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Լի լիա Ավա նե սյան*

Հայ գոր գար վես տը ճա նաչ ված էր ինչ պես Արև ել քում, այն պես էլ Եվ րո
պա յում: Հայ կա կան գոր գե րի նմա նու թյամբ գոր գեր են ար տադր վել մի 
շարք երկր նե րում, այդ թվում Իս պա նի ա յում: 13  –15րդ դա րե րի իս պա նա
կան գոր գե րի նկա րա գի րը նման է Կո նի ա յի և Կա րա չոփ տի պի հայ կա կան 
գոր գե րի նկա րագ րին: Որոշ նմուշ ներ ուղ ղա կի կրկնում են 11  –14րդ դա
րե րի հայ կա կան ման րան կար նե րի առան ձին դրվագ նե րը: Իս պա նա կան 
գոր գե րը գործ վում էին հա տուկ եղա նա կով, որի հա մար ստա ցել են «իս
պա նա կան հան գույ ցով գոր գեր» ան վա նու մը: Աղ բյու րա գի տա կան ու սում
նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 10  –14րդ դա րե րում տե ղի ու նե ցող 
մի ջազ գա յին քա ղա քա կան իրա դար ձու թյուն նե րը և առևտ րատնտե սա
կան զար գա ցում ե րը, որոնց մեջ ակ տիվ ներգ րավ ված էր Հա յաս տա նը, 
նպաս տե ցին քա ղա քա կան և առևտ րա կան կա պեր ստեղ ծե լու Իս պա նի
ա յի հետ: Իս պա նի ա յում գոր գա գոր ծա կան ար հես տը ան կում է ապ րում 
15րդ դ. վեր ջում, երբ տա պալ վում է արա բա կան տի րա պե տու թյու նը: Այ
սօր, Երև ա նում «AVVA» գոր գի ար տադ րու թյու նը Գուր գեն և Գա գիկ Առա
քե լյան նե րի գլխա վո րու թյամբ փոր ձում է վե րար տադ րել միջ նա դա րում 
հայտ նի դար ձած իս պա նա կան գոր գե րը:
Բա նա լի բա ռեր. հայ կա կան գորգ, իս պա նա կան գորգ, հան գույց, գործ
վածք, ապ րանք, ար հեստ, առևտ րա կան ճա նա պարհ, ար հես տա նոց, 
արա բա կան խա լի ֆաթ, վա ճա ռա կան:

Ու սում ա սի րե լով հայ կա կան գոր գե րի տա րած ման աշ խար հագ
րու թյու նը կա րող ենք ասել, որ այն փու լա յին ըն թացք է ու նե ցել: Որոշ երկր
նե րում, օրի նակ, Իս պա նի ա յում, Ռու մի նի ա յում, Լե հաս տա նում, Հուն գա
րի ա յում, Ռու սաս տա նում, որ տեղ Արև ել քից մեծ քա նա կու թյամբ գոր գեր 
էին ներ մու ծում հիմք է դրվում տե ղա կան գոր գե րի ար տադ րու թյա նը: Գոր
գա գոր ծա կան ար հես տի զար գա ցու մը ուղ ղա կի ո րեն կապ վում է տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում առևտ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի աշ խու ժաց
ման և ընդ լայն ման հետ: Այդ գոր ծըն թա ցի մեջ հայ վա ճա ռա կան նե րը ու
նե ցել են գործ նա կան ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն: Առան ձին ու շադ րու թյան 

* Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նի ազ գագ րու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ
խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու:
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են ար ժա նի իս պա նա կան կոչ վող գոր գե րը, որոնք հայտ նի էին միջ նա դա
րում (նկ. 1): Իս պա նա կան գործ վածք նե րը որոշ մաս նա գետ նե րի, օրի նակ 
Պե տեր Տրիմ բա խե րի կար ծի քով, սկսել են գոր ծել դե ռևս, այս պես կոչ ված, 
ռո մա նա կան կամ հռո մե ա կան ժա մա նա կաշր ջա նում1: Իս պա նա կան գոր
գի, որը նաև սի րի ա կան է հա մար վում, 11րդ դ. թվագր վող ամե նա հին 
նմու շի հատ վա ծը պահ վում է Վա լեն սի ա յի de Don Juan ինս տի տու տում: 
Այն կրկնում է Յե րի քո նում գտնվող Khirbat al Mafjarի հռո մե ա կան բաղ նի
քի հա տա կի խճան կա րը2: Իս պա նա կան ան վա նու մով գոր գե րը հյուս վում 
են իրենց հա տուկ եղա նա կով` մեկ հեն քա թե լին ամ րաց վում է սի մետ րիկ 
կամ զույգ հան գու ցա թե լը, դրան հա ջոր դող հեն քա թե լը թողն վում է ազատ, 
որից հե տո նո րից` մեկ հեն քա թե լին կա պում են սի մետ րիկ հան գու ցա թել 
(նկ. 2): Հան գույց կա պե լու այս եղա նա կը կոչ վում է իս պա նա կան3: Բեռ լի
նի, Վա շինգ տո նի, ՆյուՅոր քի, Լոն դո նի թան գա րան նե րում և մաս նա վոր 
հա վա քա ծու նե րում պահ վող իս պա նա կան գոր գե րը հիմ ա կա նում թվագր
վում են 13 –15րդ դա րե րով: Դրանց հո րին վածք նե րի պատ կեր նե րը, ըստ 

1 Տե՛ս Trimbacher P., An Updated History of Ancient Rugs. Planckenstain, 1988, p. 33.
2 Նույն տե ղում: Տե՛ս նաև Gantzhorn V., Orientalicshe Teppiche. Stuttgart, 1998, S. 

59 –62, abb. 74 –75.
3 Տե՛ս Trimbacher P., նշվ. աշխ., էջ 33: Ferrero M. V., Rare Carpets from East and West. 

London, p. 13.

նկ. 1. Իսպանական գորգ, 15րդ դ., 
Նյու Յորք, Արվեստի 
Մետրոպոլիտեն թանգարան։

նկ. 2. Իսպանական  
կամ սիրիական հանգույց։
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Ֆոլք մար Գանտց հոր նի, հիմ ա կա նում խա չի մո տի վով են` Ջոտ տո յի 
1300 թ. «Ֆրան ցիս կա ցի նե րը» որմ ան կա րի գոր գի խա չա ձև մո տի վի նմա
նու թյամբ4: Իս պա նա կան գոր գե րի հո րին ված քը հիմ ա կա նում բաղ կա
ցած է երկ րա չա փա կան պատ կեր ներ ու նե ցող իրար կրկնող դրվագ նե րից: 
Յու րա քան չյուր ուղ ղան կյուն դրվա գում` տե ղադր ված է ու թան կյուն մե դա
լի ոն` կենտ րո նում խա չա պատ կեր նե րով: Ու թա թև խա չե րի կամ խա չա ձև 
դա սա վոր ված ութ տե րև ա ձև նախ շե րի կենտ րո նում տե ղադր ված է խաչ
աստղ զար դա ձևը` հա ճախ ծայ րե րից սկիզբ առ նող կե ռա նախ շե րով: Այս
պի սով, սլա քա ձև ուղ ղու թյամբ պտտվող կեռ խա չի թև ե րը ևս ութն են5:

Ճա ռա գայ թա ձև տե ղադր ված կրկնա կի խա չի պատ կե րը, ու թա
թերթ վար դա կը, խա չա ձև աստղն ու կեռ խա չը հայ կա կան գոր գար վես տի 
ավան դա կան մո տիվ ե րից են: Իս պա նա կան գոր գե րի հո րին վածք ներն ու 
զար դա ձև ե րը նման են Բեռ լի նի, Ստամ բու լի, Ֆի լա դել ֆի ա յի թան գա րան
նե րում պահ վող 12 –15րդ դդ. հայ կա կան գոր գե րին, որոնք պատ կեր վել են 
Հանս Հոլ բայն Կրտսե րի (1497 –1543) կտավ ե րում: Գեր մա նի ա յից ան վա
նի նկար չի անու նով էլ այդ գոր գե րը ան վան վում են Holbein գոր գեր: 
Պ. Տրիմ բա խե րը Հոլ բայ նի կտավ ե րում պատ կեր ված այս գոր գե րը հա
մա րում է Կո նի ա յում (Փոքր Ասիա) և Քա րա չո փում (այ սօր գտնվում է 
Վրաս տա նի տա րած քում) գործ ված հայ կա կան գոր գեր6: Կո նի ա յի բրդյա 
հայ կա կան գոր գե րի հո րին վածք նե րը հան դի պում են իս պա նա կան գոր գե
րում (նկ. 3): Իսկ իս պա նա կան գոր գե րի ուղ ղան կյուն հատ ված նե րի թեք 
կտրված ան կյուն նե րը հար դար ված են կար միրսպի տակ, կա պույտկար
միր, սևսպի տակ փոքր կե տա նախ շե րով, որոնք առանձ նա հա տուկ են 
Քա րա չո փի հայ կա կան գոր գե րին: Իս պա նա կան գոր գե րի հո րին ված քը 
Քա րա չո փի գոր գե րի նման ու նի կա նո նա վոր կա ռուց վածք: Քա րա չո փի 
գոր գե րի վրա առանձ նա նում են կենտ րո նում կամ իրար հե տև ից տե ղադր
ված ուղ ղան կյուն պատ կեր ներ` թեք կտրված ան կյուն նե րով ու կե տա նախ
շե րով, որի մեջ ամ փոփ ված է ու թան կյուն մե դա լի ոն: Հիմ ա կան այս զար
դա ձևի ներ սում կամ դրա նից դուրս` վե րևի ու ներ քևի հատ ված նե րում 
եր բեմ տե ղադր վում են իս պա նա կան գոր գե րի խա չա ձև աստ ղե րի պատ
կեր նե րը: Նշենք, որ իս պա նա կան գոր գե րի գու նա յին նկա րա գի րը նույն
պես մոտ է հայ կա կան գոր գե րի նկա րագ րին, որ տեղ գե րակշ ռում են կար
մի րը, կա պույ տը, կապ տակա նա չը, մեղ րա գույ նը, սպի տա կը:

Եթե իս պա նա կան գոր գե րի հիմ ա դաշ տի հո րին ված քա յին կա
ռուց վածքն ու զար դա ձև ե րը կրկնում են հի շա տակ ված հայ կա կան գոր գե

