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10

«ՊԱՆ ԴԻ ՈՒԽ ՏԸ»՝ ՈՐ ՊԵՍ ԳԵ ՏԱ ՇԵՆ ՑԻ ՆԵ ՐԻ  
ԻՆՔՆՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՐԱ ՑՈՒՅՑ

Գա յա նե Շա գո յան, Ար սեն Հա կո բյան,
Վիկ տո րիա Խուր շու դյան*

Հոդ վա ծում քննարկ վում են Գե տա շեն գյու ղի 1991 թ. խորհր դա յին զոր քե
րի և ադր բե ջա նա կան հա տուկ ջո կատ նե րի ակտիվ մասնակցությամբ տե
ղա հան ված հայ բնակ չու թյան մի ջա վայ րում Պանդ սրբի ժո ղովր դա կան 
ուխ տագ նա ցու թյան և պրակ տի կա նե րի փո խա կեր պում ե րը: Չնա յած 
Պան դի ուխ տագ նա ցու թյու նը կա րև որ կրո նա կան սո վո րույթ էր ամ բողջ 
հյու սիսար ցա խյան բնակ չու թյան հա մար, սա կայն նոր բնա կա վայ րեր այն 
տե ղա փո խե լու կամ նո րից հիմ ադ րե լու փոր ձե րը հիմ ա կա նում նա խա
ձեռ նել են հենց գե տա շեն ցի նե րը: Նոր վայ րե րում նախ կին ուխ տա գնա
ցու թյու նը փո խա կերպ վեց այլ կրո նա կան պրակ տի կա նե րի. ա) Ղա րա
բա ղյան պա տե րազ մում զոհ ված ազա տա մար տիկ նե րին նվիր ված հու շա
քա րի, որը մի ա ժա մա նակ ծա ռա յում է որ պես Պան դի ուխ տա վայր, բ) այլ 
երկ րում եկե ղե ցու շուրջ հայ հա մայն քի հա մախմբ ման հա վե լյալ մի ջո ցի, 
գ) հու ղար կա վոր ման արա րո ղու թյան մի բաղ կա ցուց չի, դ) «տան սրբի» 
և այլն: Այս պի սի բազ մա զա նու թյու նը խո սում է գե տա շեն ցի նե րի ինք նու
թյան հա մար Պան դի ուխ տի կա րև ո րու թյան մա սին, փաս տո րեն, այն տե
ղայ նաց նե լով և փո խա կեր պե լով ըստ նոր բնա կա վայ րե րում առ կա կրո
նա կան պա հան ջար կի, բայց որոնք, սա կայն, հղում են մի և նույն` մինչ տե
ղա հա նու թյու նը կա տար վող կրո նա կան պրակ տի կա յի:

Բա նա լի բա ռեր. Պանդ, ինք նու թյուն, ժո ղովր դա կան քրիս տո նե ու թյուն, 
ուխ տագ նա ցու թյուն, «տան սուրբ»:

Ղա րա բա ղյան շարժ ման և դրան հե տև ած ար ցա խյան պա տե րազ
մի ըն թաց քում Հա յաս տան տե ղա փոխ ված մի քա նի հա րյուր հա զար 
փախս տա կան ներ տար բեր ու սում ա սի րու թյուն նե րում հայտն վում են 
հիմ ա կա նում քա ղա քա կան կամ սո ցի ալտնտե սա կան խնդիր նե րի հետ 

* Գայանե Շագոյանը և Արսեն Հակոբյանը ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազ գա գրու
թյան ինստիտուտի արդիականության ազգաբանության բաժնի ավագ գիտ աշ
խատողներ են, պատմական գիտությունների թեկնածուներ, Վիկտորիա Խուր
շուդ յանը՝ Ֆրանսիայի (Փարիզ) «Inalco» (Institute national des langues et civilisations 
orientales – Արևելյան լեզուների և քաղաքակրթությունների ինստիտուտ) ինստի
տուտի SeDyL (Structure et Dynamique des Langues – Լեզուների կառուցվածք և 
դինամիկա) բաժնի աշխատակից է, բանասիրական գիտությունների թեկնածու։
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Պան դի ուխ տը որ պես գե տա շեն ցի նե րի ինք նու թյան հա րա ցույց

կապ ված քննար կում ե րում: Մինչ դեռ Հա յաս տա նում հաս տատ ված ներ
գաղ թյալ նե րի այս խում բը կորց րել է ոչ մի այն հայ րե նիքն ու ու նեց ված քը, 
են թարկ վել բազ մա թիվ տրավ մա նե րի, այ լև հա ճախ ստիպ ված է եղել զրո
յից ստեղ ծե լու նոր սո ցի ալմշա կու թա յին մի ջա վայր և ան խու սա փե լի ո րեն 
բախ վելու նոր խմբա յին (նե րէթ նիկ, քա ղա քա կան, տա րա ծաշր ջա նա յին) 
ինք նու թյուն ձև ա վո րե լու կամ յու րաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյա նը:

