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ՓՈ ՂԻ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԸ  
ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԾԻ ՍԱ ԿԱՆ ՆՇԱ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Ար մի նե Զոհ րա բյան*

Փո ղի տե սակ նե րը միշտ կի րառ վել են ծե սի, մո գու թյան, խա ղե րի մեջ` որ
պես հարս տու թյան գա ղա փա րը կրող: Ծո վա խե ցին և վե գը, որ պես փո
ղի վաղ տե սակ ներ, ծի սահ մա յա կան նույն գոր ծա ռույթ նե րով են օժտ ված: 
Դրանք հա ճախ են օգ տա գործ վել վի ճակ գցե լու մեջ, որոնց ժա մա նա կի 
ըն թաց քում փո խա րի նեց մե տա ղադ րա մը:

Առևտ րի հո վա նա վոր պտղա բե րու թյան և ճա կա տագ րի աստ վա ծու հի նե
րի նշանն էր վեցթև ա նի աստ ղը`մա հի կի մեջ, որը խորհր դան շում էր Վե
նե րա մո լո րա կը: Լուս նի խորհր դա նիշ ար ծա թը նույ նաց վել է ոս կո րի հետ, 
որից պատ րաստ վող զա ռի նա խա տի պը վեց կողմ ու նե ցող վեգն է: Հա յե
րի մոտ վե գով խա ղը կոչ վում էր կո ռա, որը էշ է նշա նա կում: Հին Մի ջա
գետ քում առևտ րա կան նա վի վրա եղել է գրաստ` բեռ նե րը ափ հա նե լու 
հա մար: Անգ լե րեն deck բա ռը նշա նա կում է նա վի տախ տա կա մած և խա
ղա կա պուկ: Տու զը ռու սե րե նում և մե կա նոցն է, և մեծ նա վի մեջ մեկ թի
ա վա րով նա վա կը, որը «փո խա րի նել է» էշին: Խա ղա քարտ ջո կե րըծաղ
րա ծուն, ավա նա կի ականջ նե րով, նույ նա նում է առևտ րի, գու շա կու թյան 
աստ վա ծու թյուն Հեր մե սի հետ, որին Հա յոց դի ցա րա նում հա մա պա տաս
խա նում է Տի րը:

Բա նա լի բա ռեր. փող, առև տուր, ծես, գու շա կու թյուն, ծո վա խե ցի, վեգ, 
Հեր մես/Տիր, վի ճա կա հա նու թյուն, պտղա բե րու թյուն, ճա կա տա գիր:

Շնոր հիվ հնա գի տա կան և ազ գագ րա կան հա րուստ նյու թի, այ սօր 
կա րե լի է ավե լի խորն ու սում ա սի րել Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում նա
խադ րա մա կան շրջա նի փո ղի տե սակ նե րը և դրանց գոր ծա ռույթ նե րը վա
ղա գույն ծե սե րում, որոնց բազ մա թիվ դրսև ո րում ե րը պահ պան վել են 
ավան դա կան մշա կույ թում:

Ծե սի յու րա քան չյուր բա ղադ րիչ են թադ րում է պտղա բե րու թյուն, 
բազ մա ցում, առա տու թյուն, հարս տու թյուն: Փո ղի տա րա տե սակ ձև ե րը 
միշտ ծե սի կա րև ո րա գույն մասն են կազ մել` խորհր դան շե լով հարս տու
թյուն` լայն իմաս տով: Դրա մի հայտն վե լուց հե տո դրանք հա ճախ փո խա

* Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նի էքս կուր սի ոն աշ խա տանք նե րի բաժ նի 
վա րիչ, դրա մա գի տու թյան բաժ նի գի տաշ խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի 
թեկ նա ծու:
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Փո ղի տե սակ նե րը և դրանց ծի սա կան նշա նա կու թյու նը

րին վել կամ լրաց վել են մե տա ղադ րա մով: Ապ րանքդրամ ե րի տար բեր 
ձև ե րը. ու նե նա լով հմա յա կան նշա նա կու թյուն, կի րառ վում են նաև մո գու
թյան, գու շա կու թյուն նե րի մեջ:

Փո ղի տար բեր ձև ե րը օգ տա գործ վել են և այ սօր էլ կի րառ վում են թե 
ման կա կան, թե ազար տա յին խա ղե րի մեջ: Խա ղը մար դու կյան քում հան
դես է եկել շատ վաղ շրջա նում` դառ նա լով ծե սի յու րա տե սակ դրսև ո րում: 
Ման կա կան խա ղի հիմ քում, հա ճախ, մե ծա հա սա կին ըն դօ րի նա կելն է, 
նրան նման վե լը, երբ այն ըն թա նում է ազար տա յին խա ղի կա նոն նե րով, 
որոն ցում օգ տա գործ վում է ման րադ րամ կամ դրան հա մար ժեք ապ րան
քադ րամ: Ավան դա կան տար բեր խա ղեր ու ղեկց վում են նաև վի ճակ գցե
լով, որը առևտ րի սա կարկ ման նմա նա կում է: Ազար տա յին խաղն ին քը 
առևտ րա կան գոր ծո ղու թյուն է հի շեց նում, որի իմաս տը փո ղի կամ նյու թա
կան այլ ար ժե քի «ներդր ման» դի մաց լրա ցու ցիչ շա հույթ ստա նալն է, որ
տեղ սա կար կու մը պար տա դիր է: Խա ղե րում օգ տա գործ վող բազ մա թիվ 
եզ րույթ ներ հի շեց նում են առք ու վա ճառք` աճուրդ, բա զար, բանկ (=խա
ղա տուն), սա ռե ցում (հաշ վի, խա ղա գու մա րի) և այլն1: Պա տա հա կան չէ, որ 
խա ղում օգ տա գործ վող մի ջոց նե րը (թղթա քարտ, զառ), ինչ պես փո ղի տե
սակ նե րը, կի րառ վում են գու շա կու թյուն նե րի մեջ:

Օ. Ֆրեյ դեն բեր գը դրա մի ծա գու մը կա պում է տո տե մի պատ կե րով 
առար կա նե րի հետ, որոնք մաս նատ վում և բա ժան վում էին: «Տո տեմ
առար կան մաս նատ վում էր, տե ղի էր ու նե նում մաս նա բաժ նի բաշ խում, 
իսկ դրա ան դամ ե րը այդ եղա նա կով հա վերժ կապ վում էին ան քակ տե լի 
կա պե րով...: Հենց այդ երև ույթն է ըն կած պայ մա նագ րի և փո խա նակ ման 
ծագ ման հիմ քում…: Տո տեմառար կա յի նշա նա կու թյու նը որ պես դրա մի 
նա խա տիպ, օրի նա չափ է, որի մա սե րը առան ձին դեպ քե րում ծա ռա յում 
էին որ պես տո տե մա կան ազ գակ ցու թյան նշան, իսկ այլ դեպ քում` որ պես 
փող: Այդ պի սի նշան նե րի փո խա նա կու թյան հիմ քում ըն կած էր օտա րի, 
թշնա մու վե րած վե լը բա րե կա մի»2:

Օտա րը տա նում էր իր տո տեմապ րան քը եր կու ցե ղե րի սահ մա նի 
մոտ և փո խա նա կում, եթե մյուս կող մը հա մա ձայն էր պայ ման նե րին: Տո
տե մի մաս նա տու մը պար տա դիր էր, որ պես զի ցե ղի սրբա զան նշանապ
րան քի մի կտո րը, այ սինքն տո տե մի հո վա նա վոր ու ժը փո խա նակ ման ժա
մա նակ մա ցե ղի ներ սում: Նման օրի նակ կա րե լի է հա մա րել ան տիկ 
դամ բա րան նե րում դրամ ե րի հայտ նա բե րու մը, որի մի հատ վա ծը կտրած 

1 Эн цик ло пе дия игр, ред. Г. Теп лиц кий. М., 1992, с. 15.
2 Фрей ден берг О. М., Вве де ние в те о рию ан тич но го фольк ло ра: Миф и ли те ра ту ра 

древ но сти. М., 1978, с. 66.
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Ար մի նե Զոհ րա բյան

է: Մա հա ցած ազ գա կա նի հետ դրվող հմա յա կան նշա նա կու թյամբ դրա մի 
մի մա սը պա հե լը ըն տա նի քի և նախ նու մի ջև հա վեր ժա կան կապ էր հաս
տա տում:

Դրա մի հիմ ա կան առանձ նա հատ կու թյու նը որո շա կի սակ րալ նշա
նով կնի քի դրոշմ է ձու լակ տո րի վրա, որի սրբա զան պատ կե րի մի ջո ցով 
դրամառար կան նույ նաց վում էր տո տե մի հետ: «Տո տե մը միշտ երկ կողմ է, 
նա և կլա նի առաջ նորդն է, և ամ բողջ մարդ կա յին ցե ղը, և բնու թյունն է 
(մակ րո կոս մոս), և մար դը (միկ րո կոս մոս), և երեսն է (դրա մի դի մե րես) և 
հա կա ռակ կող մը (դար ձե րես)»3: Երկ կողմ դրոշ մը սրբա զան տո տեմփո ղի 
վրա դառ նում է պար տա դիր, որով հե տև առև տու րը նա խա տե սում է եր կու 
կողմ, եր կու հա կա ռակ գոր ծո ղու թյուն` առ և տուր:

Օ. Ֆրեյ դեն բեր գը առևտ րի ակունք նե րում տես նում է թշնա մա կան 
գոր ծո ղու թյուն, որին ու ղեկ ցում էր ձեռ նա մար տը4: Այդ պայ քա րի վե րապ
րու կը պահ պան վել է տո նա վա ճառ նե րի ժա մա նակ կազ մա կերպ վող տար
բեր ձև ե րի մե նա մարտմրցույթ նե րում: Առևտ րա կան գոր ծար քի ժա մա նակ 
հա մա ձայ նու թյան գա լուց հե տո մի մյանց ձեռք սեղ մե լը նույն պես ար ձա
գանքն է այդ ձեռ նա մար տի: Հա յե րեն բար բա ռա յին «թխի (խփի) գա» ար
տա հայ տու թյու նը, որն ու ղեկց վում է մի մյանց ձեռք սեղ մու մով փո խա դարձ 
հա մա ձայ նու թյուն ժա մա նակ, նույն պայ քա րի իմաստն է կրում (խփի), 
որից հե տո մի այն հնա րա վոր կլի նի ձեռք բե րու մը (գա):

Օտա րը ձեռ նա մար տում հաղ թե լուց հե տո դառ նում է հյուրառևտ
րա կան` օժտ ված ան ձեռնմ ե լի ու թյամբ: Ապ րան քա փո խա նա կու թյան մի
ջո ցով օտա րի վե րած վե լը հյու րի պահ պան վել է դա տարկ ձե ռով հյուր 
չգնա լու սո վո րույ թի մեջ, որին հա ջոր դե լու է տան տի րոջ հյու րա սի րու թյու
նը (ապ րանք նե րի փո խա նա կում սե ղա նի շուրջ): Առևտ րա կանօտա րի վե
րած վե լը ան ձեռնմ ե լի ան ձի իր ար տա հայ տու թյունն է գտել «հյուրն աստ
ծունն է» ար տա հայ տու թյան մեջ: Հե տաքր քիր սո վո րույթ է նաև հյու րի 
ձեռ քը շե մին չսեղ մե լու սո վո րույ թը, որը հա մար վում է վատ նշան, կռիվ, 
վեճ, քա նի որ դուռն այն սահ մանն է, որ տեղ ձեռք սեղ մու մը առևտ րի 
սկզբնա վոր ման փու լում ձեռ նա մար տի, թշնա մու թյան գա ղա փարն էր 
կրում:

Հնում կի նը ապ րան քի ամե նա տա րած ված տե սակ նե րից է եղել: 
Ինչ պես նշում է Խ. Սա մուե լյա նը «Ամուս նու թյու նը նախ նա կան ժա մա նակ
նե րում կա տար վում էր կամ առև անգ մամբ և կամ գնմամբ»5: Հայ կա կան 

