 Հայոց ազգածագման հունական առասպելի քննությունը տե՛ս Պետրոսյան 2017, 58-62։ 
54 Պետրոսյան 2017, 172-175։ Սրանից հետևում է Այետես արքայի՝ Այա երկրի առասպելական 

արքայի կերպարի տեսական համադրելիությունը Հայասայի գլխավոր աստծուն, որը հայտնի է գա-
ղափարագիր գրությամբ՝ U.GUR։ Դա անդրաշխարհի միջագետքյան աստված Ներգալի գաղափա-
րագրերից մեկն է (հմմտ. Այետեսի անդրաշխարհիկ գործառույթը)։ Հայասական U.GUR-ը և Այայի 
Այետեսը, մյուս կողմից, տեսականորեն կարող են համադրվել հայերի առասպելական նախահոր, 
հնում՝ գլխավոր աստծո՝ Հայկի հետ (տե՛ս Պետրոսյան 2015ա, 2018ա)։ 

55 Гордезиани 1972, 184-186, 1978, 207-210. 
56 Astour 1967, 293 հտն.։ 
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նում՝ սկսած բավական հին ժամանակներից (բայց ոչ մ.թ.ա. երկրորդ հա-
զարամյակից), անվիճելի է, այնպես, ինչպես և արգոնավորդների առասպելի 
անունների հնդեվրոպական և հունական ստուգաբանությունները, և անկան-
խակալ հետազոտողի համար նմանատիպ փաստարկներն անընդունելի են։  

Իսկ երանելի անդրաշխարհի տեղայնացումը Հայկական լեռնաշխարհի 
հյուսիս-արևմուտքում արդյո՞ք կապված է միայն առասպելական Այայի և Հա-
յասայի պատահական նմանության հետ։ Չէ՞ որ Եդեմը, այսինքն՝ դրախտը, 
աստվածաշնչյան երանելի անդրաշխարհը և մարդու արարման վայրը ևս 
տեղայնացվում է նույն շրջանում՝ Տիգրիսի և Եփրատի ակունքներում (նաև 
երկու այլ գետերի, որոնք միանշանակ չեն նույնացվում)։ Համաձայն արևմտա-
սեմական՝ ուգարիտա-քանանական մի առասպելի, մեզ հասած ուշխեթական 
աղբյուրում, ամպրոպի Բաալ աստվածը գնում է իր հոր՝ Էլկունիրսա «երկրի 
արարիչ աստծու» մոտ, որն ապրում էր Եփրատի ակունքներում57։ Դրախտը, 
երանելի անդրաշխարհը առասպելաբանական պատկերացումներում կարող 
է տեղայնացվել արարչագործության առասպելի տեղայնացման վայրում՝ աշ-
խարհի կենտրոնում, այնտեղ, որտեղից են սկիզբ առնում գոյություն ունեցող 
բոլոր երևույթներն ու իրադարձությունները։ Հայասայի անվանաբանության 
մեջ բացահայտվում են խաթական, անատոլիական, հայկական, բալկանյան, 
խուռաուրարտական և հնդիրանական լեզվական տարրեր58։ Այդ տարածք-
ները եղել են, հավանաբար, հնդեվրոպական և ոչ հնդեվրոպական՝ սեմա-
կան, խաթական, խուռիական, քարթվելական և հյուսիսկովկասյան ցեղերի 
շփումների վայր, և նրանցից ոմանք կարող էին հենց այդտեղ տեղայնացնել 
իրենց երանելի անդրաշխարհը59։ 
 
 
Գրականություն 
Ադոնց Ն. 1972, Հայաստանի պատմություն, Երևան, «Հայաստան», 430 էջ: 
Բոբոխյան Ա., Գևորգյան Ա. 2015, Ոսկե գեղմ-վիշապաքար. առասպելից դեպի հնագի-

տություն, Վիշապ քարակոթողները, Երևան, «Գիտություն», էջ 241-257։ 
ՀԱԲ Աճառյան Հ. Հայերեն արմատական բառարան, Ա-Դ, Երևան, Համալսարանի 

հրատ., 1971-1979: 
Հմայակյան Ս. 2007, Ուրարտուի ոսկին, Հին Հայաստանի ոսկին, Երևան, «Գիտություն», 

էջ 151-185։  
Ղազարյան Ռ. 2013, Տուրուբերանում Հայասայի տեղորոշման հարցի շուրջ, Հայկազունի-

ներ, «Գիտություն», էջ 113-117: 
Պետրոսյան Ա. 1997, Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համա-

տեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը, Երևան, «Վան Արյան», 208 էջ: 

57 Տե՛ս օրինակ Hoffner 1990, 69, առասպելի քննությունը՝ Պետրոսյան 2006ա, 33-34։ 
58 Джаукян 1964, 1988, Petrosyan 2002, 173-174, Պետրոսյան 2015, Martirosyan 2010, 384-385: 
59 Պետրոսյան 2006, 99-100։ 

 

                                                 



319                                                       Արմեն Պետրոսյան         

 Պետրոսյան Ա. 2006, Արամազդ. պաշտամունք, կերպար, նախատիպեր, Երևան, «Վան 
Արյան», 116 էջ: 

Պետրոսյան Ա. 2015, Հայասայի դիցարանի էթնիկական հիմքերը, Էջմիածին, 11, էջ 78-98: 
Պետրոսյան Ա. 2017, Հայ ժողովրդի ծագման խնդիրը, Երևան, «Անտարես», 256 էջ։ 
Պետրոսյան Ա. 2018, Հայ ժողովրդական հերոսական էպոսը, Ավանդականը և ար-

դիականը հայոց մշակույթում XVII, Երևան, ՀԱԻ, էջ 414-425։ 
Ջահուկյան Գ. 1987, Հայոց լեզվի պատմություն. նախագրային ժամանակաշրջան, Երևան,  

ԳԱ հրատ., 648 էջ: 
Քոսյան Ա. 2004, Հայկական լեռնաշխարհի տեղանունները (ըստ խեթական սեպագիր 

աղբյուրների), Երևան, «Զանգակ 97», 166 էջ: 
Քոսյան Ա. 2013, Վանից մինչև Եփրատ (հայոց վաղ պետականության ակունքներում), 

Հայկազունիներ, Երևան, «Գիտություն», էջ 48-63: 
Андреев Ю.В. 1990, Поэзия мифа и проза истории, Ленинград, «Лениздат», 223 с.  
Адонц Н.Г. 1908, Армения в эпоху Юстиниана, СПб., Академия наук, 526 с. 
Ардзинба В.Г. 1982, Ритуалы и мифы древней Анатолии, Москва, «Наука», 252 с. 
Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. 1984, Индоевропейский язык и индоевропейцы, Тбилиси, 

Тбилисский университет, 1330 с.  
Гиоргадзе Г.Г. 1969, О престолонаследии в древнехеттском царстве (к интерпретации 

§28 «Указа Телипину»), Вестник древней истории, N 4, с. 67-83.  
Гордезиани Р.В. 1972, Айа в древнейших греческих источниках, Античность и совре-

менность, Москва, «Наука», с. 178-186.  
Гордезиани Р.В. 1978, Проблемы гомеровского эпоса, Тбилиси, Тбилисский университет, 

394 с. 
Грейвс Р. 1992, Мифы древней Греции, Москва, «Прогресс», 620 с. 
Джаукян Г.Б. 1964, Хайасский язык и его отношение к индо-европейским языкам, Ере-

ван, Академия наук, 96 с. 
Джаукян Г.Б. 1988, О соотношении хайасского и армянского языков, Историко-фило-

логический журнал, N 1, с. 60-79, N 2, с. 68-88. 
Доватур А.И., Каллиостов Д.П., Шишова И.А. 1982, Народы нашей страны в «Истории» 

Геродота, Москва, «Наука», 456 с. 
Дьяконов И.М. 1968, Предыстория армянского народа, Ереван, Академия наук, 264 с. 
КУКН Арутюнян Н.В. 2001, Корпус урартских клинообразных надписей, Ереван, «Гиту-

тюн», 542 с. 
Иванов В.В. 1964, Разыскания в области анатолийского языкознания, Проблемы индо-

европейского языкознания, Москва, «Наука», с. 40-44. 
Иванов В.В. 1983, История славянских и балканских названий металлов, Москва, «Нау-

ка», 197 с. 
Иванов В.В., Топоров В.Н. 1974, Исследования в области славянских древностей, 

Москва, «Наука», 342 с. 
Лебедев А.В. 2021, Индоарийские имена в саге об аргонавтах, ономастике Колхиды и 

надписях Северного причерноморья, Индоевропейское языкознание и классиче-
ская филология–XXV, с. 728-782. 

Лордкипанидзе О.Д. 1981, Колхида златообильная (миф и археология), Древний Восток  
и мировая культура, Москва, «Наука», с. 59-62.  

Меликишвили Г.А. 1950, Диаухи, Вестник древней истории, N 4, с. 26-42. 
Меликишвили Г.А. 1954, Наири-Урарту, Тбилиси, Академия наук, 446 с. 
Меликишвили Г.А. 1959, К истории древней Грузии, Тбилиси, Академия наук, 507 с. 
Меликишвили Г.А. 1962, Кулха, Древний мир, Москва, изд. Восточной литературы,  

с. 280-321. 

 



320       Արգոնավորդներ. հնդեվրոպական առասպելը՝ նախապատմության աղբյուր 
 
Меликишвили Г.А., Лордкипанидзе О.Д. (ред.) 1989, Очерки истории Грузии, т. 1, 

Тбилиси, Мецниереба, 510 с.  
МНМ Мифы народов мира, т. I-II, М., Советская энициклопедия, 1980-1982. 
Петросян А.Е. 2009, О происхождении армянского народа: проблема идентификации 

протоармян (критический обзор), Армянский вестник 2/3-1, с. 66-102. 
Топоров В.Н. 2010, Образ мирового дерева у Аполлония Родосского в мифо-ритуальном 

контексте, Древо мировое, т. 2, Москва, Рукописные памятники Древней Руси, 
с. 293-317. 

ТУ Арутюнян Н.В. 1985, Топонимика Урарту, Ереван, Академия наук, 308 с. 
Astour M. 1967, Hellenosemitica, Leiden, Brill, 415 p.  
Bergin O. 1932, Varia II, Ériu, 11, p. 136-149.  
Bremmer J.N. 2008, Greek Religion and Culture, The Bible and the Ancient Near East, 

Leiden, Boston, Brill, 424 p. 
DELG Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque, I-IV, Paris, Klincksiek, 

1968-80. 
Djahukian G.B. 1961, The Hayasa Language and Its Relation to the Indo-European Languages, 

Archiv Orientalni 29/3, p. 353-405.  
Dumézil G. 1972, Mythe et épopée II, Paris, Gallimard, 410 p. 
EWA II Mayrhofer M. 1996, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen, II, Heiderberg, 

Winter, 896 S. 
Erb-Satullo N., Gilmour J.J., Khakhutaishvili N. 2020, The Metal behind the Myths: Iron Metal-

lurgy in the South-Eastern Black Sea Region, Antiquity, 1019, p. 401-420. 
Fontenrose J. 1959, Pithon: A Study of Delphic Myth and Its Origins, Berkeley, Los Angeles, 

University of California Press, 616 p.  
Fowler R.L. 2013, Early Greek Mythography, Vol. II: Commentary, Oxford, Oxford University 

Press, 825 p. 
Friedrich P. 1970, Proto-Indo-European Trees: the Arboreal System of a Prehistoric People, 

Chicago, London, University of Chikago Press, 204 p. 
Gordeziani L. 2019, Some Remarks on Qulḫa, Over the Mountains and Far Away: Studies in 

Near Eastern History and Archaeology presented to Mirjo Salvinion in the Occasion of 
his 80th Birthday, Oxford, Archaeopress, p. 241-243. 

HED I Puhvel J. 1984, Hittite Etymological Dictionary: Trends in Linguistics, Berlin, New 
York, Winter, 504 p. 

HEG I Tischler J. 1983, Hethitisches etymologisches Glossar, I-III, Innsbruck, Institut für 
Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 334 S. 

Hoffner H.А. 1990, Hittite Myths, Atlanta, Scholars Press, 121 p. 
Hüsing G. 1933, Die Völker Altkleinasiens und am Pontos, Wien. 
IEW Pokorny J. 1959, Indogermanisches etymologishes Wörterbuch I, Bern, München, 

A. Francke, 770 S. 
Kitazumi T. 2013, Zum Problem der Gleichung heth. Ḫayaša- = armen. haykʻ, Zertschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 163/2, p. 511-517. 
Kloekhorst A. 2008, Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden, Boston, 

Brill, 1162 p. 
Krappe A.H. 1942, The Sovereignty of Erin, American Journal of Philology, 63, p. 444-454. 
Kuiper F.B.G. 1991, Aryans in the Rigveda, Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 116 S.  
Lincoln B. 1991, Death, War, and Sacrifice, Chicago, London University of Chicago Press, 312 p. 
Lordkipanidze O.D. 2001, The Golden Fleece: Myth, Euhemeristic Explanation and Archaeology, 

Oxford Journal of Archaeology 20, p. 1-38.  
MacNeill F. 1930, The Mythology of Lough Neagh, Béaloideas 2, p.115-121.  
McManus D. 1991, A Guide to Ogam,Maynooth, An Sagart, 211 p.  

 



321                                                       Արմեն Պետրոսյան         

Mallory J.P., Adams D.Q. 1997, Encyclopedia of Indo-European Culture, London, Fitzroy 
Dearborn Publishers, 829 p. 

Martirosyan H.K. 2010, Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon, Leiden, 
Boston, Brill, 998 p. 

Moreau A. 1994, Le mythe de Jason et Medee, Paris, Le belles lettres, 344 p. 
Zimmer H. 1911, Der kulturgeschichtliche Hintergrund in den Erzählungen der alten irischen 

Heldensage, Sitzungberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 
Philosphisch-Historische Klasse, S. 174-227. 

Petrosyan A.Y. 2002, The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian 
Epic, Washington DC, Institute for the Study of Man, 236 p.  

Puhvel J. 1987, Comparative Mythology, Baltimore, London, John Hopkins University Press, 
302 p.  

Scott J.A. 1927, The Оrigin of the Мyth of the Golden Fleece, The Classical Journal 22/7, p. 541. 
Simon Z. 2013, Die These der hethitisch-luwischen Lehnwörter im Armenischen: eine kri-

tische Neubetrachtung, International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic 
Reconstruction 10, p. 97-135. 

Toumanoff C. 1963, Studies in Christian Caucasian History, Washington D.C., Georgetown 
University Press, 601 p. 

von Kamptz H. 1982, Homerische Personennamen, Sprachwissenschaftliche und historische 
Klassifikation,Göttingen, Vandenhoeck, Ruprecht, 388 S. 

van Loon M. 1987, Review of: I.M. Diakonoff, The Pre-History of the Armenian People, 
Bibliotheca Orientalis XLIV 3/4, p. 230-233.  

van Vetzen J.A. 1938, Names of Persons in Early Sanskrit Literature, Utrecht, Utr. typ. ass.  
West M. L. 1997, The East Face of Helicon, Oxford, Clarendon Press, 678 p. 
West M.L. 2007, Indo-European Poetry and Myth, New York, Oxford University Press, 525 p. 
le Roux F. 1968, La mythologie irlandaise du Livre des conquêtes, Ogam 20, p. 381-404. 
 
 

ԱՐԳՈՆԱՎՈՐԴՆԵՐ. ՀՆԴԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՈՑ 
ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ 

 
Արմեն Պետրոսյան 

 
Ամփոփում   

 
Այս առասպելում Այետես արքայի և նրա դուստր Մեդեայի կերպարները և 

անունները համեմատելի են հնդկական Յայատիի և նրա դուստր Մադհավիի և 
իռլանդական Էոխայդի և նրա դուստր Մեդբի առասպելների հետ, որոնք հնդեվ-
րոպական համատեքստում մանրամասն ուսումնասիրել է Ժորժ Դյումեզիլը։ Այան՝ 
այն երկիրը, որտեղ նավարկում են արգոնավորդները, ակնհայտորեն առասպելա-
կան՝ կախարդական մի թագավորություն է, երանելի անդրաշխարհ, որը միայն հե-
տագայում է նույնացվել Կոլխիդայի հետ: Հնագույն Կոլխիդան գտնվում էր հետագա 
Կոլխիդայի հարավ-արևմուտքում, այն տարածքներում, որտեղ մ.թ.ա. XIV-XIII դդ. 
եղել է խեթական աղբյուրների Հայասայի թագավորությունը։ Այսինքն՝ առասպե-
լական Այան նույնացվել է պատմական Հայասայի հետ։ 

Բանալի բառեր՝ հնդեվրոպական դիցաբանություն, հայոց նախապատմու-
թյուն, արգոնավորդների առասպել, Այա, Կոլխիդա, Այետես, Մեդեա: 
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АРГОНАВТЫ: ИНДОЕВРОПЕЙСКИЙ МИФ КАК ИСТОЧНИК 
 ПРЕДЫСТОРИИ АРМЕНИИ 

 
Армен Петросян 

 
Резюме 

 
В этом мифе образы царя Ээта и его дочери Медеи сопоставимы с об-

разами Яяти и его дочери Мадхави индийской и Эохаида и его дочери  
Медб ирландской мифологии, подробно изученной в индоевропейском кон-
тексте Жоржем Дюмезилем. Айа – страна, куда плывут аргонавты, очевид-
но, мифологическое волшебное царство, блаженный потусторонний мир, 
позже отождествляемый с Колхидой. Древнейшая Колхида располагалась на 
юго-западе позднейшей Колхиды, на территориях, где в XIV-XIII вв. до н.э. 
находилось царство Хайаса хеттских источников. Это дает основание счи-
тать, что мифическая Айа отождествлялась с исторической Хайасой.  

Ключевые слова – индоевропейская мифология, предыстория Арме-
нии, миф об аргонавтах, Айа, Колхида, Ээт, Медея. 

 
ARGONAUTS: INDO-EUROPEAN MYTH AS A SOURCE OF ARMENIAN  

PREHISTORY 
 

Armen Petrosyan 
 

Abstract 
 

In the Greek myth on Argonauts the images of King Aeetes and his daughter Medea 
are comparable with the images of Yayati and his daughter Madhavi of Indian and Eocha-
id and his daughter Medb of Irish mythologies, studied in details in the context of Indo-
European mythology by Georges Dumézil. Aia, the country where the Argonauts sail, is 
obviously a mythological magical kingdom, a blissful otherworld, later identified with 
Colchis. Ancient Colchis was located in the south-west of the later Colchis, in the territo-
ries, where in the 14th-13th centuries BC the kingdom of Hayasa of Hittite sources was 
located. This gives reason to believe that the mythical Aya was identified with the histori-
cal Hayasa.  

Key words – Indo-European mythology, prehistory of Armenia, the Argonaut myth, 
Aia, Kolchis, Ayetes, Medea.  
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Ներածություն 
Հայաստանի պատմության տարբեր շրջափուլերում մեր երկիրը մշտա-

պես քաղաքական, առևտրատնտեսական և մշակութային կապեր ու հարա-
բերություններ է ունեցել հարևան Իրանի հետ: Բացառություն չէ նաև Երևան 
քաղաքը, որի ճարտարապետական դիմագծի ձևավորման վրա մեծ ազդե-
ցություն թողեցին իրանական ճարտարապետությունն ու շինարվեստը, որոնք 
ցայտուն կերպով դրսևորվեցին դեռևս իլխանության շրջանում, ապա և՝ ուշ 
միջնադարում, երբ քաղաքը դարձավ Սեֆյան տերության Երևանի կուսա-
կալության վարչական կենտրոնը: Այդ շրջանում, պարսից խաների օրոք, 
Երևանի հոգևոր-մշակութային և աշխարհիկ շենքերից զատ, կառուցվեցին 
Երևանի բերդը, մի շարք մզկիթներ, շուկա-հրապարակներ, իջևանատներ, 
բաղնիքներ, ինժեներական կառույցներ, որոնց վերաբերյալ հարուստ տեղեկու-
թյուններ են պահպանվել հայ և օտարազգի պատմիչների ու ճանապար-
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հորդների աշխատություններում1: Սույն հոդվածը պատմական սկզբնաղբյուր-
ների, ճարտարապետական և ինժեներական կառույցների, իրանական 
շինարվեստի նմուշների քննությամբ ներկայացնում է պարսից տիրապե-
տության օրոք Երևանի քաղաքաշինության ընդհանուր նկարագիրը:  

 
Երևանը պարսկական տիրապետության շրջանում (1502-1827 թթ.) 
XVI դարասկզբին (1502 թ.) Իրանի Սեֆյան հարստության հիմնադիր 

շահ Իսմայիլը (1501-1524 թթ.), Հայաստանի արևելյան երկրամասերի հետ 
միասին, թուրքմենական ակ-կոյունլու տիրակալներից նվաճեց նաև Երևան 
քաղաքը2։ Իբրև սահմանային մեծ բեկլարբեկության կենտրոն՝ Երևանը շահ 
Իսմայիլի օրոք ձեռք բերեց ռազմական և վարչական մեծ նշանակություն3: 
XVI-XVII դդ. Սեֆյան Իրանի և Օսմանյան Թուրքիայի միջև տեղի ունեցող 
ռազմական գործողությունների ընթացքում Երևանն իր շրջակայքով մշտա-
կան կռվախնձոր էր այդ երկու տերությունների միջև և ենթարկվում էր 
շարունակական ավերածությունների4:  

1639 թ. կնքված Կասրե Շիրինի հաշտությամբ հաստատվեց երկարա-
տև խաղաղություն5: Երևանը դարձավ Սեֆյան տերության Չուխուր-Սաադի 
(Երևանի) կուսակալության կենտրոնը6, որը կառավարում էր սարդարը7:  
Այդ վիճակը շարունակվեց մինչև 1747 թ.։  

XVII դարում Երևանի խանությունը զբաղեցնում էր Արևմտյան Արփա-
չայից (այժմ՝ Ախուրյան) մինչև Աղմաղանի (այժմ՝ Գեղամա) լեռները և Հայ-
կական Պար լեռնաշղթայից (որը 1639 թ. կազմում էր թուրք-պարսկական 
սահմանը) մինչև Փամբակի լեռնաշղթան ու Արագածի հյուսիսային ստո-
րոտներն ընկած տարածքները8: 

Խաղաղության շրջանը նպաստեց երկրի տնտեսության աստիճանա-
կան վերականգնմանը, մասնավորաբար՝ քաղաքաշինության զարգացմանը: 
Երևանում կառուցվում են մի շարք հոգևոր-մշակութային և հասարակական 
նշանակության շինություններ, ջրանցքներ, վերակառուցվում է Երևանի բերդը: 

1 Մանրամասն տե՛ս Շահազիզ 2003, 131-134, 158-161, 169, 171-174, Հակոբյան 1971, 366-376, 
Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 12-13, 18-26, Զուլալյան 1990, 139-140, 147, 167-168: Երևանի հիշատա-
կության մասին պատմիչների վկայությունները տե՛ս Յակոբեան 2019, 97-99: (زییاپ) ۲۰۰۶ .ش نایپسوه:  

2 Հայոց պատմություն 2014, 597, Հակոբյան 1971, 7-9: 
3 Հայոց պատմություն 2014, 625, Հակոբյան 1971, 137-140:  
4 Հայոց պատմություն 2014, 597-604, Հակոբյան 1971, 10-16, 23-37, Զաքարիա Քանաքեռցի 2015, 13։ 
5 Հայոց պատմություն 2014, 605-606, Հակոբյան 1971, 40-52: 
6 Հայոց պատմություն 2010, 87, Мухаммад-Рафи 1991, 21-25: 
7 Երևանի բեկլարբեկությունը, լինելով սահմանային, նրա խանը օժտված էր ավելի մեծ իրա-

վունքներով և հաճախ ստանում էր բեյլերբեյ տիտղոսը ու ստանձնում մի քանի խանությունների 
զորքերի ընդհանուր հրամանատարի՝ սարդարի (=զորահրամանտարի) պարտականությունները: 

8 Այսինքն՝ մոտավորապես այն տարածքը, որ ուներ XVIII դ. վերջին և XIX դ. սկզբներին։ Տե՛ս 
Հակոբյան 1971, 142: 

 

                                                 

https://hy.wikipedia.org/wiki/1502
https://hy.wikipedia.org/wiki/1639
https://hy.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%82%D5%A1%D5%BD%D6%80%D5%A5_%D5%87%D5%AB%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6&action=edit&redlink=1
https://hy.wikipedia.org/wiki/1747
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XVII դ. երկրորդ կեսին և XVIII դ. սկզբներին Երևանի խանությունը Սեֆյան 
տերության եկամտաբեր երկրամասերից մեկն էր, որտեղ բավական զար-
գացած էին առևտուրն ու արհեստագործությունը։ Երևանի կիսանկախ 
խանը հարևանների հետ ինքնուրույն բանակցություններ վարելու իրավունք 
և դրամահատության արտոնություն ուներ:  

Երևանի համար մեծ պատուհաս դարձած 1679 թ. ավերիչ երկրաշարժի 
հետևանքով քանդվեցին քաղաքի գրեթե բոլոր կառույցները, այդ թվում՝ 
նշանավոր ամրոցը, և խափանվեցին մեծ ջրանցքները: Սակայն հետագա 
տարիներին դրանք մեծ թափով վերականգնվեցին: Երևան եկան նշանա-
վոր արվեստագետներ՝ նպաստելով արվեստի ու մշակույթի զարգացմանը:  

XVIII դարասկզբին Պարսկաստանում սկիզբ առած անկայուն վիճակը 
թուրքական նոր արշավանքի պատճառ դարձավ: 1724 թ. Երևանի և շրջա-
կա գյուղերի բնակիչները ավելի քան 3 ամիս դիմակայեցին թուրքական 
մեծաքանակ բանակին, և պաշարվածները միայն պարենի ու զինամթերքի 
սպառման հետևանքով անձնատուր եղան: Երևանի հերոսական պաշտպա-
նությունը 1720-ական թթ. հայ ազգային-ազատագրական պայքարի նշանավոր 
դրվագներից է9: Պարսկա-թուրքական նոր պատերազմներն ընդհատում-
ներով շարունակվեցին մինչև 1736 թ., երբ Նադիր շահն (1688-1747 թթ.) իր 
հաղթական արշավանքով դաժան պարտության մատնեց օսմանյան բա-
նակին և Օսմանյան Թուրքիային հարկադրեց հաշտություն խնդրելու՝ հրա-
ժարվելով իր նվաճումներից10: 

Մինչև Նադիր շահի մահը Երևանի բեկլարբեկությունը՝ իբրև սահմա-
նամերձ կուսակալություն, կառավարվում էր զինվորական նահանգապետ-
ների միջոցով: Այդ ընթացքում Երևանի ներքին գործերի տնօրինման մեջ 
մեծ իրավունքներ ստացան մելիքներ Մկրտումն ու Հակոբջանը11:  

XVIII դ. կեսին, Պարսկաստանի կենտրոնական իշխանության թուլաց-
ման պայմաններում, Երևանի խանությունը չկարողացավ պահպանել իր 
անկախությունը: Երևանի խանը, քոչվոր ցեղերի դեմ պայքարելու համար 
Վրաստանից ստացված օգնության դիմաց, հարկատու դարձավ վրաց 
Հերակլ II թագավորին: Վրաստանն ամրապնդեց իր ռազմաքաղաքական 
ներկայությունը Արևելյան Հայաստանում մինչև 1790-ական թթ.: Երևանի 
խաների՝ հարկերից ժամանակ առ ժամանակ հրաժարվելու պատճառով  
Հերակլ II-ի ձեռնարկած պատժիչ արշավանքների հետևանքով Երևանի 

9 Աբրահամ Երեւանցի 1977, 26, Հայոց պատմություն 2010, 40-42, Հակոբյան 1971, 78-95, Եղիա-
զարյան 2022, 55-75:   

10 Հայոց պատմություն 2010, 52-53: 
11 Հայոց պատմություն 2010, 58-59: 

 

                                                 

https://hy.wikipedia.org/wiki/1724
https://hy.wikipedia.org/wiki/18-%D6%80%D5%A4_%D5%A4%D5%A1%D6%80
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AC_II
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խանության գավառները հերթական անգամ ավերվեցին, իսկ մեծաթիվ 
բնակչությունը բռնագաղթվեց Վրաստան12:  

Մինչև XVIII դ. վերջը Պարսկաստանի քաղաքական մասնատման ու 
կենտրոնական իշխանության վերացման պայմաններում Երևանի խանութ-
յան տարածքում սկիզբ առած ասպատակություններն ու ռազմական գործո-
ղությունները, ինչպես նաև շարունակվող տնտեսական քայքայումը հայ 
բնակչության արտագաղթի պատճառ դարձան: 

XVIII դարավերջին և XIX դարասկզբին տարածաշրջանի քաղաքական 
կյանք մտած Ռուսաստանի և Պարսկաստանի միջև պատերազմների13 հե-
տևանով 1828 թ. կնքված Թուրքմենչայի պայմանագրով Երևանի և Նա-
խիջևանի խանություններն անցան Ռուսաստանին, իսկ Երևանը դարձավ 
Հայկական մարզի կենտրոնը։ Այդ շրջանում քաղաքն ուներ մոտ 15 հազար 
բնակչություն, այստեղ էին կենտրոնացած խանության վարչական մարմին-
ներն ու զորքերի մեծ մասը։ Երևանը կառավարում էր ոստիկանապետը,  
որն զբաղվում էր քաղաքի կարգուկանոնով և տուրքերի հավաքմամբ։  

 
Շինարարական վերելքը ուշմիջնադարյան Երևանում` ըստ գրավոր 

աղբյուրների 
Հայաստանում պարսկական տիրապետության ժամանակաշրջանի պատ-

մության լուսաբանման լավագույն սկզբնաղբյուրն Առաքել Դավրիժեցու 
պատմագիրքն է, որի ԻԴ (24) գլխում տեղեկություններ են հաղորդվում մեր 
երկրորդ Լուսավորիչ Մովսես Տաթևացի վարդապետի (հետագայում կաթո-
ղիկոս՝ 1629-1633 թթ.) քարոզչության, Երևանի Կաթողիկե Ս. Աստվածածին 
եկեղեցում սպասավորելու և տեղապահ-կառավարիչ Ամիրգունա խանի 
(1604-1625 թթ.) առաջարկով Երևանի Ս. Անանիա առաքյալի անապատում 
(ներկայիս Զորավոր Ս. Աստվածածին եկեղեցին) հաստատվելու, այն բարե-
կարգելու, վանական և ուսումնական կենտրոն դարձնելու վերաբերյալ. 
«Տեսանես զայս եկեղեցիս, որ ամայի կայ. արդ, լո՛ւր ինձ, և մի՛ գնար յայլ 
աշխարհ, այլ արա՛ զսա քեզ բնակութիւն և դադարեա՛ աստէն…»14:  

Երևանի հյուսիսային այգիներում գտնվող ավերակ ու անմարդաբնակ 
անապատն Ամիրգունա խանի ցուցմամբ և Մովսես Տաթևացու ջանքերով 
դառնում է քաղաքի հոգևոր և գրչական կյանքի երևելի կենտրոններից մեկը: 
Հաստատվելով Երևանի Ս. Անանիա առաքյալի անապատում՝ Մովսես Տա-

12 Հայոց պատմություն 2010, 70, 88:  
13 Ռուս-պարսկական երկու պատերազմների (1804-1813 թթ. և 1826-1828 թթ.) ժամանակ ռու-

սական զորքերը 3 անգամ պաշարել են Երևանի բերդը: 1804 թ. գեներալ Պավել Ցիցիանովի և 
1808 թ. գեներալ Իվան Գուդովիչի գլխավորությամբ արշավանքները Երևան արդյունք չեն տվել։ 
1827 թ. հոկտեմբերի 1-ին ռուսական զորքը՝ Իվան Պասկևիչի հրամանատարությամբ կարողա-
ցավ գրավել Երևանի բերդը, որով էլ ավարտվեց Պարսկական տիրապետությունը Երևանում։ 

14 Առաքել Դաւրիժեցի 1990, 245: 

 

                                                 

https://hy.wikipedia.org/wiki/1828
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%AB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%AB%D5%BB%D6%87%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8C%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/1804
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%BE%D5%A5%D5%AC_%D5%91%D5%AB%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%BE
https://hy.wikipedia.org/wiki/1808
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BB%D5%BE%D5%A1%D5%B6_%D4%B3%D5%B8%D6%82%D5%A4%D5%B8%D5%BE%D5%AB%D5%B9


327                                         Դիաննա Միրիջանյան և այլք 
 

թևացին այստեղ նաև գրչության դպրոց է հիմնում, որտեղ ձեռագրեր են 
ընդօրինակվում: Ուշագրավ է նրա աշակերտներից Եսայի սրկ. Կարճավա-
նեցու՝ 1625 թ. անապատում ընդօրինակած ձեռագրի հիշատակարանում 
Ամիրգունա խանին ուղղված բնութագրականը. «Եւ ապա բազում աշակեր-
տաւք գնացեալ Այրարատեանն գաւառ (Մովսես Տաթևացին – Ա.Հ.), որ եւ  
անդ տիրեալ էր իշխան ոմն ազգաւ պարսիկ՝ Ամիրգունայ անուն կոչեցեալ 
քաջ եւ արի, հմուտ ի պատերազմ, մինչ զի յահէ նորայ սարսէին ազգն 
իսմաելական, որ չկայր նման նմայ: Թէպէտ կրօնիւք այլազգի էր, սակայն 
բարեպաշտ եւ յերկիւղած էր եւ քրիստոնէասէր, մինչ զի հանդիպել սրբոյս 
անդ, յոյժ փափաքանաւք ընկալեալ եւ բազում սիրելիութիւնս ցուցեալ եւ 
տուեալ տեղի մի, որ կոչի Անանիայ առաքեալ, գեղեցիկ եւ վայելուչ ի մէջ 
այգաստանեաց»15: 