Տվյալ ու սում ա սի րու թյու նը նվիր ված է նման խմբե րից մե կին` 
խորհր դա յին Ադր բե ջա նի կազ մում եղած Գե տա շեն գյու ղի 1991 թ. խորհր
դա յին զոր քե րի և ադր բե ջա նա կան հա տուկ ջո կատ նե րի հա մա տեղ հայտ
նի «Կոլ ցո» օպե րա ցի ա յի ար դյուն քում տե ղա հան ված հայ բնակ չու թյա նը: 
Սույն հե տա զո տու թյու նը մաս է կազ մում լեզ վաազ գագ րա կան հայֆրան
սի ա կան նա խագ ծի1, որի շրջա նակ նե րում 2014  –2015 թթ. դաշ տա յին աշ
խա տանք ներ են իրա կա նաց վել Հա յաս տա նի գե տա շեն ցի նե րով հա մե մա
տա բար կոմ պակտ բնա կեց ված մի քա նի հա մայնք նե րում, ինչ պես նաև 
օգ տա գործ վել են նույն հե տա զո տա կան թի մի ան դամ Ար սեն Հա կո բյա նի` 
Ռու սաս տա նի Կրաս նո դարի երկ րա մա սում բնա կու թյուն հաս տա տած 
նախ կին գե տա շեն ցի նե րի մի ջա վայ րում իրա կա նաց րած դաշ տա յին ու
սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րը2: Դաշ տա յին աշ խա տան քի ըն թաց
քում փորձ է ար վել հիմ ա կա նում անդ րա դառ նալու տար բեր սե րունդ նե րի 
մի ջև կա տար վող ինք նու թյան այն փո խա կեր պում ե րին, որոնք ձև ա վոր
վել են Գե տա շե նի բռնի տար հա նու մից հե տո, և որոնք ինչոր կերպ անդ
րա դար ձել են հատ կա պես լեզ վի վրա: Սա կայն տվյալ հոդ վա ծի նյու թը վե
րա բերում է մի այն մեկ ոլոր տի փո խա կեր պում ե րին` գե տա շեն ցի նե րի ժո
ղովր դա կան քրիս տո նե ու թյան մաս կազ մող մի կրո նա կան պրակ տի կա յի` 
Պան դի ուխ տին, որը հա մընդ հա նուր ուխ տագ նա ցու թյուն էր առն վազն 
հյու սիսար ցա խյան բնակ չու թյան հա մար (որոշ վե րա պա հում ե րով կա րե
լի է ասել նաև` ողջ ար ցա խյան տա րա ծաշր ջա նի):

Մեզ հա սա նե լի նյու թի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս պնդե լ, որ 
«Պան դի ուխ տը», չնա յած իր կա րև որ դե րա կա տա րու թյանն ամ բողջ տա
րա ծաշր ջա նում, այ նուա մե նայ նիվ առանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նե

1 Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է ՀՀ Կրթու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու
թյան Գի տու թյան պե տա կան կո մի տեի` ԳՀԱԿ –2013 մրցույ թին ներ կա յաց ված 
«Բարդ (կոմպ լեքս) ինք նու թյուն նե րի դրսև ո րում ե րը ՀՀ բնակ չու թյան ներ գաղ
թյալ խմբե րի մեջ» նա խագ ծի (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻի 13IE –051 ծած կագ րով ծրագ րի) 
շրջա նա կում:

2 Կրաս նո դա րում դաշ տա յին աշ խա տանք ներն իրա կա նաց վել են 2015 թ. օգոս տո
սին հայռու սա կան «21րդ դա րասկզ բի Ռու սաս տա նի և Հա յաս տա նի դա վա նա
բա նա կան մշա կույթ նե րը. տի պա բա նա կան ծա գում ա բա նա կան աս պեկտ ներ» 
գի տա կան նա խագ ծի շրջա նա կում (ՀՀ ԳՊԿ –ՌԴ ՀԳՀ, ծած կա գիր 13RF –021):
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Գա յա նե Շա գո յան, Ար սեն Հա կո բյան, Վիկ տո րիա Խուր շու դյան

ցավ հատ կա պես գե տա շեն ցի նե րի հա մար: Այս խնդրին ար դեն առիթ ու
նե ցել է անդ րա դառ նա լու Լու սի նե Խա ռա տյա նը` դի տար կե լով Պան դի 
ուխ տի մի տար բե րակ Գե ղար քու նի քի մար զի Վար դե նի սի շրջա նի Սոթք 
գյու ղի փախս տա կան նե րի մի ջա վայ րում: Այս տեղ որ պես Պան դի ուխտ 
գյու ղից 10 կմ հե ռա վո րու թյան վրա կանգ նեց վել է մի պար զու նակ խաչ
քար` վրան փո րագր ված` «Զոհ ված ազա տա մար տիկ նե րի հի շա տա կին», և 
ուխ տագ նա ցու թյու նը` դե պի այս հու շա քա րը, կա տար վում է հենց Պան դի 
ուխ տի օրը3: Գե տա շե նյան Պան դին այս խա չար ձա նը նաև նման վում է 
ուխ տա վոր նե րի ճա նա պար հի եր կա րու թյամբ և դժվա րա մատ չե լի ու
թյամբ4:

Այն, որ կրո նը տար բեր կա պե րով անդ րա դառ նում է ինք նու թյան 
խնդիր նե րին, բազ միցս քննարկ վել է մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու
նում և եղած մո տե ցում ե րը Ռ. Բրու բեյ կե րը տե ղա վո րել է չորս հե տև յալ 
ուղ ղու թյուն նե րում5. ա) կրոնն ու ազ գայ նա կա նու թյունն ու սում ա սիր վում 
են իբ րև էթ նի կու թյա նը և ռա սա յա կա նու թյա նը հա ման ման երև ույթ ներ, 
ավե լին` ազ գայ նա կա նու թյունն իր որոշ հատ կա նիշ նե րով եր բեմ դի
տարկ վում է որ պես կրոն, բ) ընդգծ վում են այն դեպ քե րը, երբ կրոնն օգ
նում է բա ցատ րելու ազ գայ նա կա նու թյան առա ջա ցու մը կամ դրա իշ խա
նու թյան ու ազ դե ցու թյան մե խա նիզմ ե րը, գ) եր բեմ էլ կրոնն այն քան է 
շաղ կապ ված ազ գայ նա կա նու թյան հետ, որ ու սում ա սիր վում է իբ րև ազ
գայ նա կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ (օրի նակ, երբ կրո նա կան և ազ գա յին 
սահ ման նե րը հա մընկ նում են. հմմտ. հրե ա նե րի դեպ քը), գ) կրո նա կան 
ազ գայ նա կա նու թյու նը նաև դի տարկ վում է որ պես ազ գայ նա կա նու թյան 
մի առան ձին տա րա տե սակ (հմմտ. օրի նակ իռ լան դա կան ազ գայ նա կա
նու թյան տար բե րա կը): Թեև նշված բո լոր դեպ քե րում քննարկ վող խնդիր
նե րը վե րա բերում են ազ գա յին ինք նու թյա նը, սա կայն տե ղա կան կրո նա
կան առան ձին սո վո րու թյուն ներ կա րող են ազ դել նաև լո կալ ինք նու թյան 
ձև ա վոր ման վրա: Գե տա շեն ցի նե րի մի ջա վայ րում նման գոր ծա ռույթ է իր 
վրա վերց նում Պան դի ուխ տը: Այն մի քա նի տար բե րակ նե րով վե րա հաս

3 Խա ռա տյան Լ., «Պան դի օրը». Նոր ուխ տա վայ րե րի առա ջաց ման մի դեպ քի 
շուրջ. – Հայ ազ գա բա նու թյան և հնա գի տու թյան խնդիր ներ II, Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գի տու թյուն» հրատ., 2003, էջ 71 –77; Ха ра тян Л., Ос во е ние «чу жо го» прост
ранст ва: ар мя небе жен цы в «азе рб айд жанс ких» се лах Ар ме нии. – В кн.: Раз га дать 
Юж ный Кав каз: об щест ва и сре да оби тан ия. Тби ли си: Heinrich Boll Stiftung. South 
Caucasus, 2008, c. 136:

4 Խա ռա տյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 74:
5 Brubaker R., Religion and nationalism: four approaches. – Nations and Nationalism. 

Journal of the Association for the Study of Ethnicity and Nationalism 18 (1), 2012, pp. 
2 –20.
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Պան դի ուխ տը որ պես գե տա շեն ցի նե րի ինք նու թյան հա րա ցույց

տատ վում է հա մա տեղ խորհր դա յին զոր քե րի և ադր բե ջա նա կան ՆԳՆ 
ստո րա բա ժա նում ե րի իրա կա նաց րած «Կոլ ցո» օպե րա ցի ա յի ար դյուն
քում 19 գյու ղե րի` այդ թվում Գե տա շե նի, հա յա թա փու մից հե տո տար բեր 
երկր նե րում և բնա կա վայ րե րում սփռված փախս տա կան նե րի մի ջա վայ
րում: Նոր վայ րե րում այս ուխ տագ նա ցու թյան զար գա ցում ե րը, որոնք 
հիմ ա կա նում իրա կա նաց վել են գե տա շեն ցի նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ, 
բա ցա հայ տում են կրո նա կան պրակ տի կա նե րի փո խանց ման, զար գաց
ման կամ փո խա կերպ ման մի շարք հնա րա վո րու թյուն ներ:

Հարկ է հի շել, որ այս գյու ղի, ինչ պես նաև Շա հու մյա նի շրջա նի գյու
ղե րի պատ մու թյունն առանձ նա նում է ընդ հա նուր ար ցա խյան պա տե րազ
մի խո սույ թից, քա նի որ այս գյու ղե րի տե ղա հա նու թյու նը դառ նում է «պար
տու թյան» պատ մու թյուն «մեծ հաղ թա նա կի» խո սույ թում: Ինչ պես նկա տել 
է Ջ. Ալեք սանդ րը, խմբա յին ինք նու թյան դրսև ո րում ու ներխմ բա յին մո բի
լի զա ցի ան, ին չը կա րող է հան գեց նել խմբի ինք նու թյան ավե լի ընդգծ ված 
ար տա հայտ մա նը, ավե լի ին տեն սիվ են հատ կա պես «ան մեղ/անի մաստ 
զո հե րի» խո սույ թի հա մա տեքս տում6: Ուս տի պա տե րազ մա կան պար տու
թյուն, ցե ղաս պա նու թյուն ապ րած կամ ար հա վիրք նե րի ըն թաց քում զոհ 
տված խմբե րում ստեղծ վում են ավե լի բա րեն պաստ պայ ման ներ խմբա յին 
ինք նու թյուն նե րի դրսև որ ման հա մար: Պան դի ուխ տը, որը ոչ մի այն կա րև
որ առօ րյա կրո նա կան պրակ տի կա էր, այ լև մի նշա նա կա լի վայր «կորս
ված հայ րե նի քում», շու տով վեր է ած վում վեր ջի նիս խորհր դա նի շի: Եվ 
ինչ պես Արա րա տի պատ կերն է սկսում «ճա նա պար հոր դել» ցե ղաս պա նու
թյան ակա նա տես նե րի և նրանց ժա ռանգ նե րի հետ աշ խար հով մեկ, այդ
պես էլ գե տա շեն ցի նե րը փոր ձում են նոր վայ րե րում «տե ղայ նաց նել» Պան
դի ուխ տի ինչոր տա րա տե սակ:

Չնա յած Գե տա շեն գյու ղը և հատ կա պես նրա կենտ րո նա կան թա
ղե րը հա րուստ էին եկե ղե ցա կան ակ նա ռու հու շար ձան նե րով և վան քա յին 
հա մա լիր նե րով7, գյու ղա ցի նե րի կրո նա կան առա վել կա րև որ մի ջո ցա ռու մը 
կապ ված էր գյու ղից դուրս գտնվող ձվա ձև տնակ հի շեց նող Պան դա մա
տուռ վան քի հետ8, որի ուխ տի օրը Ս. Աստ վա ծած նա տոնն էր, երբ մո տա
վո րա պես օգոս տո սի 20ից սկսած գե տա շեն ցի նե րը և Գե տա շե նի շրջա կա 
գյու ղե րի հայ բնա կիչ նե րը առա վո տյան չոր սից ուխ տի ճա նա պարհ էին 

6 Alexander J. C., Trauma. A Social Theory. Cambridge (UK) and Malden (USA): Polity 
Press, 2012, pp. 3 –5:

7 Սի սյան  Բ. Խ., Չի լին գա րյան  Ռ. Վ., Գե տա շեն, Երև ան, «Գասպ րինտ» հրատ., 
2007, էջ 204 –219:

8 Լա լա յան Ե., Գան ձա կի գա վառ (նյու թեր ապա գա ու սում ա սի րու թյան հա մար). – 
Լա լա յան Ե., Եր կեր, հ. 2, Երև ան, Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988, էջ 321:
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Գա յա նե Շա գո յան, Ար սեն Հա կո բյան, Վիկ տո րիա Խուր շու դյան

բռնում դե պի Պան դա սա րը: Չնա յած խորհր դա յին շրջա նում կրո նի հետ 
կապ ված սահ մա նա փա կում ե րին` իշ խա նու թյուն նե րը հակ ված էին մատ
նե րի արան քով նա յելու հա մայն քա յին նման ուխ տագ նա ցու թյուն նե րին, 
որոնց հետ եկե ղե ցե կան կա ռույց նե րը որևէ առն չու թյուն չէ ին ցու ցա բե
րում: Հա յաս տա նում նույն պես հա ճախ կա րե լի էր հան դի պել իրա վի ճակ, 
երբ գյու ղի կենտ րո նա կան եկե ղե ցին օգ տա գործ վում էր որ պես կոլ խո զի/
սով խո զի պա հեստ, բայց գյու ղա ցի նե րը խո րին հա վատ քով մաս նակ ցում 
էին գյու ղից դուրս կամ դրա ծայ րա մա սում գտվող որևէ սրբա վայ րի ուխ
տագ նա ցու թյա նը (հմմտ., օրի նակ, Կո տայ քի մար զի մինչ օրս էլ հետ զա
տի կյան ուխ տագ նա ցու թյուն նե րի 7շա բա թյա շղթան9): Ինք նին ուխ տա
գնա ցու թյան հիմ ա կան կրո նա կան գոր ծո ղու թյու նը բաղ կա ցած էր մոմ 
վա ռե լուց և մա տաղ անե լուց, ինչն ավարտ վում էր սրբա վայ րի տա րած
քում խնջույ քով, երգ ու պա րով: Բուն մա տու ռի շի նու թյու նից զատ սրբա
զան էր հա մար վում նաև Կաղ նի խա չը10, որն ըն կալ վում էր որ պես Պան դի 
մա տու ռի «օջախ»` մի քար, որի մոտ կա տա րում էին զո հա բե րու թյուն նե
րը11, Եր վանդ Լա լա յա նի գրա ռած նյու թե րում այն նշված է որ պես ծա ռե րի 
պաշ տա մուն քի օրի նակ12: «Օջախ» ան վան տակ ար ցա խյան ժո ղովր դա
կան քրիս տո նե ու թյան մեջ կա րե լի է տե ղա վո րել այն երև ույ թը13, որը Հա
յաս տա նի տար բեր վայ րե րում սո վո րա բար ան վա նում են «տան սուրբ»14` 
հա վատք որևէ սրբի հո վա նա վո րու թյա նը, ուղղ ված ինչ պես առան ձին ըն
տա նի քին, այն պես էլ` նրանց մի ջո ցով` այ լոց: Ինչ պես պնդում էր գե տա
շեն ցի մեր զրու ցա կից նե րից մե կը. «օջա ղը ամեն ըն տա նիք յեր չի կա լել, 
հուն ցը վըր նա պաս տա կը ամեն ըն տա նիք չվերց նի, օջաղն էլ ըտենց բան 
ա... Օջա ղը հա լալ ըն տա նի քին ա վերց նում, օջա ղա տե րին ա վերց նում, 
օջաղ հաս կա ցո ղին ա վերց նում»15: Չնա յած ար ցա խյան «սուրբ օջախ նե
րի» և հա յաս տա նյան «տան սրբե րի» պաշ տա մուն քա յին հա մա լիր նե րի 

