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ԼԵ ԶՈՒՆ ՈՐ ՊԵՍ ՍԻ ՐԻ Ա ՀԱ ՅԵ ՐԻ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ 
ԱԴԱՊ ՏԱ ՑԻ Ա ՅԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ ԲԱ ՂԱԴ ՐԻՉ  
(ԷԹ ՆՈ ՍՈ ՑԻ Ո ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ)

Գա յա նե Հա կո բյան*

Սի րի ա հա յե րի հա մար հա յաս տա նյան սո ցի ալմշա կու թա յին կյան քին 
հար մար վե լու խնդիր նե րը բազ մա թիվ են, սա կայն լեզ վի խնդիրն առաջ
նա յին է մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի հա մա տեքս տում: Հոդ վա ծում 
ներ կա յաց ված էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը 
բա ցա հայ տում են լեզ վա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը սի րի ա հա յե րի 
շրջա նում և վկա յում որոշ չա փով հա ջող ված ին տեգ րա ցի ա յի մա սին, երբ 
Հա յաս տան ներ գաղ թած հա յե րը, պահ պա նե լով նախ նի նե րից ժա ռան գած 
մշա կու թա յին հարս տու թյու նը, մի ա ժա մա նակ ըն դու նում, հաս կա նում և 
փոր ձում են կի րա ռել արև ե լա հա յե րեն լե զուն:

Բա նա լի բա ռեր. էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն, սի րի ա հա յեր, 
մշա կու թա յին ադապ տա ցիա, ին տեգ րա ցիա, արև ե լա հա յե րեն լե զու, արևմ
տա հա յե րեն լե զու:

Շուրջ երեք տա րի է, ինչ հա զա րա վոր հա յեր Սի րի ա յում ըն թա ցող 
պա տե րազ մի հե տև ան քով լքել են եր կի րը և տե ղա փոխ վել Հա յաս տան:1 
Նրանց հա մար հա յաս տա նյան սո ցի ալմշա կու թա յին կյան քին հար մար
վե լու խնդիր նե րը բազ մա թիվ են, սա կայն լեզ վա ի մա ցու թյան և լեզ վա կի
րա ռու թյան2 խնդիրն առաջ նա յին է մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի հա մա

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի էթ նո սո ցի ո լո գի ա յի բաժ
նի կրտսեր գի տաշ խա տող:

1 Ըստ ՀՀ Սփյուռ քի նա խա րա րու թյան տրա մադ րած տվյալ նե րի` 2014 թ. փետր վա
րի դրու թյամբ Հա յաս տա նում բնակ վում են շուրջ 11.000 սի րի ա հա յեր, մոտ 2.800 
ըն տա նիք: 2017 թ. հու նի սին տե ղե կատ վա կան դաշ տում շրջա նառ վում է 22.000 
թի վը, https://armenpress.am/arm/news/895509/22000syrianarmeniansrelocateto
armeniasincebeginningofsyrianwar.html :

2 Լե զուն կա րև որ նշա նա յին հա մա կարգ է, որն ինս տի տու ցի ո նա լաց ված է տվյալ 
հա սա րա կու թյու նում, այդ իսկ պատ ճա ռով կրում է պատ մա կան բնույթ: Ան հատ
նե րը ծնվում և ձև ա վոր վում են կոնկ րետ սո ցի ա լա կան և մշա կու թա յին մի ջա վայ
րում, որում ար դեն դրված է լեզ վի կոնկ րետ կա ռուց վածք: Դրա հա մար ցան կա
ցած խմբի կամ հա սա րա կու թյան լե զու ան մի ջա կա նո րեն ար տա ցո լում է տվյալ 
խմբի կամ հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քը և, կար ծես, սահ մա նում է սո ցի ա լա
կան և մշա կու թա յին կոմ մու նի կա ցի ա յի յու րա հատ կու թյու նը:
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տեքս տում, ինչն էլ փոր ձել ենք պար զել էթ նո սո ցի ո լո գի ա կան հե տա զո
տու թյան մի ջո ցով3:

Մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի նկատ մամբ տե սա կան մո տե ցում
նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ան հատ նե րի մուտ քը այլ մշա կույթ, 
որ պես կա նոն, ու ղեկց վում է խո րը հո գե բա նա կան երև ույ թով` «մշա կու թա
յին շո կով», որը երև ան է գա լիս, երբ մարդ հան դի պում է նոր և ան ծա նոթ 
մշա կույ թի: Մի կող մից, այն դի տարկ վում է որ պես բա ցա սա կան երև ույթ, 
քա նի որ անս պա սե լի է և կա րող է բե րել սե փա կան մշա կույ թի բա ցա սա
կան գնա հատ ման, իսկ, մյուս կող մից, դրա կան դեր կա րող է խա ղալ այն 
իմաս տով, որ նախ նա կան դիս կոմ ֆոր տը բե րում է նոր ար ժեք նե րի և վար
քի մո դել նե րի ըն դուն մա նը, վեր ջին հաշ վով, ինք նա զար գաց ման և մշա
կու թա յին աճի աղ բյուր է ծա ռա յում:

Ել նե լով սրա նից` Ջ. Բեր րին առա ջար կել է մշա կու թա յին շո կի փո
խա րեն կի րա ռել «ակուլ տու րա ցի ա յի սթրես»4 հաս կա ցու թյու նը: Նրա 
կար ծի քով, շոկ բա ռը ասո ցաց վում է մի այն բա ցա սա կան փոր ձի հետ, իսկ 
միջմ շա կու թա յին կոն տակ տի ար դյուն քում հնա րա վոր է նաև դրա կան 
փորձ` պրոբ լեմ ե րի գնա հա տում և դրանց հաղ թա հա րում:5