Ամիրգունա խանին իբրև «…այր քաջ և սրտապինդ և արի ի պատե-
րազմունս, անահ և աներկիւղ, շէնարար և սիրող քրիստոնէից…»16 բառերով 
է բնութագրում նաև Զաքարիա սրկ. Քանաքեռցին, որը հատկանշում է խա-
նի վերաբերմունքը քրիստոնյաների նկատմամբ. «…սիրեաց ազգս հայոց և 
միշտ գնայր ի տունս քրիստոնէից, ուտէր և ըմպէր ընդ նոսա»17: Նրա օրոք 
քաղաքում մեծապես զարգացել է նաև այգեգործությունը, ի մասնավորի՝ 
խաղողագործությունը, որը նույն տեմպերով շարունակվել է նաև XVII դա-
րավերջին՝ Զալ խանի օրոք18: Երևանում շինարարական զգալի աշխա-
տանքներ են կատարվել ոչ միայն Ամիրգունա և Զալ խաների, այլև Խոսրով, 
Հուսեին-Ալի և մի քանի այլ խաների ժամանակ19: 

Պարսից տիրապետության շրջանում Երևանում իրականացված շինա-
րարական աշխատանքների մասին են վկայում նաև վիմագրերը: Ի դեպ, 
դրանցից մեկը՝ պահպանված Երևանի Կաթողիկե Ս. Աստվածածին եկե-
ղեցու հյուսիսային պատին (նկ. 1), վկայում է դեռևս պարսից շահ Աբաս Ա-ի 
(1587-1629 թթ.) թագավորության, Ամիրգունա խանի իշխանության, Մելքի-
սեթի կաթողիկոսության և տեր Համազասպի եպիսկոպոսության (Երևանի 
և Հավուց թառի առաջնորդի) շրջանում՝ 1609 թ., Թեզագուլենց տոհմից ոմն 
Գրիգորի և իր կողակից պարոն (տիկին իմաստով) Խաթունի միջոցներով ի 
հիմանց ժամատուն կառուցելու մասին, որի դիմաց սուրբ տաճարի սպասա-
վորներից երկու ժամ-պատարագ են ստացել. «Ի թ(ա)գ(աւո)րութի(ւ)նն շահ 
Ապազին, իշխանութի(ւն) Ամիրգոն(ա) խանին… ես՝ Գրիգորս, որդի Թէզա-
գուլենց Մարգարին եւ ամուսին իմ պ(ա)րոն Խաթուն, միաբանեցաք եւ շի-

15 Հակոբյան, Հովհաննիսյան 1978, 178-179: Տե՛ս նաև Հարությունյան 2020ա, 100: 
16 Զաքարիա Քանաքեռցի 2015, 64: 
17 Զաքարիա Քանաքեռցի 2015, 64: 
18 Հակոբյան 1971, 442: 
19 Հակոբյան 1971, 446-447: 
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նեցաք ժամատունս ի հիմանց…»20: Վիմագրի վերջում գրիչը թողել է նաև  
իր ստորագրությունը՝ «Յակոբ գրիչս յ(ի)շ(եցէք)»21: 

Հայ իրականության մեջ մշակութային վերազարթոնքի համար համե-
մատաբար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում հատկապես Հայաս-
տանի 1639 թ. բաժանումից հետո: Կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանի 
արևելյան՝ պարսկական տիրապետությանն անցած հատվածում XVII դ. երկ-
րորդ կեսից բուռն զարգացում են ապրում մշակութային կյանքն ու եկեղեցա-
շինությունը: Պարսից Աբաս Բ (1642-1666 թթ.) և Սուլեյման Բ (1666-1694 թթ.) 
շահերի հրովարտակները ժամանակի պատմության լուսաբանման համար 
աղբյուրագիտական մեծ արժեք ունեն: Արարատյան դաշտի, Նախիջևանի  
և հարակից այլ բնակավայրերի եկեղեցաշինությունը կյանքի է կոչվել հիմ-
նականում շահական հրովարտակների արտոնությամբ: Մաշտոցյան Մատե-
նադարանում պահվող 1661 թվակիր հրովարտակներից մեկում Աբաս Բ շահը 
հայաբնակ շրջանների իշխանություններին կարգադրում է հայ բնակչու-
թյանը չխոչընդոտել եկեղեցիների ավելի բարձր կառուցման ու նորոգման 
հարցում. «…թող այսուհետև վերոհիշյալ եկեղեցիների պատճառով, որոնք 
ավելի ընդարձակ կամ այլ կերպ կառուցված կլինեն, վերոհիշյալ հայերին 
անօրինական պահանջներ չներկայացնեն: Ընդհանրապես չպետք է նրանց 
նեղեն, այլ պետք է թողնեն, որպեսզի հանգիստ զբաղվեն հաղթական պե-
տության հարատևմանն ուղղված աղոթքներով: Թող այս ընդունեն որպես 
խիստ կարգադրություն ու ամեն տարի նոր հրամանագիր չպահանջեն: 
Գրվեց 1071 թ. (1661) օրհնյալ Ռամազան ամսին»22:  

Ինչպես հրովարտակների, այնպես էլ ժամանակամերձ ձեռագիր հի-
շատակարանների ու վիմական արձանագրությունների հիմամբ որոշակի է 
դառնում պարսից գահակալների օրոք Երևանի մինչերկրաշարժյան և հետ-
երկրաշարժյան (1679 թ.) հուշարձանների նորոգման և ի հիմանց կառուց-
ման ժամանակագրությունը: Երևանի Կաթողիկե Ս. Աստվածածնի եռանավ 
սրահ, Երկուերեսնի - Ս. Պողոս-Պետրոս, Զորավոր Ս. Աստվածածին եկե-
ղեցի, Գեթսեմանի մատուռ (Ս. Հարություն), Կոնդի Ս. Հովհաննես Մկրտիչ, 
Ձորագյուղի անապատի հուշարձանախումբ, Նորագավիթի Ս. Գևորգ, Քա-
նաքեռի Ս. Հակոբ, Ս. Աստվածածին, Նորքի Ս. Ստեփանոս, Ս. Սիմեոն 
Ծերունի, Ս. Աստվածածին – ահա եկեղեցիների այն հիմնական խումբը, 
որոնք նորոգվեցին կամ վերակառուցվեցին Արարատյան երկրում պարս-
կական տիրապետության հաստատումից հետո: Սրա առհավատչյան նաև 
Նորքի՝ Գետառի վրա կառուցված միաթռիչք կամրջի արևմտյան պատին՝ 

20 Ղաֆադարյան 1975, 139: 
21 Ղաֆադարյան 1975, 139: 
22 Կոստիկյան 2005, 43-44: 
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կամարակապ քիվի ողջ երկայնքով պահպանված երկտող արձանագրութ-
յունն է (նկ. 2), որտեղ վկայված են ոչ միայն կառուցման ժամանակը, նա-
խաձեռնող Հովհաննես վարդապետի ու նրա հարազատների, այլև երկրի 
աշխարհական ու հոգևոր իշխանավորների անունները. «Շինեցաւ սա  
(կամուրջը – Ա.Հ.) ի թ(ա)գ(աւո)ր(ու)թե(ա)ն պարսից երկրի շահ Ապազին եւ 
իշխ(ա)ն(ու)թե(ան) երկրիս Ապազ Ղուլի խանին եւ հ(ա)յր(ա)պ(ե)տ(ու)թե(ա)ն 
հայոց տ(եառ)ն Յակոբայ սրբազան կ(ա)թ(ո)ղ(ի)կ(ո)սի… ի թվ(ին) ՌՃԺԳ. 
(1664)»23: 

Հովհաննես վարդապետի անունը փակագրված է նաև կամրջի արևել-
յան պատին. «Յովհաննէս վարդապետ»24, իսկ փակագիրն ամբողջացնող 
քարը ներկայումս գտնվում է Հայաստանի պատմության թանգարանում (գծ.):  

 

 
Նշենք նաև, որ կամրջի կառուցման թվականը վկայված է նաև արևմտյան 

պատի աջակողմյան հատվածում, որտեղ հիշատակված է նաև արձանա-
գրության գրչի՝ Կիրակոսի անունը. «Թվ(ին) ՌՃԺԳ. (1664), զԿիրակոս 
գր(ո)ղ գրի կամուրջիս, (յի)շել աղաչեմ»25:  

Վիմագրական ու մատենագրական բերված օրինակներն ինքնին պար-
զում են պարսից տիրապետության օրոք Երևանում և շրջակայքում իրակա-
նացված շինարարական աշխատանքների ընդհանուր նկարագիրը, որոնք 
վկայում են հարևան երկրի մշակութահեն և ինչ-որ տեղ նաև հայապահ-
պան քաղաքականության մասին:   

 
Երևանի պարսկական հուշարձանները 
Հայաստանում պարսկական տիրապետության շրջանում (XVII-XIX դդ.), ի 

մասնավորի՝ Երևանի խանության տարիներին (1747-1828 թթ.), Երևանում 
կառուցվել և վերակառուցվել են բազմաթիվ շինություններ, որոնք կազմում 
են մեր մայրաքաղաքի պատմության անքակտելի մասը: Երևանի պարսկա-
կան պաշտամունքային և աշխարհիկ շինությունները կոչված էին բավարա-

23 Շահազիզ 2003, 213, Հարությունյան 1960, 121, Ղաֆադարյան 1975, 167: 
24 Շահազիզ 2003, 213, Հարությունյան 1960, 122, Ղաֆադարյան 1975, 168: 
25 Շահազիզ 2003, 213, Ղաֆադարյան 1975, 168: 

Գծ. Հովհաննես վարդապետի անվան 
փակագիրը  

(գրչ.՝ Ա. Հարությունյանի, 2022 թ.) 
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րելու վերնախավի պահանջմունքները և արտացոլում էին նրանց կենցա-
ղավարության առանձնահատկությունները: Դրանցից քչերն են այսօր պահ-
պանվել, մեծ մասամբ մեզ են հասել տեղագրական աշխատությունների 
միջոցով:  

Երևանի բերդը հայտնի էր իր անառիկությամբ (նկ. 3): Թուրք-պարս-
կական ռազմական գործողությունների ընթացքում այն ձեռքից ձեռք էր 
անցնում՝ ավերվում և փոխնիփոխ հիմնակառուցվում՝ դառնալով մերթ մեկի, 
մերթ մյուսի ռազմական հենակետը։ 1639 թ. ստեղծված խաղաղության 
պայմաններում, երբ Երևանը համանուն խանության վարչական կենտրոնն 
էր, բերդը դառնում է սարդարի նստավայրը։ 1679 թ. ավերիչ երկրաշարժից 
հետո կրկին վերակառուցվում է Զալ խանի կողմից: Բերդի պատմության 
հիշարժան դրվագներից է 1724 թ. երեքամսյա պաշարումը օսմանյան թուր-
քերի կողմից: Երկար պաշարումից հյուծված պարսիկ կառավարիչները 
ստիպված այն հանձնել են հայոց Աստվածատուր Ա Համադանցի կաթողի-
կոսի միջնորդությամբ26: 1735-1827 թթ. բերդը վերստին խանի նստավայրն 
էր, որտեղ վերջին՝ Հուսեին Ղուլի խանի օրոք կառուցվեցին շքեղ պալատը, 
մզկիթը բաղնիքները, վառոդարանը և այլ նշանակության շենքեր։ Ուշա-
գրավ են Ժ. Շարդենի նկարագրությունները բերդի վերաբերյալ. «…նմանվում  
է մի փոքրիկ քաղաքի, որտեղ ապրում են ծագումով պարսիկ կառավարիչն 
ու 2000-անոց կայազորը: Հայերը բերդում միայն խանութներ ունեն, որտեղ 
ցերեկները զբաղվում են առևտրով, իսկ երեկոյան վերադառնում տուն»27:  

Երևանի բերդն ունեցել է քառանկյուն հատակագիծ և զբաղեցրել 7 հա 
տարածք (նկ. 3): Արևմտյան կողմից պաշտպանված է եղել Հրազդանի ձո-
րով։ Այդ մասը եղել է հողածածկ և ծառայել բերդապաշտպան հրանոթների 
համար։ Մյուս երեք կողմերից շրջապատված է եղել ատամնավոր պարիսպ-
ներով՝ հում աղյուսով շարված 50-60 կիսակլոր բուրգերով։ Առաջին պարսպա-
շարը կառուցվել է 1583 թ.՝ Ֆահրադ փաշայի կողմից, իսկ երկրորդը՝ 1603 թ. 
շահ Աբասի կողմից։ Հաստ և բարձր պարիսպներն ունեցել են որմնախոր-
շեր, որոնք հարմարեցրած են եղել հրետանու ու հրացանակիրների պաշտ-
պանությանը։ Պարիսպները շրջապատված են եղել լայն ու խոր խրամնե-
րով, որոնք վտանգի ու հարձակումների ժամանակ լցվել են ջրով։ Բերդն 
ունեցել է երկու մեծ ու ամրակուռ դարպասներ` երկաթե ամուր դռներով ու 
փականներով։ Երկու դարպասներն ունեցել են հատուկ պահակախմբեր, 
որոնցից առաջինը՝ «Բաբը-Շիրվան»-ը, գտնվել է հյուսիսային կողմում, իսկ 
երկրորդը՝ «Թավրեզ-Ղափուս»-ը, հարավային կողմում։ Բացի երկու հիմնա-

26 Եղիազարյան 2022, 55-75:   
27 Шарден 1902, 242. 
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կան դարպասներից, բերդն ունեցել է գաղտնուղի, որը դուրս է եկել 
դեպի Հրազդան գետը28։ 

Երևանի բերդը սոսկ պաշտպանական կառույց չէր։ Պատերից ներս 
տարածվում էր մի ամբողջ թաղամաս, որը ներառում էր խանի ապարանքը, 
երկու մզկիթ, բաղնիք, պահեստներ, զինանոցներ, կրպակներ, խանութներ, 
բնակելի տներ, այլ շինություններ, որոնց թվում՝ հայկական Ս. Գևորգ եկե-
ղեցու ավերակները: Արդեն XVIII դ. վերջին և XIX դ. սկզբներին բերդում 
մշտաբնակ քաղաքացիներ չեն եղել, ամբողջությամբ ծառայել է հարեմին ու 
կայազորին29։ 

Բերդի տպավորիչ շինություններից է եղել պարսկական ճարտարապե-
տական ոճով կառուցված սարդարի պալատը։ Այն եղել է քառանկյուն և 
ընդարձակ շինություն՝ բաղկացած երկու մասից՝ բուն պալատից և հարեմի 
բաժնից։ Վերջինս ունեցել է երկհարկ և եռահարկ սենյակներ ու միջանցք-
ներ։ Հետագայում, երբ ռուսները գրավել են Երևանը, այդ ընդարձակ պա-
լատը վերանորոգվել և վերածվել է հիվանդանոցի։ 

Հիշատակության է արժանի պալատի հայելապատ հանդիսասրահը 
(Շուշաբանդ-այվանը), որտեղ Երևանի սարդարը սովորաբար անցկացրել է 
իր ազատ ժամանակը (նկ. 4)։ Սրահը հայելապատ է կոչվել, որովհետև դրա 
քիվերը ծածկված են եղել գույնզգույն հայելիներով, որոնք անդրադարձրել 
են լույսը տարբեր հարթությունների վրա՝ ստեղծելով գունախաղ։ Առաս-
տաղը զարդարված է եղել գույնզգույն ծաղիկների որմնանկարներով, իսկ 
դահլիճի պատերին փակցված են եղել ութ պատկեր, այդ թվում՝ Հուսեին 
Ղուլի խանը, Ֆաթհ-Ալի շահը և այլք։ 

Սարդարի պալատի մասն է կազմել բաղնիքը, որն ամբողջովին կա-
ռուցված է եղել մարմարից՝ զարդարված պարսկական զարդամոտիվներով։ 
Բաղնիքին կից եղել է ջրավազան, որը ծառայել է ամառը լոգանք ընդունելու 
համար։ Թե՛ բաղնիքը, թե՛ ջրավազանը քանդվել են 1830 թ.։ Խանի պալա-
տից 450 մ հեռու գտնվել է քարավանատունը։ Շենքը եղել է քառակուսի՝ 
բաղկացած երեք խոշոր և վաթսուն փոքր սենյակներից։ Ունեցել է ընդար-
ձակ գոմեր և մեծ խանութներ։ Շենքի դիմաց գտնվել է հրապարակը՝ շրջա-
պատված մթերային խանութներով, իսկ կողքին՝ մի մզկիթ և երկու սրճա-
րան։ Բերդն ունեցել է նաև փոքրիկ շուկա, որի շուրջը տարածվել են փոքր 
կրպակները։ 

28 Ղաֆադարյան 1975, 98:  
29 Բերդի տարածքը ներկայումս բաժանված է Երևանի Արարատ կոնյակի, գինու և օղու գործա-

րանի, Գլենդել Հիլզ բնակելի թաղամասի ու Մայրաքաղաքային զորամասի միջև։ 
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Նկ. 1. Շահ Աբաս Ա-ի օրոք Երևանի Կաթողիկե եկեղեցուն կից ժամատան կառուցման 

վիմագիրը, 1609 թ., Հակոբ գրիչ (լսնկ.՝ Ա. Հարությունյանի, 2019 թ.) 
 

 
Նկ. 2. Նորքի ուշմիջնադարյան կամուրջը. կամարակապ քիվին՝ 

շինարարական արձանագրությունը, 1664 թ. (լսնկ.՝ Ն. Երանյանի, 2020 թ.) 
 

 
Նկ. 3. Երևանի բերդը. ընդհանուր տեսարան (արտատպված Շահազիզ 2003 գրքից, էջ 145) 

 

 
Նկ. 4. Հատված Սարդարի պալատի հայելապատ դահլիճից (արտատպված Շահազիզ 

2003 գրքից, էջ 188) 

 



333                                         Դիաննա Միրիջանյան և այլք 
 

 
Նկ. 5. Հաջի Նովրուզի մզկիթի մուտքը (արտատպված Շահազիզ 2003 գրքից, էջ 200) 

 

 
Նկ. 6ա. Կոնդի (Թափաբաշի) մզկիթը (արտատպված Շահազիզ 2003 գրքից, էջ 202) 

 

 
Նկ. 6բ. Կոնդի (Թափաբաշի) մզկիթը մեր օրերում (լսնկ.՝ Դ.Դավթյանի, 2013 թ.) 
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Նկ. 7ա. Կապույտ մզկիթը 1929 թ. (արտատպված Շահազիզ 2003 գրքից, էջ 200) 

 

 
Նկ. 7բ. Կապույտ մզկիթը մեր օրերում (լսնկ.՝ Ա. Բաբաջանյանի, 2014 թ.) 

 

 
Նկ. 8. Երևանի մուսուլմանական դամբարանի շքաղյուսները  

(արտատպված Kalantaryan et al. 2009 գրքից, աղ. LXX/2)  
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Երևանի մզկիթներից շատերն ավերվեցին 1679 թ. հզոր երկրաշարժի 
հետևանքով: Հստակ չէ, թե մինչ երկրաշարժը քանի մզկիթ է եղել Երևա-
նում: Արդեն XIX դ. ուսումնասիրողները թվարկում են ութ մզկիթ, որոնցից 
երկուսը բերդի տարածքում, վեցը` քաղաքում30: 1931 թ. դրությամբ Երվանդ 
Շահազիզը նշում է վեց մզկիթ` չներառելով Կոնդինը31: Բազմաթիվ այլ աղբ-
յուրների քննությամբ պարզվում է, որ XIX դ. երկրորդ կեսին և XX դ. սկզբնե-
րին Երևանում գործում էր յոթ մզկիթ, առկա էին ևս երկու չգործող 
մզկիթներ32:   

Աբաս Միրզայի կամ Սարդարի մզկիթը գտնվում էր Երևանի բերդի տա-
րածքում, որից այժմ ոչինչ չի պահպանվել: Մզկիթը կառուցվել է Երևանի 
վերջին սարդար Հուսեին Ղուլի խանի կողմից` որպես պալատական գլխա-
վոր մզկիթ և անվանակոչվել պարսից թագաժառանգի՝ շահ Ֆաթհ-Ալի Ղա-
ջարի որդու՝ Աբաս Միրզայի պատվին: XIX դ. առաջին կեսին՝ ռուսական տի-
րապետության հաստատումից հետո, մզկիթը վեր է ածվել զինանոցի, ապա 
լքվել է և աստիճանաբար ավերվել: Կառուցված էր թրծած աղյուսով, գմբեթը 
և ճակատը երեսպատված էին կապույտ և կանաչ խճանկար սալիկներով:  

Զալ խանի մզկիթը գտնվում էր Շահար թաղամասում՝ այժմյան Նկա-
րիչների միության շենքի տեղում: Զալ խանի մզկիթը կառուցվել է 1687 թ. 
Դիվ սուլթան մզկիթի տեղում, որն ավերվել էր երկրաշարժից33: Ըստ ակա-
նատեսների՝ ուներ պարսպապատ բակ` շատրվանով և գեղեցիկ այգիով34: 
Զալ խանի մզկիթը չուներ մինարե, գմբեթը երեսպատված էր շքաղյուսնե-
րով ձևավորված գեղեցիկ զարդապատկերներով: Մզկիթի շենքը վերջնա-
կանորեն քանդվել է 1958 թ.35:  

Հաջի Նովրուզ Ալի բեկի մզկիթը գտնվում էր այժմյան Վերնիսաժի մոտ 
(նկ. 5): Թեև պահպանվել էր մինչև XX դ. 60-ական թթ., սակայն կառույցի 
մասին տեղեկությունները խիստ սուղ են: Այն դասվում էր Շահարի մզկիթ-
ների թվին: Կառուցվել է երկրաշարժից հետո և իր հատակագծով նման էր 
Զալ խանի մզկիթին36:  

Դեմիրբուլաղի Հաջի Իմամ Վերդի մզկիթը, որը հայտնի էր նաև «Քյոռ-
փուղուլաղ մզկիթ» անունով, ժամանակին տեղակայված էր «Ռոսիա» կինո-
թատրոնի հանդիպակաց մայթին: Թեև հիշատակվում է XIX դ. առաջին կե-

30 Հակոբյան 1971, 366:  
31 Շահազիզ 2003, 165: 
32 Պետրոսյան 2018, 179: 
33 Հարությունյան 2021, 56: 
34 Պետրոսյան 2018, 187: 
35 Ի տարբերություն մզկիթի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Պողոս-Պետրոս եկեղեցու, 

որն ավերվեց 1931 թ.՝ մզկիթը կանգուն էր մինչև 1950-ական թթ.: Դրա հիմքի վրա Ռ. Իսրայելյանը 
կառուցեց Նկարիչների միության շենքի դահլիճը:   

36 Շահազիզ 2003, 202:  
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սից, սակայն լուսանկարներում պահպանված իր արտաքին տեսքը ստացել 
է 1909 թ. վերակառուցումից հետո37: Մզկիթը կառուցված է եղել տուֆով, 
առանց մինարեի էր, ունեցել է երեք՝ ոչ համաչափ գմբեթներ: Գործել է 
առնվազն մինչև 1954 թ., ինչի մասին վկայում է Դեմիրբուլաղի մզկիթի 
խորհրդի նախագահ Ֆարաջևի ցավակցական նամակը Մայր Աթոռ Ս. Էջ-
միածնին` Գևորգ Զ Չորեքչյանի մահվան կապակցությամբ38։ Քանդվել է 
1958 թ. քաղաքում շինարարական աշխատանքների ու Տիգրան Մեծի պո-
ղոտայի լայնացման աշխատանքների ընթացքում։ 

Մուհամմեդ Սարդիպ խանի մզկիթը ևս չի պահպանվել, գտնվել է այժմ-
յան Հանրապետության փողոցի վրա՝ Խ. Դաշտենցի անվան թիվ 114 դպրո-
ցի հարևանությամբ: Դատելով անունից՝ ենթադրելի է, որ կառուցվել է 
Երևանի վերջին սարդար Հուսեին խանի բարձրաստիճան հրամանատար 
Մուհամմադ Սարտիպ խանի պատվին՝ XVIII դ. վերջին և XIX դ. սկզբին: 
Ունեցել է մեկ փոքր մինարե: Մոտակայքում գտնվող Մեդրեսեի հետ (հին 
երևանաբնակների շրջանում կառույցը կոչվում էր «խանի տուն») միասին 
կազմել է մեկ համալիր։ Ավերվել է 1958 թ.` շինարարական աշխատանք-
ների ընթացքում:  

Հաջի Ջաֆար բեկի մզկիթը տեղակայված էր Վարդանանց և Երվանդ 
Քոչար փողոցների հատման վայրում` այժմյան Վարդանանց 22 հասցեում: 
Գտնվել է Դեմիրբուլաղ թաղամասում, կառուցման ժամանակն անհայտ է: 
Հայտնի է նաև Հաջի Սաֆար-Բեկի մզկիթ ու Չաթիրլի (հովհանոցավոր) մզկիթ 
անուններով՝ մինարեի փոխարեն բարձր հարթակի վրա կախված անձրևա-
նոցի պատճառով։ Կառուցված է եղել տուֆի և աղյուսի համադրությամբ:   

Կոնդի (Թափաբաշի) մզկիթը հիմնվել է 1687 թ., Երևանում մասնակի 
պահպանվածներից է, այժմ օգտագործվում է որպես բնակելի տուն (նկ.  
6ա, բ): Հայտնի է նաև Աբաս Ղուլի խանի մզկիթ անունով։ Հաշվի առնելով 
այն փաստը, որ նույն շրջանում ակտիվորեն վերականգնվում էին մեծ երկ-
րաշարժից քանդված բոլոր եկեղեցիները՝ հավանաբար, մինչև 1679 թ. Կոնդի 
մզկիթի տեղում եղել է ավելի հին հայկական եկեղեցի։ Կոնդի մզկիթն ունե-
ցել է երկու գմբեթ՝ մեծ ու փոքր։ Մեծը քանդվել է 1960-ականներին։ Ունեցել 
է շքաղյուսներով երեսպատում` ռոմբաձև զարդապատկերներով: Մզկիթն 
ամբողջությամբ աղյուսաշեն էր39: 1915 թ. այստեղ բնակություն են հաստա-
տել ցեղասպանությունից փրկված 17 ընտանիք, որոնց ժառանգները մինչ 
այսօր էլ ապրում են մզկիթի շենքում։ 

37 Պետրոսյան 2018, 191: 
38 Ամենայն Հայոց երջանկահիշատակ կաթողիկոս Նորին Ս. Օծություն Տ.Տ. Գևորգ հայրապետի 

դառնակսկիծ մահվան առթիվ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անունով ստացված ցավակցական 
հեռագրերն ու գրությունները 1954, 23: 

39 Շահխաթունեանց 2014, 305: 
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Հուսեին-Ալի Խանի կամ Կապույտ մզկիթը (նաև Գյոյ ջամի, Գյոք ջամի, 
Գյոյմեչետ, Մասջետ քաբուդ) ՀՀ-ում գործող միակ մզկիթն է՝ տեղակայված 
Մաշտոցի պողոտայի սկզբնամասում (նկ. 7ա, բ): Ըստ պահպանված արձա-
նագրության՝ հիջրի 1176 թ. (1765/6 թ.) կառուցել է Հուսեին-Ալի խանը: Խա-
չատուր Աբովյանի ուղեկցությամբ մզկիթ է այցելել գերմանացի ճանապար-
հորդ բարոն Ավգուստ ֆոն Հաքստհաուզենը: Նկարագրելով մզկիթի ներքին 
հարդարանքը` նա այն համարել է Երևանում իր տեսած ամենավեհաշուք 
շինությունը40: Համալիրը ուղղանկյուն ընդարձակ շինություն է` մեծ ուղղանկ-
յուն բակով: Կենտրոնում ջրավազան-շատրվանն է, որը ժամանակին ծա-
ռայել է՝ աղոթքից առաջ ծիսական լվացման համար: Մզկիթը 3 կամարա-
կապ փոխկապակցված աղոթասրահներով գտնվում է ուղղանկյուն պարսպա-
պատ համալիրի հարավային կողմում։ Պարսպի երկայնքով առկա առանձին 
սենյակները ծառայել են կրոնական, ուսումնական և կենցաղային նպա-
տակների։ Մզկիթն ունի մեկ մինարե, մեկ գլխավոր և երկու կողային փոքր 
գմբեթներ։ Համալիրը գրեթե ամբողջությամբ աղյուսաշեն է՝ բացառությամբ 
տուֆային հիմնախարսխի: Մինարեի գմբեթն ու մզկիթի կենտրոնական 
գմբեթն ունեն ջնարակապատ սալիկներով խճանկարային երեսպատում՝ 
հիմնականում կապույտ երանգավորմամբ (այստեղից էլ տարածված 
անունը): Մզկիթի կենտրոնական գմբեթին կրկնվող ոճավորված բուսական 
զարդերի մեջ արաբատառ գեղագիր հայելային գրով կարդացվում է «ՅԱ 
ԱԼԻ» (  ով Ալի) արտահայտությունը41։ Համալիրն ունեցել է ներքին – یا علي
բակ տանող երեք դարպաս, որոնցից հարավայինը և արևմտյանը համար-
վում էին հիմնական, իսկ արևելյանը տանում էր դեպի արտաքին բակ: 
Արևմտյան դարպասը փակվել է շինություններով՝ ներկայիս Մաշտոցի պո-
ղոտայի ընդլայնման և կառուցապատման ընթացքում, անկյունագծով հատ-
վել է նաև համալիրի հյուսիսարևմտյան հատվածը, և բացվել է նոր շքա-
մուտք։ Խորհրդային տարիներին մզկիթում տեղակայվել են Երևանի պատ-
մության և Հայաստանի բնության թանգարանները: 1995 թ. մզկիթը 
հանձնվել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպա-
նության հոգածությանը: 

 
Երևանի ջրամատակարարման համակարգը  
Կիսաանապատային գոտում գտնվող Երևանում, որը գրավոր աղբյուր-

ներում հիշատակվում է իր բազմաթիվ այգիներով, դեռևս ուրարտական 
շրջանում, ապա զարգացած միջնադարում մեծ ուշադրություն են դարձրել 
ոռոգման համակարգին, կառուցվել և վերակառուցվել են բազմաթիվ ջրանցք-

40 Հակոբյան 1971, 369: 
41 Պետրոսյան 2018, 185-186: 
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ներ, ջրամբարներ, ջրհորներ և առուներ42։ Առավել հայտնի են Աբուհայաթի, 
Դալմայի, Մամռի, Նորագյուղի և Ումեշինի (Էջմիածնի) ջրանցքները, որոնք 
ինժեներական բարդ լուծումներով կառույցներ էին՝ առանձին հատվածներում 
անցնում էին կամուրջ-ջրանցույցներով, քարակերտ կամ ժայռափոր թունելներով43: 

Հնագույն ժամանակներում կառուցված Երևանի ջրանցքներն, առու-
ներն ու ջրամբարները պատերազմների և բնական աղետների պատճառով 
բազմիցս խափանվել են, ապա նորոգվել։ Ուշ միջնադարում քաղաքի ոռոգ-
ման ցանցին մեծ ուշադրություն են դարձրել պարսիկ սարդարները։ Այս-
պես՝ 1605 թ. Երևանի կառավարիչ Ամիրգունա խանի օրոք վերականգնվել 
են հին առուները և անցկացվել մի քանի նոր՝ երկրորդական առուներ, 
որոնք սկիզբ էին առնում մայր առուներից, նաև Հրազդան և Գետառ գետե-
րից։ 1679 թ․ երկրաշարժից խափանված ջրամատակարարման համակար-
գի վերականգնման համար մեծ եռանդ է ցուցաբերել Երևանի սարդար Զալ 
խանը։ Հուսեին Ղուլի խանի կառավարման շրջանում թե՛ մաքրվել և վերա-
նորոգվել են վրաց Հերակլ թագավորի արշավանքների (1765, 1769 և 
1779 թթ․) հետևանքով ավերված ջրանցքները, թե´ անցկացվել են նոր 
առուներ։ Երևանի ոռոգման խիստ հագեցած համակարգը շարքից դուրս է 
եկել 1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի հետևանքով, քանի որ 
քաղաքը ռազմական գործողությունների թատերաբեմում էր44: 

Իրանական իշխանության շրջանում Երևանն այգեգործական մեծ բնա-
կավայր էր։ Քաղաքում կային հարյուրավոր հեկտարների հասնող մրգատու 
և խաղողի այգիներ։ Այգեգործությունն ու խաղողագործությունը զարգա-
ցան հատկապես XVII դ․ սկզբներին՝ Ամիրգունա խանի իշխանության տա-
րիներին և նույն դարի վերջերին՝ Զալ խանի օրոք։ Քաղաքի բոլոր մեծ 
ջրանցքները համարվում էին խանի սեփականությունը։ Խանական ջրանցք-
ներից կարող էին օգտվել միայն խանի թույլտվությամբ՝ հատուկ հարկ վճա-
րելու պայմանով։ Մի վավերագրի համաձայն՝ Հուսեին Ղուլի խանի օրոք ջրի 
պակասության պատճառով Դավիթ կաթողիկոսը դիմել է նրան՝ խնդրելով 
թույլ տալ խանական ջրանցքների, հավանաբար, «Դալմայի» ջրերով ոռոգել 
Էջմիածնի ցանքսերը։ Խանը կաթողիկոսի պահանջը բավարարել է45։  

Հայտնի էին հետևյալ ջրանցքները: 
Ումեշինի ջրանցքը (երկ․՝ մոտ 24 կմ) սկիզբ էր առնում Հրազդան գետի 

աջ ափից, «Կարմիր բլուր» ամրոցից 1.5 կմ արևելք՝ ներկայիս Իսակովի և 

42 Հոդվածի այս ենթագլուխը գրված է ՀՀ Գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ՝ 
21AG-6A080 ծածկագրով թեմայի շրջանակում: 

43 Հակոբյան 1971, 263-265, Մուշեղյան 1971, 208-215: 
44 Հակոբյան 1971, 265, Շահազիզ 2003, 52, Հարությունյան 2012, 55: 
45 Հակոբյան 1959, 166-167, Հակոբյան 1971, 267: 
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Բագրատունյաց պողոտաների խաչմերուկից մոտ 900 մ հարավ։ Ոռոգել է 
մինչև Զվարթնոց հասնող հողատարածքները։ 