3 Фрей ден берг О. М., նշվ. աշխ., էջ 68:
4 Նույն տե ղում, էջ 66:
5 Սա մուե լե ան Խ., Հայ սո վո րու թա կան իրա ւուն քը, Հին Հա յոց իրա վուն քը և նրա 
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ավան դույ թում կնոջը որ պես «ապ րանք» ձեռք բե րե լու մեջ պայ քա րի ար
ձա գանքն է, երբ հար սին ու զող նե րը գյուղ էին մտնում զին ված և նրան 
տա նե լու ժա մա նակ հրա ցան էին կրա կում, որն առ այ սօր պահ պան վել է 
Հյու սի սա յին Կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի մեջ: Հա յոց ավան դա կան հար սա
նե կան ծե սի ժա մա նակ հարս նա ցուի եղ բոր կող մից` զեն քով փե սա ցուի 
առաջ դու ռը (շե մը, սահ մա նը) փա կե լը և, մի այն գու մար ստա նա լուց հե տո, 
ներս թող նե լը նույն պես առք ու վա ճառ քի գոր ծո ղու թյան վե րապ րուկ է:

Ըստ Հե րո դո տո սի` Իլ լի րի ա յում, տա րին մեկ ան գամ, յու րա քան չյուր 
գյու ղում հա վա քում էին ամուս նա կան տա րի քի հա սած կույ սե րին, նրանց 
շուրջ կանգ նում էին տղա մար դիկ, իսկ մու նե տի կը, ամեն մե կին առան ձին 
կանգ նեց նե լով, վա ճա ռում է նախ ամե նա գե ղե ցի կին, և դրա դի մաց ոս կի 
ստա նա լով, անց նում հա ջոր դին: Եթե երաշ խա վո րո ղը հաս տա տեր, որ 
գնո ղը ամուս նա նում է կնոջ հետ, ապա նոր մի այն դրա նից հե տո նրան 
տա նում էին տուն6: Երաշ խա վո րը, այս տեղ նույ նա նում է կնքա հոր/քա վո
րի հետ, որը հար սա նյաց ծե սում ամե նա կա րև որ գոր ծող անձն է: Պսա
կադ րու թյան եկե ղե ցա կան խորհր դում կնքա հոր պար տա դիր առ կա յու
թյու նը են թադ րում է հո գև որ պա տա խա նատ վու թյան ստանձ նում զույ գի 
ապա գա յի հա մար:

Փո ղի ամե նա վաղ տե սակն ըն դուն ված է հա մա րել ծո վա խե ցին, որը 
հան դես է եկել դե ռևս նա խա ար տադ րա կան շրջա նում: Նե ո լի թի և էնե ո լի
թի շրջա նում անա սու նը դառ նում է փո ղի` որ պես գնի մասշ տա բի ամե նա
տա րած ված ձևը, սա կայն հաշ վար կա յին նշա նա կու թյամբ որ պես ապ րան
քադ րա մի տե սակ շա րու նա կել են օգ տա գոր ծել ծո վա խե ցին, ոս կո րը, 
ու լուն քա շա րը: Պա տա հա կան չէ, որ ամե նա վաղ շրջա նից գու շա կու թյան 
հա մար օգ տա գործ վել են ծո վա խե ցի նե րը և կեն դա նու մարմ ի տար բեր 
մա սե րը (վե գը, ատա մը, ներ քին օր գան նե րը, բուր դը և այլն): Հու նաս տա
նում ծո վա խե ցի նե րով ոչ մի այն գու շա կու թյուն ներ էին անում, այ լև օգ տա
գոր ծում խա ղի մեջ: Խա ղա ցող նե րից մե կը Unio տե սա կի խե ցին, որը մի 
կող մից սև էր, մյուս կող մից սպի տակ (նկ. 1), վեր էր շպրտում` գո ռա լով 
«գի շեր թե ցե րեկ»: Նա ում ընկ նում էր սպի տակ կող մը` հե տապն դողն էր, 
իսկ նա ով բռնում էր սև կող մով` դառ նում էր էշը, որին հե տապն դո ղը հեծ
նում էր7: Մեզ մոտ տա րած ված էր բա կա յին խա ղի մի տե սակ, որը կոչ վում 
էր «էշմի լի ցա»: Խա ղա ցող նե րից վի ճա կա հա նու թյամբ էշ և մի լի ցա են 

հե տա զօ տու թե ան մե թո դը. Առև անգ մամբ ու գնմամբ ամուս նու թիւն  ու սում ա սի
րու թե ան փորձ, Թիֆ լիս, 1911, էջ 38:

6 Հե րո դո տոս, Պատ մու թյուն ինը գրքից, Երև ան, 1986, I –196:
7 БекдеФукь е ра Л., Древ ние иг ры. Ки ев, 1890, с. 109.
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Ար մի նե Զոհ րա բյան

ընտ րում: Մի լի ցան խա ղա ցող նե րին թույլ չպետք է տա մտնել շրջան և 
նստել էշի վրա: Եթե մի լի ցան կա րո ղա նում է ոտ քով խփել նրան ցից մե կի 
կո ճին, վեր ջինս դառ նում է էշ, էշը` մի լի ցա, իսկ մի լի ցան ազատ վում է 
«բռնո ղի պաշ տո նից» և խա ղում դրսից:

Այն, որ ծո վա խե ցին և վե գը, որ պես հա մար ժեք փո ղի տե սակ ներ, 
ծի սահ մա յա կան և կի րա ռա կան նույն գոր ծա ռույթ նե րով են օժտ ված եղել, 
երև ում է Եղեգ նա ձո րի թան գա րա նում պահ վող ավան դա կան օրո րո ցի 
օրի նա կով, որից կախ ված վե գե րը և խե ցի նե րը չար խա փան հմա յիլ ներ են 
(նկ 2): Պետք է են թադ րել, որ կեն դա նի նե րի ըն տե լաց ման շրջա նում, որ
պես հաշ վար կա յին մի ա վոր սկսեց օգ տա գործ վել կեն դա նու այն ոս կո րը, 
որն իր ար տա քին խորհր դան շա կան տես քով հի շեց նում էր ծո վա խե ցին8: 
Վեգն` իր գո գա վոր (վե րև) և փո սի կա վոր (ներ քև) կող մե րով, դար ձավ երկ
կողմ տո տեմ ընդ հան րաց նող մի խորհր դա նիշ և, ձեռք բե րե լով փո ղի 
գոր ծա ռույթ, մի ա ժա մա նակ, սկսեց կի րառ վել ծե սե րում, գու շա կու թյուն նե
րում, խա ղե րում: Հենց վե գը դար ձավ ոս կո րից պատ րաստ վող խո րա նար
դա ձև զա ռի նա խա տի պը (նկ. 3):