9 Abrahamian L., Hambardzumyan Z., Shagoyan G., Stepanyan G., The Chain of Seven 
Pilgrimages in Kotaik, Armenia: Between Folk and Official Christianity (հրա տա րա կու
թյան ըն թաց քում է):

10 Կաղ նի Խա չի մա սին ման րա մասն տե՛ս Լա լա յան Ե., նշվ. աշխ., էջ 421 –422:
11 ԴԱՆ, գ. Հա յա նիստ, 2015:
12 Լա լա յան Ե., նշվ. աշխ., էջ 421 –422:
13 Պետ րո սյան Հ., Քա րաբ լու րի նո րա գյուտ սրբա րա նը և «սուրբ օջախ նե րի» պաշ

տա մունքն Ար ցա խում. – Հա յոց սրբերն ու սրբա վայ րե րը, Երև ան, «Հա յաս տան» 
հրատ., 2001, էջ 347 –356:

14 Մա րու թյան Հ., «Տան սուրբ» երև ույ թը. ակունք նե րի հար ցը և մե րօ րյա դրսև ո րում
նե րը. – Հա յոց սրբերն ու սրբա վայ րե րը, Երև ան, «Հա յաս տան» հրատ., 2001, էջ 
337 –346:

15 ԴԱՆ, գ. Հա յա նիստ, 2014:
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Պան դի ուխ տը որ պես գե տա շեն ցի նե րի ինք նու թյան հա րա ցույց

ֆի զի կա կան կա ռուց վածքն ու մի ջա վայրն իրա րից բա վա կա նին տար բեր
վում են, բայց գոր ծա ռույ թի և ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի առու մով այս
տեղ զու գա հեռ ներն ակն հայտ են: Ավե լին, «տան սրբերն» ու նեն որո շա կի 
կա րո ղու թյուն վե րա ճե լու հա մայն քա յին ուխ տա տե ղիի, նույ նիսկ ինս տի
տու ցիո նա լաց վելու և դառ նալու եկե ղե ցու հիմք16, և հա կա ռա կը: Սրան հա
մա պա տաս խան փոխ վում է այս սրբա վայ րե րի առա ջաց ման առաս պել նե
րի ժան րը` սրբե րի վար քի պաշ տո նա կան տար բե րա կից մին չև ժո ղովր դա
կան առաս պե լի և սրբա վայ րի անու նից բխեց րած ժո ղովր դա կան ստու գա
բա նա կան մեկ նա բա նու թյան: Այս պես, Պան դի ուխտն ու նի մի քա նի 
առաս պել.

1. Ըստ Մով սես Կա ղան կատ վա ցու, նա հա տակ ված Պան դա լե ո նի 
մա սունք նե րը բեր վել են Նի կո մե դի ա յից Աղ վան քի Վա չա գան Գ 
թա գա վո րի մաս նակ ցու թյամբ17: Պան տա լէ ո նին որ պես նա հա
տակսուրբ է ներ կա յաց նում Շնորհք Արք. Գա լուս տե ա նը` ստու
գա բա նե լով հի վան դու թյան և աղ քա տու թյան դեմ պայ քա րող 
այս սրբի անու նը «Պան տա լէ ի մօն»ից, որ «կը նշա նա կէ ‘ամե
նա ո ղոր մած’»18:

2. Ըստ Եր վանդ Լա լա յա նի` «Պան տը կամ Պան տա լյո նը մի թուրք 
տղա է եղել, որ ըն դու նել է քրիս տո նե ու թյուն և յուր քրոջ հետ մի
ա սին փա խել տա նից: Թուր քե րը հե տև ել են նրան և նա հա տա
կել այն լե ռան վրա, որ այժմ նրա անունն է կրում, իսկ քրո ջը 
դնում են մի պար կի մեջ և լե ռից գլո րում...»19:

3. Այ սօր վա գե տա շեն ցի նե րի մի ջա վայ րում Պան դի կեր պա րի հետ 
կապ ված հե տև յալ զրույց նե րից երև ում է, որ առա վել տա րած
վա ծը «բժշկի» կեր պարն է` որոշ տար բեր վող մեկ նա բա նու թյուն
նե րով.
ա. «Ին քը` Պան դա լի ո նը, բժիշկ ա էղել, էտի գնա ցել ա էտ ծա ռի 

վրա մա հա ցել ա»20:
բ. «էտ Պան դի սար քո ղը մի հատ բժիշկ ա էղել, լավ բժիշկ ա 

էղել, էտ մար դը էկել ծե րա ցել ա, գնա ցել ա ըտեղ մի հատ 

16 ԴԱՆ, Կո տայ քի մարզ, 2013 –2015:
17 Մով սես Կա ղան կատ վա ցի, Պատ մու թյուն Աղ վա նից աշ խար հի, Երև ան, 1969, էջ 

44, 47, 279:
18 Շնորհք արք. Գա լուս տե ան, Հա մաք րիս տո նե ա կան սուր բեր, Երև ան, Բ. տպ., 