Նորագյուղի ջրանցքը (երկ․՝ մոտ 11 կմ) սկիզբ էր առնում Հրազդանի 
աջ ափից, Նորագյուղ թաղամասից 1.5 կմ հյուսիս-արևելք՝ Հրազդան մար-
զադաշտից արևելք։ Ոռոգել է Նորագյուղի այգիները։ 

Դալմայի ջրանցքը (երկ․՝ մոտ 7 կմ) սկիզբ էր առնում Հրազդանի աջ 
ափից՝ Դավթաշենի կամրջից մոտ 400 մ հյուսիս-արևելք։ Ոռոգել է Հրազ-
դանի աջափնյա Դալմայի այգիները։ Ըստ ավանդապատման, խափանված 
հնագույն ջրանցքը պեղելով, հայտնաբերվում և վերակառուցվում է Հուսեին 
Ղուլի խանի հրամանով, իսկ անունը ստուգաբանվում է որպես «պեղված»: 

Մամռի ջրանցքը (երկ․՝ մոտ 16 կմ) սկիզբ էր առնում Հրազդանի ձախ 
ափից՝ Դավթաշենի կամրջից մոտ 400 մ հյուսիս-արևելք։ Ոռոգել է Հրազ-
դանի ձախափնյա այգիները և լցվել Վարդավառի լիճը։ 1820-1824 թթ. Հու-
սեին խանը վերանորոգում է այն և իր կնոջ անունով կոչում՝ Մամռի46: 

Աբուհայաթ ջրանցքը (երկ․՝ մոտ 21 կմ) սկիզբ էր առնում Կոտայքի  
մարզի Գետամեջ գյուղի մոտակայքից՝ Հրազդանի ձախ ափից։ Հոսել է 
դեպի Կորեայի ձոր թաղամաս, Քանաքեռի բարձրունքի արևմտյան կողմը, 
ապա «Լամպերի» և «Երազ» գործարանների տարածքով թեքվել դեպի 
Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտի տարածք, հատել Գոգոլ փողոցը, 
դուրս եկել Գետառի աջ ափ, իջել Գետառի կիրճը, անցել գետը (հավանա-
բար՝ գետանցում-կամրջակով) և կենդանաբանական այգու ձորակը շրջան-
ցելով՝ հոսել Նորք-Մարաշի Գ. Հովսեփյան փողոցի երկայնքով, իջել Սարի 
թաղով ու լցվել Վարդավառի լիճը։ Ջրանցքի հնագույն անունը չի պահ-
պանվել։ «Աբուհայաթ» պարսկերենից թարգմանաբար նշանակում է «կյան-
քի ջուր», «կենսաջուր»։ Մեկ այլ ստուգաբանությամբ՝ ջրանցքի անունը նշա-
նակում է «ջուրը ներծծված», հավանաբար այն պատճառով, որ երկար տա-
րածություն անցնելով, մինչև բուն քաղաք հասնելը ջրերը հիմնականում 
ներծծված էին լինում47: Աբուհայաթ անունը, հավանաբար, կապվում է միջ-
նադարում երկարատև խափանումներից հետո վերականգնման կամ նորոգ-
ման գործը նախաձեռնողի անվան հետ48: Ըստ լեգենդի՝ Աբու-Հայաթը գե-
ղեցիկ աղջիկ էր, որը նենգորեն խաբվելով՝ ինքնասպան է լինում ներկայիս 
Երևանի երկաթուղային կայարանից հարավ՝ Մուխաննաթ թափա (Նենգ 

46 Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 37: 
47 Միրզոյան 1960, 49, Շիրմազան 1962, 29-32, Ղանալանյան 1969, 90, Մուշեղյան 1971, 207-

215, Շահազիզ 2003, 51-52: Հմմտ. նաև https://www.facebook.com/STCOPC/posts/7716729931732972/ 
(25.10.2022թ.): 

48 Մուշեղյան 1971, 207-215:  
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բլուր) կոչվող վայրում։ Լսելով այդ մասին՝ նրա փեսացու Թոխմախ խանն 
իրեն նետել է Թոխմախան գյոլը և խեղդվել49: 

Երևանի ջրամատակարարման համակարգում կարևոր միավոր էր 
Վարդավառի լիճ (Թոխմախ/ան գյոլը, մոտ 70․000 մ² մակերեսով): Ստեղծ-
վել է բնական գոգավորության դիմաց հողե պատվար կառուցելով (պատ-
վարի երկ.՝ 650 մ, բարձր.՝ 5 մ)50։ Ըստ պարսկական ավանդախառն վկա-
յությունների՝ Թոխմախան լիճը կառուցվել, բայց ավելի հավանական է վե-
րակառուցվել է Թոխմախ խանի (1570-1580 թթ.) օրոք և կոչվել նրա անունով51։ 

 
Պարսկական մշակույթի ազդեցությունը Երևանի քաղաքային կեր-

պարի վրա 
Ուշմիջնադարյան Երևանի քաղաքային կերպարի մասին բազմաթիվ 

հիշատակությունների թվում առավել արժեքավորը ֆրանսիացի ճանապար-
հորդ Ժ. Շարդենի և նրա ուղեկից Ժ. Գրելոյի՝ Երևանի համայնապատկերը 
ներկայացնող փորագրանկարն է, որն արվել է 1673 թ.՝ նախքան Երևանի 
1679 թ. հզոր երկրաշարժը52: Թեև այդ հուշարձանները կործանվել են այդ 
երկրաշարժի հետևանքով, սակայն 2000-ական թթ. սկզբներին Երևանի 
տարբեր թաղամասերում շինարարական աշխատանքների շնորհիվ հայտ-
նաբերվել են իրանական խեցեգործական կենտրոններում արտադրված 
շքաղյուսների, ինչպես նաև ջնարակապատ թասերի բեկորներ53, որոնք 
հայ-իրանական առևտրական և մշակութային փոխհարաբերությունների 
խոսուն վկայությունն են: Սեֆյան Իրանում ճարտարապետության և կիրա-
ռական արվեստի զարգացումը վայելում էր պետական հովանավորություն,  
և շահն ինքն էր խթանում արվեստի ապրանքային դերը առևտրում: 
Պարսկական կիրառական արվեստի նմուշների՝ երեսպատման սալիկների 
և տեքստիլի՝ հատկապես նկարազարդ գորգերի մեծաքանակ արտադրութ-
յունը նպաստեց պարսկական ճարտարապետությանը բնորոշ արտաքին և 
ներքին հարդարանքի ազդեցությանը Երևանի ճարտարապետական կերպարի 
վրա: Այդ շրջանում ներքին հարուստ կահավորանքի մասին են պատմում ճա-
նապարհորդների նկարագրություններն ու պահպանված լուսանկարները54: 

Երկրաշարժից հետո կառուցված բնակելի շենքերի արտաքին հարդա-
րանքը ևս կրել է իրանական ճարտարապետության որոշակի ազդեցութ-

49 Ղանալանյան 1969, 30, 78: 
50 Մուշեղյան 1971 207-215, Ջալալբեկյան 1977, 47-51: 
51 Հակոբյան 1971, 264-265: 
52 Шарден 1902, 241. 
53 Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 39: 
54 Շահազիզ 2003, 160-161, 169, 172: 
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յունը, մասնավորապես՝ թրծած աղյուսների խճանկարային դասավորութ-
յամբ զարդաձևերով երեսպատված շենքերի ճակատները55:   

Իրանական միջնադարյան շինարվեստի վաղ նմուշները՝ շենքերի ճա-
կատների երեսպատման համար կիրառվող շքաղյուսները, Երևանում հայտ-
նաբերվել են 2001 թ. Աբովյան 3 հասցեում բացված ստորգետնյա դամբա-
րանի պեղումներով56: Դրանք աստղաձև հախճասալեր են, որոնք արտա-
դրվել են Իրանի խոշոր խեցեգործական կենտրոններից մեկում՝ Քաշան 
քաղաքում, և թվագրվում են XIII դ. վերջին քառորդ - XIV դ. սկզբով (նկ. 8): 
Նկարազարդվել են ենթաջնարակային և վերջնարակային տեխնիկաների 
համադրմամբ: Հախճասալերի մակերեսին կոբալտի գծագրությամբ ստեղծ-
վել է շքաղյուսի շրջանակն ու մակերեսի հիմնական ուրվանկարը, որը 
լրացվել է շողյունով արված խիստ ոճավորված բուսազարդերով և դրանց 
միջև պատկերված թռչուններով: Եզրային գոտիները զարդարված են արա-
բատառ մակագրություններով, որոնք այդ շրջանի բանաստեղծների պոեմ-
ներից հատվածներ, օրհնանքներ կամ բարեմաղթանքներ են57: Հետնա-
խորքը գրեթե ամբողջությամբ շողյունով լցնելը, կոբալտով նկարված ժա-
պավենազարդերն ու նասխ գիրը հատկանշում են այդ հախճասալերի 
նկարազարդման քաշանյան ոճը58:  

Այդ շքաղյուսներն, ըստ երևույթին, ագուցված են եղել դամբարանի  
վերգետնյա հարկի վերնամասում, ինչպես նույն ժամանակով թվագրվող 
մուսուլմանական դամբարաններում, նաև Եղվարդի Ս. Աստվածածին եկե-
ղեցու գմբեթի վեղարի և սելջուկյան շղթայի միջև գոտու վրա59: Թեև շեն-
քերի ճակատների հարդարումը գունավոր շքաղյուսներով հայկական ճար-
տարապետության մեջ լայնորեն տարածված չէր, այնուամենայնիվ դրանց 
գյուտերը հայտնի են Հայաստանի մի շարք հնավայրերի պեղումներով60, 
նաև եկեղեցիների՝ Վայոց ձորի Սպիտակավորի, Եղվարդի Ս. Աստվածած-
նի, Կիրանց վանքի թմբուկների արտաքին հարդարանքից61: Քաղաքական 
ու մշակութային փոխազդեցություններով պայմանավորված՝ XII-XIV դդ. Հա-
յաստան ներմուծվեց աշխարհիկ ու պաշտամունքային շենքերի ճակատները 
խաչաձև, աստղաձև, բազմանկյուն ու քառակուսի շքաղյուսներով հարդարե-

55 Ղաֆադարյան 1975, 100, Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 44-45, նկ. 85-86: 
56 Հմմտ. Քալանթարյան, Մելքոնյան 2005, 121-122: Հարկ է նշել, որ այդ դամբարանի վերգետնյա 

մասը կործանվել էր 1679 թ. երկրաշարժի հետևանքով: Այն Ժ. Գրելոյի փորագրանկարում երևացող և 
«աշտարակ» անունը ստացած կառույցն է, որի վերաբերյալ մասնագետները տարակարծիք են (հրապարա-
կումների ցանկը տե՛ս Շահազիզ 2003, 132, Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 20-21, Հարությունյան 2021, 39-44):  

57 Հմմտ. Փոորմոհամմադի 2014, 136-148: 
58 Շողյունով նկարազարդ խեցեղենի մեջ տարբերակվում են կերպավորման երեք եղանակ` 

կոթողային, մանրանկարչական և քաշանյան: 
59 Հմմտ. Porter 2021, 97-146:  
60 Հմմտ. Բաբաջանյան 2015, 129-131, աղ. 23: 
61 Հմմտ. Kalantaryan et al. 2009, 177, Гюзальян 1984, 153-174, Donabédian, Porter 2017, 851-855. 
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լու սովորույթը: Վաստակավոր հայագետ Հ. Օրբելին, արվեստի ու ճարտա-
րապետության պատմաբան Ա. Յակոբսոնը մուսուլմանական աշխարհում 
տարածված շենքերի ճակատները շքաղյուսներով հարդարելու սովորույթը 
կապում են հայկական ճարտարապետության մեջ բազմագույն ու բազմաձև 
քարերով եկեղեցիների ճակատների խճանկար հարդարանքի հետ62: 

Իրանական ճարտարապետությանը բնորոշ պաշտամունքային և աշ-
խարհիկ շենքերի արտաքին ու ներքին հարդարանքում շքաղյուսների կիրա-
ռությունը շարունակվեց հետագա դարերում: Երևանի տարբեր թաղամասե-
րում հայտնաբերվել են հումքի այլ բաղադրությամբ (կարմրախեցի) և ավելի 
պարզ նկարազարդմամբ շքաղյուսներ63: Ի տարբերություն ավելի վաղ թվա-
գրվող շքաղյուսների, որոնց, բացի մակերեսի նկարազարդման բարդ տեխ-
նիկաների համադրումից, բնորոշ էր սալիկի ձևավոր կերտվածքը (աստղա-
ձև, խաչաձև, բազմանկյուն)՝ XVII-XVIII դդ. երեսպատման շքաղյուսները հիմ-
նականում նեղ, ուղղանկյուն սալիկներ են, որոնք ունեն տարբեր գունա-
վորում (գերակշռում են փիրուզագույնը, դեղինը և կապույտը): Գունավոր 
սալիկների խճանկարային դասավորությամբ էլ ստեղծվում են շենքերի ար-
տաքին հարդարանքի երկրաչափական ու բուսական պատկերները, որոնք 
զարդարում են Երևանում միակ կանգուն «Կապույտ» մզկիթի ճակատները, 
գմբեթը և մինարեի վերնամասը (նկ. 7ա, բ):  

 
Եզրակացություններ 
XVII-XVIII դարերը Արևելյան Հայաստանի և, մասնավորապես, Սեֆյան 

Իրանի Չուխուր-Սաադի կուսակալության կենտրոն Երևանի պատմության 
մեջ նշանավորվել են երկակի իմաստով. մի կողմից, շարունակվում են հայ 
ժողովրդի համար ծանր հետևանքներով լի թուրք-պարսկական բախում-
ները, որոնք ուղեկցվում են սովով, համաճարակներով, բռնագաղթով, մյուս 
կողմից, նկատվում է պարսից գահակալների համեմատաբար մեղմ քաղա-
քականությունը հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման 
գործում:  

Երևանի քաղաքաշինության և քաղաքային կերպարի ձևավորման վրա 
իրենց ավանդն ունեցան Իրանի կառավարիչները, որոնք հատուկ ուշադրու-
թյուն էին դարձնում քաղաքի թե՛ վարչական-հասարակական, պաշտամուն-
քային և թե՛ ինժեներական կառույցների բարեկարգմանն ու նորոգմանը: 
Լինելով Սեֆյան տերության սահմանային կուսակալություններից ամենա-
եկամտաբերը՝ Երևանի խանության տարածքում և հատկապես Երևան քա-

62 Орбели 1963, 261-262, Якобсон 1950, 99. 
63 Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 39, նկ. 27: 
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ղաքում ենթակառուցվածքների ամրապնդումը բխում էր տերության կենտ-
րոնական իշխանության շահերից:  

Զարգացած և ուշմիջնադարյան փուլերում Երևանը, գտնվելով Իրանից 
Թուրքիա ձգվող ուղեգծի վրա, ակտիվ մասնակցում էր երկրի ներքին և տա-
րածաշրջանային առևտրին. մասնավորապես, քաղաքի առևտրատնտեսական 
զարգացման համար մեծ կարևորություն ուներ Թավրիզ-Ջուղա-Երևան-Էջ-
միածին-Կարս-Էրզրում մայրուղին64: Առևտրատնտեսական կապերի ամրա-
պնդման և կիսանկախ խանության ներքին առևտրի արդյունավետ կազմա-
կերպման համար էական նշանակություն ուներ Երևանի դրամահատարանի 
(զառաբխանա) գործարկումը65: Երևանում թողարկվել են ինչպես իլխանա-
կան66, այնպես էլ սեֆյան, աֆշարական, զենդյան, ղաջարական դրամներ67:  

Այդ շրջանում Երևանի թաղամասերում կառուցված բազմաթիվ խա-
նութ-կրպակները, իջևանատները, շուկա-հրապարակները, որտեղ աշխա-
տում էին հիմնականում հայերը, վկայում են այն մասին, որ Երևանը ոչ 
միայն տարանցիկ առևտրի հանգույց էր, այլև խանության տարածքում 
հռչակ վայելող արհեստագործական և վաճառականական կենտրոն: Թեև 
Երևանի սարդարները մեծ արտոնություններով օժտված կիսանկախ կա-
ռավարիչներ էին, այնուամենայնիվ, երկրի կառավարման ներքին գործերին 
չէին խառնվում և իրենց ձեռքում էին պահում միայն հսկողությունը: Կառա-
վարման համակարգում մեծ դերակատարում ունեին մելիքները և կաթողի-
կոսը, որոնք պահպանել են իրենց իրավունքները և միջնորդներ էին խա-
ների և ժողովրդի միջև: Այդ փաստը վավերացվում է մատենագիր և վիմա-
գիր աղբյուրներով68: 

Սեֆյանների վերելքով նշանավորվեց պարսկական մշակույթի ծաղկման 
նոր դարաշրջանը, որի կարևոր առանցքը ճարտարապետությունն է՝ իր հո-
րինվածքային և ոճական առանձնահատկություններով: Այն լայնորեն տա-
րածվեց երկրի տարբեր շրջաններում, այդ թվում՝ Երևանում: Պետական 
կենտրոնացված կառավարական համակարգի ստեղծումն իր արտահայտու-
թյունը գտավ Սեֆյան տերության նոր մայրաքաղաք Սպահանի քաղա-
քաշինական նախագծում, որտեղ երկրի կառավարման երեք կարևոր օղակ-
ները՝ հոգևոր իշխանությունը (Մասջեթ է-շահի մզկիթը), առևտրական ուժը 
(շուկան՝ Կայսերական բազարը) և անձամբ իր՝ շահի իշխանությունը (Ալի 
Գափու պալատը) հավաքվեցին մի հրապարակի (Նաքշ-է Ջահան մեյդան) 

64 Հակոբյան 1971, 225-230: 
65 Հակոբյան 1971, 216-223, Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 11-12: 
66 Հմմտ. Վարդանյան 2018ա, 185-186: 
67 Հմմտ. Վարդանյան 2018բ, 202-209: 
68 Ղաֆադարյան 1975, 139/3, 167, Բաբայան, Ժամկոչյան 2015, 11-14, Շահազիզ 2003, 85-91:  
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շուրջ69: Պետական կառավարման նման համակարգը և քաղաքային տա-
րածքի կազմակերպման նախագիծը տեսնում ենք նաև Երևանում՝ հատկա-
պես բերդում, որտեղ գտնվում էին սարդարի պալատը, մզկիթը և շուկան70:  

Այսպիսով, հայկական դարավոր ճարտարապետության՝ հայկական 
եկեղեցիների, մելիքական տների և բնակելի շենքերի կողքին պարսկական 
ճարտարապետության և շինարվեստի առանձնահատկություններով ստեղծ-
ված կառույցները դարձան ուշմիջնադարյան Երևանի քաղաքային կերպարի 
անբաժանելի մասը: Ցավոք, 1679 թ. ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով 
դրանց մի մասը կործանվեց, իսկ երկրաշարժից հետո կառուցված հուշար-
ձանները քանդվեցին Խորհրդային Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանի 
գլխավոր հատակագծման ընթացքում իրականացված շինարարական աշ-
խատանքների հետևանքով: Պարսկական ճարտարապետության հուշար-
ձաններից այժմ կանգուն է Կապույտ մզկիթը (մասամբ նաև՝ Կոնդի 
մզկիթը), որտեղ շարունակում է գործել իրանական մշակույթի կենտրոնը՝ 
կից գրադարանով, կիրակնօրյա դպրոցով և աղոթասրահով:   

 
Գրականություն 
Աբրահամ Երեւանցի 1977, Պատմութիւն պատերազմացն 1721-1736 թուի, հրատ. Հ. Սա-

հակ Ճեմճեմեան, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 182 էջ:  
Ամենայն Հայոց երջանկահիշատակ կաթողիկոս Նորին Ս. Օծություն Տ.Տ. Գևորգ հայրապետի 

դառնակսկիծ մահվան առթիվ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անունով ստացված ցա-
վակցական հեռագրերն ու գրությունները 1954 (ԺԱ տարի) N 5, Էջմիածին, էջ 7-24: 

Առաքել Դաւրիժեցի 1990, Գիրք պատմութեանց, աշխատասիրությամբ՝ Լ. Խանլարյա-
նի, Երևան, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., 596 էջ: 

Բաբայան Ֆ., Ժամկոչյան Ա. 2015, Ուրվագծեր Հին Երևանի պատմության և հնագիտու-
թյան, Երևան, «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական 
միջավայրի պահպանության ծառայության ՊՈԱԿ», 108 էջ:  

Բաբաջանյան Ա. 2015, Հայաստանի XIV-XVII դդ. խեցեղենը (չհրատարակված ատենա-
խոսություն), Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 212 էջ: 

Եղիազարյան Ա. 2022, Երևանի 1724 թվականի ինքնապաշտպանությունը, Հայագիտու-
թյան հարցեր, N 2, էջ 55-75:   

Զաքարիա Քանաքեռցի 2015, Պատմութիւն. Կոնդակ Սուրբ ուխտին Յօհաննու վանից, 
աշխատասիրությամբ՝ Ա. Վիրաբյանի, Երևան, հեղ. հրատ., 243 էջ: 

Զուլալյան Մ. 1990, Հայ ժողովրդի պատմության հարցերը ըստ եվրոպացի հեղինակ-
ների, XIII-XVIII դդ., գիրք Ա, Քաղաքական պատմություն, Երևան, ՀՀ ԳԱ հրատ., 
364 էջ: 

Կոստիկյան Ք. 2005, Մատենադարանի պարսկերեն վավերագրերը. հրովարտակներ, պրակ 
երրորդ (1652-1731 թթ.), կազմեց՝ Ք. Կոստիկյան, Երևան, «Զանգակ-97», 728 էջ: 

Հակոբյան Թ․ 1959, Երևանի պատմությունը (1801-1879 թթ․), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 672 էջ։ 
Հակոբյան Թ. 1971, Երևանի պատմություն (1500-1800 թթ.), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 524 էջ: 

69 Savory 1930, 536. 
70 Շահազիզ 2003, 111, 171-173, 184-188: 
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Հակոբյան Վ., Հովհաննիսյան Ա. 1978, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ. ԺԷ. 

դար, հ. Բ. (1621-1640 թթ.). կազմեցին՝ Վ. Հակոբյան, Ա. Հովհաննիսյան, Երևան, 
ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 940 էջ: 

Հակոբյան Վ. 1984, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ. ԺԷ. դար, հ. Գ. (1641-
1660 թթ.). կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1015 էջ: 

Հայոց պատմություն 2010, հ. III, գիրք առաջին, Նոր ժամանակաշրջան (XVII դ. երկրորդ 
կես - 1918 թ.), խմբագրական խորհուրդ՝ Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ, Երևան, 
«Զանգակ-97», 704 էջ:  

Հայոց պատմություն 2014, Միջին դարեր (IV դար - XVII դարի առաջին կես), հ. II, գիրք 
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(Հովսեփյան Շ. 2006, Համառոտ հայացք Երևանի պատմությանը, «Պայման» մշակու-

թային պարբերական, հատ. 37, Թեհրան, էջ 39-71): 
 
 

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

 
Դիաննա Միրիջանյան, Արսեն Հարությունյան, Դավիթ Դավթյան, 

Ավետիս Գրիգորյան, Աստղիկ Բաբաջանյան 
 

Ամփոփում 
 

Ուշ միջնադարում պարսկական ճարտարապետությունը և շինարվեստը որո-
շակի կնիք են թողել Երևանի քաղաքային կերպարի ձևավորման վրա, երբ այն 
դարձավ Սեֆյան տերության Երևանի կուսակալության վարչական կենտրոնը: 
Սեֆյանների վերելքով նշանավորվեց պարսկական մշակույթի և ճարտարապետու-
թյան ծաղկման նոր դարաշրջանը: Նրանց օրոք ստեղծված ճարտարապետական 
հորինվածքային և ոճական առանձնահատկություններով կառուցված շենքերը ուշմիջ-
նադարյան Երևանի քաղաքային կերպարի անբաժանելի մասն են: Այդ շրջանում 
Երևանի հայկական հոգևոր-մշակութային, քաղաքացիական և բնակելի շենքերից 
զատ, պարսիկ խաների օրոք կառուցվում և վերակառուցվում էին Երևանի բերդը, 
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մի շարք մզկիթներ, շուկա-հրապարակներ, իջևանատներ, բաղնիքներ և ինժենե-
րական կառույցներ: Որոշ խաների օրոք, որոնք բարյացակամ վերաբերմունք էին 
դրսևորում հայերի նկատմամբ, վերականգնվում և բարեկարգվում էին հայկական 
հոգևոր-մշակութային օջախները: Ուշադրություն էր հատկացվում նաև Երևանի 
ոռոգման համակարգին և ենթակառուցվածքներին:  

Պարսկական կիրառական արվեստի նմուշների՝ մասնավորապես ջնարակա-
պատ սալիկների օգտագործումը շենքերի արտաքին հարդարանքում դեռևս XIII-XIV 
դարերից, թեև օտարամուտ էր հայկական ճարտարապետությանը, սակայն պեղում-
ներով հայտնաբերված օրինակները վկայում են դրանց կիրառումը հայկական զար-
գացած և ուշմիջնադարյան կառույցների ճակատների ձևավորման մեջ: Դա պայ-
մանավորված էր նաև ժամանակի ոճային առանձնահատկություններից հետ չմնալու 
ցանկությամբ: 

Բանալի բառեր՝ Երևան, պարսկական իշխանության շրջան, իրանական 
մշակույթ, քաղաքաշինություն, ճարտարապետություն, ջրամատակարարում, ուշ 
միջնադար: 

 

ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЕРЕВАНА В ПЕРИОД                   
ПЕРСИДСКОГО ГОСПОДСТВА 

 
Дианна Мириджанян, Арсен Арутюнян, Давид Давтян, 

Аветис Григорян, Астхик Бабаджанян    
 

Резюме 
 

Персидская архитектура и строительное искусство наложили своеобраз-
ный отпечаток на градостроительство Еревана в период позднего средне-
вековья, когда город стал административным центром Ереванского ханства 
в Сефевидской империи. Новый расцвет персидской культуры и архитекту-
ры был связан с приходом к власти Сефевидов. Здания с присущими пер-
сидской культуре архитектурно-стилистическими особенностями составляют 
неотъемлемую часть городского облика позднесредневекового Еревана. В  
этот период, кроме армянских духовно-культурных, гражданских и жилых 
построек, при персидских ханах были построены и перестроены Ереванская 
крепость, ряд мечетей, рыночные площади, постоялые дворы, бани и ин-
женерные сооружения. В годы правления некоторых ханов, проявлявших 
лояльное отношение к армянам, восстанавливались и благоустраивались ар-
мянские духовно-культурные центры. Особое внимание было уделено сис-
теме водоснабжения и инфраструктуре Еревана. 

Хотя и использование образцов персидского прикладного искусства (в 
частности глазурованных изразцов) во внешней отделке зданий начиная с 
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XIII-XIV веков было чуждо армянской архитектуре, но найденные в резуль-
тате раскопок экземпляры свидетельствуют об их использовании в оформ-
лении фасадов армянских сооружений в развитом и позднем средневе-
ковье, что было обусловлено стремлением следовать стилистическим осо-
бенностям того времени. 

Ключевые слова – Ереван, период персидского господства, градострои-
тельство, архитектура, водоснабжение, персидская культура, позднее средневе-
ковье. 

 
 

THE PECULIARITIES OF URBAN PLANNING OF YEREVAN IN THE PERIOD OF  
PERSION DOMINATION 

 
Dianna Mirijanyan, Arsen Harutyunyan, Davit Davtyan, Avetis Grigoryan,  

Astghik Babajanyan  
 

Abstract 
 

The Persian architecture and construction art influenced the urban planning of Ye-
revan in the late medieval period when the city was the administrative centre of the Ye-
revan khanate in the Safavid Empire. The new age of the heyday of the Persian culture 
and architecture was marked with the rise of Safavids. The edifices built in the Persian 
architectural and stylistic peculiarities constitute the inseparable part of the Yerevan ur-
ban landscape. Along with Armenian religeous and cultural, public and residential build-
ings the Iranian governors built and rebuilt the Yerevan fortress, a number of mosques, 
squares, inns, bathhouses, and engineering structures. During the rule of khans who 
were well-disposed towards Armenians, the Armenian religious and cultural centres were 
built and restored. The Persian governors paid attention on the water supply system and 
infrastructure as well. 

Although the use of Persian handicraft art samples – especially glazed tiles, in the 
exterior design of the buildings since the XIII-XIV cc. was uncommon for Armenian ar-
chitecture, the uncovered finds attest their usage in the decoration of facades during the 
high and late medieval periods. This was connected also with the aspiration to follow to 
the stylistic features common for that time. 

Key words – Yerevan, Period of Persian rule, urban planning, architecture, water 
supply system, Persian culture, Late medieval period.  
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Ներածություն 
Երկրագործական և անասնապահական տնտեսաձևերով ապրող ժողո-

վուրդների համար ջուրն առաջնային նշանակություն ունի։ Ջրից, մասնավո-
րապես մթնոլորտային տեղումների քանակից և ժամանակից են կախված 
մշակաբույսերի բերքատվությունը և անասնակեր հանդիսացող բույսերի 
առատությունը, որից էլ՝ ընտանի կենդանիների կենսազանգված ավելացնելու 
գործընթացը, ծնելիությունը և կաթնատվությունը: 

Մթնոլորտային երևույթները կարգավորելու, մասնավորապես անհրա-
ժեշտ քանակով և որոշակի սեզոնի ընթացքում անձրև՝ ոռոգում ապահովելու 
անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև անցանկալի տեղումները, մասնավորա-
պես ավերիչ կարկուտները կանխելու անհրաժեշտությունը ծնունդ են տվել  
մի շարք ծեսերի, որոնք, հազարամյակներ գոյատևելով, հասել են մինչև մեր 
օրերը: Այդ ծեսերի կամ դրանց բացակայության ազդեցությունը ռացիոնալ 
եղանակներով չափելի չէ, սակայն դրանց արդյունավետության հանդեպ ունե-
ցած ժողովրդական իռացիոնալ վերաբերմունքը մասնակիորեն պահպանվում 
է մինչ օրս: Անձրևաբեր, անձրևախափան և կարկտախափան ծեսերի կամ 
դրանց մասին հիշողությունները հավելյալ աղբյուր են եղանակային պայման-
ների և գյուղատնտեսության ոլորտում գոյություն ունեցած իրավիճակի, 
ինչպես նաև տվյալ համայնքի ներկայացուցիչների ավանդույթների և աշ-
խարհընկալման մասին պատկերացում կազմելու համար: Մթնոլորտային 
գործընթացները կարգավորելուն միտված և ջրօգտագործմանն առնչվող 
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ծեսերը և հավատալիքները մեր օրերում կորցրել են իրենց կարևորությունը, 
գրեթե չեն կիրառվում և մոռացման եզրին են, սակայն մինչև ոչ հեռավոր 
անցյալը դրանք «կենսական» նշանակություն են ունեցել՝ լինելով ժողովրդա-
կան մշակույթի կարևոր բաղադրիչ։ Այս ծեսերի և հավատալիքների մասին 
գիտելիքի փաստագրումը և հետազոտությունը մշակութապահպան նշա-
նակություն ունեն, իրենց բազմաշերտության շնորհիվ կիրառական են նաև 
այլ հումանիտար բնույթի հետազոտություններում և մարդու էկոլոգիայի 
ուսումնասիրության համար։ 

Հետազոտության թեման ընտրվել է՝ ելնելով Հայկական լեռնաշխարհում 
ջրօգտագործման մշակույթի հետազոտության համատեքստում եղանակին և 
գյուղատնտեսությանն առնչվող ծեսերի և հավատալիքների ուսումնասիրու-
թյան կարևորությունից1։ 

 
Մեթոդաբանություն 
Հետազոտության թեման է անձրևաբեր և անձրևախափան «կաթնավով 

մատաղի» ծեսը։ Հետազոտական նյութը հավաքվել է հիմնականում 2021-
2022 թթ.-ին՝ Սյունիքի մարզի Գորիս (ք. Գորիս, գ. Վերիշեն, Քարահունջ, Ակ-
ներ, Խնձորեսկ) և Տեղ (գ․ Տեղ, Քարաշեն, Խնածախ, Կոռնիձոր) համայնք-
ներում մեր արշավախմբի կատարած դաշտային ազգագրական աշխա-
տանքների ընթացքում2: Գրանցված նյութը հիմնականում բանասացների 
մանկական կամ պատանեկան շրջանների հիշողությունների ձևով է, թեև 
ծեսը որոշ համայնքներում կենցաղավարել է ընդհուպ մինչև վերջին տա-
րիներին, իսկ Ակներ համայնքում՝ նաև մեր օրերում: Հիշողությունները՝ 
պատմությունների և պատումների ձևով, գրանցվել են անհատական և 
խմբային հարցումների ու խորացված հարցազրույցների մեթոդներով3: 
Ակներ համայնքում մեզ հաջողվել է ներկա գտնվել կաթնավով մատաղի  
ծեսի և ազգագրական նյութ գրանցել նաև անմիջական դիտարկումների 
միջոցով։ Հարցազրույցների լավագույն դրվագների ամփոփումները տրվում 
են հոդվածի վերջում՝ Հավելվածով։ Հարցազրույցները կոդավորված են ըստ 
ամսաթվի և օրվա ընթացքում հերթականության. օրինակ՝ 210804–7a/2, 
որտեղ 210804-ը 2021 թ. օգոստոսի 4-ն է` հարցազրույցի անցկացման 
ամսաթիվը, 7-ը՝ տվյալ օրվա յոթերորդ հարցազրույցը, a-ն մատնանշում է 
հիմնական բանասացին (յուրաքանչյուր հարցազրույցում կարող են լինել նաև 

1 Հոդվածը պատրաստվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի 21AG-6A080 և 20TTSH-053 
գիտական նախագծերի շրջանակում: 

2 Դաշտային աշխատանքներին մասնակցել են նաև մեր 20TTSH-053 նախագծի հետազոտա-
կան խմբի անդամներ Անի Սարատիկյանը և Նինա Ստեփանյան-Ղանդիլյանը։ 