Վե գի պատ կե րու մը Աթեն քի առա ջին թո ղար կում ե րի` դիդ րախ
մա նե րի (Ք.ա. 6րդ դ. կե սեր) վրա վկա յում է, որ հատ կա պես այդ ոս կո րը 
փո ղի գոր ծա ռույթ է ու նե ցել և, պատ կեր վե լով միշտ ու ռու ցիկ կող մով, նշա
նա կել է հա ջո ղու թյուն առևտ րում (նկ. 4): Վե գի գոր ծա ռու թա յին բազ մա
զա նու թյունն ար տա ցոլ վել է բազ մա թիվ լե զու նե րում` դրա տար բեր իմաս
տա յին նշա նա կու թյան մեջ: Անգ լե րեն dice –վեգ/զառ բա ռի հիմ քը` dieն է, 
որն ու նի մի քա նի իմաստ` 1. դրա մի կնիք, 2. մահ, իսկ dibs բա ռը թարգ
ման վում է` 1. զա ռով խաղ, 2. ֆիշ կա, 3. փող: Ռու սե րեն ба бки բա ռը նշա
նա կում է 1. կին/տատ, 2. փող, 3. վեգ, 4. զառ: Արա բե րեն qa’abaն նույն պես 
տար բեր իմաստ ու նի 1. զառ, 2. վեգ, 3. խո րա նարդ, 4. գար շա պար, 5. Քա
ա բա սրբա վայ րը, 6. կա նա ցի կուրծք, 7. կու սու թյուն9:

Հր. Աճա ռյա նը տա լիս է վե գի հե տև յալ ստու գա բա նու թյու նը`
1. Վեճ, կռիվ, 2. Վեգ, կոճ10: Այս ստու գա բա նու թյու նը կա րե լի է կա

պել առևտ րի ծագ ման շրջա նում թշնա մու թյան, պայ քա րի հետ, որ տեղ ոս
կո րը հան դես է եկել թե որ պես վի ճակ գցե լու մի ջոց, թե փող: Հր. Աճա ռյա
նը վեց կողմ ու նե ցող վե գի ստու գա բա նու թյան մեջ բե րում է նաև 
Ա. Գա րա գա շյա նի կար ծի քը, որ այս բառն է ըն կած վեց թվի հիմ քում:

8 Holmgren R. Money on the Hoof: The astragalus bonereligion, gaming and primitive 
money, www.isvroma.it/public/pecus/holmgren.pdf., 15.04.2015.

9 Ба ра нов Х. К., Ара бскорус ский сло варь. М., 1984, с. 691.
10 Աճա ռյան Հ., Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հ. IV, Երև ան, 1979, էջ 335:
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Փո ղի տե սակ նե րը և դրանց ծի սա կան նշա նա կու թյու նը

Հույ նե րը վե գը ան վա նում են աստ րա գալ, որը, մեր կար ծի քով, 
կազմ ված է աստ րա` աստղ և գալ` կաթ նա գույն (սպի տակ) բա ռե րից: 
Վեգն, իր վեց կող մե րով, հան դի սա ցել է պտղա բե րու թյան աստ վա ծու հի
նե րի նշան նե րից մե կը` վեց թև ա նի աստ ղը` կի սա լուս նի հետ խորհր դան
շել է Վե նե րա մո լո րա կը: Այդ աստ վա ծու հի նե րը կոչ վում էին «Առա վո տյան 
աստղ», «Ծո վա յին աստղ» և հան դես էին գա լիս որ պես ծո վա յին նե րի, 
առևտ րա կան նե րի հո վա նա վոր11: Ղ. Ալի շա նը գրում է. «Պար սիկք այլ աս
տե ղաց և լուս նոյ պա հա պան նույնք ու րիշ արև ե լե այց ոմանց հետ Նա հիտ 
ան վա նեն զԱ րու սյակ զպայ ծառ աստղն և Յույնք իրենց (Անահ տայ) Ար տե
մե այ ճա կա տը դնէ ին զմա հիկ Լուս նի…»12: Վե նե րա մո լո րա կը խորհր դան
շող աստղ/մա հիկ հո րին վածքն է ըն կած նաև հմա յա կան պահ պա նակ 
դաղդ ղան նե րի հիմ քում, որոնք, հիմ ա կա նում, կի սա լուս նա ձև են` կենտ
րո նում վեց թև ա նի աստ ղով և կի րառ վել են խո շոր եղ ջե րա վոր անա սու նը, 
գո մը չա րից պաշտ պա նե լու հա մար (նկ. 5)13:

Փո ղի հիմ ա կան մե տաղ է հա մար վել ար ծա թը, որը խորհր դան շել է 
լու սի նը և նույ նաց վել ոս կո րի հետ: Եգիպ տո սի Ռա կամ Բա բե լո նի Մար
դուկ արև ա յին աստ վա ծու թյուն նե րի ոս կոր նե րը ար ծա թից են, որոնք 
ծնվում են ջրա յին տա րեր քից14: Ար ծա թի, փո ղի` գան ձի տես քով թաքց նե լը 
բազ մաց ման խոր հուրդ է ու նե ցել և նույ նաց վել է տոհ մի ան դա մի ոս կոր նե
րը թա ղե լու կամ սեր մը ցա նե լու հետ: Եվ րո պա յի ժո ղո վուրդ նե րի մեջ գան
ձը հա վերժ թա ղե լու սո վո րույթ է եղել` ցե ղակ ցի կող մից հան դեր ձյալ աշ
խար հում օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով15: Աֆ րի կյան ցե ղե րի մեջ ցե ղի 
ան դամ ե րը ծի սա կան անո թի մեջ նե տում են փո ղի տե սակ հա մար վող կա
ու րի ծո վա խե ցի ներ: Ցե ղի առաջ նոր դի հա տուկ արա րո ղու թյու նից հե տո 
կա ու րի նե րը թաղ վում են, որից հե տո այդ տե ղը դառ նում է սրբա զան և տա
բուա վոր վում է: Նման պատ կե րա ցում ե րի հետ է կապ վում «հանգս տու
թյուն ոս կոր նե րին» ար տա հայ տու թյու նը, որն աս վում է ննջե ցյա լի հա մար:

Փո ղի կա պը կին աստ վա ծու թյուն նե րի հետ դրսև որ վել է mone
taդրամ բա ռի ծագ ման մեջ` Հռո մի աստ վա ծու հի Յու նո նա յի Մո նե տա 
(Նա խազ գու շաց նող, Խորհր դա տու) մակ դիրանու նից: Ասո րա կան պայ

11 До ни ни А., Лю ди, идо лы и бо ги. М., 1966, с. 105.
12 Ալի շան Ղ., Հին հա ւատք կամ հե թա նո սա կան կրօնք Հա յոց, Վե նե տիկ, 1910, էջ 

297:
13 Իս րա յե լյան Ա., XVIII –XX դդ. հայ կա կան հմա յա կան պահ պա նակ նե րը, Երև ան, 

2012, էջ 113 –127:
14 Ми фы на ро дов ми ра, гл. ред. То ка рев С. А., т. 2. М., 1988, с. 147.
15 Гу ре вич А. Я., Бо гатст во и да ре ние у скан ди на вов в ран нем сред не ве ковье. – Сред

ние ве ка, N31. М., 1968, с. 191.
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Ար մի նե Զոհ րա բյան

մա նագ րե րում ար ծա թի կշի ռը նշվում էր «Իշ տա րի գլուխ նե րով», որը կա
րող էր նաև փո ղի ստան դարտ մի ա վոր լի նել16: Ռուս նե րի մեջ ба бки է կոչ
վում վե գա խա ղը, որը ժա մա նա կի ըն թաց քում փո փո խու թյան է են թարկ վել` 
վե գը փո խա րին վե լով ման րադ րա մով:

Փո ղի տար բեր ձև ե րը կի րառ վում են նաև վի ճա կա հա նու թյան մեջ: 
Հր. Աճա ռյա նը Վի ճակ բա ռը հիմ քում տես նում է հնդեվ րո պա կան wešu
կշի ռը17: Ըստ Օ. Ֆրեյ դեն բեր գի, «ապ րան քա փո խա նա կու թյան վա ղա գույն 
ըն կա լու մը, որը նշա նա կում էր երկն քի փո խա կեր պու մը ստոր գետ նյա աշ
խար հով, առա ջաց րեց կշեռ քը և վի ճա կա հա նու թյու նը»18: Առևտ րի հա ջո
ղու թյու նը կապ վում էր մայր հո ղը խորհր դան շող ներ քևի աշ խար հին. որ
քան ապ րան քը ծանր ու թանկ էր, այն քան կշեռ քի այդ նժա րը իջ նում էր` 
մո տե նա լով առա տու թյուն և բազ մա ցում պար գև ող հո ղին:

Քա ղաք նե րի հո վա նա վոր` ճա կա տագ րի աստ վա ծու հի նե րը տնօ րի
նում էին նաև առև տու րը: Ճա կա տագ րի աստ վա ծու հի Տյու խեն, որը պարս
պա ձև թա գով էր պատ կեր վում, հա ճախ է հան դի պում, հատ կա պես, 
առևտ րի կենտ րոն ներ հան դի սա ցող Փյու նի կի ա յի և Սի րի ա յի հել լե նիս
տա կան քա ղաք նե րի դրամ ե րի վրա: Այդ աստ վա ծու հուն դրամ ե րի վրա 
պատ կե րեց նաև Հա յոց Տիգ րան Բ ար քան, իր թա գա վո րու թյա նը մի աց նե
լով մի ջերկ րա ծո վյան մի շարք վա ճա ռա շահ կենտ րոն ներ, մաս նա վո րա
պես Ան տի ո քը: Հռո մի ճա կա տագ րի, ու նեց ված քի աստ վա ծու թյուն Ֆոր
տու նա յի անու նը ծա գում է լա տի նե րեն fortis` ամ րոց բա ռից: Պա րիս պը 
քա ղա քի` որ պես առևտ րի կենտ րո նի կա րև որ բաղ կա ցու ցիչ իր դրսև ո
րում է գտել ճա կա տագ րի աստ վա ծու հի և «քա ղա քա մայր» Տյու խեի 
պարս պա ձև թա գը: Նշենք, որ վե գով հայ կա կան խա ղե րից մե կը կոչ վում է 
«ամ րո ցա խաղ», իսկ «բեր դա խաղ» կոչ վող մար տա կան խա ղե րում առաջ
նոր դողն ու հրա ման ներ տվող երե խա յին մայր էին ան վա նում19: Դա կա
րող է կապ վել Մեծ մայր կոչ վող Անա հիտ աստ վա ծու հու հետ, որը մի ա ժա
մա նակ Ար տա շա տի հո վա նա վորն է եղել:

Վե գով խա ղում առ կա է շրջա նը, որը նույ նա նում է շու կա յի հրա պա
րա կի հետ (ագո րահրա պա րակ, շրջան): Շու կա յի խորհր դան շա կան հիմ
քը նույն ծի սա կան պտույ տի գա ղա փարն է, որն ար տա հայտ վում է առևտ
րի բուն էու թյան` շրջա նա ռու թյան մեջ (ապ րան քաշր ջա նա ռու թյուն, 
դրա մաշր ջա նա ռու թյուն): Հռո մի շու կա յի հրա պա րակ Forumի ար մատն է 