1997, էջ 200:
19 Լա լա յան Ե., նշվ. աշխ., էջ 438 –439
20 ԴԱՆ, գ. Նոր Ար տե միտ, 2015:
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Գա յա նե Շա գո յան, Ար սեն Հա կո բյան, Վիկ տո րիա Խուր շու դյան

շենք ա սար քել որ պես ուխ տա վայր: Մար դիկ էտ մար դուն 
հի շում են, գնում են ըն դե մա տաղ են անում, ասում են` սա
ղին բու ժել ա, էլի, հույ սեր ա, էլի, մա ցել ա ըտենց, թե չէ ըտե 
ոչ մի բան չկա»21:

գ. «Մի մարդ էր ապ րում, հինչ որ բժիշկ ա իլել, անու նը Պան
դա լի ոն: Եկալ ա սա րե րը ման եկել, ման եկել, իբր թե վար 
աման ծա ղիկ էլ ա օգտ վի, պատժ վյալ, նա սա րե րը ման ա 
եկել, ման ա եկել, մա հա ցել: Անու նը դրել են Պանդ: Անու նը 
Պան դա լի ոն ա լել, հենց տե թա ղալ ըն, ըն դե ղի անու նը տրել 
Պան դա լի ոն»22:

դ. «Էն Պան դը հին Պանդ ա եղել` պան դուխտ որ դին, տա եկել 
ա սա րե րով ան ցել, ասենք, ես տրա տոշ նի բա նը չեմ իմա
նում, էլի, տրա էտ հե ղի նա կը ոնց ա որո շել: Նա գա լիս ա 
սա րե րով անց նում, գա լիս ա էս սա րի վրեն, էտ պան դուխտ 
որ դին, ըդ տեղ ասե լով` ես պի տի ստե մի հատ օջախ սար քեմ 
ինձ հա մար: Ու րեմ ը էտ օջա խը սար քում ա, ...տենց էլ մում 
ա անու նը Պանդ, Պան դուխտ որ դին, տենց էլ Պանդ ա կոչ
վում»23:

ե. «Պան դը «գրեկ» (հույն) է եղել, եկել այս տեղ, հաս տա տա վել, 
մարդ կանց է բու ժել…»:

Ու շագ րավ են զրույց նե րի ձև ա փոխ վում երն ըստ ժա մա նա
կաշրջանի. հրա շա գործ սուրբ, նաhատակ ված կրո նա փոխ թուրք, բժիշկ, 
հույն, պան դուխտ: Ընդ որում, վեր ջինն ար դեն դա սա կան ժո ղովր դա կան 
ստու գա բա նու թյան տրա մա բա նու թյամբ հյու սում է մի պատ մու թյուն` հիմ
ված մի այն ան վան վրա («Պանդ»– «պան դուխտ»): Եվ չնա յած այս տար
բեր մեկ նա բա նու թյուն նե րի` ծի սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը և՛ ըստ գրա վոր 
աղ բյուր նե րի, և՛ ըստ դաշ տա յին նյու թի գրե թե ան փո փոխ են: Այ սինքն, 
ան կախ ուխ տի հետ կապ ված առաս պե լա կան, կրո նա կան փո փո խա կան 
բո վան դա կու թյու նից, ձևը, կար ծես, ավե լի մա յուն է:

Այժմ դի տար կենք «Պան դի ուխ տի» այն փո խա կեր պում ե րը, որոնք 
զար գա նում են Գե տա շե նից դուրս: Առա ջին անդ րա դարձն այս սրբին և 
նրա հետ կապ ված նոր ուխ տա տե ղի հիմ ե լը եղել է դեռ խորհր դա յին տա
րի նե րին, երբ Գե տա շե նից Ռու սաս տան մեկ նած, ապա Կրաս նո դա րում 

21 Նույն տե ղում:
22 ԴԱՆ, գ. Հա յա նիստ, 2014:
23 Նույն տե ղում:
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Պան դի ուխ տը որ պես գե տա շեն ցի նե րի ինք նու թյան հա րա ցույց

հաս տատ ված և խորհր դա յին մի լի ցի ա յում բարձր պաշ տո նի հա սած Հայ
րա պետ (Պա պո) Ճա ղա րյա նը, թե րևս, ըն տա նե կան շար ժա ռիթ նե րով 
1986 թ. Պան դի սրբա վայ րից մի քար է բե րում Կրաս նո դար որ պես հայ րե
նի քից մա սունք` պա հե լով իրենց տա նը: Ըստ էու թյան ըն տա նե կան շրջա
նա կում այն ձեռք է բե րում «տան սրբի» կար գա վի ճակ: Գե տա շե նի հա յա
թա փու մից հե տո, Կրաս նո դա րի երկ րա մա սում հաս տատ վում են նաև մեծ 
թվով գե տա շեն ցի ներ: 1990ական թթ., երբ քա ղա քա յին իշ խա նու թյուն նե
րը հայ կա կան եկե ղե ցու կա ռուց ման հա մար տա րածք են տրա մադ րում և 
սկսվում է Կրաս նո դա րի Ս. Հով հան նես եկե ղե ցու կա ռու ցու մը, դե պի նոր 
եկե ղե ցի ճա նա պարհ հար թե լու, մարդ կանց հոս քը նոր կրո նա կան կենտ
րոն ապա հո վե լու նպա տա կով, հո գև որ հայ րե րի հոր դորառա ջար կով, այս 
քա րը տե ղա փո խում են եկե ղե ցու տա րածք, ուր զու գա հեռ սկսվում է 
«Պան դի» սրբա վայ րի կա ռու ցու մը:

Եկե ղե ցու կող քին կա ռուց ված փոքր մա տու ռում` Պան դի ուխ տա
վայ րից բեր ված քա րի մոտ դրված է այն բե րո ղի` ար դեն հան գու ցյալ, Հայ
րա պետ (Պա պո) Ճա ղա րյա նի նկա րը և նշված է քա րի տե ղա փո խու թյան 
պատ մու թյու նը: Նրա մա հից հե տո մա տու ռում տե ղադր վում է նրա նկա րը, 
սա կայն երբ հե տո փորձ է ար վում այն հե ռաց նե լու (քա նի որ, ըստ եկե ղե
ցա կան կա նո նի, սրբա վայ րի ներ սում կա րող են լի նել մի այն սրբա պատ
կեր ներ), նրա ազ գա կան նե րը նկա րը փո րագ րում են սա լի կի վրա:

Այս պի սով, Պան դի սրբա վայ րից բեր ված մի քար դառ նում է Պան դի 
ուխ տի խորհր դա նիշ և եկե ղե ցու կող մից օգ տա գործ վում է խրա խու սե լու 
կրո նա կան հա մայն քի ձև ա վո րու մը, ընդ որում` սրան զու գա հեռ, նույն 
քարմա տու ռը կրում է նաև ըն տա նե կան/մաս նա վոր սրբա վայ րի հատ կա
նիշ ներ:

Հա կա ռակ տրա մա բա նու թյամբ զար գա ցում է տե ղի ու նե նում Պան
դի ուխ տի հետ հա յաս տա նյան Հա յա նիստ գյու ղում (Արա րա տի մարզ), 
որին կից 1992 թ. հող հատ կա ցում եր են անում գե տա շեն ցի նե րի հա մար` 
տե ղադ րե լով վա գոնտնակ ներ, իսկ 1995  –1996 թթ. այս տեղ կա ռուց վում է 
քո թե ջա յին տի պի թա ղա մաս, որի անու նը կնքվում է Գե տա շեն: Այս թա
ղա մա սի բնա կիչ նե րից Ռու բեն Բա բա ջա նյա նը 1996  –97 թթ. դե պի գե րեզ
մա նոց տա նող ճա նա պար հին նա խա ձեռ նում է Պան դի նոր մա տու ռի կա
ռու ցու մը` փոր ձե լով այն հնա րա վո րինս նմա նեց նել հին Պան դի մա տու
ռին: Ավե լի հա մեստ չա փե րով այս կա ռույ ցը սա կայն չի վե րած վում գե տա
շեն ցի նե րի հա մար հա մայն քա յին ուխ տա տե ղիի, ինչ պես հույս ու ներ այն 
կա ռու ցո ղը, այլ հիմ ա կա նում մտնում է հու ղար կա վո րու թյան ծի սա կա
տա րու թյան մեջ, դառ նում այս թա ղի ապ րող նե րի հա մար առօ րյա մի հա
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Գա յա նե Շա գո յան, Ար սեն Հա կո բյան, Վիկ տո րիա Խուր շու դյան

վա քա տե ղի: Սրան մի գու ցե նպաս տում է Երև ա նի և Էջ մի ած նի մո տի կու
թյու նը` կրո նա կան բազ մա թիվ գոր ծող կա ռույց նե րով: Սա կայն, կա ռու
ցողն իր տան բա կում տե ղադ րում է մի քար, որը նա ըն կա լում է իբ րև 
Պան դի մա տու ռի օջախ` այն օջա խը, որի մոտ նախ կի նում կա տա րում էին 
զո հա բե րու թյուն նե րը, և որը գտնվում էր Կաղ նու խա չի մոտ: Նոր քար
օջա խը նա պատ վի րել է Սո վե տա շե նում, և վրան գրել. «Պան դի օջաղ»: 
Այս քա րի մոտ նա պար բե րա բար մոմ է վա ռում, և նույ նը եր բեմ անում են 
իր հա մա գյու ղա ցի նե րը: Այ սինքն, տվյալ «օջաղն» ավե լի շատ գոր ծում է 
իբ րև «տան սուրբ», չնա յած որ այն դնո ղի հա մար` Պան դի ուխ տի «օջաղն» 
է և իր տան բա կում է տե ղադր ված մի այն որ պես զի ապա ցու ցի, որ ինքն է 
կա ռու ցել Պան դի նոր մա տու ռը. «Տեր տերն ասեց` ու՞ր ա օջա ղը: Ասե ցի: 
Բայց, ասեց, դե էտ օջա ղը ես բի դի տես նամ, ասե ցի` հա մե ցեք: Ասեց` բա 
ին չի՞ ես դրել ըն դե, ըսե ցի` տրա հա մար, որ էսօր տյու ինձ կան չես, տրա 
հա մար եմ դրել, իմա նում եմ, որ կան չե լու ես, ըտե ժո ղո վուր դը կապ վե
ցին...»24: Այ սինքն, օջա խը, որ տե ղա փոխ վել է կա ռու ցո ղի տուն` ար վել է 
որ պես մա տու ռը կա ռու ցո ղի «հե ղի նա կա յին իրա վուն քի վկա յա կան», բայց 
այ նու հե տև վե րած վել է տան սուր բը հի շեց նող նոր սրբա տե ղիի:

Այս պի սով, «Պան դի ուխ տը» գե տա շեն ցի նե րի բնա կու թյան նոր 
վայ րե րում տա րա ծա կան ու գոր ծառ նա կան առու մով փո խա կերպ վում է 
սրբա զան տա րած քի մի քա նի այլ տար բե րակ նե րի` զոհ վա ծի հու շա հա մա
լի րի (հմմտ. Սոթ քի խա չար ձանսուրբ Պան դը), նոր կրո նա կան հա մայն քը 
եկե ղե ցու շուրջ հա մախմ բե լու մի ջո ցի (հմմտ. Կրաս նո դա րի Պան դի մա
տու ռը), հու ղար կա վոր ման ծե սի սպա սար կու մի վայ րի, նոր թա ղա մա սի 
կազ մա կերպ ման վայ րի և, վեր ջա պես, տան սրբի: Այս բազ մա զա նու թյունն 
ինք նին կա րող է լի նել գե տա շեն ցի նե րի հա մար Պան դի ուխ տի կա րև ո րու
թյան մի ցու ցիչ, քա նի որ այն յուրաքանչյուր առանձին դեպ քում հար մա
րեց վում է ըստ այն սրբա զան կա րիք նե րի, որը տվյալ հա մայն քը ցու ցա բե
րում է:

ПА ЛОМ НИ ЧЕСТ ВО К ПАН ДУ КАК ПА РА ДИГ МА  
ИДЕН ТИЧ НО СТИ ГЕ ТА ШЕН ЦЕВ

Га яне Шаг оян, Ар сен Ако пян, Вик то рия Хур шу дян
Ре зю ме
В статье об суж да ет ся транс фор мац ия прак тик и функ ций на род но го па
лом ни чест ва к свя ти ли щу св. Пан да (Пан та ле он) сре ди на се лен ия, де пор ти
ро ван но го со ветс ки ми во о ру жен ны ми си ла ми из ар мянс ко го се ла Ге та шен 

24 Նույն տե ղում:
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Պան դի ուխ տը որ պես գե տա շեն ցի նե րի ինք նու թյան հա րա ցույց

в 1991 г. Хо тя па лом ни чест во к Пан ду бы ло важ ной ре ли ги оз ной прак ти кой 
для все го се ве роар цахс ко го ар мянс ко го на се лен ия, его пе ре нос в но вые 
по се ле ния ча ще ини ци и ро вал ся имен но ге та шен ца ми. На но вом ме сте быв
шее па лом ни чест во транс фор ми ро ва лось в дру гие сак раль норе ли ги оз ные 
прак ти ки: а) в ме мо ри ал по гиб шим в Ка ра б ахс кой вой не во и нам, од нов ре
мен но слу жа щий ме стом па лом ни чест ва, б) в инст ру мент кон со ли да ции 
ар мянс кой об щи ны вок руг но вой церк ви в дру гой стра не, в) в но вую со
став ля ющ ую по хо рон нопо ми наль ной об ряд но сти, г) в «до маш нюю свя ты
ню» и т.п. Это раз но об ра зие го во рит в поль зу важ но сти «па лом ни чест ва к 
Пан ду» для иден тич но сти ге та шен цев, пы та ющих ся ло ка ли зо вать и транс
фор ми ро вать его в за ви си мо сти от ре ли ги оз ных зап ро сов, воз ни ка ющих в 
но вых по се ле ни ях, но от сы ла ющих к еди ной до де пор та ци он ной ре ли ги оз
ной прак ти ке.

Клю че вые сло ва: Панд, иден тич ность, на род ное хри сти анст во, па лом ни
чест во, «до маш няя свя ты ня».

THE PAND PILGRIMAGE AS A PARADIGM OF THE GETASHEN DESCEN-
DENTS’ IDENTITY

Gayane Shagoyan, Arsen Hakobyan, Victoria Khurshudyan
Summary
The paper discusses the transformation of the practices and functions of the 
folk Christianity pilgrimage to the shrine of St. Pand (Pantaleon) conducted by 
the Armenian population of the Getashen village, which was deported from its 
homeland in Soviet Azerbaijan by the Soviet troops in 1991. Although the Pand 
pilgrimage was an important religious practice for all the Armenian population 
of North Artsakh, its relocation to a new loci outside Artsakh was mainly ini
tiated by former residents of Getashen. At the new places, this pilgrimage was 
transformed into religious practices of another type: a) memorial dedicated to 
the warriors perished during the Karabakh war, which at the same time func
tions as a pilgrimage site, b) means for consolidation of the Armenian commu
nity in otherethnic environment, c) new component of funeral ritպs, d) “home 
saint,” etc. This variety of transformations proves the importance of the Pand 
pilgrimage for the identity of the Getashen descendants who try to localize and 
transform this ritual depending on the new religious demands in the new places 
of their resettlement, but who nevertheless refer to the common original prede
portation religious practice.

Keywords: Pand, identity, folk Christianity, pilgrimage, “home saint.”
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

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

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

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

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

и ис кусств
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