3 Hunt 2016, Winick et al. 2016 և այլն: 
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b, c, d և այլ բանասացներ, իսկ եթե լատինական տառով նշում չկա, ուրեմն 
հարցազրույցը մեկ բանասացի հետ է եղել, կամ հղում ենք ընդհանուր հար-
ցազրույցին՝ առանց մասնավորեցնելու կոնկրետ բանասացի), իսկ /2-ը հոդ-
վածի Հավելվածում տվյալ հարցազրույցի հղվող հատվածն է։ Հարցազրույց-
ներին մասնակցել են շուրջ երեք տասնյակ տեղացիներ վերոնշյալ համայնք-
ներից։  

Հոդվածում խմբավորված և ամփոփ ներկայացնում ենք «կաթնավով մա-
տաղ» ծեսը` նույն համայնքի բանասացների պատմություններով փոխլրաց-
նելով բաց թողնված մասերը: Բանասացների շարադրանքներում երեք և 
ավելի համընկնումների դեպքում, այսինքն՝ երբ կարելի է ենթադրել, որ համ-
ընդհանուր իրավիճակի մասին է խոսքը, կոնկրետ հարցազրույցները չենք 
նշում։ Ընդհանուր իրավիճակից շեղվող կամ ընդհանուր իրավիճակի նկա-
րագրությունը լրացնող ազգագրական տվյալների առկայության դեպքում 
նշում ենք կոնկրետ հարցազրույցը։ Անհրաժեշտության դեպքում կամ երբեմն 
պարզապես առաջնային ազգագրական նյութը ներկայացնելու համար 
ուղղակի խոսքի ձևով մեջբերումներ ենք անում բանասացների պատմութ-
յուններից (տե՛ս հոդվածի Հավելվածը)։ Ամենաշատ տեղեկություն հաղորդող 
որոշ հարցազրույցների բովանդակությունների շարադրանքը տալիս ենք Հա-
վելվածում։ 

Հետազոտության առաջնային նպատակն է ազգագրության միջոցով 
ջրօգտագործման մշակութային գործընթացների և երևույթների մասին 
տվյալներ հավաքելը, ապա դրանց վերլուծության և տեսական վերակազմու-
թյունների միջոցով մարդկային հասարակությունների կողմից ջրային պաշար-
ների հայթայթման և օգտագործման ռազմավարությունների մասին պատկե-
րացում կազմելը։ Հետազոտության նպատակներից է նաև գրանցել և պահ-
պանել անձրևաբեր, անձրևախափան և կարկտախափան ծեսերը և հավա-
տալիքները՝ որպես անցյալում «կենսական» կարևորություն և հանրայնու-
թյուն ունեցած, բայց մեր օրերում անհետացող պրակտիկա, ինչպես նաև 
որպես Հայաստանի մշակութային ժառանգության բաղադրիչ։ 

 
Ազգագրական տվյալները և դրանց վերլուծությունը 
Ծեսի ամփոփ նկարագիրը՝ ըստ ազգագրական (առաջնային) նյութերի  
Անունը․ «Կաթնավով (կաթնովով) մատաղ» 
Նպատակը․ անձրևաբեր/անձրևախափան 
Ժողովրդական մեկնաբանությունը․ «մատաղ անել» 
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Աշխարհագրությունը․ Սյունիքի Գորիս համայնքի Գորիս քաղաք, Վերի-
շեն, Ակներ, Քարահունջ և Խնձորեսկ գյուղեր և Տեղ համայնքի Տեղ, Քարա-
շեն, Խնածախ և Կոռնիձոր գյուղեր 

Ընդգրկունությունը․ համայնքային 
Հիմնական ֆիգուրանտները/առարկաները․ կաթը, հացահատիկը 
Հասցեատերը․ Աստված և երկինք 
Կազմակերպիչները․ տարեց կանայք 
Կատարողները․ տարեց կանայք, երեխաները և պատանիները՝ աղջիկ, 

տղա  
Այլ մասնակիցներ․ համայնքի բոլոր անդամները, անծանոթ անցորդները  
Կատարման տեղը․ գյուղամիջում, եկեղեցու բակում, խաչմերուկում, ճա-

նապարհին 
Կատարման ժամանակը և հաճախականությունը․ որոշակի ժամանակ 

չկա՝ ըստ անհրաժեշտության 
Կենցաղավարումը․ հիմնականում մինչև 1990-ականները, որոշ հա-

մայնքներում՝ մինչև 2010-ականները, գ. Ակներում՝ նաև մեր օրերում։ 
 
«Կաթնավով մատաղ» ծեսի առանցքում կաթնով եփելն է և բանա-

սացների բնորոշմամբ՝ որպես մատաղ բաժանելը։ Նույն ծեսն ունեցել է երկու 
տարբեր` հակադիր գործառույթներ՝ անձրևաբեր և անձրևախափան:  

Ծեսի համար պատրաստվող կաթնովը պարզ ուտեստ է, որի հիմնական 
բաղադրիչներն են կաթը, բրինձը (Oryza sativa) և (կամ) հաճարի (Triticum 
dicoccum) ձավարը։ Թույլատրելի է համարվում ըստ ճաշակի ավելացնել աղ, 
շաքար և յուղ՝ կարագ կամ ձեթ։  

2017 թվականից Սյունիքում կատարվող ազգագրական, բանահավաք-
չական աշխատանքների ընթացքում հետազոտվել են մի քանի տասնյակ 
գյուղեր մարզի բոլոր վարչական համայնքներում (Մեղրի, Քաջարան, Կա-
պան, Տեղ, Գորիս, Տաթև, Սիսիան և Գորհայք), սակայն «կաթնավավ մա-
տաղ» ծեսը գրանցվել է միայն Գորիս և Տեղ համայնքներում: Այլ հա-
մայնքներում կաթնով պատրաստելը եղել է այլ անձրևաբեր և անձրևա-
խափան ծեսերի մաս։ 

Արարողությունը համայնքային մասշտաբի է եղել։ Այն հստակ ժամկետ-
ներ, տևողություն և ժամանակային այլ սահմանափակումներ չի ունեցել, 
կազմակերպել և կատարել են ըստ անհրաժեշտության․ անձրևային եղա-
նակների երկարատև շարունակականության դեպքում, մանավանդ եթե դա 
բերքահավաքի սեզոնին է, ծեսը կատարվել է անձրևախափան, իսկ երաշտ-
ների դեպքում՝ անձրևաբեր նպատակով։ Ծեսի կազմակերպիչները եղել են 
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տարեց կանայք կամ կոնկրետ մի տարեց կին, սովորաբար համայնքում մեծ 
հարգանք վայելող, որը համայնքի կողմից ընդունված պատասխանատու է 
եղել «կաթնավով մատաղ» ծեսի կազմակերպման և իրագործման համար։ 
Բանասացները շեշտում են կաթնավով ճաշ եփող կնոջ «մաքուր», մաքրասեր 
լինելու անհրաժեշտությունը։ Կաթնով պատրաստող կանանց կույս, ամուս-
նացած կամ այրի լինելու հետ կապված նախապայմաններ բանասացները 
չեն նշել։ Կաթնով եփելու արարողությանը նախորդել է համայնքի աղջիկ և 
տղա երեխաների և պատանիների կողմից կաթնովի հումքի, մասնավորա-
պես՝ կաթի և հացահատիկեղենի հավաքը։ Կաթնովի հումքը պետք է հա-
վաքվեր առնվազն յոթ տնից։  

Թեև ծեսի իրագործման համար եղել է հիմնական դերերի որոշակի 
բաշխում (մի կամ մի քանի տարեց կանայք երեխաների միջոցով կազմակեր-
պել են սննդամթերքի հավաքը, կաթնովի պատրաստումը և բաժանումը),  
այն համայնքային ընդգրկունություն է ունեցել։ «Կաթնավի» պատրաստումը 
կազմակերպվել է գյուղի ամենաբանուկ հատվածներում՝ գյուղամիջում, եկե-
ղեցու բակում4, ամենաբանուկ ճանապարհի կամ խաչմերուկի վրա կամ 
երբեմն արարողությունը կազմակերպող կանանցից մեկի տանը5։ Կաթնովը 
եփելու համար օգտագործել են մեծ կաթսաներ՝ 40 լիտր տարողությամբ մեկ 
կամ մի քանի կաթսա: Հաճախ կաթնովի մեջ աղ կամ շաքարավազ չեն ավե-
լացրել6: Կաթնովը եփելուց աղոթքներ և բարեմաղթանքներ են ասել: Արա-
րողությանը միացողները ևս բարեմաղթանքներ են ասել, մասնավորապես՝ 
«Մատաղը ընդունելի լինի»7։ Համայնքի անդամները հավաքվել են եփվող 
կաթնովի շուրջը, շփվել, գյուղի անցուդարձը քննարկել, պատմություններ 
պատմել և փորձը փոխանակել8: Հատկապես խրախուսվել է երեխաների 
մասնակցությունը։ Կաթնովը եփելուց հետո այն պետք է բաժանվեր 
առնվազն յոթ տեղ (տարբեր տներ կամ նույն տանը չբնակվող մարդկանց)։ 
Բանասացները հատկապես նշում են երեխաներին (երեխաները իրենց 
ամաններով մոտեցել են կաթսային և ստացել իրենց բաժինները) և կաթնովի 
պատրաստման վայրի մոտով անցնող-դարձող ծանոթ-անծանոթներին բա-
ժին հանելը։ Բաժին են ուղարկել այն համագյուղացիներին, որոնք ներկա  
չեն եղել կաթնովի արարողությանը: Ըստ ցանկության՝ ամեն մեկն իրեն 
բաժին հասած կաթնովի մեջ կարագ է ավելացրել: Ծեսը աստիճանաբար 

4 Քարահունջ և Խնձորեսկ գյուղերում անձրևի համար կենդանու կամ կաթնովով մատաղ արել 
են տվյալ գյուղի Սբ Հռիփսիմե եկեղեցու բակում: 

5 Ակներ գյուղում կաթնովով մատաղ են արել թե՛ գյուղում, թե՛ սարում։ 
6 Կաթնովի մեջ շաքարավազ կամ աղ չավելացնելը ևս այն որպես զոհաբերություն/մատաղ ըն-

կալելու ցուցիչ է: 
7 Ակներ, 220518-2։ 
8 Ակներ գյուղում նաև հարսնացու գտնելու փորձ էին անում (220518-2)։ 
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դադարել է կենցաղավարվել 1960-ական թվականներից, սակայն շարունակել 
է իր գոյությունը պահպանել մինչև XXI դարի սկիզբը: Բանասացները նշում 
են, որ մեր օրերում ծեսը չի կատարվում, կամ որ վերջին անգամ մի քանի 
տարի առաջ են արել: Այս պրակտիկայով անձրև կամ դրա դադար 
ակնկալում են «Աստվածից», որը երկնքում է։  

Այսպիսով, ի լրումն բանասացների կողմից կաթնով եփելու ծեսը բա-
ռացիորեն մատաղ անվանելուն և այն որպես մատաղ ընկալելուն, ծեսն ունի 
մատաղին բնորոշ մի քանի հատկանիշ ևս՝ ծեսի համայնքային լինելը, կաթ-
նովի հումքի առնվազն յոթ տնից հավաքելը և յոթ տեղ բաժանելը, կաթնովին 
համեմունք չավելացնելը և բոլորին բաժին հանելը՝ առաջնահերթությունը 
երեխաներին և պատահական մարդկանց տալով, և այլն, որոնք լրացուցիչ 
վկայում են, որ այդ ծեսը եղել է զոհաբերություն: Թեև առաջնային ազգա-
գրական նյութերում բանասացները նշում են, որ այս զոհաբերություն-մա-
տաղը արել են անձրևի գալու կամ կտրվելու համար, ակնհայտ է, որ զոհա-
բերություն անողների համար ակնկալվող վերջնարդյունքը ոչ թե հենց 
անձրևը կամ ջուրն է, այլ այն, ինչ կարող է տալ կամ փչացնել կամ ինչի վրա 
կարող է ազդել այդ ջուրը (անձրևը, կարկուտը)։ Հարցազրույցներում ուղղա-
կիորեն կամ անուղղակիորեն նշվում է (տե՛ս Հավելվածը) անձրևի (ջրի) ազ-
դեցությունը բուսաբուծության ոլորտի վրա, որը ցույց է տալիս բուսական 
հումքի արտադրության առաջնահերթությունը տվյալ համայնքների համար և 
վերջիններիս երկրագործական մշակույթի ներկայացուցիչ լինելը9։ Տրամա-
բանական կլինի ենթադրել, որ զոհաբերության՝ մատաղի համար ընտրված 
կաթնովի, մասնավորապես դրա բաղադրիչների՝ կաթի և հացահատիկեղենի 
ընտրությունը պատահական չէ։ Կաթը անասնապահական գործունեության 
արտադրանքի հիմնական վերջնարդյունքն է, իսկ հացահատիկեղենը՝ երկ-
րագործական արտադրանքի։ Կաթնովով մատաղում այս երկու բաղադրիչ-
ները՝ կաթը և հացահատիկեղենը, խորհրդանշական գործառույթ ունեն և 
կիրառվել են թերևս թե՛ խորհրդանշական իմաստով՝ նպաստավոր անասնա-
պահական պայմանների (կաթ) և նպաստավոր երկրագործական պայման-
ների համար (հացահատիկ), թե՛ զոհաբերվող ապրանքը այդ նույնի (կաթը՝ 
կաթի, հացահատիկեղենը՝ հացահատիկեղենի) բազմապատիկի դիմաց 
ակնկալիքներով10։  

9 Հայաստանի եզդիների և քրդերի շրջանում, օրինակ, անձրևը կարևորվում է նաև անաս-
նապահության համար անհրաժեշտ խոտ ապահովելու տեսանկյունից, ավելին՝ որոշ բանասացներ 
կարևորում են հենց միայն անասնաբուծությանը հասցվող օգուտի կամ վնասի տեսանկյունից 
(Հովսեփյան 2017)։ 

10 Ասվածը հաստատում են նաև հետևյալ օրինակները․ Լեռնային Ղարաբաղում շատերը կաթ-
նովը եփել են արտերի միջնակներում (արտի վարած տեղերի միջև ավար մնացած մասում) և դրա-
նով ցողել են հողամասի շուրջը, որպեսզի նպաստեն բերքաճին և ցանքսերը պահպանեն մորեխից, 
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Ընդհանուր առմամբ, կաթի հետ կապված, այդ թվում՝ կաթի առատաց-
մանը և կաթի միջոցով բերքառատությանը նպաստող մի շարք ծեսեր կան11։ 
Որպես հանապազօրյա կենսական արժեք՝ հաճախ կաթի հետ զուգորդվել է 
առհասարակ բերքը (արտի, այգու, մեղվի և այլնի)12։ Կենսական կարևոր 
բուժիչ հատկությունների շնորհիվ կաթնամթերքը ժողովրդական հավատա-
լիքներում հանդես է գալիս նաև որպես չարխափան միջոց13։ 

Ըստ ներկա ազգագրական նյութերի՝ այլ անձրևաբեր կամ անձրևախա-
փան ծեսերից կաթնովով մատաղին ամենասերտորենը առնչվում է տիկնիկ 
պտտեցնելը:  

 
Տիկնիկ պտտեցնելը  
Համայնքում տիկնիկ պտտեցնելու պրակտիկան Սյունիքում և ընդհան-

րապես Հայաստանում և ողջ տարածաշրջանում ամենատարածված անձրևի 
ծեսերից է։14 Թեև տիկնիկի գործառույթը նույնական է գրեթե ամենուր, Սյու-
նիքի տարբեր համայնքներում այն տարբեր անվանում է ունեցել․ Անգեղա-
կոթում՝ Չամչախաթուն, Շինուհայրում՝ Գոդի, Տաթևի գյուղերում՝ Ղոդի15, Շի-
կահողում, Արցախում՝ Ճոլի16 և այլն17: 

Ստորև մանրամասն անդրադառնանք Չամչախաթուն տարբերակին։ 
«Չամչախաթուն» բառի հիմքում իրանական «չամչա», թուրքական «չեմչա» 
բառերն են, որոնք «գդալ» են նշանակում18, և «խաթուն» բառը, որն արևելյան 

կարկուտից, երաշտից ու այլ աղետներից (Լիսիցյան 1981, 71)։ Ջրին հատիկեղեն զոհաբերելով՝ կա-
նանց, ինչպես նաև կովերի կաթն առատացնելու դրսևորում է Աղանձ աղբյուրում աղանձ շաղ տալը 
(Խանզադյան 1984, 298)։ Համբարձման տոնին կռունկը խաղողի ողկույզ է բերել վանահորը և հա-
րիսա եփել տվել (Սրուանձտեան 1874, 105-106)։ Հմմտ․ Աթայեան 1906, 188։ Ուշագրավ է, որ «Կաթի 
տոն» անվամբ համանման ծես եղել է Կոստանդնուպոլսից ոչ հեռու գտնվող Օրթաքյո և Խուդին 
ավաններում ապրող քաղկեդոնական հայերի շրջանում։ Համբարձման տոնին ամեն ընտանիք 
պատրաստել է կաթով և ցորենով աղացած մածուկ, որը ճաշակել են ընտանիքի բոլոր անդամները։ 
Եթե աղքատ ընտանիքները չեն կարողացել կաթ ձեռք բերել, ապա վերցրել են հարևաններից, որ 
այդ սուրբ ծեսի կատարումից անմասն չմնան (Բարթիկյան 2008, 249)։ Այդ ծեսն առնչվում է Կի-
բելայի պաշտամունքին (Բարթիկյան 2008, 249)։ Իսկ ըստ հռոմեական դիցաբանության՝ Կիբելան 
ցանքի և հունձքի աստվածուհին է (Мифы народов мира 2008, 530)։ 

11 Խտըրեան 1918, 27: Օտար աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին 1967, 276: 
12 Հարությունյան 2018, 367։ 
13 Հարությունյան 2018, 368։ 
14 Մեր սեփական բանահավաքչական նյութերը, Սյունիք, 2017-2022, Լիսիցյան 1969, 129, Հով-

սեփյան 2017, 114-146, Հայրապետյան 2004, 217-227 և այլն: 
15 Hovsepyan 2018. 
16 Բդոյան 1972, 495: 
17 Մանրամասների համար՝ Պետրոսյան 2021, 62-63: 
18 Հ. Աճառյանը, մեջբերելով հայսմավուրքյան վկայություն, բացատրում է չամչաշերեփ բառը, 

որը նշանակում է մեծ շերեփ, խոշոր գդալ: «Չամչա» բառի պարսկերեն և թուրքերեն համարժեքնե-
րը նույնպես շերեփ իմաստն ունեն (Աճառեան 1926, հ. 3, 626): Նույն հարցին անդրադարձել է նաև 
Է. Պետրոսյանը (2021, 66): 
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լեզուներում նշանակում է «տիկին, մեծ կին, թագուհի, ազնվական կին»19: 
Տիկնիկ պտտեցնելու ծեսում հետազոտողները հիմնականում տիկնիկը մեկ-
նաբանում են որպես ջրի տարերքի աստվածուհու խորհրդանշան20: Այդ հա-
մատեքստում է նաև «չամչախաթուն» անվան «խաթուն» արմատի «տիկին, 
մեծ կին, թագուհի, ազնվական կին» նշանակությունը: Հայտնի է, որ անձրևի 
ծեսերի տիկնիկը հաճախ պատրաստվել է նաև գդալից, շերեփից և ունեցել է 
կնոջ կերպարանք21: Նաև նշենք, որ Հայաստանի շատ համայնքներում և 
հենց Սյունիքում անձրևաբեր կամ անձրևախափան նպատակներով տիկնիկ 
պտտեցնելու ծեսի մաս (սովորաբար՝ ավարտական) է եղել հենց կաթնով 
պատրաստելը և ծեսի մասնակիցներով կամ ամբողջ համայնքով ուտելը22: 
Սակայն, ինչպես տեսնում ենք հենց «Կաթնավով մատաղ» ծեսի օրինակով, 
այս երկու պրակտիկաները եղել են նաև ինքնուրույն տարբերակներով։ 
Իհարկե, հնարավոր է, որ դրանք ի սկզբանե երկու տարբեր պրակտիկաներ 
են եղել, որոնք հետագայում որոշ համայնքներում միաձուլվել են և ժամա-
նակի ընթացքում ամրապնդվել ավանդույթներում։ Սակայն հնարավոր է 
նաև, որ շերեփով պատրաստած տիկնիկ պտտեցնելու և կաթնով պատրաս-
տելու ծիսական պրակտիկաները ի սկզբանե եղել են նույն ծեսի մասեր: 
Տիկնիկ պտտեցնելը և կաթնով եփելը մեկ ընդհանուր ծեսի բաղադրիչներ 
լինելու մասին է վկայում նաև այն, որ հարևան համայնքներում «Կաթնավով 
մատաղ» անվամբ հայտնի ծեսը Հին Խնձորեսկում կոչվել է Խածածոլի23 կամ 
Խաչաճոլի24, որտեղ «խաչ» բաղադրիչը թերևս վերաբերվում է տիկնիկի 
խաչաձև պատրաստված լինելուն, իսկ «ծոլի»/«ճոլի» բաղադրիչը ըստ ամե-
նայնի համապատասխանում է տիկնիկ պտտեցնելու ծեսի և տիկնիկի ան-
վան Ճոլի/Չոլի տարբերակներին25: «Կաթնավով մատաղը» տիկնիկ պտտեց-
նելու ծեսի պես ունեցել է թե՛ անձրևաբեր, թե՛ անձրևախափան, այսինքն՝ 
երկակի գործառույթ, որը լրացուցիչ փաստարկ է այն բանի, որ նշված ծեսերը 
կարող են միևնույն ծեսի բաղադրիչները լինել: 

19 Աճառեան 1926, հ. 2, 312։ 
20 Հայրապետյան 2004, 221, 222, Պետրոսյան 2021 և այլն։ 
21 Լիսիցյան 1969, 129, Hovsepyan 2018, Պետրոսյան 2021, Սալմաստում Շերեփ-տիկնիկը պատ-

րաստել են շերեփին որպես թևեր խաչաձև փայտ կապելով և շորեր հագցնելով (Կուզնեցով 2007, 
199): Անգեղակոթում հաստատվել են Խոյից և Սալմաստից գաղթածներ (Հայաստանի և հարակից 
շրջանների տեղանունների բառարան 1986, հ. 1, 253), հետևաբար՝ տրամաբանական է, որ նոր 
բնակավայր բերեին ծեսի անվանումը: Ս. Զելինսկին ևս գրում է, որ Պարսկաստանօց գաղթածները 
շերեփին ասել են «չամչա» (Զելինսկի 1898, 181):  

22 Հովսեփյան 2017, Hovsepyan 2018 և այլն:  
23 210805-4։  
24 220410-3։ 
25 Բդոյան 1972, 491, Լիսիցյան 1981, 62: 
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Մի ուշագրավ հանգամանք ևս. Հայաստանի բոլոր գավառներում ըն-
դունված է եղել Համբարձման տոնին կաթնովի մատաղ անելը. նպատակը 
կաթի առատության ապահովումն էր: Այդ օրվա ամբողջ կաթը բաժանում  
էին աղքատներին՝ այդ առատաձեռնությամբ ակնկալելով, որ ստանալիք 
կաթն էլ առատ կլինի26։ Առհասարակ, Համբարձման տոնին եղել են կաթի 
առատությանը միտված այլ ծեսեր ևս27: «Նույն օրը (խոսքը Համբարձման 
օրվա մասին է - Հ.Ա.) առանց բացառութեան ամեն տուն «կաթնով» է եփում. 
տաքացնում են կաթը, մէջը բրինձ ածում և եփում: Շատ ընտանիքներ էլ կաթ 
են բաժանում՝ որպէս ողորմութիւն»28: «Համբարձման օրն (խոսքը Համբարձ-
ման հինգշաբթի օրվա մասին է - Հ.Ա.) ամեն ընտանիք պիտի եփեր կաթնավ: 
Այս մատաղից նա գոնե յոթ ընտանիքի պիտի բաժին ուղարկեր: Մի քանի 
գյուղերում շատ տարածված էր հավաքած մթերքով և օրվա ամբողջ կաթով 
ընդհանուր կաթնավ եփելը: Մի խումբ կանայք, գրեթե ողջ թաղը, մեծ 
կաթսային մեջ միասին եփում էին այդ կաթնավը և թե՛ իրենք նստում՝ ուտում 
էին Համբարձման կաթնավ, թե՛ բոլոր անցուդարձ անողներին էլ հրավիրում 
ուտելու, իսկ մնացածն արտերի շուրջն էին շաղ տալիս, որ բերքն առատ լինի: 
Կաթնավ մատաղը շաղկապված էր այս տոնի հետ հայկական բոլոր գա-
վառներում: Դա անկասկած նույն մագիկ միջոցառումն է: ...Ինչպես մայրն է 
իր զավակին առատ կաթ տալով նրան առողջություն և աճելու ուժ տալիս, 
զորացնում, այնպես էլ կաթնով մատաղի միջոցով ուժեղացվում էր արթ-
նացած բնությունը, զորացվում ու հասունացվում էր»29: Ե. Լալայանը վկայում 
է, որ Համբարձման հինգշաբթի, երբ աղջիկների խումբը շրջել է տնետուն, 
ծաղկեփնջեր բաժանել և ընտանիքից որևէ իր վերցրել վիճակի համար, 
տանտիրուհին նրանց տվել է կաթ, յուղ, ձու, նաև բրինձ30: Այս դրվագը 
կրկնում է մեր դաշտային աշխատանքների ընթացքում գրանցած՝ կաթնով 
եփելու համար տնետուն շրջելու և առնվազն յոթ տնից կաթ ու բրինձ 
հավաքելու ծեսը: Ստեփան Լիսիցյանի այս նկարագրությունը հիմնականում 
նույնական է վերը բերված դաշտային ազգագրական նյութին, մասնավորա-
բար՝ կաթնովը որպես մատաղ բնորոշելը, յոթ ընտանիքին բաժին տալը, 

26 Լիսիցյան 1969, 152: Կաթի կապն անձրևի հետ բացատրվում է այսպես. արգելվում էր մած-
նով կամ կաթով կրակ հանգցնելը: Դրանք կրակի վրա թափելով և այդպիսով այն որոշ չափով գո-
լորշիացնելով՝ կարող էին պակասեցնել դրա առատությունը (Լիսիցյան 1969, 153):  

27 Համբարձման գիշերն աղջիկները խոտերից և ծաղիկներից ցող էին հավաքում և լցնում կաթի 
մեջ, որպեսզի կաթն առատ լինի (Լիսիցյան 1969, 152, 273-274): Չորեքշաբթի (Համբարձման 
հինգշաբթիին նախորդող) վաղ առավոտյան մեծերը գնում են դաշտերը, սիրի-սիրի, աստղփուլ և 
ավելուկի թուփ քաղում ու բերում-դնում կաթնով լի ամանի վրա, որ կաթն առատ լինի (Լալայեան 
1903, 266)։ 

28 Լալայեան 1898, 259: 
29 Լիսիցյան 1969, 274: 
30 Լալայեան 1898, 258: 
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գյուղի բոլոր կանանց մասնակցությունը կաթնով եփելու ծեսին, մեծ կաթսա-
յում եփելը, միասին ճաշակելը, անցուդարձ անողներին «կաթնավի» հրա-
վիրելը: 

Համբարձման կաթնովի և մեր դաշտային աշխատանքների ընթացքում 
գրանցված անձրևաբեր «կաթնավով մատաղի» ուշագրավ ընդհանրություն-
ներից է ժամանակային համընկնումը. ապրիլ-հունիս ամիսներ31: Երկու դեպ-
քում էլ համայնքի անդամների նվիրաբերություններով հավաքված մթերքով 
մեծ կաթսաների մեջ կաթնով է եփվում և որպես մատաղ բաժանվում հա-
մայնքի անդամներին: Կապակցված են նաև կաթնովի մատաղի նպատակ-
ները. առաջին դեպքում մատաղ է արվում անձրևաբերության կամ անձրևա-
խափանման նպատակով, իսկ Համբարձման ժամանակ նույն կաթնովը 
եփում են առատության ապահովման նպատակով32: 

Սյունիքում տարածված են եղել անձրևաբեր և անձրևախափան այլ 
ծեսեր ու հավատալիքներ ևս (անձրևաբերներից, օրինակ՝ խաչքարի վրա 
ջուր լցնելը, խաչքարը, եկեղեցու պատից պոկած քարը կամ խեղդվածի 
գերեզմանից վերցրած քարը գետի մեջ գցելը, գետի մեջ քարը շրջելը, գետը 
վարելը, մատաղ անելը և այլն, իսկ անձրևախափաններից, օրինակ՝ փայտե-
րով կամ պարզապես գետնի վրա խաչ անելը և վրան աղ ցանելը, անձրևա-
բեր նպատակով գետի մեջ գցած քարը հանել-տանել իր տեղը դնելը, խաչ-
քարի վրա կրակ անելը, անձրևի տակ33 տան առաջնեկի կամ ամենափոքրի 
հետույքը բացելը և այլն), որոնք բազմաթիվ ընդհանրությունների հետ նաև 
հաճախ տարբերվել են անգամ հարևանությամբ գտնվող գյուղերում։ 

 
Եզրակացություններ 
•  «Կաթնովով մատաղը» իր հիմնական բաղադրիչներով՝ հացահատիկ 

և կաթ, կարելի է մեկնաբանել որպես ջրի, անձրևի համար մատուցվող զոհա-

31 Հայոց Եկեղեցու տոնացույցում Համբարձման տոնը նշվում է Զատկից 40 օր անց՝ հինգշաբթի: 
Որպես զատկական շարքի տոն՝ ունի 35-օրյա շարժականություն և տատանվում է ապրիլի 30-ից 
մինչև հունիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում (Ղազարյան և այլ 2002, 532): 

32 Հնարավոր է, որ կաթնառատության նպատակով մինչև Համբարձում ևս կատարվել են ծեսեր, 
այդ թվում՝ կաթնով եփել, սակայն Համբարձումը եղել է մոգական գործողության և ազդեցության 
այն գլխավոր կետը, որի ժամանակ պարտադիր էր կաթնով եփելը: Դրանով կարծես ամբողջանում 
էր և հաստատուն էր դառնում կաթի առատության ապահովմանն ուղղված ողջ նախընթաց փուլը: 
Ասվածի մասին է վկայում այն, որ Համբարձման օրը նվիրված է եղել կաթին (Լիսիցյան 1969, 152): 
Հայտնի է, որ Զատկից մինչև Համբարձում կաթ չեն օգտագործել (Հայոց ավանդական ուտեստ, 
2008, 21-22)։ Ըստ կարգի՝ Մեծ պահքից մինչև Զատիկ ընկած շրջանում նույնպես կաթ չեն գործա-
ծել։ Իսկ Համբարձմանը, փաստորեն, կաթի մատաղ են արել։ Ընդունված պրակտիկա է, որ տվյալ 
տոնից առաջ այս կամ այն սննդատեսակի պահք պահեն, իսկ հետո այն մատաղ անեն։ Ըստ ժո-
ղովրդական ընկալման՝ մայիսն անբերրի ամիս էր (Սահակյան, Հովհաննիսյան 2012, 82)։ Մայիսի 
վերջից յուղ ու պանրի ժողովելու ժամանակն էր (Բազեյան 2008, 35)։  

33 Նույնը արվել է կարկուտը կանգնեցնելու նպատակով։ 
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բերություն, որտեղ, սակայն, իրականում գործում է զոհ դրա բազմակիի դի-
մաց ակնկալիքը կամ սկզբունքը, և կարևորվում է վերջնարդյունքը՝ երկրա-
գործական և անասնապահական արտադրանքները։  

• «Կաթնովով մատաղ» ծեսը, ըստ ամենայնի, ի սկզբանե եղել է հա-
մայնքում տիկնիկ պտտեցնելու ծեսի բաղադրիչ, որը, ինչ-որ պահից սկսած, 
կտրվել է՝ դառնալով ինքնուրույն ծես։  

• Կաթնով եփելու ծեսն իր կատարման ժամկետով, ծիսակարգով և 
նպատակով համընկնում է Համբարձման տոնին կաթնով եփելու ծեսի հետ։ 

• Անձրևաբեր ծեսերը, մասնավորապես տիկնիկ պտտեցնելու և կաթ-
նով եփելու ծեսերը, և Համբարձման կաթնով եփելու ծեսը իրենց բնույթով զո-
հաբերություն/մատաղ են և ունեցել են բերքառատություն ապահովելու գոր-
ծառույթ:  

 
Գրականություն 
Աթայեան Ա․ 1906, Սալմաստ, Նոր Ջուղա, Կ․ Աբեան հրատ., 232 էջ։ 
Աճառեան Հ. 1926, Հայերէն արմատական բառարան, հ. 2, Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 688 էջ: 
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Հավելված 
210804-5a/1 (Աշխեն, 65տ, Քարահունջ) - «Մարդ կա, որ անձրև չի գալիս, բերում են 

սուրբ խաչ, ոչխարի ականջը կտրում են, մատաղ են անում, աղ ու հաց, փլավ են անում, 
ժողովուրդին բաժանում են, իբր թե անձրևը կյալիս ա»: 

 



361            «Կաթնավով մատաղ»` անձրևաբեր և անձրևախափան ծես Սյունիքում 

210804-5a/2 (Աշխեն, 65տ., Քարահունջ) - «Կաթնավ են անում՝ մատաղ են անում։ 
Մոտակայքում մի կնիկ կար Լենա անունով, էդ կնիկը միշտ տենց անում ա»։ Նշում է, որ 
հիմնականում կաթնովով են մատաղ անում, և որ վերջին անգամ մի քանի, ամենաշատը 
տասը տարի առաջ են արել: 

210804–7a/1 (Ռուզան, 60տ., Ակներ) - «Սև լճից մի քիչ ներքև մեր սարն ա, մենք լյա 
ընդեղ ենք լյալ, մենք ընդեղ ենք քոն լյալ, մեր կովերը: Հեն ա, տղաս էլ ա ընդեղ: Անա-
սունները տանում են ընդեղ են պահում: Հիմա ընդեղ են: Առաջ ես էլ էի քյում: Դե, էրեխեքը  
էն ժամանակ հլա փոքր էին, պյան, արանքում քյում էի: Էն ժամանակ, որ քյում էինք 
սարը, անձրև չէր կյամ, կաթնավ էինք էփյամ, մատաղ… Կաթնավ են իփյում, բրինձով, կա-
թով: Կաթնավ իփյում են, ասենք, ժողովուրդը հըվաքվում են, ուտում, որ ասենք, անձրև 
կյա: Տյառնում ա մատաղ են անում, էլի: Կաթնավ մատաղ են անում, որ անձրև կյա»։ 

