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ՍՏԵ ՓԱՆ ԼԻ ՍԻ ՑՅԱՆ  
(ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄՅԱ ԿԻ ԱՌ ԹԻՎ)

Լի լիա Վար դա նյան

Ակա նա վոր հա յա գետ, պատ մա բան, ազ գագ րա գետ, աշ խար հագ
րա գետ, գրա կա նա գետ, թարգ մա նիչ, ման կա գիր և ման կա վարժ, գի տու
թյան վաս տա կա վոր գոր ծիչ, պրո ֆե սոր Ստե փան Լի սի ցյա նը (1865 –1947) 
կյան քի գրե թե 60 տա րին նվի րել է գի տու թյա նը և հայ ժո ղովր դի լու սա
վո րու թյան գոր ծին: Գիտ նա կա նի եր կա րա մյա կյանքն ու գոր ծու նե ու թյու
նը բա ժան վում են եր կու հիմ ա կան փու լի` վա ղար շա պատթիֆ լի սյան 
(1891 –1924) և երև ա նյան (1924 –1947): 1889 թ. ավար տե լով Վար շա վա յի 
հա մալ սա րա նը, նա նույն թվա կա նին իր գոր ծու նե ու թյու նը սկսել է Վա
ղար շա պա տում` Էջ մի ած նի Գև որ գյան ճե մա րա նում: Եր կու տա րի անց 
Ստ. Լի սի ցյա նը տե ղա փոխ վում է Թիֆ լիս, որ տեղ ծա վա լում է գի տա կան, 
ման կա վար ժա կան, լու սա վոր չա կան, հրա տա րակ չա կան և հա սա րա կա
կան լայն գոր ծու նե ու թյուն (1891 –1924):

Ստ. Լի սի ցյա նը Անդր կով կա սում հայ հրա տա րակ չա կան գոր ծի 
կազ մա կեր պիչ նե րից էր: Տա սը տա րուց ավե լի (1892 –1903) նա Թիֆ լի
սի Հա յոց հրա տա րակ չա կան ըն կե րու թյան խմբագ րա կան հանձ նախմ բի 
քար տու ղարն էր, 1903 –1905 թթ. կազ մա կեր պում է «Ստ. Լի սի ցյան և ըն
կե րու թյուն» հրա տակ չա կան ընկերությունը, ակ տի վո րեն աշ խա տակ ցում 
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է «Տա րազ» շա բա թա թեր թին և մաս նակ ցում «Աղ բյուր» պատ կե րա զարդ 
պար բե րա կան հան դե սի հրա տա րակ մա նը:

Շուրջ քսան տա րի անընդ մեջ (1894 –1915) Ստ. Լի սի ցյա նը դա սա
վան դում է Ներ սի սյան դպրո ցում, գրե թե նույն ժա մա նակ իր տիկ նոջ` 
ման կա վարժ և հա սա րա կա կան գոր ծիչ Կա տա րի նե Լի սի ցյա նի (Ախա շյա
նի) հետ բա ցում և ղե կա վա րում է հայ կա կան երկ սեռ տար րա կան դպրո ցը, 
որը 1911 –1921 թթ. ու նե ցել է գիմ ա զի ա յի կար գա վի ճակ1:

Նրա ման կա վար ժա կանլու սա վոր չա կան գոր ծու նե ու թյան կա րևոր 
ներդրում է լայն ճա նա չում ստա ցած «Հաս կեր» ման կա կան հան դե սի 
հրա տա րակու թյու նը (1905 –1917, 1922) «Ման կա վար ժա կան գրա դա րան» 
(26 պրակ) հա վել վա ծով2:

Ստ. Լի սի ցյա նի գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան մեջ կա
րև որ տեղ է գրա վում 1907 –1922 թթ. Թիֆ լի սում, Հովհ. Թու մա նյա նի և 
Լևոն Շան թի հետ կազ մած և իր իսկ կող մից հրա տա րա կած «Լու սա բեր» 
հա յոց լեզ վի դա սա գիր քը (I –V դա սա րան ներ): «Լու սա բեր»ը մեծ դեր 
խա ղաց հայ երե խա նե րի կրթու թյան և դաս տի ա րա կու թյան գոր ծում ու եր
կար ժա մա նակ օգ տա գործ վում էր Անդր կով կա սի և սփյուռ քի հայ կա կան 
դպրոց նե րում:

Նույն ժա մա նակ Ստ. Լի սի ցյա նը հան դես է գա լիս նաև գրա կա
նա գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րով` նվիր ված Ա. Պուշ կի նի, Ն. Գո գո
լի, Հ. Սեն կև ի չի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին, հրա պա րա կում է գրա կան
քննա դա տա կան բնույ թի մի շարք հոդ ված ներ և գրա խո սու թյուն ներ: Այդ 
գոր ծու նե ու թյունն անխ զե լի ո րեն կապ ված է եղել նրա թարգ ման չա կան 
աշ խա տանք նե րին: Լի նե լով գի տու թյան և ար վես տի մեջ առա ջա դեմ գա
ղա փար նե րի ջա տա գով, տի րա պե տե լով 12 լեզ վի, նա ձգտել է գի տա կան, 
ման կա վար ժա կան, գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյուն նե րի մի ջո ցով 
հայ ընթեր ցո ղին հա ղոր դա կից դարձ նել ժա մա նա կի նո րա գույն գի տա
կան տե սու թյուն նե րին, ռու սա կան ու ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյան 
լա վա գույն նմուշ նե րին, մի և նույն ժա մա նակ հա յա գի տու թյան նվա ճում ե
րը ճա նա չե լի դարձ նե լով ռուս հա սա րա կու թյա նը3:

1 1921 –1924 թթ., Վրաս տա նում խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո, գիմ
նա զի ան նախ վե րա փոխ վում է աշ խա տան քա յին դպրո ցի, հե տա գա յում` տեխ նի
կու մի, ապա` ազ գայ նաց վում:

2 Ստ. Լի սի ցյա նը ոչ մի այն խմբագ րում և սե փա կան մի ջոց նե րով հրա տա րա կում էր 
ամ սա գի րը, այ լև դրա էջե րում հան դես գա լիս որ պես ման կա գիր ու թարգ մա նիչ` 
հայ պա տա նի ըն թեր ցո ղին հա ղոր դա կից դարձ նե լով հա մաշ խար հա յին գրա կա
նու թյան ժա ռան գու թյա նը: Իսկ հա վել վա ծի էջե րում նա ռու սե րե նից և մի շարք 
եվ րո պա կան լե զու նե րից թարգ մա նում է ման կա վար ժու թյան ու մա նուկ նե րի դաս
տի ա րա կու թյան հար ցե րին նվիր ված հոդ ված ներ:

3 Հատ կան շա կան է նրա մաս նակ ցու թյու նը Հ. Ֆ. Լին չի «Հա յաս տան» երկ հա տոր 
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Թիֆ լի սում Ստ. Լի սի ցյա նը ծա վա լում է նաև լայն հա սա րա կա կան 
գոր ծու նե ու թյուն: Նա ան մի ջա պես ար ձա գան քում է հայ հա սա րա կու թյա
նը հու զող բո լոր քա ղա քա կան և մշա կու թա յին հար ցե րին: Նա Հովհ. Թու
մա նյա նի «Վեր նա տուն» գրա կան մի ա վոր ման եռան դուն մաս նա կից նե
րից էր:

Անդր կով կա սում խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո 
Ստ. Լի սի ցյանն ամ բող ջո վին նվիր վում է գի տա ման կա վար ժա կան գոր
ծու նե ու թյան: 1924 թ. Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հրա վե րով նա Թիֆ
լի սից տե ղա փոխ վում է Երև ան, որ տեղ սկսվում է նրա գոր ծու նե ու թյան մի 
նոր բեղմ ա վոր ժա մա նա կաշր ջան (1924  –1947):

Որ պես ՀԽՍՀ Լուս ժող կո մա տին կից մե թո դա կան խորհր դի ան
դամ (1925) և Կենտ րո նա կան գա վա ռա գի տա կան բյու րո յի գի տա կան քար
տու ղար (1925  –1928), Ստ. Լի սի ցյա նը զգա լի դեր է խա ղա ցել հան րա պե
տու թյու նում գավա ռա գի տա կան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման գոր ծում: 
Նրա ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ բո լոր շրջան նե րում ստեղծ վել է գա վա ռա
գի տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի լայն ցանց, որի նպա տա կաս լաց աշ
խա տան քի հա մար նա կազ մել և հրա տա րա կել է մի շարք հրա հանգ ներ:

Հատ կա պես մեծ է Ստ. Լի սի ցյա նի ներդ րում ազ գագ րա կան գի տու
թյան կազ մա կերպ ման և զար գաց ման գոր ծում: Նա հի րա վի հա մար վում 
է խորհր դա յին նո րո վի պայ ման նե րում հայ ազ գագ րու թյան ավան դույթ
նե րի զար գաց նո ղը: Այդ աս պա րե զում նրա մեջ զու գակց վել են ան խոնջ 
հե տա զո տո ղը և գի տու թյան հմուտ կազ մա կեր պի չը: Ազ գագ րու թյան բնա
գա վա ռում նրա աշ խա տանք նե րը ծա վալ վե ցին երեք հիմ ա կան ուղ ղու
թյուն նե րով` գի տա հա վաք չա կան, գի տա հե տա զո տա կան և գի տա կազ մա
կեր պա կան: Դրանք այն քան էին զու գակց ված, որ դժվար է մի ան շա նակ 
առանձ նաց նել Լի սի ցյան փոր ձա ռու դաշ տա յին հե տա զո տո ղին Լի սի ցյան 
գիտ նա կա նից կամ գի տու թյան հմուտ կազ մա կեր պի չից:

Ազ գագ րու թյամբ Ստ. Լի սի ցյա նը սկսել է զբաղ վել դե ռևս 1920
ական թթ. սկզբնե րից, Թիֆ լի սի Կով կա սյան պատ մահ նա գի տա կան ինս
տի տու տում: Այդ տա րի նե րին նա իրա կա նաց րել է մի շարք ազ գագ րա կան 
գի տար շավ եր դե պի Լեռ նա յին Ղա րա բաղ, Մեղ րի, Նա խի ջև ան, որոնց 
ար դյուն քը հոդ ված նե րի մի շարք էր` նվիր ված, մաս նա վո րա պես, հայ 
գյու ղա կան տա նը և դրա յու րա հատ կու թյուն նե րին` Հա յաս տա նի տար բեր 

աշ խատու թյան անգ լե րե նից ռու սե րեն գի տա կան թարգ մա նու թյա նը: Ստ. Լի սի
ցյա նի գե ղար վես տա կան գոր ծե րի թարգ մա նու թյուն նե րի շար քում հա տուկ տեղ 
է գրա վում Հ. Սեն կև ի չի «Յո՞ եր թաս» վե պը, որը նա բնագ րից թարգ մա նել, ծա նո
թագ րել և հրա տա րա կել է 1898 թ.` հե ղի նա կի կյանքի օրոք.: Հմտո րեն կա տար ված 
այս թարգ մա նու թյու նը մինչ օրս չի կորց րել իր թար մու թյու նը:
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պատ մազ գագ րա կան մար զե րում: Ստ. Լի սի ցյանն առա ջինն ու շադ րու
թյուն դարձ րեց «գլխա տան» ճար տա րա պե տա կան կա ռուց ված քի և հա յոց 
պաշ տա մուն քա յին կա ռույց նե րի ծա գում ա բա նա կան ընդ հան րու թյուն
նե րին: Նույն տա րի նե րին գիտ նա կա նը ազ գագ րա կան նյու թեր գրան ցեց 
Շա տա խի, Մոկ սի, Սա սու նի, Ալաշ կեր տի և Արևմ տյան Հա յաս տա նի այլ 
պատ մա ազ գագ րա կան մար զե րի գաղ թա կան նե րից, կորս տից փրկե լով 
հայ ժո ղովր դի պատ մամ շա կու թա յին կա րև որ ար ժեք ներ:

1928 թ. մին չև իր կյան քի վեր ջը ղե կա վա րե լով Հա յաս տա նի պե տա
կան պատ մա կան թան գա րա նի ազ գագ րու թյան բա ժի նը, Ստ. Լի սի ցյա
նը ծա վա լում է եռան դուն գոր ծու նե ու թյուն հայ ազ գագ րու թյան կազ մա
կերպ ման և զար գաց ման ուղ ղու թյամբ: Թան գա րա նա յին ցու ցա նմուշ ներ 
ժո ղո վե լու և հա վա քա ծու նե րը լրաց նե լու հա մար նա 1930ական թթ. «գա
վա ռեգա վառ» կազ մա կեր պում է ազ գագ րա կան գի տար շավ եր (Զան գե
զուր, Լո ռի, Սև ա նի ավա զան, Աշ տա րակ, Ջա վախք և այլն), նաև տար
բեր շրջան նե րում փակ ված եկե ղե ցի նե րից ընտ րում և Մայր թան գա րան 
է տե ղա փո խում պատ մամ շա կու թա յին ար ժեք ու նե ցող բազ մա թիվ նմուշ
ներ: Լավ գի տակ ցե լով ավան դու թա յին մշա կույ թի տար բեր երև ույթ նե րի 
սրըն թաց ձև ա փո խու մը 1920  –1930 թթ. սո ցի ա լիս տա կան ար մա տա կան 
վե րա փո խում ե րի փու լում, Ստ. Լի սի ցյանն ազ գագ րա կան նյու թե րի գրա
ռում ե րը հա մա րում էր առաջ նա հերթ և ան հե տաձ գե լի խնդիր: Այդ նպա
տա կով գի տար շավ ե րին զու գըն թաց նա շրջան նե րում թղթա կից նե րի 
լայն ցանց է ստեղ ծում:

Հայ ազ գագ րու թյան զար գաց ման հա մար անգ նա հա տե լի ներդ րում 
է Ստ. Լի սի ցյա նի կազ մած «Ազ գագ րա կան հար ցա րա նը» (1946): Այն տե
սա կան և գործ նա կան խո շոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ` հատ կա պես հա
վաք չա կան աշ խա տանք նե րը ճիշտ կազ մա կեր պե լու առու մով, և մին չև օրս 
ծա ռա յում է իբ րև մե թո դա կան ձեռ նարկ:

Շնոր հիվ Ստ. Լի սի ցյա նի եռան դուն գոր ծու նե ու թյան, դե ռևս 1930-
1940-ական թթ. հայ ազ գագ րու թյունն ու նե ցավ դաշ տա յին աշ խա տանք-
նե րի գի տա կան մե թոդ և ու սում ա սի րու թյուն նե րի հա մա կարգ ված մո տե-
ցում, ստա ցավ ձև ա վոր ված կա ռուց վածք և բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի 
մի ամ բողջ սե րունդ:

Գիտ նա կա նի հա վա քած հա րուստ դաշ տա յին նյու թը դար ձավ հիմք 
հայ ազ գագ րու թյա նը նվիր ված իր հիմ ա րար աշ խա տու թյուն նե րի հա մար 
(«Զան գե զու րի հա յե րը», 1969 թ.: «Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա յե րը. ազ գա
գրա կան ակ նարկ» 1981 թ.` հա յե րեն լեզ վով, 1992 թ.` ռու սե րե նով: «Ակ
նարկ ներ նա խա հեղա փո խա կան Հա յաս տա նի ազ գագ րու թյան», 1955 թ., 
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ռուս): Ակա նա վոր գիտ նա կա նը մե զա նում առա ջինն էր, որ առաջ քա շեց 
հայ ազ գագ րու թյա նը նվիր ված մի շարք հիմ ախն դիր ներ` հայ գաղ թա
կան նե րի ու սում ա սիր ման ան հե տաձ գե լի և առաջ նա յին հար ցը, Հա յաս
տա նի ազ գագ րա կան շրջա նա ցու մը, ժո ղովր դա կան նյու թա կան և հո գև որ 
մշա կույ թի` մաս նա վո րա պես ավան դա կան գլխա տան և տա րա զի տի պա
բա նու թյու նը, սրբա վայ րե րի լայն տա րա ծու մը, սե ռա տա րի քա յին խմբե րի 
առ կա յու թյունն ու նշա նա կու թյու նը ավան դա կան կեն ցա ղում: Նա առա
ջինն էր, որ հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ նում Հա յաս տա նում ապ րող 
ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի հե տա զո տու թյա նը, կա րև ո րում նաև 
ար դի ա կա նու թյան ու սում ա սի րու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Մեծ է Ստ. Լի սի ցյա նի ներդ րու մը հայ ազ գագ րու թյու նը Հա յաս տա
նի բարձ րա գույն դպրո ցում ու սու ցա նե լու գործում: Գիտ նա կա նը ջանք ու 
եռանդ չխնա յեց բու հե րում ազ գագ րու թյու նը որ պես պար տա դիր ու սում
նա կան առարկա դա սա վան դե լու հա մար: Իր եր կա րա մյա դա սա խո սա
կան աշ խա տան քի ըն թաց քում նա ազ գագ րա գետ նե րի մի ամ բողջ սե րունդ 
պատ րաս տեց Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում և այլ բու հե րում:

Շնոր հիվ գիտ նա կա նի բա ցա ռիկ եռան դի և ակ տիվ գի տա կազ մա-
կեր պա կան գոր ծու նե ու թյան, Հա յաս տա նում կա նո նա վոր ազ գագ րա կան 
կրթու թյա ն հիմք դրվեց, Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում հե տա գա-
յում ազ գագ րա կան ամ բի ոն բա ցե լու նա խադ րյալ ներ ստեղծ վե ցին:

Հատ կան շա կան է, որ Ստ. Լի սի ցյա նի ազ գագ րա կան գոր ծու նե ու
թյունն անխ զե լի ո րեն կապ ված էր աշ խար հագ րա կա նի հետ: Հա յաս տա նի 
ազ գագ րու թյա նը և պատ մու թյա նը վե րա բե րող իր հե տա զո տու թյուն նե
րում նա կա րև որ տեղ է հատ կաց րել աշ խար հագ րա կան գոր ծո նին: Նա 
ման րա մաս նո րեն ու սում ա սի րել է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի և հա րև ան 
շրջան նե րի աշ խար հագ րու թյու նը, ան ձամբ հե տա զո տել հան րա պե տու
թյան բո լոր շրջան նե րը: Նրա բազ մա մյա գոր ծու նե ու թյան ար գա սիքն էր 
«ՀԽՍՀ ֆի զի կա կան աշ խար հագ րու թյուն: Դե մոգ րա ֆի ա յով» աշ խատան
քը (1940), որը տվյալ հար ցին վե րա բե րող նյու թի առա ջին մշա կում ե րից է:

Նշա նա կա լից է Ստ. Լի սի ցյա նի դե րը Հայ կա կան ԽՍՀ աշ խար հագ
րա կան ըն կե րու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում: 1935 թ. մին չև կյան քի վեր
ջը նա ջա նադ րա բար մաս նակ ցել է ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյա նը:

Եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում Ստ. Լի սի ցյա նը հա րուստ նյութ է հա
վա քել հա յոց պատ մու թյան տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի, հատ կա պես 
աքե մե նյան, սե լև կյան և հռո մե ա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րի վե րա բե րյալ: 
Այդ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունքն էին պատ մա կան և պատ մ աշ խար
հագ րա կան բնույ թի մի շարք հոդ ված ներ: Նա առա ջի նը վեր ծա նեց Գառ
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նիի հու նա րեն ար ձա նագ րու թյու նը (1945) և մեկ նա բա նեց Զո րաց քա րեր 
(Ղո շունդաշ) հու շար ձա նը (1938):

Գիտ նա կա նի ար խի վում պահ պան վել են ազ գագ րա կան, պատ մա
կան, աշ խար հագ րա կան բազ մա թիվ նյու թեր, լու սան կար ներ, գծան կար
ներ և այլն, ինչ պես նաև հա րուստ նա մա կա նի, որը հա տուկ ու սում ա սի
րու թյան կա րիք ու նի:

Գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան աս պա րե զում և կադ
րե րի պատ րաստ ման գոր ծում ու նե ցած վաս տա կի հա մար Ստ. Լի սի ցյա
նին 1941 թ. շնորհ վել է պրո ֆե սո րի, իսկ 1945 թ.` ՀԽՍՀ գի տու թյան վաս
տա կա վոր գործ չի կո չում: 1945 թ. լայ նո րեն նշվել է գիտ նա կա նի ծննդյան 
80 և գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյան 60ամյա կը, իսկ Երև ա նի 
թիվ 34 միջ նա կարգ դպրո ցը դեռ նրա իսկ կյանքի օրոք կոչ վել է Ստ. Լի
սի ցյա նի ան վամբ: 1982 թ. դպրո ցի առ ջև բաց վեց նրա կի սանդ րին` Լև ոն 
Թոք մա ջյա նի հե ղի նա կու թյամբ: Նշա նա վոր գիտ նա կա նի և ման կա վար ժի 
հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու նպա տա կով նրա մա հից ան մի ջա պես հե տո 
Հա յաս տա նի պատ մու թյան պե տա կան թան գա րա նի ազ գագ րու թյան բա
ժի նը կոչ վեց Ստ. Լի սի ցյա նի ան վամբ: Սահ ման վե ցին նաև ան վա նա կան 
կրթա թո շակ ներ` Երև ա նի պետ հա մալ սա րա նի աշ խար հագ րու թյան ֆա
կուլ տե տի ու սա նող նե րի և ՀԽՍՀ ԳԱ Պատ մու թյան ինս տի տու տի աս պի
րանտ նե րի հա մար:

Ստ. Լի սի ցյանն իր եր կա րա մյա կյան քը և ավե լի քան կես դա րյա 
գոր ծունե ու թյու նը նվի րա բե րեց Հա յաս տա նում ազ գագ րու թյան, աշ խար
հագ րու թյան և ման կա վար ժու թյան զար գաց ման գոր ծին, իր հիմ ա րար 
աշ խա տու թյուն նե րով անգ նա հա տե լի ավանդ ներդ նե լով հա յոց նյու թա
կան և հո գև որ մշա կույ թի հե տա զոտ ման աս պա րեզ նե րում: Նա իրա վամբ 
նշել է. «Գի տու թյան և գրա կա նու թյան մեջ կան այն պի սի բնա գա վառ ներ, 
որոնց ապա գա պատ մու թյան մեջ կհի շա տակ վի նաև իմ ներդ րու մը»:



503

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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