Բեր րին 1990ական թվա կան նե րին առա ջար կում է մի նոր կոն ցեպ
ցիա: Նա ցույց է տվել ակուլ տու րա ցի ա յի բար դու թյունն ու կոնֆ լիկ տայ
նու թյու նը. մար դիկ չեն կա րող հեշ տու թյամբ հար մար վել այլ մի ջա վայ րի: 
Նա ակուլ տու րա ցի ան հա մա րում է մշա կու թա յին և հո գե բա նա կան գոր
ծըն թաց նե րի փո խազ դե ցու թյան ար դյունք: Ըստ նրա` ակուլ տու րա ցի ան 
հիմ վում է եր կու մի ա չափ գոր ծող գոր ծոն նե րի վրա, որոնք էլ սահ մա նում 
են չորս հիմ ա կան ստրա տե գի ա ներ: Այդ գոր ծոն ներն են`

 ■ Մշա կույ թի պահ պա նու մը. ի՞նչ աս տի ճա նով է ըն դուն վում մշա
կու թա յին ինք նու թյու նը պահ պա նե լու կա րև ո րու թյու նը:

 ■ Միջմ շա կու թա յին շփում ե րում մաս նակ ցու թյու նը. ի՞նչ աս տի ճա
նով պետք է մտնել այլ մշա կույ թի կամ մալ սե փա կա նի մեջ:

3 Հե տա զո տու թյունն իրա կա նաց վել է քա նա կա կան և որա կա կան մե թո դա բա նու
թյամբ` 184 քա նա կա կան հար ցում և 36 խո րին հար ցազ րույց ներ սի րի ա հայ ըն տա
նիք նե րի շրջա նում` Երև ա նում և մար զե րում` 2014 թ.: Առա ջին մե թո դի դեպ քում սե
ռա տա րի քա յին կազ մի ներ կա յա ցուց չու թյունն ապա հո վե լու հա մար ըն տա նի քից 
պա տա հա կա նո րեն ընտր վել է մեկ հո գի` ըստ վեր ջին ծննդյան օր վա սկզբուն քի, 
իսկ խո րին հար ցազ րույց ներն անց կաց վել են ըստ սե ռի, տա րի քի և զբաղ վա ծու
թյան չա փա նիշ նե րի:

4 Ակուլ տու րա ցիա հաս կա ցու թյան դա սա կան սահ մա նու մը տվել են մշա կու թա յին 
մար դա բան ներ Ռ. Ռեդ ֆիլ դը, Ռ. Լին տո նը, Մ. Հերս կո վի ցը, ըստ որոնց` այն երև ան 
է գա լիս այն ժա մա նակ, երբ տար բեր մշա կույթ նե րին պատ կա նող խմբե րի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը տև ա կա նո րեն ան մի ջա կան շփման մեջ են, որի ար դյուն քում մեկ կամ 
եր կու խմբե րի մշա կու թա յին մո դել նե րում տե ղի են ու նե նում փո փո խու թյուն ներ:

5 Berry J.W., Immigration, Acculturation and Adaptation. Ontario, 1996, p. 34.
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Կախ ված պա տաս խան նե րի հա մադ րու թյու նից` նա սահ մա նել է 
չորս ստրա տե գի ա ներ, որոնք նա ան վա նել է ակուլ տու րա ցի ա յի ստրա տե
գի ա ներ.

1. Ասի մի լյա ցիա, երբ խում բը և նրա ան դամ ե րը կորց նում են սե
փա կան մշա կույ թը և պահ պա նում են կա պը մյուս մշա կույ թի 
հետ:

2. Սե պա րա ցիա, երբ խում բը և նրա ան դամ ե րը, պահ պա նե լով 
սե փա կան մշա կույ թը, հրա ժար վում են մյուս մշա կույ թի հետ կոն
տակ տից:

3. Մար գի նա լի զա ցիա, երբ խում բը և նրա ան դամ ե րը կորց նում են 
սե փա կան մշա կույ թը, սա կայն սերտ կոն տակտ չեն հաս տա տում 
այլ մշա կույ թի հետ:

4. Ին տեգ րա ցիա, երբ փո խազ դող խմբե րից յու րա քան չյու րը պահ
պա նում է իր մշա կույ թը, սա կայն մի ա ժա մա նակ սերտ կա պեր է 
հաս տա տում մյու սի հետ:

Ել նե լով Բեր րիի տե սու թյու նից` հա ջող ված ադապ տա ցի ան օտար 
մշա կույ թի հետ ասի մի լյա ցիա չէ: Միջմ շա կու թա յին ադապ տա ցի ան նշա
նակում է մուտք նոր մշա կույ թի մեջ, նրա նոր մե րի, ար ժեք նե րի, վար քի 
ձև ե րի աս տի ճա նական յու րա ցում: Ըստ այդմ` ադապ տա ցի ա յի հա ջո ղու
թյու նը են թադ րում է հաս նել սո ցի ա լա կան և հո գե բա նա կան ին տեգ րա ցի
ա յի այլ մշա կույ թի հետ` առանց կորց նե լու սե փա կան հարս տու թյու նը:

Այժմ տես նենք, թե ՀՀում գտնվող սի րի ա հա յե րի շրջա նում միջ
մշա կու թա յին ադապ տա ցի ան ինչ փու լում է գտնվում լեզ վա կան շփում ե
րի առու մով և ինչ նպաս տող ու խան գա րող գոր ծոն ներ կան:

Ստո րև տրված աղյու սակ 1ի տվյալ նե րից երև ում է, որ արևմ տա
հա յե րե նը հիմ ա կան խո սակ ցա կան լե զուն է հա մար վում սի րի ա հա յե րի 
հա մար, սա կայն որո շա կի փո խա կեր պում եր են նկատ վում Հա յաս տան 
գա լուց հե տո. 5.4% ըն տա նիք նե րում ար դեն արև ե լա հա յե րենն է դառ նում 
հիմ ա կան խո սակ ցա կան լե զուն:

Հար ցը հա մադ րե լով ծննդա վայ րի հետ կա պի մեջ` նկա տում ենք, 
որ լեզ վա կան վար քի փո խա կեր պում եր տե ղի են ու նե ցել այն ըն տա նիք
նե րում, որ տեղ ապ րում են հիմ ա կա նում Հա լե պում (3.3%) և փոքր մաս` 
նաև (0.5%) Կա միշ լի ում ծնված սի րի ա հա յեր: Զար մա նա լի չէ, որ արև ե լա
հա յե րեն գոր ծա ծող նե րի մեջ 1.6% կազ մում են այն ըն տա նիք նե րը, որ տեղ 
ապ րում են ՀՀում ծնված ան հատ ներ: Նրանք կա՛մ Հա յաս տա նից Սի րիա 
կնու թյան գնա ցած այն աղ ջիկ ներն են, ով քեր ժա մա նա կի ըն թաց քում 
ադապ տաց վել են լեզ վա կան փո փո խու թյուն նե րին, և ըն դօ րի նա կել ամուս
նու և նրա ըն տա նի քի վար քա յին կա նոն նե րը, կա՛մ վեր ջին երեք տա րի նե
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րին Հա յաս տա նում ձև ա վոր ված նոր ամուս նա կան զույ գերն են, որոնց հա
մար արևմ տա հա յե րենն է դառ նում երկ րորդ խո սակ ցա կան լե զուն:

Աղյու սակ 1.  
Սի րի ա հա յե րի հիմ ա կան խո սակ ցա կան լե զուն Սի րի ա յում և ՀՀում (%)

Հիմ ա կան խո սակ-
ցա կան լե զուն

Արևմ տա-
հայերեն

Արև ե լա-
հայերեն Արա բե րեն Անգ լե րեն

1. Ըն տա նի քում` 
ՀՀում 90.3 5.4 4.3 0

2. Ըն տա նի քում` 
Սի րի ա յում 95.7 0 4.3 0

3. Ըն կեր նե րի հետ` 
ՀՀում 92.4 5.4 2.2 0

4. Ըն կեր նե րի հետ` 
Սի րի ա յում 92.4 0 7.6 0

5. Գոր ծըն կեր նե րի 
հետ` ՀՀում 46 54 0 0

6. Գոր ծըն կեր նե րի 
հետ` Սի րի ա յում 45.2 0 51.6 3.2

4.3% կազ մում են այն արա բա խոս ըն տա նիք նե րը, որոնց հա մար 
հայ րե նի քում ապ րե լու հան գա ման քը ոչ մի կերպ չի անդ րա դառ նում մշա
կու թա յին վար քի փո խա կեր պում ե րի վրա: Ընդ որում, նրանք հիմ ա կա
նում եկել են Դա մաս կո սից, Կա միշ լի ից (փոքր մաս կազ մում են նաև Հա լե
պից եկած ըն տա նիք նե րը):

Ըն կեր նե րի հետ շփման դեպ քում նկատ վում է հե տաքր քիր օրի նա
չա փու թյուն. հարց ման են թարկ ված սի րի ա հա յե րի հա մար Սի րի ա յի ըն կե
րա կան շրջա պա տը կար ծես թե ան փո փոխ տե ղա փոխ վել է Հա յաս տան, և 
շփում երն այդ մի ջա վայ րում ըն թա նում են առա վե լա պես իրենց հա մար 
հա րա զատ դար ձած լեզ վի` արևմ տա հա յե րե նի օգ նու թյամբ:

«Հա րա զատ նե րիս, մտե րիմ ե րիս հետ էլ արևմ տա հա յե րեն եմ խո
սում, որով հե տև մի քիչ ծի ծա ղե լի կլի նի, եթե իրենց հետ արև ե լա
հա յե րեն խո սեմ, որով հե տև բո լո րը չեն, որ լավ տի րա պե տում են 
լեզ վին, նույ նիսկ կան մար դիկ, որ լավ չեն հաս կա նում: Դրա հա
մար էլ մենք մեր շրջա նա կի մեջ արևմ տա հա յե րե նով ենք շփվում»:

62 տա րե կան կին, ք. Երև ան

Սա կայն հա յաս տա նյան մի ջա վայ րում մոտ երեք տա րի նե րի ապ
րած կյան քը նրանց նոր ըն կեր ներ է տվել, իսկ վեր ջին ներս էլ իրենց ու
րույն դերն են ու նե ցել սի րի ա հա յե րի լեզ վա կան ադապ տա ցի ա յի հար ցում` 
ոչ մի այն սո վո րեց նե լով արև ե լա հա յե րե նը, այլ նաև պատ ճառ դառ նա լով` 
հիմ ա կա նում շփվե լու այդ լեզ վով:
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Լե զուն որ պես սի րի ա հա յե րի մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի կա րև որ բա ղադ րիչ

Հա յաս տա նում ըն կեր նե րի հետ արա բե րեն շփվող 2.2 % սի րի ա հա
յե րի թի վը բո լո րո վին էլ պա տա հա կան չէ` չմո ռա նա լով արա բա խոս այն 
ըն տա նիք նե րին, որոնց մա սին նշե ցինք վե րև ում: Սա կայն այս առու մով 
կա րև որ ենք հա մա րում մի դի տար կում, որն ու ղեկ ցում էր ամ բողջ դաշ տա
յին հե տա զո տու թյան ըն թաց քում. երբ հայ րե նի քում դու մի պահ քեզ օտար 
ես զգում, երբ` որ պես հե տա զո տող, մաս նակ ցում ես սի րի ա հայ հա մայն քի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մեծ հա վաք նե րին, մի ջո ցա ռում ե րին, որոն ցում ամե
նուր լսում ես քեզ հա մար խորթ մի լե զու` արա բե րեն, որով շփվում են քո 
հայ րե նա կից նե րը հայ րե նի քում: Խո րին հար ցազ րույց նե րի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում ևս դուրս է բեր վել այդ երև ույ թը` թեև ոչ հա մա տա րած, սա
կայն ար մա տա ցած:

«Արա բե րեն էլ շատշատ լավ գի տենք. այն օգ տա գոր ծում ենք` որ
պես գաղտ նի լե զու»:

55 տա րե կան կին, ք. Երև ան
«Քիչ մը, երբ որ տեղ կէր թանք, չենք ու զէ ըսած ներս ար տա հայ տիլ, 
արա բե րէն կը խո սինք»:

71 տա րե կան տղա մարդ, ք. Երև ան
 Հա յաս տա նում գոր ծըն կեր նե րի հետ շփման ժա մա նակ ար դեն 

արև ե լա հա յե րենն է դառ նում գե րա կա (54%), քան զի շա տե րը ջա նում են 
հաս կա նա լի լի նել դի մա ցի նին: Նրանց կե սից ավե լին (29%) այն սի րի ա հա
յերն են, ում գոր ծա տուն հա յաս տան ցի է: Գե րակ շիռ մա սը` 48%, արա կան 
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են` պայ մա նա վոր ված նաև այն հան գա ման քով, 
որ, ընդ հան րա պես, Հա յաս տա նում աշ խա տող սի րի ա հա յե րի 78%ը տղա
մար դիկ են, և մի այն 22%ն են կա նայք: Աղյու սակ 1ից նկա տե լի է, որ Սի
րի ա յում հա յե րի մեծ մա սը` մոտ 52%, գոր ծըն կեր նե րի հետ շփվել է արա բե
րեն լեզ վով, մի փոքր զանգ ված` նաև անգ լե րե նով: Չնա յած Սի րի ա յում 
աշ խա տող նե րի սե ռա յին կազմ այլ տեսք ու նի` 69% արա կան, 31% իգա
կան հա րա բե րակ ցու թյամբ, սա կայն աշ խա տա կից նե րի հետ անգ լե րեն 
գոր ծա ծող նե րը (3.2%) մի այն 26  –35 տա րե կան սի րի ա հայ կա նայք են: Բա
ցի անգ լե րե նից, Սի րի ա յից ներ գաղ թած հա յե րը արևմ տա հա յե րե նին զու
գա հեռ տի րա պե տում են նաև այլ լե զու նե րի6` տար բեր մա կար դակ նե րով, 
որն ամ փոփ ված է ստո րև տրված աղյու սա կում:

Մի ջին և ավե լի բարձր մա կար դա կով անգ լե րե նին տի րա պե տում է 
հարց մա նը մաս նակ ցած սի րի ա հա յե րի 75%ը: Հար ցը հա մադ րե լով սե ռա
յին կազ մի հետ, պարզ վում է, որ չտի րա պե տող նե րի մեջ կա նայք երեք ան
գամ ավե լի շատ են տղա մարդ կան ցից, իսկ տա րի քա յին չա փա նի շի հետ 

6 Մի ջին և ավե լի բարձր մա կար դա կով ֆրան սե րե նին տի րա պե տում են հարց ված
նե րի մոտ 10%, իս պա նե րե նին և գեր մա նե րե նին` ըն դա մե նը 2%:
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կա պի մեջ ստաց վում է, որ նրանք հիմ ա կա նում ու նեն 46ից բարձր տա
րիք:

Աղյու սակ 2.  
Լե զու նե րի իմա ցու թյան մա կար դա կը սի րի ա հա յե րի շրջա նում (%)

Լե զու նե րի իմա ցու-
թյան մա կար դակ

Արևմ տա-
հա յե րեն

Անգ լե-
րեն

Արա բե-
րեն

Թուր-
քե րեն

Ռու սե-
րեն

Քրդե-
րեն

1. Չեն տի րա պե տում 0 8.7 1.1 26.1 85.9 90.2

2. Վատ 2.2 16.3 3.3 13.0 10.8 2.2

3. Մի ջին 10.8 43.5 7.6 16.3 0 6.5

4. Լավ 43.5 21.7 43.5 25.0 1.1 1.1

5. Գե րա զանց 43.5 9.8 44.5 19.6 2.2 0

Շատ ցածր մա կար դակ է նկատ վում ռու սե րեն և քրդե րեն լե զու նե րի 
իմա ցու թյան առու մով, սա կայն հա մե մա տու թյան մեջ քրդե րե նին մի ջին և 
ավե լի բարձր մա կար դա կով տի րա պե տող նե րի թիվ ավե լի մեծ է, քան 
ռու սե րե նին (տար բե րու թյու նը կազ մում է 4.3%):

Այլ պատ կեր է գրանց վել թուր քե րեն լեզ վի առու մով, քան զի սի րի ա
հա յե րի կե սից ավե լին` 61%, մի ջին և ավե լի բարձր մա կար դա կով տի րա
պե տում է թուր քե րե նին: Սե ռա տա րի քա յին առու մով նշա նա կա լի օրի նա
չա փու թյուն չի նկատ վում: Այս տեղ մի այն ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն 
ցու ցա նի շը, ըստ որի` 18  –25 տա րե կան երի տա սարդ նե րից ավե լի շատ են 
չտի րա պե տող նե րը, քան տի րա պե տող նե րը: Նույ նը չի կա րե լի ասել Սի րի
ա յում նրանց հիմ ա կան բնա կու թյան վայ րի առու մով. Հա յաս տան ժա մա
նած դա մաս կո սա հա յե րի (նրանց ընդ հա նուր թի վը 5.4% է) 4.4%ը, իսկ Քե
սա բից, Կա միշ լի ից, Ռաք քա յից, Դեր Զո րից եկած բո լոր սի րի ա հա յե րը 
թուր քե րեն չգի տեն:

Չնա յած արևմ տա հա յե րե նը մայ րե նի լե զու է հա մար վում սի րի ա հա
յե րի հա մար, և դպրոց նե րում ու սուց ման լե զուն տա րի ներ շա րու նակ նաև 
դա է եղել (Սի րի ա յի հայ կա կան դպրոց նե րի մա սին ավե լի ման րա մասն 
կտրվի ներ քև ում), սա կայն նրանց մեջ կան այն պի սիք, ով քեր վատ են տի
րա պե տում լեզ վին: Նրանք այս դեպ քում ևս դա մաս կո սա հա յերն են, ով
քեր Հա յաս տան են եկել 2012  –2013 թթ.: Կա րե լի է հան գել այն հե տև ու թյան, 
որ մայ րա քա ղաք Դա մաս կո սում հա յերն ավե լի շատ ապ րել են ոչ թե հա
մայն քա յին, այլ քա ղա քա յին կյան քով, ինչն էլ հե ռու է պա հել նրանց ար
մատ նե րին ավե լի մոտ գտնվե լու և մշա կույ թը պահ պա նե լու, այս դեպ քում, 
գո նե նախ նի նե րի լե զուն պահ պա նե լու սուրբ գոր ծից: Իսկ, ընդ հա նուր 
առ մամբ, ինչ պես տես նում ենք աղյու սակ 2ի տվյալ նե րից, արևմ տա հա յե
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րե նի լավ և գե րա զանց իմա ցու թյու նը նույն մա կար դա կի վրա է գտնվում 
(43.5% և 43.5%), և գրե թե հա վա սար է արա բե րեն լավ և գե րա զանց տի րա
պե տե լու ցու ցա նի շին (43.5% և 44.5%):

Սի րի ա յում գոր ծող հայ կա կան դպրոց նե րի (ամե նօ րյա և կի րակ նօ
րյա) թի վը մին չև 2002 թ. անց նում էր 30ից7: Ամե նա հին դպրոց նե րի` Ազ գա
յին Հայ կա զյան վար ժա րան և Հայ Ավե տա րա նա կան Նա հա տա կաց մի ա
ցյալ վար ժա րան, հիմ ադ րու մը վե րա բե րում է 1850ական թվա կան նե րին:

Մին չև 1950  –1960ական թթ. Սի րի ա յի հայ կա կան դպրոց ներն 
ազատ էին իրենց գոր ծու նե ու թյան մեջ, չկա յին որո շա կի սահ մա նա փա
կում եր հա յա գի տա կան առար կա նե րի` հա յոց լեզ վի, հայ գրա կա նու թյան, 
հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան և կրո նի ու սուց ման հար ցում: Ավե լին, բո լոր 
հայ կա կան դպրոց նե րի տար րա կան դա սա րան նե րում (նա խակր թա րան
ներ) բո լոր առար կա նե րի ու սու ցու մը տար վում էր հա յե րե նով` նե րա ռյալ 
արա բե րե նը և թվա բա նու թյու նը:

Սա կայն, հատ կա պես 1963 թ. բա ա սա կան նե րի իշ խա նու թյան գա
լուց հե տո, ար գելք ներ և սահ մա նա փա կում եր մտցվե ցին նաև կրթու թյան 
ոլոր տում, որոնք ուղ ղա կի ո րեն ազ դե ցին ազ գա յին փոք րա մաս նու
թյուններին պատ կա նող դպրոց նե րի կրթա կան ծրագ րե րի վրա: Վտան գի 
էր են թարկ ված հայ կա կան դպրոց նե րի գո յու թյու նը: 1965 թ. երկ րի արա
բա կա նաց ման քա ղա քա կա նու թյան հա մա տեքս տում կրկին մի շարք սահ
մա նա փա կում եր մտցվե ցին կրթու թյան ոլոր տում: Ար դյուն քում բո լոր 
դպրոց ներն ան ցան պե տու թյան են թա կա յու թյան ներ քո` արա բե րեն ան
վա նում ե րով8: 1967 թ. սեպ տեմ բե րի 9ին հրա պա րակ վեց օրենք, ըստ որի` 
հայ կա կան դպրոց նե րում ար գել վեց հա յա գի տա կան բո լոր առար կա նե րի 
դա սա վան դու մը, բա ցի կրո նից, ար գել վեց տար րա կան դա սա րան նե րում 
հա յե րե նով ու սուց ման կազ մա կեր պու մը, պար տադր վեց 1  –12րդ դա սա
րան նե րի ու սու ցու մը կազ մա կեր պել արա բե րեն9:

Հայ կա կան շատ դպրոց նե րի տնօ րի նու թյուն ներ պար զա պես չցան
կա ցան են թարկ վել վե րոն շյալ սահ մա նա փա կում ե րին և նա խընտ րե ցին 
դպրոց նե րը ժա մա նա կա վո րա պես փա կել: Տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում 
անհ րա ժեշտ էր վա րել ճկուն քա ղա քա կա նու թյուն` իրա վի ճա կից նվա զա
գույն կո րուստ նե րով դուրս գա լու հա մար: Իշ խա նու թյուն նե րի հետ եր կա
րա տև բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում, հնա րա վոր եղավ ձեռք բե րել 
հայ կա կան դպրոց նե րում մայ րե նի լեզ վով ու սուց ման թույլտ վու թյուն: Այս 

7 Հա րու թյու նյան Ն., Լի բա նա նի և Սի րի ա յի հայ կա կան դպրոց նե րը, Երև ան, 2002, 
էջ 205:

8 Նույն տե ղում, էջ 208:
9 Middle East Journal, Chronology, Syrian Arab Republic, 22 (1), Winter, 1968:
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Գա յա նե Հա կո բյան

ան գամ կրթու թյան բո վան դա կու թյան մեջ այն ընդգրկ վեց որ պես ծի սա
կան լե զու, այ սինքն` լե զու, որով կա տար վում են կրո նա կան ծի սա կա տա
րու թյուն նե րը, աղոթք ներն ու եր գե րը: Ծի սա կան լեզ վի ու սուց մա նը տրա
մադր վեց 4 ժամ, ևս 2 ժամ` կրո նի հա մար: Սա առ կա իրա վի ճա կում 
բա վա կան առաջ խա ղա ցում էր10: Կար ճա տև դա դա րից հե տո հայ կա կան 
փակ ված դպրոց նե րը ևս վե րա բաց վել են, եղած հնա րա վո րու թյուն նե րի 
սահ ման նե րում իրա կա նաց նե լով իրենց կրթա դաս տի ա րակ չա կան և մշա
կու թա յին գոր ծու նե ու թյու նը:

Ինչ պես ցույց տվե ցին հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը (աղյու սակ 
1), արևմ տա հա յե րե նը հա յե րի կող մից լայ նո րեն կի րառ վել է արա բա կան 
աշ խար հում և այժմ էլ շա րու նակ վում է Հա յաս տա նում: Նույն աղյու սա կից 
տե սա նե լի էր նաև, որ արև ե լա հա յե րե նը ընդ հան րա պես չի գոր ծած վել Սի
րի ա յում` ո՛չ ըն տա նի քում, ո՛չ ըն կեր նե րի, ո՛չ էլ, առա վել ևս, գոր ծըն կեր նե րի 
հետ շփման ժա մա նակ, սա կայն այժմ ՀՀում նրանք բախ վում են լե զուն 
հաս կա նա լու և խո սե լու խնդրի հետ: Ստո րև տրված աղյու սա կի տվյալ նե
րից տես նենք, թե արև ե լա հա յե րեն լեզ վի իմա ցու թյան ինչ մա կար դակ է 
առ կա սի րի ա հա յե րի շրջա նում Հա յաս տան գա լուց հե տո:

Աղյու սակ 3.  
Արև ե լա հա յե րե նին տի րա պե տե լու մա կար դա կը սի րի ա հա յե րի շրջա նում (%)

Տի րա պե տե լու 
մա կար դա կը

Ինչ չա փով կա րող են արև ե լա հա յե րե նին տի րա պե տել

Կար դալ Գրել Խո սել Հաս կա նալ

1. Չեն կա րող 7.6 37 7.6 0
2. Վատ 17.4 15.2 30.4 9.8
3. Մի ջին 28.3 22.8 41.3 44.6
4. Լավ 22.8 17.4 15.2 30.4
5. Գե րա զանց 23.9 7.6 5.4 15.2

Աղյու սակ 3ի տվյալ նե րից նկա տե լի է, որ սի րի ա հա յե րի շրջա նում 
արև ե լա հա յե րե նին տի րա պե տե լու տար բեր մա կար դակ ներ են առ կա: 
Արև ե լա հա յե րեն կար դա լու մի ջին ցու ցա նի շը 3.4 է (1  –5 բա լա նոց սանդ ղա
կի պա րա գա յում), այ սինքն` մի ջի նից բարձր մա կար դակ է նկատ վում այս 
առու մով: Սրան ցից մոտ 24% սի րի ա հա յեր կար դա լու իրենց մա կար դա կը 
գնա հա տել են գե րա զանց, որի մեջ կե սը կազ մում են 26  –45 տա րի քա յին 
խմբի և մեծ մա սը (24%ի մեջ 17.4%ը)` իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 
Այս ցու ցա նի շի մեջ ևս մեծ մաս (24%ի մեջ 18.5%ը) կազ մում են 2012 թ. ՀՀ 
տե ղա փոխ ված սի րի ա հա յե րը:

10 Հա րու թյու նյան Ն., նշվ. աշխ., էջ 213:
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Այլ պատ կեր է նկատ վում արև ե լա հա յե րեն գրե լու առու մով, քան զի 
մի ջին ցու ցա նի շը (2.4) վկա յում է կա րո ղու թյան մի ջի նից ցածր մա կար դա
կի մա սին. ստաց վում է, որ սի րի ա հա յե րի կե սից ավե լին` մոտ 52%, կամ 
ընդ հան րա պես չեն տի րա պե տում կամ վատ են տի րա պե տում արև ե լա հա
յե րեն գրե լու կա րո ղու թյա նը, որի մեջ մեծ զանգ ված (41.3%) կազ մում են 
միջ նա կարգ և թե րի միջ նա կարգ կրթու թյուն ու նե ցող նե րը:

Շատ սի րի ա հա յեր ոչ մի այն չեն կա րո ղա նում գրել արև ե լա հա յե
րեն, այ լև սխալ են հա մա րում ուղ ղագ րու թյու նը, որի ար դյուն քում իրենց 
ինք նու թյան մաս կազ մող ազ գա նուն նե րը կամ անուն նե րը` գրված հա յաս
տա նյան պե տա կան և հա սա րա կա կան կա ռույց նե րի աշ խա տա կից նե րի 
կող մից, աղա վաղ ված են հա մա րում:

«Գրե լու մեջ ինձ հա մար սխալ ուղ ղագ րու թյուն կա, օրի նակ, իմ ազ
գա նունն ու րիշ ձև ով էր գրվում, էս տեղ եկա, ու րիշ ձև ով գրե ցին»:

27 տա րե կան տղա մարդ, ք. Երև ան

 Հարց վող նե րի վկա յու թյամբ` Սի րի ա յի հայ կա կան դպրոց նե րում 
եղել են արև ե լա հա յե րե նի դա սըն թաց ներ, սա կայն սահ մա նա փակ է եղել 
ժա մա քա նա կը, «որ պես զի չշփո թեն, որ պես զի արևմ տա հա յե րե նը չա ղա
վաղ վի»:

Արև ե լա հա յե րեն խո սե լու առու մով մի ջին թվա բա նա կա նի ցու ցա նի
շը մի քիչ բարձ րա նում է` անց նե լով մի ջին մա կար դա կից` 2.8: Եթե հար ցը 
դի տար կենք նրանց ՀՀ տե ղա փոխ վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ, 
կտես նենք, որ վատ տի րա պե տող նե րի մոտ կե սը (30%ի մեջ 14%ը ) 2014 թ. 
Հա յաս տան տե ղա փոխ ված սի րի ա հա յերն են:

Խո րին հար ցազ րույց նե րի վեր լու ծու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, 
որ շատ սի րի ա հա յե րի խան գա րում է.