210804–7a/2 (Ռուզան, 60տ․, Ակներ) - «Հիմա էլ կա․ ասենք, էլի գյուղում տեսնում 
են, որ շատ անձրև չի կյամ, կանայք հավաքվում են, տենց կաթնավ-պյան իփյում են, որ 
անձրև կյա: Անցած տարի էր, թե նախանցած տարի ստեղ ըրեցին գյուղում: Արալ ըն, էլի, 
հա, անցած տարի էր, թե նախանցած տարի էր, էլի իփյալ ըն: Մեկի տանը [հավաքվում 
են], հիմնական տենց տեղ չկա, որ հավաքվեն: Մի քանի հոգով [են հավաքվում]: Ամեն 
մեկը, ասենք, մի պյան պիտի պիրեր, մատաղի նման որ տյառնա: Յոթ պյանը, որ 
պիրեն, որ տյառնա մատաղ»։ 

210804–7a/3 (Ռուզան, 60տ., Ակներ) - «Մարդ կա պեսոկավ ա օտում էդ կաթնավը, 
մարդ կա, աղ ա անում: Չէ, էփելուց չէ: Մի տարի, հիշում եմ, մի հատ աղջիկ կար, 
Սիրվարդը: Ինքը պեսոկով սիրում էր: Ըտենց քառասուն կիլոյանոց ղզղանը էփեց, լրիվ 
պեսոկ լցրեց մեջը: Դե, ժողովուրդը չկերան կեսը: Հա, էլի էդ անձրևի հետ կապված: 
Լրիվ պեսոկ, քաղցր արեց, գիդյաց, թա որ ինքը սիրում ա, լրիվն էլ սիրում են: Ոչ մեկը 
չկերավ: Երևի մի քսան տարի առաջ: Իրա ճաշակով էր սարքել: Ասենք, մարդ կա, աղով 
ա սիրում: Աղ ա անում մի քիչ, ուտում»։ 

210804–7a/4 (Ռուզան, 60տ., Ակներ) - «Կարևորը էն ա, որ յոթ հոգի ուտեն, էլի, 
մատաղի նման: Ասենք, որ աքլորը, վերցակը մորթում են, մատաղ անում, պիտի յոթ 
տան պիժանեք: Յոթ հոգի պիտի ուտեն: Յոթ տուն, առանձին տուն պիտի ուտի, որ 
ասենք, մատաղը…: Մնացածն էլ, ինչքան ուզում են, ուտեն, կարևորը՝ յոթ հոգի ուտեն»։ 

210804–7ca/5 (c - Սաշիկ, 11տ., a - Ռուզան, 60տ., Ակներ) «...ձեռքիդ փիռնած գնաս 
հարևանի տուն, առաջինը մեկը անցնի, պիտի տաս իրան», «Հա, մեկ ուրիշին հան-
դիպում ես, պետք ա տաս իրան»: 

210804–7a/1 (Ռուզան, 60տ., Ակներ) - «Ստեղ էլ եմ լսալ, Շինուհայրում էլ, որ քարը 
շուռ են տամ, որ անձրև գա»։ 

210804–7a2x (Ռուզան, 60տ., Ակներ) - «Երեխա ժամանակ մենք որ անձրևը շատ էր 
կյամ, քյում էինք սենց փեդերավ խաչ էինք սարքում, աղը լցնում յիրան անձրևի տակ, որ 
ասենք, անձրևը կտրվի, որ շատ էր կյամ: Հենց փողոցում խաչ էինք անում, աղը ածում 
մեջը, որ անձրևը կտրվի, որ շատ էր կյամ»: 

210805-1 (Նելլի, 48տ., Գորիս) - Հաստատեց Ակներում անձրևաբեր նկատառումնե-
րով կաթնով եփելը։ 

210805-2d (d - Լարիսա Ավետիսյան, 62տ., Քարաշեն) - Հարցազրույցին (210805-2) 
մասնակցել է ևս հինգ հոգի՝ Քարաշենի համագյուղացիներից (a - Սևադա, b - Սևադայի 
դուստր Լիաննա, c - Տիգրան, 30տ., d - Լարիսա Ավետիսյան, 62տ., e - աղջիկ, f - կին), 
որոնք հաստատում էին գլխավոր բանասացի պատմածը և երբեմն լրացնում էին։ 
 



362                                 Ռոման Հովսեփյան, Հասմիկ Աբրահամյան 
 

210805-2d/1 - Պատումի առաջին տարբերակ․ «Ծավարավ կաթնավ էին անում, որ 
անձրև կյար: Մեր գյուղումը մի ճղոպերի ծառ ունենք: Էդ պոպոքի ծառի տակին կաթսան 
տիրալ ենք, իփյալ ենք: Հարեվանավ, գյուղումը լրիվ եկալ են: Որ էլ եկյալ չի, ուղարկալ 
ենք: [Կաթն ու ձավարը] Բոլորը [էին բերում]։ Յոթ տանից պիտի պիրին («Յոթ տնից 
պտի: Մեկը աղը կբռերի, մեկը՝ էն մեկը, մեկը՝ էն մեկը:», - Սևադա, 210805-2a): Հաճարի 
ձավար («Մեր մոտ վաբշչե հաճարն են օգտագործում որպես ձավար: Ձեր մոտ էն 
բլղուրը, պյանը, որ քչոպում են հատիկը: Տա օրիշ ա: Մեր մոտ դաժե սպասը հաճարի 
ձավարով են էփում», - Սևադա, 210805-2a)։ Կաթնավ ա՝ կաթն ա, հաճարի ձավարը: 
Էփում ես կաթի մեջ: Կաթը որ սկսում ա եռալը, մի բաժակ ջուր էլ ածում ես, որ էփի: 
Ձավարը մեջին էփի: [Ձավարի] քանակը՝ շատը, քիչ, արդեն դու իմանում ես, էլի... Մի 
էրկու լիտր կաթին մի բաժակ ճուր էք ածում: Ձավարը էլ մի կես, դե, քիչ էլի, ասենք՝ մի 
կիծ [=բուռ]: Արդեն որ էփյում ա, պրծնում, նոր աղը քցում ես: Պիտի աղը վերջում քցես, 
վեր կաթը կտրի վեչ: Յուղավ էլ օտում են: Մաքուր յուղով կերալ ենք: Օզում ես ճիրիկ 
ինյի՝ պատառ ծավարի քիչ քցի: Հալա պրնձով էլ ենք էփում: Բրնձով էլ… պատառ 
բրինձը շատ ենք անում, որ թանձր ինյի: Թանձր ինյի, յուղոտ ինյի մեջը: Սիրուն, համով 
...Շատ համով ա ինյում, եթե բրնձով իփյում ես, տենց»։ 

210805-2d/2 - Պատումի երկրորդ տարբերակ (երբ փորձեցինք պարզել՝ ո՞վքեր են 
կաթն ու ձավարը հավաքում)․ «Անձրև որ եկալ չի մի ամիս, էրկու ամիս, արդեն ինգյալ 
ենք տները, կաթ հըվաքալ: Ամեն մեկից մի կիլո, մի լիտր կաթ: Պիրալ ենք, հըվաքալ: 
Ամբողջ գյուղից: Դե ջահիլները [պետք է հավաքեն]: Պիտի ջահել լիներ: Ջահելները 
հավաքալ են, պիրալ են, մեծը իփյալ ա արդեն: Յոթ տուն էին մտնում: Կարող ա շատ 
մտնեին: Բայց ասված օրենքով յոթ տուն էին մտնում: Յոթ տնից բերում էին: (Ոչինչ, հինչ 
օզում ա, ինյի, հինչ կա՞պ օնի տղա հըվաքի, աղջիկ) Ազաբ են իլյալ, հըվաքալ են, պիրալ, 
մեր տունը: Մեր գյուղի մեծն էլ մեծ կնիկ ա իլյալ, միշտ ինքն ա իփյալ: Թամար տատին 
սաղ օրը ճղոպերի ծառին տակին իփյում էր: Իփյալ են, նոր հըվաքվալ են էդ ծառին 
տակին, как будто էդ օրին արդեն քեփ ա իլյալ: Լրիվը եկալ են, նստալ են, կերալ են, 
խմալ են: Իրոք վեր, իրոք վեր անձրևը եկալ ա: Ա, դե մեծ եմ իլյալ [, որ տեսել եմ]: Հենգ 
խոխա ա լյալ ինձ, վեր էդ պյաները ես հալա անելիս ենք լյալ: Նոր, էս վերջի, էս մի էրկու 
տարին ա, վեր չեն անում: Ամենավերջը ասեմ քեզ, իլյալ ա տա 2003 թվին: Էդ 2003 
թվականին էս որ ասում եմ Թամար տատիկը մեծ կնյեգ էր, մի 80 տարեկան կնյեգ էր, 
բայց գյեռ (հպարտ) կնյեգ էր: Հա, ամուսին օներ, աման հինչ էլ օներ: Ինքը [բուժ]քույր ա 
իլյալ; Քուր ա իլյալ, համ տատմար ա իլյալ: Համ տատմար ա իլյալ, համ ամեն հինչ ա 
իլյալ: Ինքն էլ էս պյաներա բուժող կնյիկ ա իլյալ: Ինքը տենց պյաները շատ լյավ ա գյի-
դացալ: Էդ տարին ինքը ըրավ, կերանք-խմեցինք, տրանից հետո արդեն հիվանդացավ: 
Երկու տարի հետո, տրա հետի եմ հիշում, որ էրկու տարի հետո Թամար տատիկը 2004, 
2005 թվին արդեն վատ էր, չէր կարում: Բա էդ եմ ասում՝ 2003 թիվն էր վերջինը…»։ 

210805-2d/3 - Պատումի երրորդ տարբերակ (երբ փորձեցինք պարզել՝ արդյո՞ք 
տիկնիկ օգտագործում էին ծեսում)․ «Ի, ինքն (երկրորդ պատումում նշվող Թամար տա-
տին) անում էր [ծեսի համար տիկնիկ էր սարքում], ղաբաբ ա սարքալ, տիկնիկ ա սար-
քալ, պյան արալ: Է՜, հինչ տեղեր ա տարալ, ստե գյուղումը ցուցահանդես-պյան ըրալ: Էդ 
օրը (երաժշտությունը) միցնյում ին, նվագում ին, պար ին կյամ, երգում ին, պա հի՞նչ ին 
անում: [Տիկնիկը սարքելու համար] Շոր են փթաթալ, կանֆետ են կախ տվալ, խնձոր են 
կախ տվալ, …Աստծուն խնդրալ ենք, որ ինքը… Էդ կնիկն ա սարքալ, որ ասում եմ Թա-
մար տատիկը, Թամար տատիկն ա սարքալ: Ծառի ճյուղը յեր էր օնում, սիրուն, գեղեցիկ 
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սարքում ինքը: Էն թարմը ճղից կտրում էր, գեղեցիկ պատվանդան [հենակմախք ի նկա-
տի ունի] սարքում, սիրուն տերևներ դնում, գեղեցիկ, ամեն հինչը պառավ էր սարքում, 
պիրում-տինում ծառին տակին ղաբաբ պառավ: Ղաբա. դա գյո՞ւմ ե՞ս՝ հինչ ա: Ղաբան34, 
ստեղերը կախ-կախ ըրած, զանգուլակները կախ-կախ ըրած: («Ղաբա` ազգային հագուս-
տի մաս», - Տիգրան, 210805-2c) Սարքում, պիրում-տինում տեղ [ճղոպուրի ծառի տակ]: 
Հուվ էլ կյամ էր, մի պյան էր կախ տամ` մի լենթ (ժապավեն) էր կախ տամ, մի պյան էր 
կախ տամ, հյուր սրտից հինչ տյուս էր կյամ, էլի… Դե, ծառի ճյուղը սարքում էր իրա 
ճղներավ, հետո ինքը արդեն սիրուն, կանաչ շորերավ կապում էր, կախ էր տամ, 
սարքում էր: Տերևները, շորերը, կանաչ պյաներավ [շոր] էր սարքոմ: Կարծեմ խնձորից էր 
կտրում ինքը, խնձորից, պիրում, սարքում: Բերքատու ծառից էր, էլի, բերում-սարքում»։  

210805-2a (Սևադա, Քարաշեն) - «Ծիպը [=типа, իբրև] մատաղ ա, էլի: Մատաղ են 
անում, որ [անձրև] կյա»: 

210805-2a (Սևադա, Քարաշեն) - «...քըմակը պյաց են ըրալ, եղինջը որ կա, եղինջավ 
թակալ ըն...»: 

210805–2d (Լարիսա Ավետիսյան, 62 տ., Քարաշեն) - «Հոըը ըռչնըկն ա, թո 
[հետույքը կարկուտի տակ] պյաց անի, [եղինջով] թակի, կարկուտը կտրվի»։ 

210805-4a (Սեդա Փանդունց, 93 տ., Խնձորեսկ)։ 
210805-4a/1 - «Խածածոլին դե հլե էդ մատաղդ ա, որ ասում են Խածածոլի։ / Խա-

ծածոլի՝ մեր Խնձորեսկի պյանավ ասում էին՝ մեծ-մեծ կանայք ասում էին. «մատաղ ինք 
անում», «Աստծուն մատաղ ենք անում, որ անձրև կյա»: / Էդ, լա Հին Խնձորեսկան ա 
եկալ, ալի… / Արդեն վեր տեղափոխվալ ընք, ստեղ էլ ենք անում»: 

210805-4a/2 - «Խոխեքը, երեխեքը, ամանը՝ աղջիկ, տղա, ըմընեքը ծեռքին քինում 
ին կաթնով հըվաքում, ծավար հըվաքում: Պիրյում տներան, դե ուրանք թաղ էին պիրում 
լա, դե՝ թաղամաս-թաղամաս, թհենց…/ Օխտը՝ յոթ տանա կաթըն ալ էին հըվաքում, թե 
պրինծ - պենը… հատիկ՝ հաճարի հատիկ, ձավար: / Հավաքում են, տյառնում ա թենց մը 
բան, էլի… / [Հավաքողները] Ոչ մի պյան ո՛չ ասում էին, ո՛չ երգում: Վեր տենց հըվաքվալ 
են, ասալ են խածածոլի ենք անում: / [Տվողները] ասում էին՝ բարի ինի, լավ ինի, Աստուծ 
թո ընթունի, մատաղը Աստված ընթունի, տենց… Մեծ-մեծ կնանիք մեծ-մեծ տենց խոս-
քերքը ասում են, ալի… Հին օրհնության պես մի պյան էր: / Մեծերն ասում են՝ տարին 
հաջող ինյի, խոխեքը սենց ինյեն, պատերազմը չինյի, խաղաղություն ինյի, հիվանդութ-
յուն չինյի…»։ 

210805-4a/3 - «[Ո՞վ էր էփում կաթնովը:] Գյուղի, թաղամասի մեծ կնյեգը, տարիքով 
կինը, որ էրգյան կյանք տեսած ա: Ճընըպըրումը օջախը սարքում ին, էդ 40 կըլոյանոց 
ղըզղանը տյունում, յոթ տանա կաթն իըն հըվաքում, թա պրինձ էր ըլնյում՝ բրինձ, թա 
ըլնում չէր՝ ծավար, հըվաքում էին, ըտեղ էփում էին, նա նհեն խոխեքը, չիմ հըվաքվում ին՝ 
ըմընեքը ծեռքին, ածում ին, տանում իրանց»:  

210805-4a/4 - «Ավելի շատ [հաճարի ձավար], վեր [բրինձ] իլնյում ա (պրինձը Ղա-
րաբաղան պյանավ են պիրալ), բրինձն ալ են խառնում, հաճարի ձավարն ալ: / Էրկուսը 
իրա հետ: Մըն հափուր ծավար եմ քցում, մըն հափուր պրինձ: / Էդ ավելի լյավ ա, ավելի 
քախծըռն ա ընյում: / Ծավարը պատառ շուտ են անում, վեր էփյի»: 

34 Ղաբա` Ղարաբաղի և Գորիսի բարբառով՝ կանացի երկար զգեստ, կապա (Հայոց լեզվի բար-
բառային բառարան 2004, հ. 3, 343)։ 
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210805-4a/5 - «Թաղամասավ հըվաքվում ին, մեծ-մեծ մարդիկը, մեծ-մեծ կնանիքը: 
Սենց մըն թըղամասով սաղ հըվաքվում ին, ամա մընը ուրան խոսքն էր ասում, ամա մընը 
ուրան մտածածն էր ասում, ամա մընը ուրան կյանքում կատարածի մասին էր խոսում, որ 
կյանքում սենց ա, սենց արա: Զրյուցում ին, մենք ալ խոխեք էինք, ալի... Ասում իմ, հին 
օրհնությունը վեր կա, ընենց խոխեք են բոլորներովը կաղնած, պյան ըրած, իրանք խո-
սում ին, բան էին անում...»։ 

210805-4a/6 - «Հըվաքում էին, փողոցումը մե՜ծ ղըզղանը տյունում փողոցումը, 
էփյում, քյունողուն, քյուլողուն, պըտըհողուն ալի տամ, իբր թա Աստծուն մատաղ են անում, 
վեր անձրև կյա»։ 

210805-4a/7 - «Ամբողջ թըղամասավ հըվաքվում էինք, քյունում էինք ընդեղ օտում 
էին: Աման էին տանում, բան, ըսենց, հըվաքվում ին, օտում…»:  

210805-4a/8 - «Ասին մատաղ ենք անում, վեր անձրև կյա, կամ մատաղ ենք անում, 
վեր անձրև կտրե: Նույն պյան էր... / Վեր վախտը, [որ] անձրև շատ էր կյամ, էլա էդ 
մատաղը անում ինք, վուր անձրևը կտրի: / Թա երաշտ ա լյալ, ըրալ են անձրև գյա, թա 
անձրև ա եկալ, ըրալ են, վեր պարզվի: /..., թե երաշտ ա լյալ, ըրալ ըն, որ անձրև կյա: 
Թե անձրևային ա լյալ, ըրալ են, վեր անձրևը ետ ըլի, պարզվի: …տարին մըն էրկու  
հետի ա, էլի… Ընթհանուր ուրան նըշընակված օր չօնի, գիդացի՞ր: …գարունն ա էլալ, լի, 
վեր շատ անձրև ա եկալ, ասալ են անենք, վեր անձրևը կտրե, կամ առաջ տարալ են 
արտերը սերմած, ասալ են անենք, անծրև կյա: Էդ սեզոնում ա լյալ: Ընթանուր օր չօնի, 
որ ասեմ ամսու էսքանին իլյալ ա»։ 

210805-4a/9 - «Չէ, չէ․ մեր գյուղումը տենց պյան չի լյալ [որ Խածածոլիի ժամանակ 
տիկնիկ սարքեին, ման ածեին գյուղում]: Հա, ես պյաներում տեսալ եմ, բայց մեր գյու-
ղումը… [՝ չէ]։ Ես էն, ինչ որ մեր գյուղումը կատարվալ ա, էն եմ ասում: / Տե տանը [տիկ-
նիկ] սարքալ են, բայց ման տալ՝ չէ: Տներումը՝ հա, բայց ման կյալ ես տեսալ չեմ: 
(210805-4b Սերոժ - «Ե՛վ որպես խաղալիք, և՛ որպես թալիսմանատիպի բանի ձևով սար-
քել են») / Ըտեց միթավուր պյաները Սիսիանում ա ինյում: Մեր Գորիսի ռայոնում տենց 
պյաներ ես լսած չեմ: Օրինակ՝ մեր նա Սըսիանի միջի, Սըսիանի ռայոնի միջի մե՜ծ 
տարբեություններ կա: Նրանց բարբառը շատը թուրքերան ա, քանի վըր ընտեղ թորքերն 
ավելի շատ են իլյալ, բայց մեր գյուղում էնքան թորք չի բնակվալ»։ 

210805-4a/10 - «Կարկուտի ժամանակ խոխան տյուս են հանում, վեռը պյաց անում, 
որ իբր թա կարկուտը կտրի: Չէ, էդ կարկուտի ժամանակ են անում, էդ հեչ…»։ 

210805-4b (Սերոժ, ~70 տ., Խնձորեսկ) 
210805-4b/1 - «Արմատը՝ խաչը ճոլի, ճոլը կոչվում ա կենտրոն: Խաչ և ծոլի, խաչը 

կենտրոնում: Խաչաճոլի, ինձ ըտենց ա թվում…»։ 
210805-4b/2 - «Ա՛յ, մորքուր [210805-4a], ես հիշում եմ՝ պապան ինծի, էսքան խոխա 

եմ իլյալ, փռնած տարալ ա Սիպտակ կյումին35 առաջը, տարալ ա ինձ մատաղի: / Ինձ 
տանում էին, տանում էին, որ ես էլ մասնակցեմ էդ մատաղին։ Ասում ա՝ «Երեխաները որ 
մատաղին մասնակցում են, մատաղի հզորությունը ավելանում ա»: / Մեծերն էլ են մա-
տաղ կիրալ: Մեծերը նստած, էդ կաթնավը մեծերն էլ են կերել: Կերել են ու խաչ քաշել 
(որտեղ պատահի): Ինչ լինում ա, խաչ են դրել: Փայտ են դրել… / Ով կարողացել ա, մի 
խաչի նշան արել են: Որտեղ պատահի»։ 

35 Հին Խնձորեսկի գյուղամեջին ասել են Սպիտակ գոմ: Այն եղել է գյուղի հավաքատեղին 
(210805-4b, Սերոժ, Խնձորեսկ)։ 
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Ամփոփում 

 
Եղանակի կարգավորման ծեսերից շատերը, մասնավորապես անձրևի ծե-

սերը, իրենց բնույթով զոհաբերություն են, բայց, բացառությամբ կենդանիների մա-
տաղների, մեր օրերում մատաղ (զոհաբերություն) չեն կոչվում և որպես այդպիսին 
չեն գիտակցվում։ Սյունիքում մեր ազգագրական հետազոտությունների ընթացքում 
Գորիս և Տեղ համայնքներում գրանցել ենք մի երկակի գործառույթով՝ անձրևաբեր-
անձրևախափան ծես՝ «կաթնովով մատաղը», որը բառացիորեն անվանվում և ըն-
կալվում է որպես մատաղ։ Զոհաբերվող կաթնովը, որի պարտադիր բաղադրիչները 
հացահատիկը (հաճար կամ բրինձ) և կաթն են, վկայում են, որ այս զոհաբերության 
ծեսում գործում է զոհ դրա բազմակիի դիմաց սկզբունքը, և ակնկալվում է երկ-
րագործական և անասնապահական արտադրանքների՝ հացահատիկի և կաթի 
առատություն։ Ըստ մեր վերլուծությունների՝ այս ծեսը իր գոյության վաղ շրջան-
ներում հավանաբար տիկնիկով ծեսի մաս է եղել, սակայն հետո առանձնացել է և 
շարունակվել որպես ինքնուրույն ծես։ Անձրևաբեր ծեսերը (մասնավորապես տիկ-
նիկ պտտեցնելու և կաթնով եփելու ծեսերը) և Համբարձման կաթնով եփելու ծեսը 
իրենց բնույթով մատաղ են և ունեցել են բերքառատություն ապահովելու 
գործառույթ: 

Բանալի բառեր՝ անձրևաբեր, անձրևախափան, ծես, կաթնով, մատաղ, 
Սյունիք, հացահատիկ: 

 
«КАТНАВОВ МАТАГ» – ОБРЯД В СЮНИКЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ  

И ПРЕКРАЩАЮЩИЙ ДОЖДЬ  
 

Роман Овсепян, Асмик Абраамян 
 

Резюме 
 

Многие обряды регуляции погоды, особенно обряды дождя, связаны с 
жертвоприношением. В ходе этнографических исследований в Сюнике, в 
общинах Горис и Тег, нами был зафиксирован обряд «молочного жертво-
приношения», имеющий двойную функцию: он вызывает и предотвра-
щает дождь. Обряд называется «матах» и воспринимается как жертвопри-
ношение. Жертвенный молочный суп, обязательными компонентами кото-
рого являются зерновые (полба и/или рис) и молоко, доказывает, что в этом 
ритуале действует принцип – чем жертвуешь, того и ожидаешь: обилие зем-
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ледельческих продуктов и продуктов животноводства – зерновых и молока. 
На ранних этапах своего существования этот ритуал, по всей вероятности, 
являлся частью ритуала вращения куклы в селе. Однако в дальнейшем он 
стал самостоятельным ритуалом. Дождевые ритуалы, в частности ритуал 
вращения куклы по селу и ритуал молочного супа (в том числе и во время 
праздника Вознесения), по сути, представляют собой жертвоприношение/ 
матаг с определенной функциональной направленностью  обеспечение 
плодородия. 

Ключевые слова ‒ вызывание дождя, прекращение дождя, обряд, мо-
лочный суп, жертвоприношение, Сюник, зерно. 

 
"KATHNAVOV MATAGH" – RAIN-MAKING AND RAIN-STOPPING RITUAL IN SYUNIK  

 
Roman Hovsepyan, Hasmik Abrahamyan 

 
Abstract 

 
Many of the rituals of weather regulation, especially the rituals of the rain, are sca-

rifications by their nature, but, except for animal sacrifices, nowadays they are not called 
so and are not realized as such. During our ethnographic investigations in Syunik, in the 
communities of Goris and Tegh, we have registered a dual function - rain-making / rain-
stopping ritual, "kathnavov matagh" (translated as "sacrifice with milk-soup"), which is 
literally called and perceived as a sacrifice. Sacrificed milk-soup, the obligatory compo-
nents of which are grain (emmer or rice) and milk, proves that this ritual has the prin-
ciple of "an offering (sacrifice) for multiple of the same" and expects abundance of agri-
cultural and animal husbandry products - grain and milk. According to our analysis, this 
ritual in the early stages of its existence was probably a part of the ritual with a doll, but 
later separated and continued as an independent one. Some rituals of rain, in particular 
the ritual of doll-walking and the milk-soup cooking, and the ritual of milk-soup cooking 
of the "Hambardzum" celebration are sacrifices by their nature and have fertility ensur-
ing function. 

Key words ‒ rain-making, rain-stopping, ritual, milk-soup, sacrification, Syunik, 
grains. 
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Introduction 
The development of classical archaeology in Armenia in the second half of 

the 20th century is intimately connected with the career of Gevork A. Tiratsy’an, 
who "developed the principal trends of study of ancient Armenian culture, subs-
tantiating them by concrete investigations in the field of history and archaeolo-
gy"2. After graduating the Yerevan State University in 1952, he started his im-
pressive series of publications in 1956 as a researcher and postgraduate student 
at the Institute of History of the Armenian Academy of Sciences. Nonetheless, 
his active preoccupation in the field of the ancient history of Armenia preceded 
by far his early years as a junior researcher in Armenia.  

This short note is devoted to bringing into focus the less known period of 
Gevork Tirats’yan’s youth spent in Romania, where he was born on 18 Septem-
ber 1926. Two pieces of information discovered in the Romanian Armenian 
newspaper Հայաստանեան ճակատ / Hayastanyan Chakat are presented here 
with a twofold objective. Firstly, to underscore for the Armenian public the fact 
that Tirats’yan’s preoccupation with the ancient history and archaeology of Ar-
menia had already been strongly developed during the period when he had 
been a student of the Department of History at the University of Bucharest 
(1945-1948). Secondly, to raise the awareness of the Romanian public on the 
undeservedly neglected fact that one of the most celebrated Armenian archaeo-
logists of all times was born and started his academic career in Bucharest. 

 

1 This research has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
program under grant agreement No. 734645, "Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humani-
ties. Europe and the Black Sea Region". I express thanks for their steady support for my investigation to 
Arsen Bobokhyan and Nvard Tirats’yan, from the Institute of Archaeology and Ethnography of the National 
Academy of Sciences of Armenia and to Ani Shahnazaryan, from the Mesrop Mashtots Institute of Ancient 
Manuscripts of Yerevan. 

2 Vardanyan 2003, ix-x. 
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Some pieces of historical and biographical background 
Gevork Tirats’yan was the son of Artashes Tirats’yan (1889-1974), an ac-

claimed economic historian and lexicographer. Born in Shumen, Bulgaria, in the 
family of a craftsman, Artashes Tirats’yan studied between 1901 and 1910 in the 
Cemaran of Etchmiadzin and then in the universities of Berlin, Lausanne and 
Zürich, where he obtained the Ph.D. degree in economics in 19203. He worked 
as a history and geography teacher at the Misakian-Kesimian School of Buchar-
est since 1922 and acted as Head of the Armenian School of Bucharest, at least 
from the end of the Second World War to his repatriation in 19484. He devel-
oped leftist political views which opposed him to the Armenian Revolutionary 
Federation (Dashnaktsutyun)5, although his wife was a relative of the Dashnak 
leader, General Drastamat “Dro” Kanayan6, who also lived for almost two dec-
ades in Romania after World War I. Given that he contributed articles to Նոր 
արշալույս (New Dawns) and Պահակ (The Guard), the newspapers of the Ro-
manian branch of the pro-Soviet Armenian Aid Committee (H.O.G.), it is possi-
ble that he also became a member of the organization. Soon after Romania had 
entered the Soviet sphere of influence on 23 August 1944, he participated in the 
foundation of the pro-communist organisation The Front of Armenia, being vice-
chairman of its Central Committee, at its formal establishment in April 19467.  
He was also actively involved in editing its homonymous newspaper Հայաս-
տանեան ճակատ (transliterated as Haiasdanian Geagad on its fourth page, 
which contained abridged Romanian versions of the original Armenian articles)8. 
He was one of the leading figures in charge of the second wave of repatriation 

3 Tavitian 2008, 350. 
4 Tavitian 2008, 350 mentions that Artashes Tirats’yan worked as Head of the Misakian-Kesimian School 

since 1922, but the information presented in the autobiographical article Arakelian 2014, 21 shows that he 
was only history and geography teacher in the 1930s. On the other hand, Artashes Tirats’yan was Head of 
the Armenian school of Bucharest in 1947, one year before his repatriation, as shown by the article 
"Serbarea…" 1947, which mentions that at the graduation festivity held on 30 June 1947, "Dr. Ard. Tirațian, 
the Head of the Armenian School, presented the educational situation on the current year in his report." The 
article is the Romanian abridged version of the larger piece «Պոիքրէշի…» 1947, published in the Armenian 
section of the same issue of the newspaper, Հայաստանեան ճակատ. 

5 Artashes Tirats’yan even came into violent conflict with the supporters of the Dashnaktsutyun, as he 
later confessed in the article Տիրացյան 1947b, published on 1 June in Հայաստանեան ճակատ: 

6 Toumanyan, Vardanyan 2012, 269, Tirats’yan 2021.  
7 Năstasă 2008, 17, n. 25. Artashes Tirats’yan was the second founding member mentioned in the 

Founding Act of 13 March 1946: The Front of Armenia 1946a, roll 1397, frame 52. In February 1947, after 
the Second Congress of the Front of Armenia, he was elected member of the Bureau of Central Committee: 
"Biroul…" 1947.  

8 More information on the newspaper in Năstasă 2008, 21. 
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of the Armenians from Romania that took place in the summer of 19489. All the 
family followed him on his way to Yerevan10. 

The Front of Armenia was a pro-Soviet organisation based on the former 
Union of the Armenian Patriots, founded just after Romania had abruptly left 
the alliance with the Axis powers on 23 August 1944. At its informal establish-
ment in January 1945, its nucleus was constituted by former H.O.G. members11. 
It aimed to strengthen the ties of the Romanian Armenians with Soviet Armenia 
and the Soviet Union, to organise the repatriation of the Armenians from Roma-
nia, to contribute to the establishment of the people’s democracy in Romania, to 
confront fascism and to back the actions which sought the incorporation of the 
regions historically inhabited by Armenians in Soviet Armenia (the last objective 
was added in 1948)12. The organisation changed its name to The Armenian 
Democratic Committee in May 1950 and was dissolved in March 195313. 

 
The first known public lecture on ancient history held by Gevork Tirats’yan 
The Front of Armenia established a unified Youth Section on 2 March 

194714 that also had a Study Group whose declared aim was, in typical commun-
ist terms, that of "raising the cultural and patriotic level of the youth"15. The 
main events organised by the Study Group were lectures held on Friday even-
ings mostly by the Armenian students from Bucharest. The first public lectures, 
dealing with price formation and the achievements of Alfred Nobel, were deli-
vered on 7 March 194716, whereas the official inauguration of the Study Group, 
attended by members of the Central Committee and the Local Committee of Bu-
charest of the Front of Armenia, took place on 14 March 194717. The subsequent 
lectures covered either general scientific and cultural topics, or issues of a more 
pronounced political nature, which met the commitment of "doing everything to 
remove the still existing differences between our youth, who have been raised 
until recently mostly in a manner which is alien to the aspirations of our people, 

9 The Central Committee of the Front of Armenia, roll 1397, fr. 352. According to Baboian 1948, roll 
1397, fr. 410 (published in Năstasă 2008, 38-39), 1022 Armenians from Romania were repatriated in June 
1948 on the ship Pobeda. Laycock 2017, 512, n. 5 mentions the slightly different number of 1046 repa-
triated Romanian Armenians, based on data from the Armenian National Archive, The Committee for the 
Reception and Settlement of Armenians from Abroad fonds.  

10 Tirats’yan 2021.  
11 Năstasă 2008, 19. 
12 The Front of Armenia 1946b, roll 1397, fr. 55; The Front of Armenia 1948, roll 1397, fr. 423 (published 

in Năstasă 2008, 40). Cf. also Baboian 1948, roll 1397, fr. 410-411 (published in Năstasă 2008, 38-39). 
13 Năstasă 2008, 21-22. 
14 H. 1947.  
15 Der Kricorian 1947. 
16 "Cercul de Studii…" 1947. The lectures were given by the students Hrant Demirian and Agop Andonian.  
17 "Inaugurarea…" 1947.  
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and the youth from the Motherland, who are on the right direction of the social 
and national evolution of the Armenian people"18. 