16 Einzig P., Primitive Money. London, 1949, p. 215.
17 Աճա ռյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 340:
18 Фрей ден берг О. М., նշվ. աշխ., էջ 70:
19 Բդո յան Վ., Հայ ժո ղովր դա կան խա ղեր, հ. II, Երև ան, 1980, էջ 150:
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Փո ղի տե սակ նե րը և դրանց ծի սա կան նշա նա կու թյու նը

foris` դուռ, դար պաս20: Յա նու սի պատ կե րու մը հռո մե ա կան առա ջին հա
տած դրամ ե րի` ասե րի վրա պայ մա նա վոր ված էր նրա` Հռո մի դար պաս
նե րի պահ պա նո ղի գոր ծա ռույ թով: Սե ղա նը, որ պես «դար պաս», սահ ման 
այս և հան դեր ձյալ աշ խար հի մի ջև, առևտ րի խորհր դա նի շե րից մեկն է, 
որը բա ժա նում է գնոր դին առևտ րա կանօտա րից:

Վե գա խա ղում ամե նա բարձր շա հու մը կոչ վում էր Աֆ րո դի տե/Վե
նե րա (աստ վա ծու հի/մո լո րակ), իսկ ամե նա ցած րը` շուն: Շու նը կապ վել է 
հան դեր ձյալ աշ խար հի հետ, վե գով գու շա կու թյուն նե րում նշա նա կե լով 
մահ, իսկ խա ղում` կո րուստ: Ռու սե րե նում տուզ խա ղա քար տի բա ռի մաստ
նե րի մեջ Վ. Դա լը բե րում է նաև суч ка (էգ շուն) բա ռը21:

Հռո մե ա ցի նե րը վե գով, զա ռով խա ղը ան վա նում էին talus, որը նշա
նա կում է 1. կոճ, 2. նե տում: Այն մոտ է հա յե րեն բար բա ռա յին թա լել (գցել, 
տա պա լել) ձև ին, որը կապ վում է առևտ րի վաղ փու լում ձեռ նա մար տով 
պայ քա րի հետ, որում հաղ թո ղը իրա վունք էր ստա նում թե լադ րելու իր հա
մար շա հա վետ պայ ման ներ: Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում այն ձեռք է 
բե րել խա բե ու թյան իմաստ, որի մի ջո ցով նյու թա կան վաս հասց նե լը ան
վա նում են «գցել»: Հնում ար գել վում էր իր ցե ղակ ցի հետ առև տու րը, քա նի 
որ այն նե րա ռում էր ոչ մի այն թշնա մու թյուն, այ լև են թադ րում էր խա բե ու
թյուն: Դա կա րև որ պատ ճառ նե րից մեկն է, թե ին չու ներ քին առև տու րը 
մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ հան դես է եկել շատ ավե լի ուշ, քան փողը:

Հր. Աճա ռյա նի մոտ հան դի պում ենք թա լաս բա ռը, որը ստու գա
բան վում է «մա քի, որոջ, այծ, և են այ սո քիկ իգա կան»22: Վաս պու րա կա նի 
կնոջ տա րա զի մա սը կաղ մող գոգ նո ցի վրա կա րում էին չար խա փան նշա
նա կու թյամբ կա ու րի ծո վա խե ցի ներ (Cypraea moneta) և կո ճակ ներ (նկ. 6), 
որոնք կոչ վում էին օրո ճիկ: Այն որո ջի բար բա ռա յին ձևն է և նշա նա կում է 
մին չև մի տա րե կան գառ նուկ: Օրո ճիկկո ճակ նե րը սա դա ֆից են, այ սինքն 
առնչ վում են ծո վա խե ցու հետ, սա կայն կո ճա կի կա պը գառ բա ռի հետ և 
դրա ծա գու մը`կոճ ար մա տից, այն կա պում է նաև ոս կո րի, վե գի հետ: Որոշ 
խա ղե րում (լո տո), դրա մի փո խա րեն, կի րա ռում են ու լունք ներ, կո ճակ ներ` 
պայ մա նա վոր ված դրանց նախ կին հաշ վար կա յին նշա նա կու թյամբ: Արա
բե րե նում zahr բառն ու նի զառ(վեգ) և կո ճակ իմաս տը: Զահր նշա նա կում է 
նաև չար հո գի, իսկ Զահ րաթ բա ռը Վե նե րա մո լո րա կի անունն է, որը շատ 
սերտ կապ ու նի փո ղի հա վա տա լիք նե րի հետ:

20 Дво рец кий И. Х., Ла тинс корус ский сло варь. М., 1986, c. 333 –334.
21 Даль В., Тол ко вый сло варь жи во го ве ли ко рус ско го язы ка, т. IV. СПб., 2001, с. 441.
22 Աճա ռյան Հ., նշվ. աշխ., հ. II, էջ 140:
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Լա տի նե րեն talea նշա նա կում է որ պես դրամ օգ տա գործ վող մե տա
ղյա ձող: Հույ նե րի նա խադ րա մա կան շրջա նում օգ տա գործ վող վեց մե տա
ղյա ձո ղը` օբո լը հա վա սար էր մեկ դրախ մա յի: Այս տեղ դրսև որ վում է կա
պը վեց կողմ ու նե ցող վեգ/զա ռի և 1:6 հա րա բե րակ ցու թյամբ դրախ մա
օբո լի մի ջև: Դրախ մա հու նա րե նից թարգ ման վում է բուռ, ձեռ քի ափ: Ռու
սե րեն տուզ խա ղա քար տը, բա ցի մե կա նո ցից, նշա նա կում է նաև բռունց քով 
հար ված23: Հռո մում վի ճակ գցե լիս դրա մը նե տում էին` ասե լով «գլուխ, թե 
նավ», քա նի որ աս (=մե կա նոց, տուզ) դրա մի վրա Յա նու սի պատ կերն էր, 
իսկ հա կա ռակ կող մում նավ էր (նկ 7): Ձեռ քի դաս տա կը փոս ըն կած ներ սի 
և գո գա վոր դրսի կող մե րով նույ նա նում է վե գի հետ: Ման կա կան խա ղի 
ժա մա նակ վի ճակ գցե լու ձևը, որը կոչ վում է «ցե լա գցել», անց կաց վում է 
ձեռ քը ափը կամ դրա հա կա ռակ կող մը առաջ պար զե լով: Ցե լան, հա վա
նա բար, ծա գում է ցա րա կան ար ծա թե ռուբ լու ժար գո նա յին ան վա նու մից` 
цел ко вый, որի մի կող մում ար ծիվ (ղուշ) է, մյուս կող մում` գիր (նկ. 8): Ռու
սա կան այս դրա մով վի ճակ գցե լու սո վո րույ թը պահ պան վել է մեր հի շո
ղու թյան մեջ, երբ առ այ սօր ցան կա ցած դրամ վի ճակ գցե լով, կրկնում ենք 
«գիրղուշ» ձևը: Չի բա ցառ վում, որ «ցե լա գցե լը» հա մըն կել է նաև հա յե
րեն ցել–ճեղ քել, բա ժա նել բա ռի նշա նա կու թյան հետ, երբ վի ճա կա հա նո
թյամբ յու րա քան չյուրն իր մաս նա բա ժինն էր ստա նում:

Հա յե րի մեջ վե գով խա ղը կոչ վում էր կո ռա` վե գի ու ռու ցիկ կող մին 
տված անու նով: Կո ռան իշա բեռն է, որը ծա գում է աք քա դե րեն գուր` էշ բա
ռից: «Եւ կո չի յեբ րա յեց ւոց, և ասոր ւոց և հա յոց առե ալ: Եւ քոռ ըստ հել լե
նա կա նին կո րոս լսի»24:

Արև ել քում վե գով խա ղի մեջ էշը փո խա րի նում է հու նա կան աստ
րա գա լի շա նը, քա նի որ թե շու նը, թե ավա նա կը կապ վում են ստո րին աշ
խար հի հետ: Հա յե րի մեջ սո վո րույթ է եղել ավա նակ զո հա բե րել պար տա
տի րոջ նախ նու գե րեզ մա նին, հա վա տա լով, որ նախ նին ավա նակ կդառ նա, 
եթե պարտ քը չվճար վի25: Ավա նա կը պատ կեր վել է նաև դրամ ե րի վրա, 
որ պես ծանր քա շի մի ա վո րի` իշա բե ռի նշան (նկ. 9):

Բա բե լո նի յու րա քան չյուր նա վի վրա եղել է մեկ գրաստ, իսկ խո շոր
նե րում մի քա նի սը, որոնք օգ տա գործ վում էին բե ռը ափ իջաց նե լու և ցա
մա քով տե ղա փո խե լու հա մար: Տուզ է կոչ վում մեծ նա վի մեջ մեկ թի ա վա
րով նա վա կը, որն իր նշա նա կու թյամբ հի շեց նում է նա վի ավա նա կը: 
Անգ լե րեն deck բա ռը նշա նա կում է նա վի տախ տա կա մած և խա ղա կա պուկ: 

23 Նույն տե ղում, էջ 247:
24 Բա ռա րան Սուրբ Գրոց, Մոսկ վաԵրև ան, 1992, էջ 529:
25 Ми фы на ро дов ми ра, с. 264.
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Օտար լե զու նե րում մե կա նոց խա ղա քար տի` տու զի ձևն է ասը: Ասը Հռո մի 
դրա մա կան հա մա կար գի հիմ ա կան մի ա վորն էր, որը նշա նա կում էր մեկ 
և ծա գում էր asinus (էշ) բա ռից:

Առևտ րի աստ վա ծու թյուն Հեր մե սը, լի նե լով ճար պիկ և խո րա մանկ, 
հո վա նա վո րում էր նաև խա բե ու թյու նը և գո ղու թյու նը, որոնք մարդ կանց 
գի տակ ցու թյան մեջ ար մա տա ցած են որ պես առևտ րա կա նի հատ կա նիշ
ներ: Զրա դաշ տու թյան մեջ Տի րը խորհր դան շել է Մեր կու րի մո լո րա կը, 
հան դի սա նա լով նաև առևտ րա կան նե րի հո վա նա վո րը26: Տի րը հայ կա կան 
դի ցա րա նում նույ նաց վում է առևտ րի աստ վա ծու թյուն Հեր մե սի հետ, որի 
ծա գու մը Ս. Հա րու թյու նյա նը հա մա րում է փոք րա սի ա կան27: Հե տաքր քիր 
է, որ Տի րի պաշ տա մուն քի կենտ րո նը գտնվում էր Ար տա շա տից դուրս` ճա
նա պար հի վրա, ճիշտ այն պես, ինչ պես Հու նաս տա նում ճա նա պար հա յին 
ու ղե ցույց հեր մա նե րը` Հեր մե սի գլխով կո թող նե րը: Առևտ րի աստ վա ծու
թյան` որ պես նաև ճա նա պարհ նե րի վե րահս կո ղի գոր ծա ռույ թը իր ար տա
ցո լում է գտել տա րո գու շա կու թյան քար տե րում` Հեր մեսճամ փոր դի կեր
պա րում: Տիր/Հեր մե սի գու շա կու թյան գոր ծա ռույ թի հետ են կապ վում 
«թուղթ ու գիր», «գրո ղի ծո ցը գնաս» ար տա հայ տու թյուն նե րը, որոնք 
առնչ վում են մո գու թյան, կա խար դան քի հետ:

Խա ղա կա պու կի մեջ ջո կե րը մարմ ա վո րում է Հեր մես/Մեր կու րի
ին, որի ավա նա կի ականջ նե րով գլխար կը հի շեց նում է նրա կո նա ձև թև ա
վոր գլխար կը (նկ. 10): Այն ծա գել է լա տի նե րեն jokus` կա տակ բա ռից: Հայ
կա զյան բա ռա րա նը կա տա կեր գակ/ծաղ րա ծուին ան վա նում է հեր մես28: 
Վ. Դա լը шут (ծաղ րա ծու)ի հետ կապ ված բե րում է «Не чи стый черт», «Ну 
его к шу ту» ար տա հայ տու թյուն նե րը29, որը նույն իմաստն ու նի, ինչ Տի րի 
հետ կապ վող «Գրո ղի ծո ցը գնա լը»: Սա վեր հա նում է ՏիրՀեր մեսՄեր
կու րի կա պը` որ պես առևտ րի և գու շա կու թյան աստ վա ծու թյուն նե րի, ինչ
պես նաև նրանց խա բե լու, խո րա ման կե լու հատ կա նի շը:

Այս պի սով, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ հա յե րե նում վեգ, վի ճակ, 
վեճ, վեց, վա ճառք բա ռե րը  փո ղի հետ մի ա վոր վում են մեկ իմաս տա գոր
ծա ռու թա յին ընդ հան րու թյան մեջ, որով էլ պայ մա նա վոր ված է փողապ
րանք նե րի ծի սահ մա յա կան նշա նա կու թյու նը և դրանց օգ տա գոր ծու մը 
խա ղի մեջ:

26 Рак И. В., Зор оаст рийс кая ми фо ло гия. СПб.М., 1996, с. 92.
27 Հա րու թյու նյան Ս., Հայ առաս պե լա բա նու թյուն, Բեյ րութ, 2000, էջ 405:
28 Նոր բառ գիրք Հայ կա զե ան լե զուի, հ.1, Երև ան, 1981, էջ 1060:
29 Даль В., նշվ. աշխ, հ. IV, էջ 650.
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1. Unio տեսակի երկփեղկ ծովախեցի` արտաքին կողմը` սև, ներսը սև, որն օգտագործվել է վիճակ 
գցելիս։ 2. Օրորոց` վեգերից և խեցիներից շարանով, 20րդ դ. սկիզբ, Եղեգնաձորի երկրագիտական 
թանգարան։ 3. Վեգից ծագած խորանարդաձև զառ, ոսկոր, Հռոմ, առաջիներրորդ դդ.։ 4. Դրամ 
դիդրախմա` վեգի պատկերով, Աթենք, արծաթ, Ք.ա. 6րդ դ. կեսեր։ 5. Դաղդղան հմայական 
պահպանակ, փայտ, 20րդ դ. սկիզբ, ՀՊԹ։ 6. Կնոջ տարազի գոգնոց` կաուրի ծովախեցիներով և 
սադաֆից կոճակներով, Վասպուրական, 20րդ դ. սկիզբ, ՀՊԹ։ 7. Դրամ աս`Յանուսի և նավի 
պատկերով, Հռոմ, պղինձ, Ք.ա. 3–2րդ դդ.։ 8. Դրամ մեկ ռուբլի` արծվի պատկերով (ղուշ) և 
գրությամբ  (գիր), Ռուսական կայսրություն, արծաթ, 1816 թ.։ 9. Դրամ տետրադրախմա` ավանակի 
պատկերով, Մակեդոնիա, արծաթ, Ք.ա. 5րդ դ.։ 10. Ջոկեր խաղաքարտ։
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ФОР МЫ ДЕ НЕГ И ИХ РИ ТУ АЛЬ НОЕ ЗНА ЧЕ НИЕ

Ар ми не Зог ра б ян
Ре зю ме
Раз ные фор мы де нег всег да ис поль зо ва лись в ри туа лах, ма гии, иг рах как 
но ся щие идею бо гатст ва. Ра ко ви ны и ба бки как фор мы де нег име ют оди на
ко вое ри ту аль нома ги чес кое зна че ние. Их ча сто ис поль зо ва ли во вре мя ки
дан ия жреб ия; со вре ме нем они бы ли за ме не ны мо не та ми. Пок ро ви те лей 
тор гов ли – бо гинь пло до ро дия и судь бы – сим во ли зи ро ва ла пла не та Ве не
ра, ко то рую изоб ра жа ли как ше сти ко неч ную звез ду в по лу ме ся це. Сим
вол лу ны – се реб ро – отож деств ля лось с ко стя ми. Имен но ба бки с шестью 
сто ро на ми яв ля ют ся про то ти пом иг раль ных ко стей. В ар мянс кой тра ди
ции иг ра «ба бки» на зы ва ет ся «ко ра», что оз на ча ет осел. В Древ нем Меж ду
речье на тор го вых су дах об я за тель но был осел, что бы на нем спу стить груз 
на бе рег. На анг лийс ком deck оз на ча ет пал уба и ко ло да, а в рус ском язы ке 
туз – и кар та, и шлюп ка, ко то рая «за ме ня ет» ос ла. В ко ло де джо кер, в кол
па ке с ос ли ны ми уша ми, отож деств ля ет ся с бо жест вом тор гов ли и га да ний 
– Гер ме сом, ко то ро му в ар мянс ком пан те о не со от ветст ву ет Тир.

Клю че вые сло ва: день ги, тор гов ля, ри ту ал, га да ние, ра ко ви на, ба бки, Гер
мес/Тир, жре бий, пло до ро дие, судь ба, иг ра.

THE TYPES OF MONEY AND THEIR RITUAL SIGNIFICANCE

Armine Zohrabyan
Summary
Various types of money have always been used in rituals, magic, and games 
as objects bearing ideas of wealth and plenty. Seashells and knucklebones, as 
forms of primitive money, have a similar ritual and magical significance. They 
were frequently used in divination casting lots, which were eventually replaced 
with coins. The goddesses of fertility and fortune, were the patrons of this trade. 
They symbolized the planet Venus, which is presented as a sixpointed star on 
the crescent. Silver, which was the symbol of the moon, was identified with the 
bones. The knucklebone with six sides became the prototype of the dice. In 
Armenian tradition, the game with knucklebones is called “kora,” which means 
“an ass.” In ancient Mesopotamia, donkeys were a necassary on all the ships 
for offloading the cargo ashore. In English, the word “deck” means both the 
horizontal space of the ship, which is above the water line and a pack of playing 
cards. In Russian Ցցջ is both the ace card and the a singlerow boat on cargo 
ships, which “replaces” the donkey. In a deck of cards, the joker wears a cap 
with donkey’s ears, identified with the god of trade and divination Hermes, 
which in the Armenian pantheon corresponds to Tir.

Keywords: money, currency, trade, ritual, divination, seashell, knucklebone, 
Hermes/Tir, drawing, fertility, destiny.
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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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