 ■ Արև ե լա հա յե րե նում և արևմ տա հա յե րե նում գոր ծած վող հնչյուն
նե րի տար բե րու թյու նը` բպփ, ձծց, գկք, դտթ, որի ար դյուն
քում առօ րյա խո սակ ցա կան բա ռերն ստա նում են այլ հնչո ղու
թյուն` դուռթուռ, կա պիկգա բիկ, և օտար հա մար վում Հա յաս
տա նի հա յե րի հա մար` սահ մա նա փա կե լով սի րի ա հա յե րի շփում
նե րը նրանց հետ:

«Որ մի տեղ գնում ենք գնու մի, շվա րած մե զի կը նա յին, թե ինչ կը
խո սին սրանք: Ըդոր հա մար ես շատ չեմ կա րող շփվիլ, մինչ կա րո
ղա նամ հաս կը նալ կամ հաս կաց նիլ» :

39 տա րե կան տղա մարդ, ք. Աբո վյան
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 ■  Բա ռե րի տար բե րու թյու նը, որը մտած է սի րի ա հա յե րի լեզ վամ
տա ծո ղության մեջ, և ժա մա նակ է պա հան ջում Հա յաս տա նում 
գոր ծած վող բա ռապա շա րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար` 
աճա պա րելշտա պել, ստեպ ղինգա զար, սմբուկբադ րի ջան, 
վայր կյանրո պե, երկ վայր կյանվայր կյան, պա հա րանծրար (նա
մա կի) և այլն:

Սա կայն կան նաև այն պի սի մար դիկ, ում հա մար արևմ տա հա յե րե
նը մշա կու թա յին ինք նու թյան կա րև որ բա ղադ րիչ նե րից է, և դրա պահ պա
նու մը` սկզբուն քա յին հարց:

«Ես լավ գի տեմ արև ե լա հա յե րեն, որով հե տև յոթ տա րի այս տեղ եմ 
սո վո րել: Բայց կը նա խընտ րիմ ինձ պես խո սիլ, որով հե տև ադի գա 
իմ տա տիկ նե րուս լե զուն է, որ իրենք բե րին Թուր քի ա յեն, և իմ մայ
րը ինձ էդ պես է մե ծաց րել: Չեմ ու զէ ես էս տե ղի պես խո սիլ»:

55 տա րե կան կին, ք. Երև ան
Մինչ դեռ, շատ երի տա սարդ ներ աշ խա տում են երև ան ցի նե րի հետ 

արև ե լա հա յե րեն խո սել:
«Ճիշտն ասած, ես սի րում եմ ձեր լե զուն: Ես փոր ձում եմ եր կու սով 
էլ խո սել: Սո վո րում եմ: Որ մի 2  –3 տա րի մամ, հաս տատ լավ կա
րող եմ խո սել»:

22 տա րե կան կին, ք. Երև ան
Մի ջին և ավե լի բարձր մա կար դա կով արև ե լա հա յե րեն հաս կա նում 

են սի րի ա հա յե րի գե րակ շիռ մա սը` 90%ը (մի ջին ցու ցա նի շը 3.5 է): Վատ տի
րա պե տող նե րը մե ծա մա սամբ (10%ի մեջ 9%ը) միջ նա կարգ և ցածր կրթու
թյուն ու նե ցող սի րի ա հա յերն են, և կե սից ավե լին Հա յաս տան են տե ղա
փոխ վել 2014 թ.: Թե պետ քա նա կա կան ցու ցա նի շը ու րա խաց նող է, սա կայն 
որա կա կան բնու թագ րում երն այլ բան են ասում: Խո րին հար ցազ րույց նե րի 
վեր լու ծու թյան ար դյուն քում բա ցա հայտ վել է այն կա րև որ պատ ճա ռը, որը 
ան հանգս տաց նում է գրե թե բո լոր սի րի ա հա յե րին. հա յաս տա նյան բա ռա
պա շա րի ան բա ժան մաս կազ մող ռու սե րեն բա ռե րը խորթ են հա յի ինք նու
թյա նը: «Արև ե լա հա յե րե նը հաս կը նա լու հա մար դժվա րու թյուն ներ ու նինք, 
քա նի որ դրա մեջ կես բա ռե րը ռու սե րեն են: Հա յե րեն խո սե ցե՛ք մեզ հետ, 
մենք հայ ենք, կա րող ենք հաս կը նալ», պա հան ջում է դե ռևս 2012 թ. ըն տա
նի քով Հա յաս տան տե ղա փոխ ված 58 ամյա սի րի ա հայ տի կի նը:

«Իմ աղ ջիկն ինձ հարց նում է` մա մա, ի՞նչ է նշա նա կում «про сто», 
«ко неч но»: Ես իրեն բա ցատ րե ցի, որ ես ադոնք գի տեմ, բայց չեմ 
ու զեր էդ պես խո սիմ»:

55 տա րե կան կին, ք. Երև ան
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Լե զուն որ պես սի րի ա հա յե րի մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի կա րև որ բա ղադ րիչ

Սա կայն քիչ չեն այն սի րի ա հա յե րը, ով քեր բա վա կան լավ են հաս
կա նում արև ե լա հա յե րե նը, նույ նիսկ ռու սե րե նը: Պատ ճառ նե րը շատ տար
բեր են` դպրո ցա կան տա րի նե րից արև ե լա հա յե րեն գրա կա նու թյան ըն
թեր ցա նու թյուն, հայ կա կան հե ռուս տա ա լիք նե րի կա նո նա վոր դի տում 
դե ռևս Սի րի ա յում բնա կու թյան տա րի նե րին, ՀՀի բու հե րում բարձ րա գույն 
կրթու թյուն ստա նա լու փաստ, նաև եր կա րա տև շփում եր հա յաս տան ցի 
ըն կեր նե րի և գոր ծըն կեր նե րի հետ, որը վկա յում է ադապ տա ցի ա յի որո շա
կի մա կար դա կի մա սին այս առու մով:

«Հաս կա նում եմ լրիվ այդ ռու սե րեն բա ռե րը, որ հա սա րա կա կան 
լեզ վի մեջ ընդ հան րա ցած են, լրիվ սո վո րել ենք»:

32 տա րե կան տղա մարդ, ք. Երև ան
«Երբ նոր ըն դուն ված էի գոր ծի, կոնֆ լիկտ ներ էին լի նում, ասում 
էին` արև ե լա հա յե րեն խո սա, ես էլ ասում էի` հա յե րեն խո սա, ես 
«պրոբ լեմ» չու նիմ, կհաս կը նամ: Նա խա դա սու թյան մեջ երեք բառ 
ռու սե րեն, հինգ բառ հա յե րեն էին օգ տա գոր ծում: Ես էլ ասում էի` 
հա յե րե՛նը, ու այդ ըն թաց քում մի քիչ ես ռու սե րեն սո վո րե ցի, մի քիչ 
իրանք սկսան հա յե րեն ավե լի շատ օգ տա գոր ծել»:

41 տա րե կան տղա մարդ, գ. Առինջ
Այս պի սով, ընդ հան րաց նե լով վեր բալ հա ղոր դակ ցու թյանն առնչ

վող հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը, կա րող ենք խո սել որոշ չա փով հա
ջող ված մշա կու թա յին ադապ տա ցի ա յի մա սին, երբ Հա յաս տա նում բնակ
վող սի րի ա հա յե րը, պահ պա նե լով իրենց լեզ վա յին առանձ նա հատ կու
թյուն նե րը` նախ նի նե րից ժա ռան գած մշա կու թա յին հարս տու թյու նը, մի ա
ժա մա նակ ըն դու նում և հաս կա նում են իրենց ըն դու նող հա սա րա կու թյան 
մշա կույ թի կա րև որ տարր հան դի սա ցող արև ե լա հա յե րեն լե զուն: Այս 
առու մով, ին տեգ րա ցի ա յին նպաս տող գոր ծոն նե րը բազ մա թիվ են, որոն
ցից յու րա քան չյուրն իր ու րույն դերն է կա տա րում.

 ■ Արև ե լա հա յե րեն գրա կա նու թյուն ըն թեր ցե լը,
 ■ Հայ կա կան հե ռուս տա տե սու թյա նը կա նո նա վոր հե տև ե լը դե ռևս 

Սի րի ա յում ապ րե լու տա րի նե րին,
 ■ Սի րի ա հա յե րի` նախ կի նում ու նե ցած գործ նա կան և բա րե կա մա

կան կա պե րը ՀՀում,
 ■ Նոր ձև ա վոր ված աշ խա տան քա յին շփում ե րը Հա յաս տա նում,
 ■ Սի րի ա հա յե րի ամուս նու թյուն նե րը հա յաս տան ցի հա յե րի հետ,
 ■ Նոր հաս տատ ված ըն կե րա կան, բա րե կա մա կան հա րա բե րու

թյուն նե րը:
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Սա կայն, հատ կա պես ավագ սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շրջա նում 
մշա կու թա յին ժա ռան գու թյու նը` արևմ տա հա յե րեն լե զուն, պահ պա նե լու 
ձգտում առաջ նա յին է ցան կա ցած տե սա կի ադապ տա ցի ա յի գա ղա փա րի 
նկատ մամբ: Պա տա հա կան չէ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան այն դրսև ո րու
մը, որն առ կա է նրանց մեջ` հայ կա կան լեզ վամ տա ծո ղու թյան և բա ռա պա
շա րի մեջ մտած ռու սե րեն բա ռե րի հան դի պե լիս: Սի րի ա հա յե րի (հատ կա
պես դա մաս կո սա հա յու թյան) շրջա նում ևս, չնա յած քիչ տա րած ված, 
սա կայն ար մա տա ցած երև ույթ է հա մար վում արա բե րե նի կի րա ռու թյու նը, 
որի պատ ճառն արա բա կան աշ խար հում ոչ հայ կա կան հա մայն քա յին 
կյան քով ապ րելն է:

ЯЗЫК КАК ВА ЖНЫЙ КОМ ПО НЕНТ КУЛЬ ТУР НОЙ АДАП ТА ЦИИ  
СИ РИЙС КИХ АР МЯН (ЭТ НО СО ЦИ О ЛО ГИ ЧЕС КОЕ ИС СЛЕ ДО ВА НИЕ)

Га яне Ако пян
Ре зю ме
Для си рийс ких ар мян прис по соб ле ние к раз лич ным со ци аль нокуль тур
ным ас пек там жиз ни в Ар ме нии свя за но со мно жест вом проб лем, од на ко 
в кон тек сте куль тур ной адап та ции пер во сте пен ное зна ча ние име ет проб
ле ма язы ка. Пред став лен ные в статье ре зуль та ты эт но со ци о ло ги чес ко го 
ис сле до ван ия вскры ва ют язы ко вые осо бен но сти си рийс ких ар мян и сви
де тельст ву ют об их оп ре де лен ной ус пеш ной ин тег ра ции, ког да ар мянс кие 
им миг ран ты из Си рии, сох ра няя в РА куль тур ное нас ле дие сво их пред ков, 
при ни ма ют, по ни ма ют и пы та ют ся ис поль зо вать во сточ но ар мянс кий язык.
Клю че вые сло ва: эт но со ци о ло ги чес кое ис сле до ва ние, си рийс кие ар мя не, 
куль тур ная адап тац ия, ин тег рац ия, за падн оар мянс кий язык, во сточ но ар
мянс кий язык.

LANGUAGE AS AN IMPORTANT COMPONENT FOR SYRIAN ARMENIANS 
CULTURAL ADAPTATION (AN ETHNO-SOCIOLOGICAL SURVEY)

Gayane Hakobyan
Summary
Syrian Armenians have a lot of difficulties adapting to Armenian socialcul
tural life, but the most important difficulty for adaptation is a language one. 
The ethnosociological investigations, which are presented in the article, show 
linguistic particularities among Syrian Armenians and submit some successful 
integration processes: when immigrated Syrian Armenians save their inherited 
cultural wealth from ancestors, simultaneously accept, understand, and try to 
use Eastern Armenian language.
Keywords: ethnosociological research, Syrian Armenians, cultural adaptation, 
integration, Western Armenian language, Eastern Armenian language.
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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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