It was in this context that Gevork Tirats’yan, a second year undergraduate 
student at the Department of History of the University of Bucharest, delivered 
his first known public lecture titled "The Origin of the Armenian People" on Fri-
day, 9 May 1947. The event hosted in the customary meeting of the Study Group 
of the Youth Section started as usual at 18.30 and took place in the "Șahumian" 
Hall (nowadays Hovsep and Victoria Dudian House, hosting the library and the 
museum of the Armenian Eparchy of Romania). Although a second talk on the 
anniversary of the Soviet newspaper "Pravda" should have been given by anoth-
er student, a certain Hatanasian, apparently it did not take place. Unfortunately, 
this is the only information about how the event happened19. 

 
Gevork Tirats’yan as an organiser of the Armenian repatriation from 

Romania in 1948 
The talk given on 9 May 1947 at the Study Group of the Youth Section was 

not the only activity conducted by Gevorg Tirats’yan under the auspices of the 
Front of Armenia. One month before, in April 1947, the newly elected Central 
Committee of the Front appointed a new Repatriation Committee, whose task 
was “to prepare and direct the works for the repatriation of the Armenians from 
Romania during this year [1947]”20. An informative note published on the first 
page of Հայաստանեան ճակատ immediately after the brief enthusiastic col-
umn signed by Artashes Tirats’yan21 shows that the Repatriation Committee had 
three branches: the branch for registrations (5 members), the financial branch 
(16 members) and the administrative branch (9 members). Whereas each was 
headed by people elected in the central decisional bodies of the Front of Arme-
nia, some of the common members were notable young Armenians, such as Ga-

18 Der Kricorian 1947. Examples of such lectures are that on the Soviet art during the war, held by Nu-
bar Terzian, and that regarding social ideas seen from the economic perspective, held by Hagop Andonian, 
on 2 May 1947, see "Colțul…" 1947a.  

19 The event was briefly announced in the short note "Colțul…" 1947a: "The next meeting of the study 
group will take place Friday, 9 May, 18.30, in "Șahumian" Hall, when the student Kevork Dirațian will give a 
talk on: The Origin of the Armenian People, and the student Hatanasian will hold a presentation related to 
the anniversary of the newspaper "Pravda". An even shorter account of the event was published afterward, 
in "Colțul…" 1947b: "Friday, 9 May, during the usual meeting of the F.A. Study Group, the student Dirațian 
Kevork gave a talk on: The Origin of the Armenian People." 

20 "Lista Comitetului de Repatriere…" 1947.  
21 Տիրացյան 1947a. 
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rabet Garabedian, the second-best table tennis player of Romania at that time22. 
Thus, among the administrative branch is also mentioned Gevorg Tirats’yan23.  

Unfortunately, the specific tasks entrusted to the young history student re-
main unknown. Nonetheless, his membership in the administrative branch of the 
Repatriation Committee since April 1947 might be a hint that the Tirats’yans’ 
had already decided to immigrate to Soviet Armenia at the time. Moreover, the 
administrative work that Gevorg Tirats’yan carried out as a member of the Re-
patriation Committee of the Front of Armenia when he was only 19 might have 
been a helpful experience for the latter administrative tasks that he fulfilled as 
head of archaeological excavations on several sites in Armenia. 

  
Perspectives for further research 
It is possible that more thorough research of the collection of the newspa-

per ՀայաստանԵաՆ ծակատ / Haiasdanian Geagad and of the Front of Arme-
nia archival fonds preserved at the Central Historical National Archives of Bu-
charest, Romania, conducted by scholars with a much better understanding of 
the Armenian language, will bring to light more data on the years when Gevorg 
Tirats’yan was an undergraduate student in the Department of History at the 
University of Bucharest. Moreover, such an investigation, eventually extended to 
the Armenian Aid Committee (H.O.G.) archival fonds preserved as well in Bu-
charest, would certainly reveal a large amount of documentary material for a 
biography of Artashes Tirats’yan, an equally brilliant Armenian intellectual and 
one of the leading figures of the Armenian community in Romania in the second 
quarter of the 20th century.  
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ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԳԵՎՈՐԳ ՏԻՐԱՑՅԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԻՆՉԵՎ 
1948 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻՆ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՎԵԼԸ  

 
Լիվյու Միխայիլ Յանկու  

 
Ամփոփում 

 
Հայ անվանի հնագետ Գևորգ Տիրացյանի վաղ շրջանի գործունության վե-

րաբերյալ ի հայտ են եկել նոր տվյալներ, որոնք տեղ են գտել Ռումինիայում 
տպագրվող «Հայաստանեան ճակատ» թերթում: 

Գևորգ Տիրացյանն իր հանրային առաջին դասախոսությունը կարդաց 1947 թ. 
մայիսի 9-ին, երբ Բուխարեստում ուսանող էր. զեկուցման թեման վերաբերում էր 
հայ ժողովրդի ծագման խնդրին։ Նա դասախոսությունը կարդաց ռումինահայերի 
հետպատերազմյան, խորհրդամետ «Հայաստանեան ճակատ» կազմակերպության 
երիտասարդական բաժնի նորաստեղծ ուսումնական խմբում: Նրա հայրը՝ Բուխա-
րեստի հայկական դպրոցի տնօրեն Արտաշես Տիրացյանը, այդ կազմակերպութ-
յունում ղեկավար պաշտոն էր զբաղեցնում։ 

Դրանից մեկ ամիս առաջ Գևորգ Տիրացյանն ընտրվել էր ռումինահայերի 
հայրենադարձության երկրորդ մեծ փուլը նախապատրաստող կոմիտեի վարչական 
կազմի անդամ: Հայրենադարձությունն ի վերջո իրականացվեց 1948 թ. հունիսին՝ 
նրա հոր ղեկավարությամբ։ 

Բանալի բառեր՝ հնագիտություն, Արտաշես Տիրացյան, Բուխարեստ, «Հայաս-
տանեան ճակատ», Գևորգ Տիրացյան, դասախոսություն, հայրենադարձություն։ 

 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕВОРКА ТИРАЦЯНА ДО ЕГО  
 РЕПАТРИАЦИИ В АРМЕНИЮ ИЗ РУМЫНИИ В ИЮНЕ 1948 ГОДА 

 
Ливю Михаил Янку 

 
Резюме 

 
В издававшейся в Румынии газете «Армянский фронт» были опублико-

ваны новые сведения о раннем периоде деятельности видного ученого Ге-
ворка Тирацяна. 
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 Известный ученый первую свою публичную лекцию прочел в Бухаресте  
9 мая 1947 г. еще будучи студентом. Лекция, посвященная вопросу проис-
хождении армянского народа, была прочитана им в молодежном отделе но-
восозданной просоветской студенческой организации румынских армян  
«Армянский фронт». Его отец – директор бухарестской армянской школы 
Арташес Тирацян – занимал руководящую должность в этой организации. 
За месяц до этого Г. Тирацян был избран в состав администрации комите-
та, подготавливавшего второй этап репатриации румынских армян, кото-
рая была осуществлена им в июне 1948 г.  

Ключевые слова – археология, Арташес Тирацян, Бухарест, «Армян-
ский фронт», Геворг Тирацян, лекция, репатриация. 

 
NEW DATA ON GEVORK TIRATSY’AN’S ACTIVITY BEFORE HIS REPATRIATION TO 

ARMENIA FROM ROMANIA IN JUNE 1948 
 

Liviu Mihail Iancu 
 

Abstract 
 

New evidence on the early career of the reputed Armenian archaeologist Gevork Ti-
ratsy’an, identified in the Romanian Armenian newspaper «Հայաստանեան ճակատ»/ 
Hayastanyan Chakat, is presented in this paper.  

Gevork Tiratsy’an gave his first known public lecture on May 9, 1947, while an un-
dergraduate student at Bucharest. The topic of his talk was the origin of the Armenian 
people. He delivered the lecture at the newly established Study Group of the Youth Sec-
tion of the Front of Armenia, a post-war, pro-Soviet organisation of the Romanian Arme-
nians, where his father, Artashes Tiratsy’an, Head of the Armenian School of Bucharest, 
held a leading position.  

One month before, Gevork Tiratsy’an had been elected as a member of the admin-
istrative branch of the committee that prepared the second big stage of repatriation of 
the Armenians from Romania, finally carried out in June 1948 under the leadership of 
his father.  

Key words – archaeology, Artashes Tiratsy’an, Bucharest, "Front of Armenia",   
Gevork Tiratsy’an, lecture, repatriation. 
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Ներածություն 
Ցորենի հետ կապված երկրագործական և արտադրական տարբեր 

գործընթացները բավական մանրամասն քննության են ենթարկվել հայ ազ-
գագրության տեսանկյունից, մասնավորապես Վ. Բդոյանի աշխատություն-
ներում: Իսկ Ա. Օդաբաշյանն ու Ս. Հարությունյանը համապատասխանա-
բար անդրադարձել են այս հացաբույսին առնչվող Ամանորի ծիսական 
փնջին և հանելուկաշարին:   

Նշանաբանական (սեմիոտիկ) վերլուծության մեթոդով (Ա. Լոսև, Յու. Լոտ-
ման, Կ. Յունգ, Ռ. Բարտ, Մ. Բախտին, Յու. Կրիստևա) փորձել ենք վեր 
հանել և դասակարգել մարդու երկրագործական գործունեության ընթաց-
քում հացի հետ կապված ծիսախորհրդանշանային դրսևորումները, որոնք 
իրենց արտահայտությունն են գտել բանահյուսական տպագիր համահա-
վաք ժողովածուներում, ինչպես նաև մեր հավաքած դաշտային նյութերում՝ 
գրառված գյուղական բնակչության շրջանում (Կոտայքի և Արարատի մար-
զերում 2017-2018 թթ.): 

Քննության ենք առել երկրագործական տոնացույցի անընդմեջ շղթա-
յում (ցանքի նախապատրաստում, կատարում, խնամք, բնական աղետնե-
րից, վնասատուներից պաշտպանվելու գործողություններ, բերքահավաք, 
հացահատիկի վերամշակում, հացաթխում և բերքի տոն) հացի բացարձակ 
գերակայությամբ ուղեկցվող ծիսական բանահյուսությունը: 

 
Հաց, ծես, խորհրդանիշ 
Հացն ունի երկնային ծագում1, ինչը տեսանելի է երկրագործական տա-

րեպտույտի շղթայում կենցաղավարող ժողովրդական հավատալիքներում, 
ծիսական գործողություններում և բանահյուսական նյութերում: Հացի 
խորհրդանշակարգում, ընդհանուր առմամբ, կարևորվում է ծեսը: Կարգը 

1 Շունը երկինք նայելով՝ քաղցից այնքան է ոռնացել, որ նրա շնորհիվ է աշխարհ եկել հացը 
(Ղանալանյան 1969, 403): 
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ծես բառի հոմանիշներից է և նշանակում է դասավորություն, քաոսից ան-
ցում դեպի կարգուկանոն, հարակարգություն, արարողություն2, իսկ բանա-
վոր ավանդության մեջ հացի սրբազան ու գաղտնախորհուրդ զոհաբերու-
թյունը համընկնում է արարման առասպելին: 

Մ. Բախտինի կարծիքով՝ յուրաքանչյուր տեքստ հենվում է իրեն նախոր-
դող, ինչպես նաև հաջորդող տեքստերի վրա, «և հենց իր այս տարերքի մեջ 
տեքստը կրում է անցյալի և ապագայի մշակույթների էությունը…»3:    

Հինարևելյան քաղաքակրթություններում ցորենի ցանքսն ու աճեցումը 
խորհրդանշում են աստվածային անձի թաղումն ու հարությունը4: Եգիպտա-
կան Օսիրիսը, բաբելական Թամուզը, փյունիկյան Ադոնիսը, փռյուգիական 
Ատտիսը հացի, հատկապես հացահատիկի (ցորեն, գարի և այլն) մեռնող-
հառնող բուսական աստվածություններ են: Կ.Գ. Յունգի դիտարկմամբ՝  
«Այն ինչ մենք անվանում ենք խորհրդանիշ, կարող է լինել առօրյա կյանքում 
մեզ ծանոթ եզրույթ, անուն կամ պատկեր, որն իր սովորական իմաստից 
բացի օժտված է առանձնահատուկ հավելյալ նշանակությամբ»5: 

Հայկական ցորենի հանելուկաշարում ցորեն հացաբույսի հետ կատար-
վող արտադրական տարբեր գործընթացների բնական իրողությունները՝ 
հողում ցանելն ու բուսնելը, գերանդիով կամ մանգաղով հնձելը, կամով 
կալսելը, աղորիքով աղալը, կրակի մեջ եփելը ընկալվում են իբրև մարմնա-
կան անլուր տանջանքներ և հացի աստվածության սպանություն.  

Ա. Թուրով թրատեցին զիս, / Սուրով սրատեցին զիս, / 
Մեռա ես, կորա ես / Առջի տարին ելա ես (Ղրիմ, Խոտրջուր): 
Բ. Սաղ էր՝ մեռավ, / Էլըմ (դարձյալ) սաղացավ, / 
Սուրով կտրեցավ, /Քյար-քյարի վրեն կռճվեցավ (աղալ), 
Մտավ տըժյոխք, /Էլավ մեր խուգիվ (հոգի) ճար (Վան)6 և այլն:  
Ըստ Ղափանցյանի՝ Արան գարնան խորհրդանիշն է, նոր բուսականու-

թյան, ցորենի մեռնող (տանջվող) և հարություն առնող աստվածության տե-
ղական արտահայտությունը, ինչը հետագայում հանդես է գալիս Սուրբ 
Սարգսի կերպարում՝ քրիստոնեական դիմակի տակ7:   

Ա. Լոսևի կարծիքով՝ «Յուրաքանչյուր նշան ինչ-որ բան է նշանակում, 
կամ ինքն իրեն է ցույց տալիս, կամ մեկ այլ բան: Ըստ այդմ՝ յուրաքանչյուր 
նշան ունի մեկ կամ մի քանի իմաստներ»8: Հացի ճաշակումը համադրվում  
է պատարագի ժամանակ Քրիստոսի սուրբ հաղորդության ճաշակման հետ, 

2 Աճառյան 1973, 454, 547-548: 
3 Бахтин 1979, 58. 
4 Ֆրեզեր 1989, 361: 
5 Юнг 1991, 25. 
6 Հարությունյան 1965, 48:  
7 Ղափանցյան 1944, 63, 155-158:  
8 Лосев 1982, 62. 
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որը վկայում է, որ խոսքը ծիսական հացի մասին է9, «քանզի Քրիստոսն 
ինքը ևս պատկանում է մեռնող-հառնող-տառապող աստվածների խմբին»10:  

 
Ժողովրդական-երկրագործական տոնացույցը 
Այս տոնացույցը դիտվում է որպես մարդկանց տնտեսական-արտա-

դրական հարաբերությունների կրոնածիսական արտացոլում և, ըստ այդմ, 
դասակարգվում է երկու փուլով.   

1. տնտեսական տարվա նախապատրաստմանը, ցանքին և բերքաճին 
նվիրված տոներ ու ծեսեր, որոնց բնորոշ են տնտեսական տարվա բարե-
հաջողությունն ապահովելուն նվիրված ծիսական արարողությունները և 
բերքի աճին աջակցելու հմայական միտումը,  

2. բերքահավաքին նվիրված տոներ ու ծեսեր, որոնք համապատաս-
խանում են տնտեսական տարվա արդյունքների ամփոփմանը11: 

Այս ամենն ակնառու է հատկապես տարվա չորս եղանակներով պայմա-
նավորված երկրագործական տոներում (Նոր տարի-Նավասարդ-Ամանոր, 
Սուրբ Սարգիս, Տյառնընդառաջ, Բարեկենդան, Ծաղկազարդ, Զատիկ, 
Համբարձում, Վարդավառ): Ամանորի տոնակատարությունը կապված է 
երկրագործական տոնացույցի առաջին փուլի հետ, քանի որ հայկական 
ամիսների ցուցակում Նավասարդ կոչվում է առաջին ամիսը, որը, սակայն, 
միշտ որոշակի ամսվա անուն չի եղել: Ամանորը թափառիկ էր: Նավասարդ 
(Ամանոր) անունը կրում էր այն ամիսը, որի հետ համընկնում էր Նոր տա-
րին: Գարնանային օրահավասարով սկսվում էր ամբողջ տարվա բարեկե-
ցությունը պայմանավորող տնտեսական Նոր տարին, որը զուգակշիռ էր 
հռոմեական մարտ ամսին, իսկ աշնանային օրահավասարով՝ բերքահավա-
քով, փակվում էր այն12: Այդ պատճառով էլ Ամանորին բնորոշ են, մի կողմից, 
բնության զարթոնքի և նոր սկսվող տնտեսական տարվա բարեհաջողութ-
յունն ապահովելուն նվիրված ծեսերը, մյուս կողմից՝ բերքահավաքին նվիր-
ված տոներն ու ծեսերը: 

 
Ցանքի նախապատրաստում  
Երկրագործական տոնացույցը սկսվում էր ցանքի նախապատրաստութ-

յունից: «Փետրվար ամիսն իր երկու տոներով՝ Սուրբ Սարգսով և Տյառն-
ընդառաջով ամբողջապես նախացանքսի տոներն էին, որոնք մեռած բնու-
թյանը կյանքի կոչելու գործողություններ էին ծավալում13»՝ ճիշտ այնպես, 

9 Հարությունյան 2000, 359: 
10Հարությունյան 2000, 359: 
11 Օդաբաշյան 1978, 8: 
12 Օդաբաշյան 1978, 11: 
13 Բդոյան 1972, 447: 
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ինչպես աղի բլիթ ուտելով և երազում ծարավը հագեցնելով շեշտվում էին 
երիտասարդների սիրո տենչանքներն ու ամուսնության գաղափարը:  

Ս. Սարգսին նվիրված չափածո աղոթքներում սուրբը զուգորդվում է ամպ-
րոպային հատկանիշներով բնորոշվող հերոսների հետ. 

 -Իմ անունս՝ Սուրբ Սարգիս, / Օրդուս անունը՝ Սուրբ Մարտիրոս, / 
Ձիս կը թալե ամպի վերան, / Անթաթար ծովի վերան/14: 
Ըստ այդմ, ս. Սարգիսն օժտված է ամպրոպ, կարկուտ, բուք ու բորան 

առաջացնելու, ինչպես նաև այդ ամենը դադարեցնելու երկակի գործառույթ-
ներով: Իսկ ս. Սարգսի տոնն ու դրան առնչվող ծիսական արարողությունը 
կատարվել է փետրվարին, տարվա մի ժամանակաշրջանում, որին բնորոշ 
են ձնաբքի և մրրիկների առատությունը: Այս պարագայում միանգամայն 
հասկանալի է դառնում ս. Սարգսի անվան առնչակցությունը նախացանքսի 
հետ, քանի որ, ժողովրդական պատկերացումների համաձայն, որպեսզի 
կարկուտը դադարի, մի ծերունի կամ պառավ պետք է ամեն կողմ շաղ տա 
այն ծիսական փոխինդը, որի ցորենը խարկվել և աղացվել է ս. Սարգսի 
տոնի ժամանակ15: 

Բանավոր ավանդության համաձայն՝ ս. Սարգիսը, Ուլիանոս թագավորի 
դեմ կռվելուց հետո, մի շաբաթ քաղցած մնալով՝ մտածում է, թե որտեղից  
մի կտոր հաց գտնի: Այդ պահին ուժեղ քամի է բարձրանում, և նա, երկնքից 
ընկած ցորենի հասկերը փշրելով, ուտում է16: Պատճառաբանական այս 
ավանդազրույցը բացահայտում է ս. Սարգսի կապը հացաբույսերի, մաս-
նավորապես ցորենից պատրաստված փոխինդի հետ, որը համարվում է 
ս. Սարգսի տոնի ծիսական կերակուրը: Ավանդությունը պահպանել է 
ս. Սարգսին նվիրված աղոթքի հատուկ բանաձև. «Մեռնիմ քի, ատենահաս 
բոզ ձիավոր սըփ Սարգիս, դու կգաս քու ձիու ոտ զարկիս մեջ»17: Ս. Սարգսի 
չորեքշաբթի օրը ամեն տան մեջ աղանձ էին անում, փոխինդը շաղախում 
խաղողահյութով կամ մեղրաջրով և այդ անուշեղենից մի-մի կտոր տալիս 
էին տնեցիներից յուրաքանչյուրին՝ օրհնելով. «Սուրբ Սարգիսը քեզ պահա-
պան լինի»18:  

Տյառնընդառաջը կամ Տրնդեզը ս. Սարգսի տոնի շարունակությունն է: 
Տյառնընդառաջը կրակի պաշտամունքից մնացած տոն է, որի հիմնական 
ծեսը խարույկ վառելն էր, որով մայր հողը «վերակենդանացնում» էին եր-
կարատև ձմեռվանից հետո: 

14 Հարությունյան 2006, 202: 
15 Լալաեան 1897ա, 243: 
16 Ղանալանյան 1969, 366: 
17 Յովսեփեանց 1893, 67: 
18 Խառատյան-Առաքելյան 2005, 66: 
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Հայաստանի համարյա բոլոր ազգագրական շրջաններում փետրվարի 
վերջին օրվա երեկոյան ժողովուրդը շվոտ ոգիներին դուրս անելու հատուկ 
ծես էր կատարում՝ բարձրաձայն կրկնելով. «Շվոտը դուրս, մարտը ներս»19: 
Այս ասացվածքը «գործ է ածել հայ գյուղացին՝ ձմռանը ճանապարհելու և 
գարնանը դիմավորելու առիթով»20:  

Շվոտին դուրս անելով և նրան նվիրված զոհաբերական բնույթի նույնա-
նուն հաց թխելով՝ ցանկացել են խափանել գարնան մոտենալու հետ հացի 
պակասող պաշարների վրա այդ ոգու բացասական ներգործության հնա-
րավորությունը21:  

Տէրընդեզ՝ դարմանը կես, / Առ հաց ու կես, ելիր գեղես, / 
Տերընդեզ, մխի (ծխի) դին (կողմը) տես, / Մէ փութ ցանես՝ հարյուր քաղես22: 
«Ծաղկազարդը Մեծ պասի նախավերջին կիրակնօրյա տոնն էր: Այդ օր-

վա նրա ծիսական արարողությունների մեծ մասը նվիրված էր գարնան 
զարթոնքին, ցանքի նախապատրաստություններին: Տներում կարկաջա23 
ածող երեխաներին ձվեր ու հատիկներ էին նվիրում24: Ծաղկազարդին չա-
մուսնացած երիտասարդները ուռենու օրհնած ճյուղերը դնում էին ցորենի 
շտեմարանները, որ հացն առատ լինի25: Ծաղկազարդի շաբաթ օրը երգում էին. 

Կանաչ են սար ու ձորեր: /Ձմեռն անցավ, գարունն եկավ, / 
Պասը գնաց, ուտիսն եկավ, /Քաշվի, կորի, Զատիկն եկավ26: 
Ժողովրդական երգերի, բարեմաղթանքների ամենամեծ բաժինն ուղղված է 

Զատիկին՝ իբրև բնության զարթոնքի առանձնահատուկ տոնի.  
Բյուրապատի˜կ, բյուրն պատիկ, /Ոսկե հատիկ ցորեն բշիկ, / 
Տա Աստված հազար Զատիկ, / Դուք լավ լինեք, շեն լինեք… / 
Տեր, թոն արա, թոն, թոն արա, / Գարի հացը բոլ-բոլ արա27: 
Վանում Համբարձման տոնին Վիճակ կոչված տիկինի անունից երգում էին.  
Տեսե'յք Վիճակ ի՞նչ կանի, /Սրտի ուզածն ի՞նչ կուզի. 
Խորերով ցորեն կուզի/Առտերով գեարի կուզի, /Ջան, Վիճակ ջան28: 
«Համեմատական ազգագրությունից հայտնի է, որ գարնանային օրա-

հավասարով նոր տարին սկսող ժողովուրդների մեջ նոր տարվա տոնա-
կատարությունները համընկնում էին բնության զարթոնքի պաշտամունքին 

19 Բենսէ 1900,9: 
20 Ղանալանյան 1960, XXI: 
21 Օդաբաշյան 1978, 36: 
22 Հակոբյան 1974, 233: 
23 Կարկաջա կամ կարկաչա - մեջը մանր քարեր լցրած կոթավոր տուփիկ, որ շարժելուց չխկչխկոց է 

հանում, Աղայան 1976: 
24 Բդոյան 1974, 193: 
25 Լալաեան 1903, 260: 
26 Խառատյան-Առաքելյան 2005, 132: 
27 Խառատյան-Առաքելյան 2005, 132:  
28 Շէրենց 1885, 87: 
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նվիրված ծիսական արարողություններին»29: Տոնի ծիսախորհրդանշանային 
իմաստաբանությամբ՝ Բարեկենդանը արթնացող բնության ու նոր տնտե-
սական տարվա սկիզբն էր:   

Ամանորի ծիսական բանահյուսությունն ուղեկցվում է զոհաբերական և 
հմայական բնույթով: Նոր տարվա նախորդ գիշերը երիտասարդները, 
ակիշ, շիշ ու խաչերկաթ հեծած, մի կուժ ցորեն կամ գարի են տանում լցնում 
գետը և ասում. 

Քեզի կուտամ ցորեն, գարի, /Դուն ա ինծի տու բարի, /Շնորհավոր Նոր 
տարի30: 

Հետո հավատալով, որ ջուրը ոսկի է դառնալու, կուժը լցնում էին ջրով և 
տուն վազում՝ բացականչելով. «Տղաք, քաշեք, ոսկի լցվավ»: Նրանք վազում 
էին՝ առանց հետ նայելու, որպեսզի չպատուհասվեն սատանաներից: Տանը 
նրանց դիմավորողները դատարկում էին ջուրը՝ տեսնելու ոսկի կա՞, թե՞ ոչ31: 

Ըստ բնապաշտական ըմբռնումների՝ հմայական գործողություններով 
հնարավոր էր Նոր տարվա սկզբին մարդուց հեռացնել չարը, փորձանքը, 
աղքատությունը և հակառակը` ապահովել հաջողությունը, առատությունը32, 
որն իր արտացոլումն է ստացել Նոր տարվա «Ավետիս» կամ «Ալելուիա» 
հանգերգերում. 

Հաց հունցեցեք, ուրախացեք, հալիլիվա, /Թե քնած եք վեր զարթնեցեք, 
հալիլիվա33: 

Տուն ու երդիք լիքն են շարքով, /Բարով կաղանդ, բարկարևով ալելա34: 
Նոր տարվա նախորդ օրը Բարձր Հայքում, Շիրակում, Ջավախքում, 

Լոռիում և այլուր թխում էին աստղալից երկինքը պատկերող ծիսական 
մարդակերպ և կենդանակերպ հացեր (Տարի, Տարի հաց, Կլոճ, Կրկենի, 
Կաղանդի հաց), որոնք խորհրդանշում էին տոմարի և օրացույցի հետ 
կապված երկրագործի տարին, որոնց ուռչելու աստիճանից որոշում էին 
տարվա հաջողության աստիճանը35: 

 
Ցանքի կատարում, խնամք և բերքաճ  
Ինչպես ցանքի նախապատրաստության, այնպես էլ կատարելու, 

խնամքի և բերքաճի ընթացքում կիրառվում էին հմայական բազմապիսի 
գործողություններ, ծիսական բանաձևեր, որոնք սահմանված են ժողովրդա-

29 Օդաբաշյան 1978, 27: 
30 Լալաեան 1897բ, 247: 
31 Լալաեան 1897բ, 247: 
32 Օդաբաշյան 1978, 61: 
33 Օդաբաշյան 1978, 69: 
34 Պօղոսեան 1952, 32: 
35 Մխիթարեանց 1901, 261: 
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կան ավանդություններով և ամրապնդված կրոնական արարողություններով 
(զոհաբերություն, աղոթք և այլն): 

Հատիկը հողը գցելիս նախապես զոհաբերություն էին կատարում 
վնասատուների համար. «Էս մեկը ագռավի փայ, էս մեկը ղուշի փայ, էս 
մեկը մկան փայ36»: Հատիկը ցանելիս խնդրում էին առատություն. «Մեկը 
ցանեմ, հազարը քաղեմ37: 

Վարուցանքը սկսվում էր վաղ առավոտյան` կեսօրի կիզիչ արևից խու-
սափելու համար.  

Վեր կաց հավախոսին, / Գութանն ա վարում փոսին,   
Բարկ արևը երկնքում, /Շողն ա դիպել ակոսին38:  
Ցանքին և բերքաճին նվիրված ծեսերին բնորոշ է բերքի աճին աջակ-

ցելու հմայական միտումը: Հորովելներում հիշատակվող անորոշ պառավը 
հաճախ մայր-մաճկալի զուգահեռն է, որը գութանահերկի ժամանակ գաղտնի 
այցելում է հոտաղներին, նրանց օժտում սիրային-պտղաբերական զգացումով.  

Էրկու պառավ էկան Խլաթա, /Էրեսնուց արուն կը կաթա / 
Ըրին մաճկըլվորին ճըմուռ ու գաթա39:   
Հայկական գութաներգերում վարող առաջին գործիքը և առաջին վա-

րուցանքը Աստծու պարգևն է, գութանը՝ սրբազան գործիք.  
Վարենք, վարի տարին ա, / Գութանն Աստծու շարին ա40: 
Իսկ լծկանի վզից կախված գինդերը, դաղդաղաները, հեթանոս հողա-

գործների մեջքերին, պարանոցներին, ականջներին կրած առարկաները 
հմայական ու չարխափան նշաններ էին՝ հողի մեջ թաքնված չար ուժերին 
վանելու համար. 

…Չարն անցավ, վարն անցավ, /Օրհնյալ է Աստված…,  
Վարենք կանանչի…,/Չարը փախչի, փա˜խչի…41: 
Մաճկալն է կայնե մաճին, /Ոսկի օղերն ականջին42:   
Խոսելով նշանի երևակայության մասին՝ Ռոլան Բարտը առանձնացնում 

է ցանկացած նշանի երեք տեսակի հարաբերություններ՝ խորհրդանշանային 
(symbolique), հարացույցային (paradigmatique) և շարույթային (relation 
syntagmatique): Առաջին տեսակը ներքին հարաբերություն է, սովորաբար 
հստակորեն ի հայտ է գալիս խորհրդանշի մեջ և նշանակիչը համակցում է 
(signifiant) իր նշանակյալին (signifie՚)43: Այս հարաբերության մեջ առաջնու-

36 Կիրակոսյան, 2017 (չհրատարակված), Արարատի մարզ, Ավշար: 
37 Կիրակոսյան, 2018 (չհրատարակված), Կոտայքի մարզ, Գեղաշեն: 
38 Աբեղյան 1940, 25: 
39 Բդոյան 1972, 469: 
40 Լալաեան 1904, 70: 
41 Բդոյան 1972, 482: 
42 Աբեղյան 1940, 26: 
43 Բարտ https://granish.org/nshani-erevakyutyuny/  
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թյունը տրվում է նշանակյալին՝ նշանակիչը համարելով մշտապես որոշարկ-
ված: Նշանաբան Յուլիա Կրիստևայի պնդմամբ՝ բոլոր նշանները հավասա-
րապես կարևոր են, նրանց միջև գոյություն ունի փոխկապակցված հարա-
բերությունների շարք, և յուրաքանչյուր տեքստ մեկ ուրիշի կլանումն ու 
փոխակերպումն է44: Ասվածը վերաբերում է մասնավորապես առասպե-
լաբանական և բանահյուսական տեքստերին, որտեղ բացարձակապես գեր-
իշխում է խորհրդանշանային գիտակցությունը: 

Այս առումով բնորոշ է Այրարատից գրառված «Ֆալաք» վերնագրով 
հեքիաթը, որտեղ որդին մորը լծել է գութանին ու վար է անում. «Կտենա, 
հրես հանդումը, մի տղա իրա մորը մի եզան հեննա լծել ա գութանիցը, վար 
ա անում»45:  

Հայկական հեքիաթում գութանին լծված կինը համադրվում է Հունաս-
տանում հասկի հասունացման աստվածուհի Դեմետրայի հետ, որը էլևսինի 
արքայորդի Տրիպտոլեմոսին ցորենի հասկ է ընծայում, պատանուն սովո-
րեցնում է հողը մշակել և այն փոխանցել մարդկանց46: Եզան հետ լծված 
կնոջ դիցաբանական տվյալը վկայում է, որ կինը պատմականորեն առաջին 
քաշող ուժն է արորի համար. 

Օրհնյալ է Աստված հոտաղներ, /Համենայն ժամ գութնամէ˜ր47:  
Վ. Բդոյանը հենց կնոջ մաճկալ լինելու հանգամանքով է բացատրում 

«գութնամէր» բառի ծագումը: Այս տեսակետից հետաքրքիր է ծիսական 
վարը, երբ Հայաստանում երաշտի ժամանակ մի խումբ կանայք լծվում էին 
արորին և, անձրև բերելու ակնկալությամբ, վարում էին չորացած գետի 
հունը48: Հետագայում տղամարդն է հանդես գալիս արորի ղեկը ձեռքը 
պահողի դերում: 

Առասպելի շարունակությունն առկա է «Սասնա ծռեր» էպոսում, որտեղ 
Դավթի հորեղբայր Շղթա կտրողը Դավթին արոր է հանձնում և վարել սո-
վորեցնում: Դավիթը արձակում եզներին և ինքն է լծվում գութանին. 

Տավիթ հերկեց, հերկե˜ց, /Կնաց, էլավ Բառվու արդի մեչ49:   
Տրիպտոլեմոսի հետ համադրվող Դավիթը նույնպես հողամշակությունը 

տարածում է Սասնա հարևան գավառներում: 
Դիտարկելով սերմը հողին պահ տալու ներփակ-ցիկլային առասպելա-

բանական գիտակցությունը՝ Յու. Լոտմանը գրում է. «Տարեկան ցիկլը նման 

44 Kristeva 1990, 23-25. 
45 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ 1959, 318: 
46 Բոտվիննիկ և այլք 1985, 57-58: 
47 Լալաեան 1904, 70: 
48 Բդոյան 1972, 467, Հայրապետյան 2004, 216-227: 
49 Սասնա ծռեր 1944, 213-214: 

 

                                                 



383        Հացը հայոց երկրագործական տոնացույցի ծիսական բանահյուսության մեջ                            

է օրականին, մարդկային կյանքը՝ բուսականին, ծնվելու-մեռնելու, վերա-
ծնվելու կարգը գերիշխում է ամենի վրա»50: 

 
Բերքահավաք  
Նավասարդը տնտեսական տարվա ավարտն էր, օգոստոսյան Նավա-

սարդ-ամանորը51: Բերքահավաքը և աշնանացանը որոշ վայրերում զուգա-
դիպում էին Նավասարդին:  

Հայոց մեջ պահպանել են երկրագործության հետ սերտորեն կապված 
եզան պաշտամունքի մնացուկները52: Հացը համարվում էր եզան վաստակ. 

Եա´ հաց, հացի հրեշտակ, /Արդար եզան վաստակ,  
Դու բարեխօս էղնիս առ Աստուած, / Օր գայ մզի ամեն աւուր հաց, 
Մենք լէ տանք աղքտներուն, անճարներուն. /Օր վարձք էղնի մըր հոգուն53:  
Վարդավառի տոնակատարությունը կամ նախորդում կամ համընկնում 

էր բերքի տոնին: Վարդավառը տոնվում էր հուլիսի վերջին և օգոստոսի 
սկզբին, երբ դաշտերում ցորենը հասունացած էր. 

Ցորեն եմ ցանել ծորին, /Կը քաղեմ վարդիվորին,   
Գլուխս ղուրբան կանեմ /Բայազդա ձիավորին54: 
Տոնի կերակուրը հարիսան էր: Արտերում հունձը վերջացնելուց հետո 

խաչբուռ55 էին պատրաստում և որպես օրվա գլխավոր զարդ ու խորհրդա-
նիշ՝ այն դնում էին ցորենի կամ ալյուրի ամբարի վրա և պահում մինչև 
հաջորդ Վարդավառ56:  

 
Բերքի տոն 
«Հեթանոս հայերի պատկերացումների համաձայն՝ մշակված հողերի 

բերքը գտնվում էր Վանատուր աստծու հովանավորության տակ: Բագա-
վանում Նավասարդի մեկից մինչև վեցը տևող բերքի տոնին մասնակցում 
էին Հայաստանի բոլոր գավառներից հավաքված ուխտավորներ»57: Ժո-
ղովրդի նյութական բարիքների արտադրությանը նվիրված երկրագործա-
կան այս տոնն այնքան կարևոր էր, որ թագավորներն իրենց մասնակցու-
թյամբ պատվում էին այն: Տիգրան Երրորդի հրամանով Բագավանում ուխ-
տավորների համար իջևանատներ ու հյուրանոցներ էին կառուցում58՝ մա-

50 Լոտման 2012, 28: 
51 Բդոյան 1972, 195: 
52 Մելիք-Փաշայան 1963, 99-100: 
53 Հայկունի 1906, 298: 
54 Աբեղյան 1940, 452: 
55 Ցորենի հասկերով կազմած խաչաձև փունջ: 
56 Խառատյան-Առաքելյան 2005, 204: 
57 Բդոյան 1974, 213: 
58 Խորենացի 1981, 244: 
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կանախաղերի, ձիարշավների, կառարշավների և կենդանակռիվների մրցու-
թյունները պատշաճ անցկացնելու համար: Տոնի արձագանքները իրենց 
արտահայտությունն են ստացել հայ ժողովրդական բանահյուսության մեջ՝ 
հեքիաթներում, «Սասնա ծռեր» հերոսավեպում, առասպելներում և վիպա-
կան մեծ ու փոքր ժանրերում:  

 
Եզրակացություններ 
Մարդու երկրագործական գործունեության ընթացքում ձևավորվում և 

զարգանում է տարվա չորս եղանակներով, տնտեսական տարվա ցանքով, 
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Ալինա Կիրակոսյան 

 
Ամփոփում 

 
Երկրագործ մարդն իր գործունեության ողջ ընթացքում ծեսերով, արարողու-

թյուններով և սովորույթներով ծիսական բանահյուսության մեջ ձևավորել և զար-
գացրել է տարվա եղանակներով պայմանավորված հստակ կրոնաբարոյական աշ-
խարհայացք: Ժողովրդական տոնացույցի բանահյուսության ուսումնասիրության 
շնորհիվ որոշարկվում է առանձին տոների տեղն ու դիրքը. ուշագրավ է, որ երկրա-
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ХЛЕБ В ОБРЯДОВОМ ФОЛЬКЛОРЕ АРМЯНСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО 

КАЛЕНДАРЯ 
 

Алина Киракосян 
 

Резюме 
 

В процессе земледельческой деятельности человека формируется и  
развивается целостное религиозно-нравственное мировоззрение благодаря 
четырем временам года, что находит свое выражение в народно-земледель-
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ческом календаре, содержащем данные об обрядах, церемониях, обычаях и 
обрядовом фольклоре. Изучение фольклора народного календаря примеча-
тельно не только с точки зрения выяснения места и значения отдельных 
праздников, но и абсолютного доминирования роли хлеба в полном земле-
дельческом цикле. В армянском обрядовом фольклоре обычаи, связанные с 
хлебом, имеют культовое содержание, которое, основываясь на вере в маги-
ческую силу речи или действия, сочетается с мифом о сотворении.  

Ключевые слова – фольклор, пшеница, обряд, символ, хлеб, кален-
дарь, дух. 

 
SYMBOLIC MANIFESTATIONS OF BREAD IN THE ARMENIAN ORAL TRADITION 

 
Alina Kirakosyan 

 
Abstract 

 
In the process of human agricultural activity, a holistic religious and moral 

worldview is formed and developed due to the four seasons, which is reflected in the 
national agricultural calendar, containing data on rituals, ceremonies, customs and fol-
klore. The study of the folk calendar is remarkable not only from the point of view of 
clarifying the place and significance of individual holidays, but also the absolute domin-
ance of the role of bread in the full agricultural cycle. In the Armenian ritual folklore, the 
customs associated with bread have a cultic content, which, based on the belief in the 
magical power of speech or action, is combined with the myth of creation. 

Key words – folklore, wheat, ceremony, symbol, bread, calendar, spirit. 
 

 



ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
ԱԼԲԵՐՏ ԽԱՌԱՏՅԱՆ, Զմյուռնիայի և Էգեյանի առափնյակի հայկական 

այլ գաղթօջախները (XVI-XIX դ. I կես), Ե., «Գիտություն», 534 էջ+նկ.  
 

Վաստակաշատ պատմաբան, ՀՀ ԳԱԱ 
թղթակից անդամ, պատմական գիտութ-
յունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ալբերտ  
Արմենակի Խառատյանը ժամանակ առ 
ժամանակ հայ պատմագիտական միտքը 
համալրում և հարստացնում է նոր, մնայուն 
ու հիմնարար գործերով: 

Օրերս ընթերցողի սեղանին դրվեց  
նրա վերջին տարիների գիտական պրպտում-
ների արդյունքը՝ «Զմյուռնիայի և Էգեյանի  
առափնյակի հայկական այլ գաղթօջախ-
ները (XVI-XIX դ. I կես)» վերնագրով: 

Խնամքով և գեղեցիկ ձևավորված այս 
գիրքը լույս է ընծայել ՀՀ ԳԱԱ «Գիտու-
թյուն» հրատարակչությունը: Այն հրատարա-

կության է երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտխորհուրդը, 
գիտական խմբագիրն է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ա.Ա. Մելքոնյանը:  

Աշխատությունը բաղկացած է ներածությունից, հինգ ծավալուն գլուխներից 
(որոնք, իրենց հերթին, բաժանվում են ենթագլուխների), վերջաբանից, հավել-
վածից, մատենագիտական ցանկից, անվանացանկից: 

Հեղինակը ներածականում իմաստավորում և կարևորում է սույն ուսում-
նասիրության հրատապությունն ու արդիականությունը, նշում, որ փոքրասիա-
կան արևմուտքի հայկական գաղթօջախները հնագույններից են սեփական 
բնօրրանի սահմաններից դուրս ապրած հայ հանրությունների մեջ: Նա ար-
ժանին է հատուցում այս թեմայով ուսումնասիրություններ կատարած հայ և 
այլազգի գիտնական-հետազոտողներին (Հ. Գելցեր, Հ. Բարթիկյան, Գևորգ 
Ասլան, Վ. Միքայելյան, Պ. Չարանիս, Բ. Սլարս, Հ. Քոսյան, Գր. Կամախեցի, 
Ա. Դավրիժեցի, Ղ. Ալիշան, Հ. Դիմաքսյան, Մակար վարդ. Բարխուտարյան, 
Աբրահամ Այվազյան, Հակոբ Քոսյան, Տիգրան Սավալանյան, Արշակ Ալպո-
յաճյան, Հրանտ Ասատուր, Մաղ. Արք. Օրմանյան, Գ. Գալուստյան, Ս. Ծոցիկ-
յան, Ռիչարդ Հովհաննիսյան, Սեպուհ Ասլանյան և այլք): 
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Ա. Խառատյանը գիտական մեծածավալ գրականության՝ պատմագիտութ-
յանը և հարակից գիտություններին վերաբերող բազմաթիվ փաստերի, տվյալ-
ների, հայ և օտար պատմագիտական մտքի վերջին նվաճումների քննական 
համադրությամբ տալիս է հինավուրց Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախի կենդանի  
ու ճշմարտացի նկարագիրը՝ սկսած վաղ ժամանակներից մինչև XIX դ. առաջին 
կեսը: 

Առաջին գլխում («Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախը») ներկայացված է Զմյուռ-
նիան քաղաքակրթությունների պատմության միջով գիտական ծավալուն ակ-
նարկը: Ըստ այդմ, քննվում է վաղնջական ժամանակներից եկող Զմյուռնիա 
քաղաքի պատմության սկիզբը՝ որպես հին հունական քաղաքակրթության ու 
դրա զարգացման արդյունք: Հիմնավոր կերպով փաստարկված տեղեկություն-
ներ են հաղորդվում այն մասին, որ Զմյուռնիան հիշատակվում է Հերոդոտի և 
Ստրաբոնի կողմից: Այն անվանակոչվել է Սմիրնա՝ ամազոնուհու պատվին:  
Իր աշխարհագրական ու տնտեսական բարենպաստ կացության շնորհիվ հա-
մալրել է հոնիական քաղաք-պետությունների շարքը (մ.թ.ա. VII դ.)՝ պահպա-
նելով հոնիական անվանաձևը: 

Այնուամենայնիվ, մի քանի հարյուրամյակ, կապված հունական քաղաք-պե-
տությունների քաղաքական վայրէջքի հետ, հրաշագեղ ու ծովանիստ Զմյուռ-
նիան կորցնում է իր ազդեցիկ նշանակությունը Էգեյանի քաղաքակրթական 
համակարգում: Մասամբ այն վերականգնվում է Ալ. Մակեդոնացու կողմից 
նվաճվելուց հետո: Հռոմեական դարաշրջանում քաղաքը մտնում էր կայսրու-
թյան կազմի մեջ՝ վերածվելով պրոտեկտորատի: 

Ներկայացնելով քաղաքի և նրա շուրջ ծավալված պատմաքաղաքական 
անցուդարձը՝ հետազոտող գիտնականը նշում է, որ Զմյուռնիային նոր փորձու-
թյուններ պետք է պարտադրեին սելջուկներն ու հետագա դարերում սույն տա-
րածաշրջանում չդադարող ռազմական առճակատումները: 

Բազմաթիվ փաստերի համադրությամբ առավել ճշգրիտ ու առարկայական 
է դառնում Զմյուռնիայում և հարակից տարածքներում միջնադարի տարբեր 
փուլերում հայահոծ մշտական բնակչության առկայության խնդիրը: 

Իհարկե, կրկին շեշտվում է այն հանգամանքը, որ Էգեյան ծովի մերձափնյա 
գաղթօջախների առաջացումը կապված է հայ ժողովրդի դժնդակ պատմական 
ճակատագրի, հայրենի եզերքներից հարկադրյալ գաղթելու իրողության հետ: 
Հունական ու հայկական աղբյուրներից առած բազմաթիվ փաստերի հստակ ու 
հմուտ համադրությամբ հեղինակը որոշակի ճշգրտումներ է անում Էգեյանի 
առափնյակում հայկական համայնքների կազմավորման ժամանակագրությանը 
վեաբերող հարցերում: Կարևոր ճշգրտումներով հարստացվում են նաև միջ-
նադարի հետագա ժամանակաշրջաններում հայրենիքից դեպի Էգեյանի ափերը 
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հայ բնակչության տեղաշարժի ուղիներն ու նոր վայրերում հաստատվելու կա-
յանները: Օրինակ, XVIII դ. 30-40-ական թթ. և մինչև նույն դարի կեսերը շա-
րունակվում էին գաղթերը Արևելյան Հայաստանի տարբեր հատվածներից՝  
Սյունիքից, Նախիջևանից, Արարատյան դաշտավայրից: Այս ամենը լրացվում և 
կոնկրետատացվում է հայ ներգաղթյալների հայրենիքին առնչվող աղերսնե-
րով, իրադարձություններով ու մանրամասնություններով: 

Երկրորդ գլխում («Գաղթօջախները՝ Էջմիածնի թեմ») բացահայտվում են 
այն կապերն ու հարաբերությունները, որ ունեցել են Զմյուռնիայի և Էգեյանի 
առափնյա մյուս գաղթօջախները Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հետ: Հստակեցվում 
է այն ժամանակահատվածը, երբ Զմյուռնիան ավանդաբար համարվել է Էջ-
միածնի տերունի թեմը: Մանրամասնություններ են հաղորդվում տերունի թեմի 
(վիճակ)՝ որպես Էջմիածնի վարչական կառույցի մասին. նրա տրոհումը ավելի 
մանր միավորների (քաղաքներ, գյուղախմբեր, բնակավայրեր), որոնց բոլորին էլ 
հովվում էր առաջնորդ-նվիրակը: Նշվում է, որ Զմյուռնիայում, ինչպես մյուս թե-
մերում, առաջնորդն օժտված էր կաթողիկոսի ներկայացուցչի ընդարձակ լիա-
զորություններով, որը տնօրինում էր հոգևոր գործերի ամբողջ համալիրը՝  
սկսած քահանա ձեռնադրելու իրավունքից մինչև հոգևոր հարկերի ու տուրքերի 
գանձումն ու վերահսկողությունը: Նրա վերահսկողության և հոգևոր, մասամբ 
նաև աշխարհիկ հոգածության ներքո էր թեմի ամբողջ ժողովուրդը: Անդրա-
դարձ է կատարվում եկեղեցական հարկերի և տուրքերի հավաքագրման գոր-
ծում նվիրակների թույլ տված չարաշահումներին, որոնք մերթ ընդ մերթ փոր-
ձում էին կանխել Մայր Աթոռի գահակալները: Անզեն աչքով նկատելի էին  նաև 
այն պայքարն ու մրցակցությունը, որ ընթանում էին Ս. Էջմիածնի և մյուս 
աթոռների միջև՝ հանուն այնպիսի հարուստ թեմի, որպիսին Զմյուռնիան էր: 
Իսկ Կ. Պոլսի պատրիարքները, հաճախ օգտվելով քաղաքական ու պատերազ-
մական խառնակ իրավիճակներից, երբ խզվում էր հաղոդակցությունը Պարս-
կաստանի և Թուրքիայի միջև, ձգտում էին Զմուռնիայի թեմը միավորել Կ. Պոլսի 
պատրիարքությունը: 

Այս և այլ կարգի կրոնաեկեղեցական հարաբերությունների վերաբերյալ 
բազմաթիվ փաստեր ու վկայակոչումներ են արված՝ տարբեր աղբյուրներից 
մեջբերված և համադրված: Նորանոր իրողություներ են ի հայտ գալիս, շրջա-
նառության մեջ դրվում հետաքրքիր և բովադակալից նոր փաստեր, դեպքեր, 
պատմություններ: 

Նույնպիսի հետաքրքրությամբ են ընթերցվում այս ծավալուն աշխատության 
մյուս գլուխները (գլուխ 3. «Էգեյանի այլ գաղթօջախներ. տնտեսությունը առափ-
յակում», գլուխ 4. «Ներհամայնքային կյանքը Զմյուռնիայում», գլուխ 5. «Մշա-
կույթը գաղթօջախներում»), որոնցում ուսանելի նյութ է ամբարված՝ խորհրդա-
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ծությունների, վերլուծությունների, զուգահեռումների, դիտարկումների վիթխա-
րի պաշարներով լեցուն: Անվանի պատմաբանը գիտական անաչառությամբ ու 
բարխղճությամբ է հետազոտում սույն թեմային առնչվող և դրա շրջանակում 
դիտարկվող յուրաքանչյուր խնդիր ու հիմնահարց՝ դրանք քննության առնելով 
բազմակողմ հայեցակետերով: 

Ասենք, որ Զմյուռնիայի և Էգեյան ծովի առափյնակի հայկական մյուս 
գաղթօջախների մասին պատմող սույն աշխատությունը կենդանի ու բաբախուն 
գործ է, որը երկխոսության է մղում ընթերցողին այլևայլ հարցերի առնչությամբ: 
Պատճառը նաև այն յուրատիպ ոճն է, որը բանեցնում է պատմաբան, բանասեր 
և հրապարակախոս գիտնականը իր մնայուն գործը կերտելիս: 

Բազմաթիվ են սույն գրքի առավելությունները: Ժամանակագրական առու-
մով աշխատությունը վիթխարի ժամանակահատված է ընդգրկում, թեև վերնա-
գրված է XVI-XIX դ. առաջին կեսի պարփակումով:  

Վերջաբանում հեղինակը կատարում է հետևյալ եզրահանգումները.  
1. Փոքրասիական արևմուտքի հայկական գաղթօջախները հնագույններից 

են առհասարակ հայրենիքից հեռու կազմավորված հայ հանրությունների 
պատմության մեջ: Էգեյանի արևմտյան հատվածի հայկական հնագույն գաղթ-
օջախը համարվում է Պերգամոն (Բերգամա) քաղաքը, որտեղ հայրենիքից տա-
րագրյալ հայերը ապաստան են գտել դեռևս VI-VII դդ.: Պարսկական տիրա-
պետության դեմ Վարդան Մամիկոնյանի (Կարմիր Վարդան) գլխավորած 
ապստամբության պարտությունից հետո ըմբոստ հայ նախարարներն իրենց 
ռազմական ուժով և գերդաստաններով ապաստան գտան բյուզանդական իշ-
խանությունների տրամադրած այդ քաղաքում: 

2. Էգեյանի տարածքում հայ գաղթօջախների առկայությունը կապված է 
նաև բյուզանդացիների կողմից թոնդրակեցի աղանդավորներին Հայաստանից 
գաղթեցնելու իրողության հետ (XI դար): 

3. Զմյուռնիան և տարածաշրջանի հայ գաղթօջախները նոր գաղթակա-
նություններով համալրվեցին XVI դ. վերջերին և XVII դ. առաջին տասնամյակ-
ներին, երբ ջալալիների ապստամբությունների, սովի, մոլեգնող թուրք-պարս-
կական պատերազմների պատճառով բազմաթիվ փախստական հայեր բնաշ-
խարհի արևմտյան և արևելյան հատվածներից անցան Միջերկրականի և Էգե-
յանի կղզիներն ու առափնյա տարածքները: 

4. Ուշադրություն է գրավում այն հանգամանքը, որ գաղթերը Սյունիքից և 
Արևելյան Հայաստանի այլ շրջաններից դեպի Էգեյանի առափնյակ, սկսվելով 
XV-XVI դդ., շարունակվել են ընդհուպ XIX դ, սկիզբը, որոնք պայմանավորված 
են մայր հայրենիքում տիրող սոցիալական ծանր կացությամբ և անապահով, 
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անպաշտպան իրավիճակով, ինչպես նաև շարունակվող գաղթերի սո-
վորույթային տրամաբանությամբ: 

5. Էգեյանի համայնքների պատմության բաղկացուցիչ մասն է կազմում 
նրանց եկեղեցիների, հատկապես Զմյուռնիայի եկեղեցիների պատմությունը: 
Զմյուռնահայերի առաջին եկեղեցին հիշատակվում է 1625 թ. (Ս. Ստեփանոսը), 
իսկ 1842 թ.՝ երկրորդ եկեղեցին՝ Ս. Գր. Լուսավորիչը: Զմյուռնիայի և նրա մեր-
ձակայքի հոգևոր ղեկավարումը մինչև XVII դ. 10-ական թթ. իրականացնում էր 
Ս. Էջմիածինը: Զմյուռնիայի և Օսմանյան Թուրքիայում էջմիածնական մյուս տե-
րունի թեմերը վերացվեցին 1825 թ., Բ. դռան նոր քաղաքականության հետևանքով: 

6. Գաղթօջախներում հայերը մշակում էին պետական, կրոնական ու բարե-
գործական հաստատությունների սեփականության հողերը: Հողի մշակությունը 
փոխհատուցվում էր պետականորեն ամրագրված հարկերով, որոնց միանում 
էին առանձին խումբ կազմող՝ եկեղեցուն տրվող հարկերն ու տուրքերը: 

Հայ արհեստավորները մտնում էին էսնաֆական կազմակերպությունների 
մեջ՝ պահպանելով իրենց ազգային ու կրոնաբարոյական ավանդույթերը: Կային 
հացագործների, երկաթագործների, կաշեգործների, ներկարարների, կտավա-
գործների և շատ այլ միավորումներ, որոնք արհեստակիցներին վերաբերող 
խնդիրները քննարկում և լուծում էին էսնաֆի մեծ ժողովում: Գաղթօջախներում 
արհեստավորության հետ միասին սոցիալական նշանակալի դեր ուներ նաև 
վաճառականությունը, որը գործուն մասնակցություն է ունեցել Սև և Միջերկ-
րական ծովերի միջև ընկած առևտրական ուղիներում և դրանցից այն կողմ՝ 
Էգեյանի առափնյակն ընդգրկող տարածքների ապրանքափոխանակության 
ասպարեզում: 

Զմյուռնիայի հայ վաճառակնները գործակցում էին Վենետիկի, Ջենովայի, 
Իտալիայի այլ քաղաքների առևտրական տների հետ: Ի տարբերություն իտա-
լական առևտրահրապարակների հյուրընկալության, հայ առևտրականների 
փոխհարաբերությունները հարթ ու խաղաղ չեն ընթացել ֆրանսիացի վաճա-
ռականների հետ: Դա պայմանավորված էր Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի՝ 
Լևանտում մենաշնորհային դիրքեր նվաճելու ձգտումներով: 

XVII-XVIII դդ. զմյուռնահայ վաճառականությունն իր դիրքերն ամրապնդել է 
հոլանդական ապրանքաշրջանառության մեջ՝ Մարսելի նավահանգիստն 
օգտագործելով որպես տարանցիկ կայան: XIX դ. առաջին կեսին առավել շոշա-
փելի են դարձել Զմյուռնայի հայ վաճառականների կապերը Անգլիայի առևտրա-
կանների և Լևանտում գործող անգլիական առևտրական ընկերությունների 
հետ: 

7. Հինավուրց ավանդույթներ ունի Զմյուռնայի և հայկական մյուս գաղթ-
օջախների ստեղծած հոգևոր և նյութական մշակույթը: Վերոնշյալ գաղթօջախ-
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ները (Զմյուռնիա, Այասուք, Բերգամա, Մանիսա, Թուրգութ) եղել են հայ միջնա-
դարյան գրչության կենտրոններ: Ամենահինը Եփեսոսում «Այասլուք» 1622 թ. 
գրչագրված Ավետարանն է՝ իր հին հիշատակարանով: Գաղթօջախներում 
ընդօրինակվել է կրոնական գրականություն՝ Ավետարան, Սաղմոսարան, 
Հայսմավուրք, մեկնություններ և այլն: 

8. Սույն գաղթօջախներում կանոնավոր հիմքի վրա էր դրված կրթական 
գործի կազմակերպումը: XVIII դ. 70-ական թթ. հիմնադրվում է Զմյուռնիայի հա-
յության առաջին կանոնավոր կրթական հաստատությունը՝ ապագա «Ս. Մես-
րոպյան» հռչակավոր վարժարանը, որը XIX դ. առաջին քառորդին եղել է «Մայր 
դպրատուն» անվամբ: Առափնյակի բոլոր գաղթօջախները համախմբվել էին 
«Մայր դպրատան» շուրջը: Անշուշտ, հետագայում ստեղծվեցին տեղական 
կանոնավոր վարժարաններ: 

Զմյուռնահայ դպրոցների պատմության մեջ հիշատակելի են նաև Մ. Աղա-
բեկյանի և Մ. Մամուրյանի հիմնած «Աղեաբեկյան» երկսեռ դպրոցը, ինչպես 
նաև Տ. Սավալանյանի դպրոցը (1850-ական թթ.): 

9. Զմյուռնիայում բարձր զարգգացման հասավ գրատպությունը: Այն 
սկզբնավորվել է Մահտեփ Մարկոսի գործունեությամբ (1759-1762 թթ.): XIX դ. 
40-50-ական թթ. տպագրական գործն ընդլայնվեց նոր տպարանների հիմնա-
դրումով, որոնցից էին «Ս. Մեսրոպյան» վարժարանի տպարանը (1841 թ.) 
«Պ. Թաթիկյան» վիմագրատունը (1839 թ.), Ստ. Պապոյանի տպարանը (1843 թ.) 
և այլն: Տպագրական գործը նպաստեց պարբերական մամուլի, թագմանական 
գրականության (ֆրանսերենից և անգլերենից), թատերական և հրատարակ-
չական ոլորտների առաջընթացին: 

10. XIX դ. 40-50-ական թթ. Զմյուռնիայում հրատարակվող հայերեն պար-
բերականներից առաջինը ամերիկյան բողոքականների «Շտեմարան պիտանի 
գիտելեաց» կրոնաբարոյախոսական հանդեսն էր (տպագրվել է 1839-ից, խմբ.՝ 
Հ. Հալլոք և Գ. Գրիֆիտ), իսկ ազգային բովանդակությամբ առաջին լրագիրը՝ 
«Արշալոյս Արարատեան»-ը (1840-1884, հիմնադիր խմբագիր՝ Պ. Պալդա-
զարյան): 

Պահպանողական ուղղության կրողն էր զմյուռնահայ մյուս պարբերականը՝  
Խ. Մելիքսելումյանի խմբագրությամբ հրապարակվող «Հայրենասէր» շաբաթա-
թերթը: Լուսավորական ուղղվածություն ուներ Տետեյան եղբայրների խմբա-
գրած «Արփի Արարատեան» ամսագիրը (1853-1855 թթ.): Վերջինս արտացոլում 
էր ուսման և կրթության ոչ միայն տեսական-իմացական, այլև գործնական բո-
վանդակության պահանջները՝ ձգտելով եվրոպական քաղաքակրթության նվա-
ճումները տարածել հայ ազգի սոցիալական բոլոր հատվածների մեջ: 
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Ուրեմն, եթե հանրագումարի բերենք ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ալբերտ 
Խառատյանի ուսումնասիրության թեմատիկ և բովանդակային եզրահանգում-
ները, կարող ենք նշել, որ անվանի պատմաբանը այս արժեքավոր աշխատու-
թյամբ նոր եզրեր է բացում հայ պատմագիտական մտքի հետագա զարգաց-
ման համար: Գրքում ընդգրկված վիթխարի նյութը ամփոփված է ժամանակա-
գրական մեծ ծավալի մեջ և ունի աղբյուրագիտական հարուստ բազա: Պատ-
մագիտական հմուտ վերլուծությամբ քննության են առնվում ոչ միայն բուն թե-
մայի՝ Զմյուռնիայի և Էգեյանի առափնյակի հայկական գաղթօջախներին, այլև 
նրանց մերձավոր կամ հեռավոր կերպով աղերսվող ու զուգահեռվող բազմաթիվ 
և բազմապիսի հարցեր ու խնդիրներ: 

Դրանք բազմակողմանիորեն լուսաբանվում ու մեկնաբանվում են հարակից 
հայեցակետերով և գտնում են իրենց սպառիչ հիմնավորումն ու լուծումը: 

Քիչ է ասել, թե Ալբերտ Խառատյանի աշխատությունը հանրագիտա-
րանային արժեք ու նշանակություն ունի, քանզի այս հաջողված պատմագի-
տական երկը պարունակում է բազմաթիվ ու բազմազան գիտելիքներ, թվեր, 
փաստեր դեմքերի ու դեպքերի և իրադարձությունների վերաբերյալ, բացա-
հայտում է տվյալ դարաշրջանի պատմական զարգացման տրամաբանությունն 
ու միտումները: Այն իր բարձրացրած խնդիրների և հարցադրումների կա-
րևորությամբ մշտապես լինելու է մասնագետների, ինչպես նաև հայոց պատ-
մության ուսումնասիրությամբ զբաղվողների և ընթերցող լայն հասարակայնու-
թյան ուշադրության առանցքում: 

 
ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Պատմական գիտությունների թեկնածու 

 



ՎԵՐԺԻՆԵ ՍՎԱԶԼՅԱՆ, Ամերիկահայոց բանավոր ավանդույթը ժամանակի 
հոլովույթում, խմբ.՝ Ս. Հարությունյան, անգլ. թարգմ.՝ Տ. Ծուլիկյան, ՀՀ ԳԱԱ 
հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Ե., «Գիտություն» հրատ., 2021, 
904 էջ, DVD+քարտեզ: 

 
Ընթերցողի սեղանին է դրվել մի չափա-

զանց արժեքավոր աշխատություն՝ հայագի-
տության խոշոր երախտավոր, բանագետ, բա-
նահավաք, ցեղասպանագետ, ՀՀ գիտության 
վաստակավոր գործիչ, բ.գ.դ. Վերժինե Սվազ-
լյանի հեղինակությամբ: «Ամերիկահայ բանա-
վոր ավանդույթը ժամանակի հոլովույթում» 
գիրքը լույս է տեսել ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության  
և ազգագրության ինստիտուտի գիտական 
խորհրդի որոշմամբ: Խմբագիրն է վաստա-
կաշատ բանագետ Սարգիս Հարությունյանը: 
Այն համալրում է Վ. Սվազլյանի ցեղասպանա-
գիտական և բանագիտական բարձրարժեք 
աշխատությունների շարքը: 

Աշխատությունն առաջին ամբողջական փորձն է՝ ներկայացնելու հայկական 
սփյուռքի խոշորագույն համայնքներից մեկի՝ ամերիկահայերի բանավոր ավան-
դույթը: Սխալ կլինի այն սոսկ ժողովրդական նյութերի ժողովածու անվանելը  
(թեև գրքի առյուծի բաժինը Վերժինե Սվազլյանի, մասամբ նաև Քնարիկ 
Ավագյանի՝ ամերիկահայ բանասացներից գրառած բանավոր պատմություններն 
են, բանահյուսական և ազգագրական նյութերը): Ըստ էության, աշխատանքը 
հետազոտական բնույթ ունի. երեք բաժիններից մեկը գրառված նյութերի 
բավական ընդարձակ ուսումնասիրություն է, որը լույս է տեսել կից անգլերեն 
թարգմանությամբ՝ դյուրացնելով օտարալեզու ընթերցողին ներկայանալու գործը, 
երկրորդ մասն ամբողջապես ամերիկահայերից գրառված ժողովրդական 
բնագրերն են՝ գիտականորեն դասակարգված ըստ տեսակների և ժանրերի, իսկ 
երրորդ մասում այս սկզբնաղբյուրների փաստագրական-տեղեկատվական 
ցուցիչներն են: 

Հետազոտական հարուստ հարցադրումներ են արված գրքի առաջին բաժ-
նում՝ «Պատմաբանագիտական ուսումնասիրություն» վերնագրով, որի չորս մա-
սերում, հիմնվելով պատմական տեղեկությունների և գրառված հսկայածավալ 
նյութի հետազոտությունից ստացված տվյալների վրա, շարադրվում է ամերի-
կահայ համայնքի պատմությունը, ներկայացվում են բանասացները, նրանց ան-
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ցած ուղին և գրառված նյութերը: 206 բանասացների սեռատարիքային խմբերի 
համեմատական վերլուծությունը և նրանցից գրառված 1165 միավոր նյութի 
քննությունը քանակական մեթոդով թույլ են տալիս ուրվագծել ամերիկահայ 
բանավոր ավանդույթի կրած փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում: Այս 
առումով շատ խոսուն է գրքի վերնագիրը, քանի որ կուտակված ժողովրդական 
նյութերը գրի են առնվել տարբեր տարիներին Ամերիկա կատարած հինգ ուղևո-
րությունների ընթացքում՝ 1979, 1990, 2001, 2004, 2008 թթ.։ Հետևաբար այս-
պիսի ընդհատումներով գրառված նյութերի համադրումը բանագետին թույլ է 
տվել հետևել ամերիկահայերի բանավոր ավանդության քանակական և որա-
կական փոփոխությունների գործընթացին ժամանակի հոլովույթում: Գրառված 
ժողովրդական նյութերի ժանրային, թեմատիկ և գաղափարական առանձնա-
հատկությունների քննությամբ Վ. Սվազլյանը ցույց է տալիս այդ բանավոր ավան-
դության աստիճանական ձևափոխումը, օտար ազդեցությունների ենթարկվելն ու 
ուծացման ցավալի գործընթացը: 

Աշխատանքի երկրորդ գլուխն ուշագրավ ենթաբաժիններով է ներկայաց-
վում: Գրառված և կուտակված ողջ նյութը Վ. Սվազլյանն անվանում է «Սկզբնաղ-
բյուրներ»՝ առանձնացնելով պատմական, բանահյուսական և ազգագրական 
սկզբնաղբյուրների բաժինները, ինչպես նաև երգերի նոտագրությունները (նո-
տագրողներ՝ Ալինա Փահլևանյան, Մանուկ Մանուկյան, Կարո Չալիկյան): Առա-
ջին բաժինն ընդգրկում է Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ ամերիկահայ 
բանասացների անձնական և ընտանեկան հուշապատումներն ու վկայություն-
ներն ամփոփող փաստավավերագրական հսկայական նյութ, որ ներկայացնում է 
հետեղեռնյան ողբերգական շրջանում Ամերիկա գաղթելու և այդ ճանապարհին 
կրած փորձությունների ծանր պատմությունները: Պատմական այս սկզբնաղբ-
յուրներն արվում են որոշակի դասակարգմամբ՝ ականատես վերապրողների 
հուշ-վկայությունների, զրույց-վկայությունների և ուղղակի ժամանակակիցների 
հարցազրույցների առանձին բաժիններով: 

Բավական հարուստ ժանրային ստորաբաժանումներով է տրված բանահյու-
սական սկզբնաղբյուրների մասը: Վիպական բանահյուսությունն ընդգրկում է 
ավանդազրույցներ, հեքիաթներ, առակներ, կենդանական, բարոյախրատական, 
պատմական, կենցաղային և զավեշտական զրույցներ: Ավանդական սյուժեների 
կողքին վիպական բանահյուսության այս ժանրերում առկա են նաև նոր միջա-
վայրի ազդեցությամբ ստեղծվածները, որտեղ գեղարվեստական արտացոլում են 
ստացել Ամերիկայում հայի առջև ծառացած խնդիրները, դրանց շուրջ մտո-
րումները կամ երգիծանքի լեզվով քննադատությունը:  

Քնարական բանահյուսության բաժինն սկսվում է պատմական երգերով, 
որոնք բանահյուսական արտահայտությունն են վկայություններում տեղ գտած 
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ցավոտ խնդիրների: Երգ-վկայությունները, որբի և որբանոցի երգերը, ինքնա-
պաշտպանական հերոսամարտերի երգերը, հայրենազրկումի, պանդխտության, 
պահանջատիրության, հայրենադարձության երգերի բնագրերն արտացոլում են 
եղեռնի և դրան հաջորդող տարիների պատմական իրադարձությունները, ցե-
ղասպանության անդառնալի հետևանքներն ու այդ հետևանքները հաղթահա-
րելու հուսահատ և համառ փորձերը եղեռնից մազապուրծ հայության կողմից: 
Քնարական բանահյուսության մյուս բաժնում ներկայացված են ամերիկահայ 
կյանքի երգերը, որտեղ ավանդական ժողովրդական խաղիկների, սիրո և ուրա-
խության, կենցաղի և խնջույքի («քեֆ-թայմ») երգային բնագրերում հայտնվում են 
նոր կյանքին ու միջավայրին բնորոշ՝ հայրենիքից հարսնացու գտնելու դժվարու-
թյան, դոլարի գերիշխող ազդեցության, ժամանակակից բարքերը երգիծելու 
մոտիվներ: Երգերն աստիճանաբար դառնում են պարզունակ՝ կորցնելով իրենց 
հարուստ խորհրդաբանությունը. երգարվեստը սկսում է կրել ամերիկյան ռեպի 
ազդեցությունը՝ լեցուն օտար արտահայտություններով (էջ 132): Այնուամենայնիվ, 
գերիշխող է մնում հայրենիքի սիրո և կարոտի թեման, որ դրսևորվում է, 
Վ. Սվազլյանի բնութագրմամբ, «ազգահավաքի և հայրենաշինության երգերում»: 

Ուշագրավ բաժիններից է ասույթային բանահյուսությանը նվիրված հատ-
վածը: Ավանդական առած-ասացվածքների կողքին Վ. Սվազյանը ներկայացնում 
է երկու այլ ուշագրավ բաժիններ՝ «Խրատներ» և «Իմաստուն մտքեր», որոնցում 
ամերիկահայերը խտացնում են իրենց նոր կյանքից ստացած տպավորութ-
յունները, ավանդական հոգևոր արժեքների կորստի վտանգը դրամի զորությունը 
արժևորող նոր հասարակության մեջ, հայի տեսակը պահպանելու կարևորության 
գիտակցությունը: Օտարման և ուծացման ցավալի գործընթացը տեսանելի է 
դառնում փոխառություններում, անգլերեն արտահայտությունների՝ հայկական 
խոսք ներթափանցումներում, ինչպես նաև գրքի փոքրածավալ, բայց խոսուն 
բաժնում՝ նվիրված տոնածիսական մշակույթին, որտեղ արդեն իսկ ներմուծվում 
են օտար տոներ՝ Վալենտինը, Հելոուինը, Գոհաբանության տոնը: 

Եղեռն վերապրած մի ամբողջ սերնդի և այդ սերնդի շառավիղների հոգևոր 
մաքառման պատմությունն է շարադրում այս գիրքը՝ ամերիկյան տարաբնույթ 
մշակույթների հորձանուտում սեփական մշակույթը պահպանելու, չուծանալու, 
չկորչելու: Եվ, սակայն, նյութերի ժամանակագրական վերլուծությունը ցավալիո-
րեն արձանագրում է այս ուծացման գործընթացը:  

Գրքի արժեքը զգալիորեն մեծացնում են Համլետ Սարգսյանի ջանքերով 
կազմված քարտեզը, որն արտացոլում է հայերի տեղաբաշխումը Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներում, հարուստ և ընդարձակ բառարանը, բանասացների  
վերաբերյալ մանրամասն տվյալներն ու լուսանկարները, ինչպես նաև ամե-
րիկահայ շրջանում տարածված ժողովրդական երգերի ձայնասկավառակը: 
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Աշխատությունն ընդգրկում է Վերժինե Սվազլյանի 40 տարիների տքնաջան 
աշխատանքը: Արժանին հատուցենք Մեծ hային և hայրենասերին, որն իր ամ-
բողջ կյանքն ի սպաս է դրել հայ ժողովրդի հետեղեռնյան շրջանի ցավոտ պատ-
մությունների և աստանդական դարձած և սփյուռքացված արևմտահայ մի 
ստվար զանգվածի բանավոր ավանդության գրառման, հետազոտման ու պահ-
պանման կենսական կարևորություն ունեցող գործին: 

Գիրքը կարող է օգտակար լինել բանագետների, պատմաբանների, սփյուռ-
քագետների և հայագիտությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն շրջանակների 
համար: 

 
 

ՆՎԱՐԴ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

 

 



ՄԵՐ ՀՈԲԵԼՅԱՐՆԵՐԸ 
 

ԱՆՎԱՆԻ ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ, ՄԵԾ ՀԱՅՐԵՆԱՍԵՐԸ 
(ԳԱԼՈՒՍՏ ԳԱԼՈՅԱՆ) 

 
Այս տարի լրանում է XX դ. հայ պատմա-

գիտության վառ ներկայացուցիչ ակադեմիկոս  
Գ․Գալոյանի ծննդյան 95-ամյակը։  

Անվանի գիտնականն անհատականություն 
էր ոչ միայն որպես պատմաբան, այլև իր ողջ 
էությամբ։ Մտավորականի օրինակելի կերպար 
Գ․Գալոյանի բարոյականության չափանիշն էր 
սկզբունքայնությունը, որին նա հավատարիմ 
մնաց ողջ կյանքում: Հասարակական-քաղաքա-
կան և ազգային գործիչն ու գիտակրթական 
համակարգի տաղանդավոր կազմակերպիչը 
մեծ հայրենասեր էր, որն անմնացորդ ծառայեց 
հայրենի երկրին ու ժողովրդին:    

Գալուստ Անուշավանի Գալոյանը ծնվել է 
1927 թ. մարտի 1-ին Արթիկի շրջանի Փոքր Պարնի գյուղում (այժմ՝ Անուշավան, 
Շիրակի մարզ): 1945 թ. ավարտելով հայրենի գյուղի միջնակարգ դպրոցը՝ 
ընդունվել է ԵՊՀ նորաբաց միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ: 
Աչքի ընկնելով բարձր առաջադիմությամբ՝ Գ. Գալոյանը նաև համալսարանի 
հասարակական-քաղաքական կյանքի ամենաակտիվ մասնակիցներից էր։ 
1950 թ. նա ղեկավարում է hամալսարանի կոմերիտական կազմակերպությունը՝ 
դրսևորելով տաղանդավոր կազմակերպչի ընդունակությունները։  

Համալսարանն ավարտելուց հետո՝ 1950 թ., Գ. Գալոյանին աշխատանքի 
են ընդունում ՀԼԿԵՄ Երևանի քաղաքային կոմիտեում։ Նա ընտրվում է Կի-
րովյան շրջկոմի առաջին քարտուղար, այնուհետև՝ Կենտկոմի քարտուղար։ Իր 
քաղաքական գործունեության շնորհիվ Գ. Գալոյանը Հայաստանում ձեռք էր 
բերել հեղինակություն, ուներ առաջխաղացման մեծ հնարավորություններ։ 
Այնուամենայնիվ, նա նախընտրում է գիտության ասպարեզը։ 

1953-1955 թթ. Գ. Գալոյանն ուսանում է Մոսկվայում՝ ԽՄԿԿ Կենտկոմին 
առընթեր Հասարակական գիտությունների ակադեմիայում, որտեղ 1955 թ. 
պաշտպանում է ատենախոսություն և ստանում պատմական գիտությունների 
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թեկնածուի գիտական աստիճան: Այնուհետև սկսվում է նրա ուղին դեպի մեծ 
գիտություն։ 1955 թվականից Երևանում աշխատում է ԽՄԿԿ ԿԿ-ին առընթեր 
մարքսիզմ-լենինիզմի ինստիտուտի հայկական մասնաճյուղում՝ նախ որպես 
ավագ գիտաշխատող, իսկ 1958-1963 թթ.՝ ինստիտուտի կուսակցության պատ-
մության բաժնի վարիչ և գիտական գծով տնօրենի տեղակալ: Միաժամանակ 
նա դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանում, Խ. Աբովյանի ան-
վան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտում և այլ բուհերում: 

Այդ տարիներին Գ. Գալոյանը լուրջ գիտահետազոտական աշխատանքներ 
է կատարում. լույս են տեսնում «Հայաստանում սովետական իշխանության հա-
մար պայքարը» («Борьба за Советскую власть в Армении» (М., 1957) և «Մա-
յիսյան հերոսական ապստամբությունը» (Ե., 1960) մենագրությունները: Դրանք   
հետպատերազմյան տարիներին լույս տեսած աոաջին աշխատություններից 
էին, որտեղ փաստական նոր հիմքի վրա և միանգամայն նորովի մոտեցմամբ՝ 
ՍՄԿԿ XX համագումարից սկիզբ առած մտավոր տեղաշարժի հայեցակետից, 
մեկնաբանվում էին արծարծված հիմնախնդիրները։ Գիտնականը հիմնավո-
րապես եզրահանգեց. բուրժուական պատմագիտության կողմից Հայաստանի 
և Անդրկովկասի պատմության խեղաթյուրումները միտումնավոր էին և կան-
խամտածված։ Ուստի ձեռնամուխ է լինում նոր՝ թշնամական գաղափարախո-
սության վտանգավոր էությունը բացահայտող ուսումնասիրություններ հրա-
պարակելուն: 

Գ. Գալոյանի հետագա աշխատություններում առանձին ուսումնասիրութ-
յան առարկա դարձան Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաղթանակի 
խնդրի տարբեր կողմերը: Աղբյուրագիտական հարուստ նյութերի հիման վրա 
նա ցույց է տվել, որ ցեղասպանության սարսափներից փրկված արևմտահայ 
բեկորների և երիտթուրքերի ու քեմալականների կողմից ֆիզիկական ոչնչաց-
ման վտանգի ենթարկված արևելահայության փրկությունը Հայաստանում 
խորհրդային իշխանության հաստատումն էր։ Ժամանակի դրոշմը, բնականա-
բար, ցայտուն է պատմաբանի աշխատություններում։ Լինելով կոմունիստական 
գաղափարախոսության կրող՝ նա հավատում էր համամարդկային արժեքների 
համար մղվող պայքարին և առնվազն Խորհրդային Միությունը և համակիր 
սոցիալիստական ճամբարը դեպի լուսավոր ու արժանապատիվ ապագա տա-
նող կարգախոսներին։ Նա հավատարիմ էր իր հավատամքներին մինչև դրանց 
վերջնական փլուզումը։ Գ. Գալոյանի ամենամեծ արժանիքներից էր այն, որ նոր 
գաղափարախոսության պայմաններում՝ նորանկախ Հայաստանի կայացման 
ճանապարհին, վերագտնելով սեփական գաղափարախոսությունը, ողջունելով 
ազգային արժեքների կուռ և անժխտելի համակարգի ձևավորումը, ինտեգրվե-
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լով նորին, նա չհրաժարվեց իր համոզմունքներից և, հավատարիմ մնալով վեր-
ջիններիս, վստահաբար գրում էր, որ խորհրդային կարգերը հնարավորություն 
ստեղծեցին Հայաստանը դարձնելու զարգացած տնտեսության, կրթության և 
մշակույթի երկիր։ 

ԿԿ պատմությանը նվիրված գիտական ուսումնասիրությունների հիմամբ 
Գ. Գալոյանը 1963 թ. Մոսկվայում պաշտպանում է դոկտորական ատենախո-
սություն, իսկ հաջորդ տարի արժանանում պրոֆեսորի կոչման։ Հընթացս 
Գ. Գալոյանը ծավալում է բեղմնավոր գիտական և ակտիվ հասարակական 
գործունեություն։ Նա 1963 թ. նշանակվում է ԳԱ պատմության ինստիտուտի 
տնօրեն։ Այստեղ դրսևորվում են նրա գիտական և կազմակերպչական եզակի 
ընդունակությունները։ Շուրջ 16 տարի՝ մինչև 1979 թ., գլխավորելով ԳԱ պատ-
մության ինստիտուտը, նա լուրջ աշխատանք է տանում մեր հանրապետութ-
յունում պատմագիտական մտքի զարգացման և գիտական կադրերի պատ-
րաստման գործում: Գ. Գալոյանի նվիրվածությունը աշխատանքին, քաղաքա-
ցիական ազնիվ կեցվածքն ու սթափ միտքը, գիտությանը ծառայելու մեծ պատ-
րաստակամությունը, իր և ինստիտուտի յուրաքանչյուր աշխատակցի նկատ-
մամբ պահանջկոտ ու հարգալից վերաբերմունքը փոխադարձ հարգանքի ու 
վստահության մթնոլորտ էին ստեղծում՝ խթանելով կոլեկտիվ աշխատանքի 
արդյունավետությունը։ 

Այդ տարիներին Գ. Գալոյանի ղեկավարած բեղմնավոր և լայնածավալ աշ-
խատանքում առանձնակի է հայ ժողովրդի ամբողջական պատմության ութհա-
տորյակի ստեղծումը (1967-1976 թթ., 1984 թ.): Երկերի բարդ և դժվարին աշ-
խատանքները որպես գլխավոր խմբագիր՝ Գ. Գալոյանը ղեկավարեց ներդնե-
լով իր բազմակողմանի գիտելիքները, գիտական-կազմակերպչական տա-
ղանդը և համառ ու անխոնջ աշխատասիրությունը։ Կոլեկտիվ՝ փոխըմբռնման 
հրաշալի համագործակցության շնորհիվ այն դարձավ պատմության ինստի-
տուտի խոշոր նվաճումը։ Ակադեմիական այդ աշխատությունը, որն իր ընդ-
գրկմամբ ու խորությամբ նախադեպը չուներ, հայ պատմագիտական մտքի 
բարձրագույն դրսևորումն էր և խոշոր երևույթ հայագիտության մեջ։ Ստվա-
րածավալ գործի ստեղծմանը մասնակցել էին Հայաստանի և արտերկրի ան-
վանի և բազմավաստակ մասնագետներ։ Բազմահատորյակն ընդունվեց որպես 
մեծարժեք ներդրում մեր ժողովրդի հոգևոր-մշակութային արժեքների գանձա-
րանում՝ արժանանալով ՀԽՍՀ պետական մրցանակի: 

Գ. Գալոյանը 1971 թ. ընտրվում է ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ, իսկ 1982 թ.՝ 
իսկական անդամ: Գ. Գալոյանի գիտական ժառանգության մեջ կարևոր տեղ 
էին գրավում Հայաստանի և Անդրկովկասի նոր և նորագույն ժամանակա-
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շրջանների պատմության մեջ Ռուսաստանի դերի, հայ ժողովրդի պատմութ-
յանն առնչվող բուրժուական խեղաթյուրումների դեմ պայքարի բազմաբնույթ 
հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունները։  

Գ. Գալոյանի «Россия и народы Закавказья: очерки политической истории 
и их взаимоотношения с древнейших времен до победы Великой Октябрьской 
социалистической революции» (М., 1976) քննատեսական աշխատությամբ նո-
րովի է լուսաբանվում Ռուսաստանի հետ անդրկովկասյան ժողովուրդների  
ունեցած ամբողջական պատմությունը: Գ. Գալոյանը հայ-ռուսական բարեկա-
մության հետևողական ջատագովներից էր։ 1970-ականների վերջին – 1980-ա-
կանների սկզբին հրատարակած գործերում նա ցույց է տվել, որ դարեր շա-
րունակ տառապանքի ճանապարհ անցած հայ ժողովրդի համար ռուսական 
կողմնորոշումը եղել է պատմության թելադրանք։ Մուսուլման տիրակալների 
լծից ազատագրումը պայմանավորված է եղել ոչ թե հայերի նկատմամբ ռուսա-
կան արքունիքի մարդասիրական վերաբերմունքով, այլ նրանով, որ պատմութ-
յան քառուղիներում Ռուսաստանի և հայ ժողովրդի շահերը բազմիցս համընկել 
են։ Նշենք «Պատմության քառուղիներում» մենագրությունը (Երևան, 1982)։ Հայ 
ժողովրդի ամբողջական պատմությունն ընդգրկող գիրքը Գ. Գալոյանի վերլու-
ծական մոտեցումն է մեր պատմության արմատական հարցերին։ Նա պատ-
մական ծանր դասերի օգնությամբ ժամանակակիցներին և գալիք սերունդնե-
րին խորհելու տեղիք է տալիս՝ նպաստելով նաև հարազատ ժողովրդի ինքնա-
ճանաչմանն ու գործի հարատևմանը: Դրանով իսկ աշխատությունը հույժ ար-
դիական է և մնայուն։ 

1980-ական թվականների երկրորդ կեսից ի վեր Գ. Գալոյանը հրատա-
րակում է բազմաթիվ արժեքավոր հոդվածներ, որտեղ առարկայացրել է Հայոց 
ցեղասպանության և Արցախի հիմնախնդրի թեմաները՝ լուսաբանելով տարբեր 
տեսանկյուններից և կտրվածքներով, գիտականորեն մշակված նյութին տալով  
նոր բովանդակություն և հաճախ անսպասելի, սակայն հիմնավոր մեկնաբա-
նություններ: Հայոց ցեղասպանությանն առնչվող ուսումնասիրությունները հան-
րագումարի բերելով՝ Գ. Գալոյանը գրում է. «Հայոց ցեղասպանությունը կա-
տարվեց մեծ տերություններից ոմանց հովանավորությամբ և ոմանց լռելյայն 
համաձայնությամբ։ Եթե կայզերական Գերմանիան բացահայտ դրդում ու հո-
վանավորում էր թուրքերին հայաթափ անելու Արևմտյան Հայաստանը, ապա 
Անգլիան ու Ֆրանսիան (նրանց հետ նաև Իտալիան), վախենալով Փոքր 
Ասիայում Ռուսաստանի դիրքերի հնարավոր ուժեղացումից, ամբողջ XIX դ. 
ընթացքում հարում էին այդ քաղաքականությանը»: 
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Ազգասեր պատմաբանը հպարտ է, որ ծանր փորձություններից հետո հայ 
ժողովուրդն ուժ գտավ ոտքի կանգնելու և վերստեղծելու հարյուրամյակներ ա-
ռաջ կորցրած պետականությունը։ Իսկ երբ 1920 թ. աշնանը թուրքերը փոր-
ձեցին այն ևս ոչնչացնել, արհավիրքի դեմն առնելու միակ ելքը Հայաստանում 
խորհրդային իշխանության հաստատումն էր։ Նա գրում է. «70 տարի հայ 
ժողովուրդն ապրեց Խորհրդային Միության ժողովուրդներին վիճակված կյան-
քով։ Այդ միության մեջ գտնվելը փրկեց Հայաստանը Երկրորդ համաշխարհա-
յին պատերազմի տարիներին թուրքական նոր ագրեսիային ենթարկվելու 
վտանգից։ Չնայած ստալինյան բռնատիրության հասցրած վնասներին, մեր ժո-
ղովուրդը Հայաստանը վերածեց խոշոր արդյունաբերության, զարգացած գյու-
ղատնտեսության, ծաղկած գիտության ու ազգային մշակույթի երկրի։ Եվ ամե-
նագլխավորը. Հայաստանը պահպանվեց որպես պետություն, առանց որի գո-
յության չէր կարող ծնվել այսօրվա անկախ Հայաստանը»:  

Գ. Գալոյանն անհերքելի փաստերով հաստատում է այն ճշմարտությունը, 
որ Հայոց ցեղասպանության դառը հետևանքներն առ այսօր առարկայական  
են։ Հայոց ցեղասպանությունը Թուրքիայում, որ ծայր առավ XIX դարի 70-ական 
թվականներին և տևեց մինչև 1923 թ., սոսկ երկու միլիոն հայերի զանգվածային 
կոտորածը չէր։ Այն արևմտահայերի՝ դարերով կուտակած հարստության 
հափշտակումն ու մշակութային արժեքների ոչնչացումը չէին միայն։ Այն ցե-
ղասպանությունից մազապուրծների՝ աշխարհով մեկ սփռվելու պատճառը չէր 
միայն։ Հայ ժողովուրդն ուժաթափ եղավ՝ զրկվելով հայրենի Արևմտյան Հա-
յաստանից և Արևելյան Հայաստանի մի զգալի մասից։ Չլիներ այդ ցեղասպա-
նությունը, Արևմտյան Հայաստանում հայերի քանակն այսօր առնվազն եռա-
պատկված կլիներ։ Հայոց ցեղասպանությունը հայոց պետականության վերա-
կանգնման և միացյալ ու անկախ Հայաստան ստեղծելու հույսերի ոչնչացումն 
էր։ Դրա տխուր հետևանքներից է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների 
արդի վիճակը։ Բնականաբար, հարց է ծագում, թե ինչ զարգացում պետք է 
ստանան այդ հարաբերությունները: Հումանիստ գիտնականն ընդգծում է. «Հայ 
ժողովուրդը երբեք ոխակալ չի եղել, բայց և թույլ չի տվել ոտնահարելու իր 
ազգային արժանապատվությունը: Եթե թուրքական իշխանությունները ձգտում 
են քաղաքակիրթ ժողովրդի կեցվածք ընդունել և կանոնավոր հարաբերություն-
ներ հաստատել հայ ժողովրդի հետ, պետք է քաջություն ունենան հրապա-
րակավ ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, քաղաքական բանակցությունների 
միջոցով հատուցել հայ ժողովրդին պատճառած վնասները և քաղաքակիրթ 
ձևով լուծել տարածքային հարցերը։ Իսկ քանի դեռ թուրքական իշխանություն-
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ները չեն դիմել այդ քայլին, նրանք ևս դիտվելու են որպես ոճրագործության 
մեղսակիցներ»: 

Բեղմնավոր աշխատանքի մասին վկայող աշխատությունների շարքում 
զատորոշվում է Գ. Գալոյանի «Հայաստանը և մեծ տերություննները 1917-1923 թթ.» 
մենագրությունը (Երևան, 1999), որը հանրագումարի է բերում գիտնականի 
երկար տարիների ուսումնասիրությունները։ Այն բաղկացած է երկու գրքից։ 
Առաջինն ընդգրկում է XVI դարից մինչև 1917 թ. ընկած ժամանակաշրջանը,  
երբ Հայաստանը բռնի ուժով բաժանվեց Թուրքիայի և Պարսկաստանի միջև, և 
ծայր առան հայ ժողովրդի ազատագրական շարժումները՝ երկատված հայ-
րենիքի վերամիավորման և Հայոց անկախ պետության վերստեղծման համար։  
Երկրորդ գիրքը լուսաբանում է Առաջին աշխարհամարտի վերջին տարիների՝ 
Առաջին հանրապետության ստեղծումից մինչև Լոզանի կոնֆերանսն ընկած 
ժամանակահատվածում Հայ դատի հանդեպ մեծ տերությունների վարած քա-
ղաքականությունը։ Հեղինակը, հիմնավորելով աշխատության կարևորությունն 
ու խիստ արդիականությունը, մասնավորապես ընդգծում է. «Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետության ստեղծման ու անկման, դաշնակից տերություննե-
րի, ինչպես նաև Թուրքիայի կողմից Արևմտյան Հայաստանի միջազգային 
ճանաչման և ապա ուրացման պատճառների գիտական քննությունն այսօր 
դարձել է խիստ արդիական, քանի որ Հայաստանն իր անկախության հռչա-
կումից հետո կրկին հայտնվել է մեծ տերությունների քաղաքականության 
ոլորտում։ Թե ինչպիսին է եղել մեծ տերությունների քաղաքականությունը 
Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ՝ Թուրքիայում շարունակվող հայերի 
ցեղասպանության պայմաններում, երբ Հայ դատի խնդիրը կրկին միջազգային 
դիվանագիտության ատյանների քննարկման առարկա էր, զուտ պատմագի-
տական հետաքրքրություն ներկայացնող հարց չէ։ Այն այսօր գործնական 
նկատառումների խնդիր է»։  

Գիրքն առանձնակի է արժևորվում, քանի որ հեղինակը, աշխատելով 
տարբեր երկրների՝ Մոսկվայի, Լոնդոնի և Վաշինգտոնի արխիվներում, հայտ-
նաբերել է և առաջին անգամ գիտական շրջանառության մեջ դրել մինչ այդ հայ 
պատմագիտությանն անհայտ նյութեր՝ բազում վավերագրեր և դիվանագիտա-
կան փաստաթղթեր։ Նա նշում է. «Ուսումնասիրության ընթացքում այդ փաստա-
թղթերի համադրումը և դրանց գիտական շրջանառության մեջ դնելը անխու-
սափելի են դարձրել պատմագիտական գրականության մեջ (այդ թվում նաև 
տողերիս հեղինակի նախորդ աշխատություններում) տեղ գտած մի շարք հար-
ցադրումների վերագնահատումը»։ Եվ իրոք, գիտնականն իրավամբ վերանա-
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յում է մի շարք խնդրահարույց տեսակետներ, օրինակ՝ խորհրդային մոտեցում-
ները Հայկական հարցի լուծման առնչությամբ։  

Գ. Գալոյանը նոր բացահայտումներ է կատարում բազմաթիվ տարողունակ 
հարցադրումների շուրջ և հստակ եզրահանգում. հայերի խնդիրներով զբաղվե-
լիս մեծ տերությունները ոչ միայն բացառապես հետապնդել են իրենց շահերը, 
այլև դիվանագիտական խաղերում հայ ժողովրդի արդարացի դատն օգտա-
գործել որպես խաղաքարտ։ Նրանց հանցավոր քաղաքականությունը Հայկա-
կան հարցում՝ Սևրից մինչև Լոզան ընկած ժամանակահատվածում, հանգեցրեց 
Թուրքիայի շահերի բացահայտ պաշտպանության։ Հեղինակը միանգամայն 
նոր տեսանկյունից է վերլուծում հայտնի իրադարձությունները և նշում. «1922 թ. 
մարտին Անտանտի տերությունների՝ Փարիզում կայացած խորհրդաժողովը 
ճանաչեց Թուրքիայի սուվերենությունը նրա փաստական տիրապետության 
սահմաններում։ Սա տապանաքար է Հայ դատի վրա, մեծ մատնություն, որն 
ավարտի հասցրեց հայ ժողովրդի ու Հայաստանի նկատմամբ մեծ տերություն-
ների տասնյակ տարիներ վարած քաղաքականությունը»։  

Մեծ հայրենասերն ու հմուտ պատմաբանը, հավատարիմ մնալով մեր ժո-
ղովրդի հաղթանակի և արժանապատիվ ապագա ունենալու իր հավատամքին, 
նաև ընդգծում է. «Հայ ժողովրդի դժբախտությունների պատճառները, անշուշտ, 
չպետք է փնտրել միայն մեզ շրջապատող արտաքին աշխարհում։ Մենք աշ-
խատել ենք վերը շարադրածում տեսնել նաև մեր դժբախտությունների ներքին 
պատճառները, որոնցից սերունդները դասեր պետք է քաղեն»։ 

Գ. Գալոյանի պատմագիտական հայեցակարգը հստակ պատկերացնելու 
համար կարևոր է ընդգծել, որ նա բազմիցս հանդես է եկել մեր ժողովրդի  
պատմության խեղաթյուրման դեմ, անզիջում հետևողականությամբ մշտապես 
հակահարվածել զրպարտություններին: Հայոց պատմության կեղծարարների 
դեմ ուղղված Գ. Գալոյանի աշխատություններն այսօր ևս ունեն խիստ ար-
դիական նշանակություն և պատասխան են նաև մերօրյա կեղծարարներին։  

Գիտնականի հայրենասիրական և քաղաքացիական դրսևորումներից է 
նաև այն, որ, պատմական արդարությունը վերականգնելու և հայ ժողովրդի 
օրինական իրավունքները պաշտպանելու սկզբունքին հավատարիմ, ԽՍՀՄ 
ժողովրդական պատգամավոր Գ. Գալոյանը ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգա-
մավորների առաջին համագումարում (1989 թ. մայիսի 25–հունիսի 9) հարց 
բարձրացրեց ստեղծելու հանձնաժողով՝ ռուս-թուրքական 1921 թ. մարտի 16-ի 
պայմանագրի քաղաքական և իրավական գնահատականը տալու և հանձնա-
ժողովի եզրակացությունը համագումարի քննարկմանը ներկայացնելու։ Սա-
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կայն, ինչպես նշում է նա, այդ առաջարկը «թաղվեց» Մ. Գորբաչովի ջանքերով 
և անգամ չդարձավ համագումարի քննարկման առարկա։ 

Գ. Գալոյանը գիտության շրջանակում ներփակված գիտնական չէր և 
մշտապես զուգակցել է պատմագիտական աշխատանքը գիտակազմակերպա-
կան գործունեության հետ՝ ակտիվորեն մասնակցելով գիտական թեմաների և 
աշխատանքների ծրագրմանը, հայոց պատմությանը նվիրված հանրապետա-
կան և միջազգային գիտաժողովների կազմակերպական ու խմբագրական աշ-
խատանքներին: 1979 թ. սկսած՝ նա ՀԽՍՀ ԳԱ համակարգում վարում է ակա-
դեմիկոս-քարտուղարի (1979-1982), փոխնախագահի (1982-1988 և 1990-1994) 
պաշտոնները, 1994 թվականից մինչև կյանքի վերջը եղել է ԳԱԱ փոխնախա-
գահի խորհրդական և գիտահրատարակչական խորհրդի նախագահ, իսկ 1979-
2003 թթ.՝ ԳԱԱ նախագահության անդամ։ 

Գ. Գալոյանը Հայաստանի Հանրապետության հասարակական-քաղաքա-
կան կյանքում ակտիվ դերակատարություն ունեցած գործիչ է: 1964-1969 թթ. 
եղել է ԽՍՀՄ Մինիստրների խորհրդին առընթեր գիտության և տեխնիկայի 
բնագավաոում Լենինյան և պետական մրցանակների կոմիտեի անդամ, իսկ 
1979 թ. ՀԽՍՀ Մինիստրների խորհրդի որոշմամբ նշանակվել է գիտության և 
տեխնիկայի բնագավառում պետական մրցանակների պետական հանձնա-
ժողովի նախագահի տեղակալ, եղել է Արտասահմանյան երկրների հետ մշա-
կութային կապերի հայկական ընկերության վարչության անդամ, Սովետա-
ավստրիական բարեկամության ընկերության հայկական բաժանմունքի նա-
խագահ, «ՍՍՀՄ-Չեխոսլովակիա» պատմաբանների հանձնաժողովի անդամ, 
Խաղաղության պաշտպանության հայկական հանրապետական կոմիտեի նա-
խագահ։ Հայաստանի կոմկուսի XXIII, XXIV, XXV, XXVI և XXVII համագումարնե-
րում Գ. Գալոյանն ընտրվել է Հայկոմկուսի ԿԿ անդամության թեկնածու, իսկ 
XXVIII համագումարում՝ ԿԿ անդամ: Ընտրվել է նաև Երևանի քաղաքային 
խորհրդի դեպուտատ: 1964 թվականից նա անընդմեջ ընտրվել է ՀԿԿ Կենտկո-
մի կազմում, իսկ 1988-1990 թթ. եղել է ՀԿԿ Կենտկոմի գաղափարախոսական 
աշխատանքների գծով քարտուղար: 1989 թ. ընտրվել է ԽՍՀՄ ժողովրդական 
պատգամավոր։ 

Բարձր է գնահատվել Գ. Գալոյանի աշխատանքը։ Հասարակական գոր-
ծունեության ասպարեզում և պատմագիտության բնագավառում ունեցած մեծ 
ծառայությունների համար պարգևատրվել է Աշխատանքային կարմիր դրոշի 
շքանշանով, Վավիլովի անվան և մի շարք այլ մեդալներով, ՀԽՍՀ Գերագույն 
խորհրդի պատվոգրերով, արժանացել ՀԽՍՀ պետական մրցանակի, իսկ 
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1988 թ. նրան շնորհվել է ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործչի պատվավոր 
կոչում։ 

Գալուստ Գալոյանն ապրեց բովանդակալից և իմաստալից կյանք։ Իր 
տաղանդն ու հնարավորությունները հայ պատմագիտությանը, հարազատ ժո-
ղովրդին ծառայեցնելու գործում նա օրինակ եղավ թե՛ սերնդակիցների, թե՛ իր 
ապրած ժամանակների երիտասարդների համար։ Անուրանալի և ծանրակշիռ է 
նրա ավանդը մեր գիտության զարգացման գործում։ Անխոնջ նվիրումն այդ 
գործին և թողած գիտական ժառանգությունը Գ. Գալոյանին արժանի տեղ են  
հատկացրել հայրենիքի երախտավոր զավակների շարքում:  
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