4 Տե՛ս Gantzhorn V., նշվ. աշխ., 1998, էջ 59 –62, նկ. 100 –101:
5 Նույն տե ղում, էջ 224 –231:
6 Տե՛ս Trimbacher P., նշվ. աշխ., էջ 39:
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րի հո րին ված քա յին կա ռուց ված քն ու զար դա ձև ե րը, ապա շրջա գո տին 
հար դար վում է տե ղա կան ար վես տի ավան դույթ նե րին հա րա զատ պատ
կեր նե րով: Բու սա նախ շե րը` հիմ ա կա նում ար մավ ե րը, կեն դա նի նե րը 
հիմ ո վին տար բեր վում են հայ կա կան գոր գե րի վրա պատ կեր վող ար մա
վե նյակ նե րի, ծա ռե րի, թռչուն նե րի և այլ կեն դա նի նե րի պատ կեր նե րից: 
Գոր գա դաշ տի և շրջա գո տու պատ կեր նե րի մի ջև զգա լի ոճա կան տար բե
րու թյու նը նկա տե լի է: Ին չը նույն պես մեզ իրա վունք է տա լիս մտա ծե լու, որ 
գոր գա դաշ տի պատ կեր նե րի ու գույ նե րի մեջ պահ պա նել են Իս պա նի ա
յում հայ կա կան ծա գում ու նե ցող գոր գե րի ավան դույթ նե րը: Բոս տո նի թան
գա րա նում գտնվող իս պա նա կան գոր գե րից մե կը Ֆոլք մար Գանտց հոր նի 
կար ծի քով զար դար ված է հայ կա կան զար դա պատ կեր նե րով7 (նկ. 4): 
Ֆ. Գանտց հոր նը հի շա տա կում է Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րա տա նը պահ
վող N 8205 11րդ դ. նկա րա զարդ Ավե տա րա նի պատ կեր նե րը: Իս պա նա
կան այս գոր գի հո րին վածքն ու զար դա ձև ե րը գրե թե նույ նու թյամբ կրկնում 
են նաև N 6305 14րդ դ. Սյու նի քի Ավե տա րա նի խո րա նի պատ կե րը: Ար ջևի 
պլա նում նստած է ավե տա րա նիչ ս. Մա թև ո սը, իսկ խոր քա յին ուղ ղահա
յաց տա րա ծու թյունն ու նի Ար ցախՍյու նի քի գոր գար վես տից հայտ նի նկա

7 Տե՛ս Gantzhorn V., նշվ. աշխ., էջ 223, 233, նկ. 344:

նկ. 3. Հայկական գորգ, Կոնիա,  
15րդ դ., Ֆիլադելֆիա,  
Արվեստի թանգարան։

նկ. 4. Հոլբայն տիպի գորգ, 
1516րդ դդ., Բոստոնի 

գեղարվեստական թանգարան։
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րա զարդ պատ կե րը8: Գոր գը հա յե րի կեն ցա ղի կա րև որ մա սե րից էր և 
շրջա կա տա րա ծու թյու նը գոր գե րով զար դա րե լը սո վո րա կան երև ույթ էր: 
Հե տև ա բար ման րան կար նե րի հո րի զո նա կան և ուղ ղա հա յաց տա րա ծու
թյուն նե րը նույն պես լրաց վում էին հա տա կին փռած կամ պա տին ամ րաց
ված գոր գե րի պատ կեր նե րով:

Իս պա նա կան գոր գե րի պատ կեր նե րի և հո րին վաք նե րի, ինչ պես 
նաև գույ նե րի նմա նու թյու նը հայ կա կան գոր գե րի պատ կեր նե րի և գույ նե
րի հետ, մեր կար ծի քով, պա տա հա կան չէ: Իս պա նա կան և հայ կա կան գոր
գե րի կա պը կա րե լի է բա ցա հայ տել միջ նա դա րում տե ղի ու նե ցող քա ղա
քա կան, տնտե սա կան իրա դար ձու թյուն նե րի ու սում ա սիր ման մի ջո ցով և 
փաս տել աղ բյու րա գի տա կան տվյալ նե րով:

Քա նի որ իս պա նա կան գոր գե րը սկսում են ար տադր վել արա բա
կան խա լի ֆա թի ժա մա նա կաշր ջա նում, հե տև ա բար պետք է հե տա զո տել 
այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղի ու նե ցող իրա դար ձու թյուն ներն ու երև
ույթ նե րը: Իբե րի ա կան թե րակղ զու արա բա կան նվա ճում ե րը սկսվել են 
710 թ. և հաս տատ վե լուց հե տո արաբ նե րի տի րա պե տու թյու նը շա րու նակ
վում է մին չև 15րդ դ. վերջ: Հայիս պա նա կան առն չու թյուն նե րը գոր ծուն են 
դար ձել նույն պես արա բա կան խա լի ֆա յու թյան տի րա պե տու թյան ժա մա
նա կաշր ջա նում:

Մի ջազ գա յին առևտ րի մեջ նշա նա կա լից դեր էին խա ղում Հա յաս
տա նի առևտ րա կան ու ղի նե րը, որոնք գտնվում էին Բագ րա տու նի նե րի և 
Արծ րու նի նե րի թա գա վո րու թյան և մահ մե դա կան էմի րու թյուն նե րի սահ
ման նե րում: Առևտ րա կան ու ղի նե րով, որոնք ձգվում էին մին չև Իս պա նիա, 
տա նում էին նաև հայ կա կան գոր գե րը: Արաբ մա տե նա գիր Իբն Հա ու կա լը 
նշում է, որ 10րդ դ. Ան դա լու սի ա յում գոր գեր են ար տադր վում, որոնք նման 
են հայ կա կան լա վա գույն գործ վածք նե րին9: «Այս տեղ — գրում է Իբն Հա
ու կա լը — պատ րաս տում են բրդե կտոր ներ, որոնք լա վա գույն հայ կա կան 
(ար մա նի) թավ շա կերպ (մահ ֆուր) ար տադ րան քի նման են, որը բարձր 
գին ու նի դեռ չհաշ ված թամ բի գոր գե րը (նա մաթ), որոնք այն տեղ են պատ
րաստ վում»10: Իբն Հա ու կա լի ճա նա պար հոր դու թյուն նե րի ու ղին 943 թվա
կա նին սկսվում է Բաղ դա դում և հաս նում է մին չև Ատ լան տյան օվ կի ա նոս, 
անց նե լով Հյու սի սա յին Աֆ րի կա յի, Իս պա նի ա յի (Ան դա լուս), Սա հա րա յի 
հա րա վա յին գո տու, Եգիպ տո սի, այ նու հե տև Հա յաս տա նի և Ատր պա տա

8 Տե՛ս Armenian miniatures of the 13th and 14th centuries,  from the Matenadaran Collec
tion, Yerevan. Leningrad: Aurora Art Publishers, 1984, pp. 27 –28.

9 Տե՛ս Gantzhorn V., նշվ. աշխ., էջ 221:
10 Տե՛ս ՏերՂև ոն դյան Ա., Արաբ մա տե նա գիր ներ, Թ –Ժ դա րեր, Արա բա կան աղ

բյուր ներ, Գ, Երև ան, 2005, էջ 598 –599:
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կա նի վրա յով և այլն11: Մեզ հա մար կա րև որ է այն, որ առևտ րա կան ճա նա
պար հով բազ մա թիվ ապ րանք նե րի հետ դե պի Իս պա նիա կա րող էին տե
ղա փո խել նաև հայ կա կան գոր գե րը: Քա նի որ այդ ճա նա պարհ նե րով 
բազ մա թիվ այլ ար ժե քա վոր բրդյա և մե տաք սյա կտոր նե րի, մոր թի նե րի, 
ծած կոց նե րի, որ դան կար մի րի, հա գուս տի և այլ նի հետ տա նում էին նաև 
գոր գեր: Օրի նակ, 17րդ դ. վա վե րագ րե րը վկա յում են մե տաք սի ար տա
հան ման ճա նա պար հով Հա յաս տա նից թան կար ժեք գոր գեր, ձի ու ծած կոց
ներ, կտոր ներ տա նե լու մա սին12: Հայտ նի է, որ Բագ րա տու նի նե րի կա ռա
վար ման ժա մա նա կաշր ջա նում աշ խու ժա նում է Հա յաս տա նի ներգ րա վու մը 
մի ջազ գա յին առևտ րի մեջ: ԻբնԽալ դու նի հար կա յին ցու ցա կում դրա մա
կան հար կե րից բա ցի հի շա տակ վում են նաև խա լի ֆա թին տա րե կան 
վճար վող 20 գոր գե րը13: Ակա դե մի կոս Վ. Բար տոլ դը նշում է, որ հայ կա կան 
գոր գե րը միջ նա դա րում վա յե լում էին մեծ հռչակ, որոնք հի շա տակ վում են 
նաև Ղաշ ղա րի կա ռա վա րիչ Քա դիրխա նին Ղազ նե վիի սուլ թան Մահ մու
դի կող մից ու ղարկ ված նվեր նե րի շար քում14: Հայ կա կան գոր գե րը գե րում 
էին իրենց վառ ու անկրկ նե լի գույ նե րով: Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի 
գոր գա գոր ծու թյան և մա նա ծա գոր ծու թյան վե րել քը, ըստ Հ. Մա նան դյա նի, 
պայ մա նա վոր ված էր Հա յաս տա նում բարձ րո րակ ներ կա նյու թե րի առա
տու թյամբ15:

Միջ նա դա րում Հա յաս տա նի վրա յով էին անց նում առևտ րա կան 
կա րև որ ու ղի նե րը, այդ թվում` Արև ել քը եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի հետ 
կա պող: Բագ րա տու նի նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում Հա յաս տա նը հա տող 
ճանա պարհ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը հրա տա րակ վել են 1668 – 
1669 թթ. Ամս տեր դա մում և 1676 –1678 և 1683 թթ. Մար սե լում: Դրանց ու ղե
ցույ ցա յին տվյալ նե րը հա մա պա տաս խա նում են 971 –981 թթ. կազ մած Էջ
մի ած նի ձե ռագ րի տվյալ նե րի հետ: Այդ տվյալ նե րի հա մա ձայն որոշ կա րևոր 
ճա նա պարհ ներն անց նում էին հե տև յալ ուղ ղու թյուն նե րով. 1. Դվին –Կա
րին –...Ամա սիա –...Ան կա րա–Կոս տանդ նու պո լիս–Հռոմ, 2. Դվին– Խլաթ –
...դե պի Եփ րատ–...դե պի Դա մաս կոս – դե պի Երու սա ղեմ, 3. Երու սա ղե մից 
դե պի Եգիպ տո սի Ալեք սանդ րիաՊեն տա պո լիսՏրի պո լիս քա ղաք նե րը
Աֆ րի կա յի վրա յով դե պի Օվ կի ա նոս16: Դվի նով, Կա րի նով, Խլա թով անց

11 Նույն տե ղում, էջ 581:
12 Տե՛ս Ар мя норус ские от но ше ния в XVII в., Ере ван: Издво АН Арм. ССР, 1953, с. 25, 

66–69, 99–103.
13 Տե՛ս Ма нан дян Я., О тор гов ле и го ро дах Ар ме нии в свя зи с ми ро вой тор гов лей 

древ них вре мен. Ере ван, 1954, с. 224.
14 Նույն տե ղում, էջ 228:
15 Նույն տե ղում, էջ 229:
16 Նույն տե ղում , էջ 252, 254 –255:
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նող առևտ րա կան այս ճա նա պարհ նե րը մի աց նում էին Հա յաս տա նը Բյու
զան դա կան կայս րու թյան և Արա բա կան խա լի ֆա թի առևտ րա կան խո շոր 
կենտ րոն նե րի, նույ նիսկ ծայ րա մա սում գտնվող Իս պա նի ա յի հետ:

Առևտ րա կան ու ղի նե րի վրա գտնվող մեծ քա ղաք նե րը, որ տե ղից 
գոր գեր էին ար տա հա նում, պետք է որ ու նե նա յին գոր գե րի պատ րաստ ման 
ար հես տա նոց ներ: Իբն Հա ու կա լը հի շա տա կում է, որ Եգիպ տո սի Ֆա յյում 
նա հան գում կան մեծ ու կա րև որ քա ղաք ներ, գործ ված քե ղե նի ար հես տա
նոց ներ (թի րազ), և գա վառ ներ, որոնք պե տու թյան տի րա կա լին և ան
հատ նե րին են պատ կա նում: Նրա նում պատ րաս տում են ար տա հան ման 
հա մար ապ րանք ներ, որոնց հռչակն այն պի սին է, որ կա րիք չկա նշե լու: 
«Բիհ նա սա յում պատ րաս տում են վա րա գույր ներ, հա տա կի գոր գեր (սրա
հակ ներ), ոս կե հյուս մե տաք սե ղեն..., ծած կոց ներ, գոր գեր...: Այս գործ ված
քե ղե նի ար հես տա նոց նե րի վե րա կա ցու նե րը պե տու թյան ծա ռա յու թյան 
մեջ են և պատ վեր ներ են ստա նում խա լի ֆա նե րից, մե ծա մեծ պաշ տո նյա
նե րից, ինչ պես նաև աշ խար հի ամեն կող մից եկած վա ճա ռա կան նե րից, 
որոնք այս տեղ պատ րաս տել են տա լիս եր կար հա տա կի գոր գեր, որոնց 
հա մար թանկ են վճա րում: Ամեն մի կտո րը երե սուն կան գուն եր կա րու
թյուն ու նի, առա վել կամ պա կաս, իսկ մեկ զույ գի գի նը երեք հա րյուր դի
նար է...»17: Կա հի րեի գոր գե րի պա հես տում ամե նից շատ գո վա բա նում էին 
կար միր գոր գե րը, գրում է արաբ մա տե նա գիր Մակ րի զին, իսկ եգիպ տա
կան Ասյու թա քա ղա քի «մո րու գույ նով» ներկ ված գոր գե րի մա սին, Յա կու
բին նշում է` «դրանք նման են հայ կա կան գոր գե րին»18: Եգիպ տո սից էին 
հա վա նա բար մեծ թվով ապ րանք ներ, այդ թվում գործ վածք ներ ու գոր գեր 
ներ մու ծում Իս պա նիա: Ապ րան քի հետ մի ա սին տե ղա փոխ վում էին նաև 
ար հես տա վոր նե րը: Օրի նակ, 1668 –1669 թթ. վա վե րագ րե րի մեջ աս վում է 
գոր գա գոր ծա կան ար հես տա նոց ստեղ ծե լու նպա տա կով հայ գոր գա գործ 
վար պետ նե րին Մոսկ վա տե ղա փո խե լու մա սին19: Եգիպ տո սում հա յե րը 
նույն պես կա րող էին ար հես տա նոց ներ ու նե նալ և գոր գեր ար տադ րել: Հա
յե րի ներ կա յու թյան մա սին Եգիպ տո սում վկա յում է 9րդ դ. արաբ պատ միչ 
ԱլԲա լա զու րին: Նա Մու տա վաք քիլ խա լի ֆա յի պա լա տում նա դի մի (սե
ղա նա կից ըն կեր) պաշ տոնն ու ներ և ու շագ րավ տե ղե կու թյուն է հա ղոր դում 
Եգիպ տո սի աշ խար հա կալ ԱմիբնալԱսիի դրո շա կա կիր, ռազ մա կան և 
վար չա րա րա կան գոր ծիչ հա յազ գի Վար դանալՌու միի մա սին: Վար դան 
ալՌու մին կա ռու ցեց Հին Կա հի րեի` Ֆուս թա թի մեծ շու կան, որը կոչ վեց 
Վար դա նի շու կա (Սուկ Վար դա նի) անու նով, իսկ կա ռա վա րիչ Մուա վի ա յի 

17 Տե՛ս ՏերՂև ոն դյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 605 –606:
18 Տե՛ս Мец А., Му суль манс кий ре нес санс. М., 1973, с. 369.
19 Տե՛ս Ар мя норус ские от но ше ния в XVII в., с. 66–69.
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ժա մա նակ Վար դա նը կարգ վում է Եգիպ տո սի հար կա պետ20: Հա րու թյուն 
Քուր տյա նը հայ կա կան գոր գե րի վե րա բե րյալ խո սե լիս` նշում է 11րդ դ. 
Եգիպ տո սում հայ կա կան ձև ա վոր ված հա մայն քի մա սին, որ տեղ քիչ չէ ին 
արա բա կան անուն նե րով հա յազ գի գոր ծիչ նե րը21:

Հայիս պա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը հատ կա պես աշ խու ժա
նում են խա չակ րած ար շա վանք նե րի ժա մա նակ: 13րդ դ. սկսած` իս պա նա
կան նա վե րը խա րիսխ են գցել Կի լի կի ա յի նա վա հան գիստ նե րում: 1239 թ. 
Արա գո նի թա գա վո րը դի մել է Կի լի կի ա յի Հա յոց թա գա վո րին, խնդրե լով 
իս պա նա ցի նե րին Կի լի կի ա յում շնոր հել այն ար տո նու թյուն նե րը, որոնք ու
նե ցել են ջե նո վա ցի նե րը և վե նե տիկ ցի նե րը: Իսկ Կի լի կի ա յի Լև ոն Զ Լու
սի նյա նին եգիպ տա կան գե րու թյու նից ազա տե լուց հե տո 1383 թ. Կաս տի լի
ա յի թա գա վո րը հրո վար տա կով Մադ րի դը ցմահ տա լիս է նրան տնօ րի նե լու 
իրա վուն քով22: Իրա վա ցի է Հ. Քուր տյա նը, երբ ասում է, որ Կի լի կի ա յի Հա
յոց թա գա վո րու թյան ան կու մից հե տո կի լի կե ցի հա յը «կը քաշք շուէր Եվ րո
պա կան ար քու նիք նե րուն մէջ...»23:

Քա ղա քա կան այս պի սի իրա դար ձու թյուն նե րը ան կաս կած ու նե նում 
են նաև տնտե սա կան հե տև անք ներ, որոն ցից մե կը ներ մուծ վող ար հեստ
նե րի զար գա ցում է: Իս պա նի ա յում ստեղծ վում են գոր գե րի ար տադ րու
թյան կենտ րոն ներ: Մեզ առա վել հայտ նի է Ալ կա րաս քա ղա քի գոր գե րի 
ար տադ րու թյու նը, որ տեղ 15րդ դ. գոր ծում էին հայ կա կան գոր գե րին 
նման վող, մեզ ար դեն հայտ նի Holbein պայ մա նա կան ան վա նու մով գոր գե
րը: Ավե լի ուշ ժա մա նա կաշր ջա նի վե րա բե րյալ Հ. Քուր տե ա նը մեջ բե րում է 
Պո տեի հե տաքր քիր վկա յու թյունն այն մա սին, որ Լի սա բո նում և Ամս տեր
դա մում «պար սիկ ներ» կբնակ վեն, որոնք գլխա վո րա պես հայ վա ճա ռա
կան ներ են: Լի սա բոն և Իս պա նիա գոր գե րը, գրում է հե ղի նա կը, կներ մուծ
վե ին արա բա կան Ալ Քա դիֆ նա վա հանգս տից և այդ պատ ճա ռով էլ 
գոր գե րը այդ ան վամբ կճա նաչ վե ին24: Անի քա ղա քի ան կու մից հե տո կա
տար վեց նույ նը. անե ցի նե րը, ար տա գաղ թե լով հայ րե նի քից դե պի Արև ե
լյան Եվ րո պա, մեծ հա մայնք ներ են ստեղ ծում այդ տա րած քում, որ տեղ 
14 –15րդ դդ. շա րունա կում են զբաղ վել ավան դա կան ար հեստ նե րով, այդ 
թվում` գոր գա գոր ծու թյամբ: Այդ ժամա նակ նե րից սկսած Հուն գա րի ա յում, 
Ռու մի նի ա յում, Լե հաս տա նում հա յե րը հիմ ում են հայ կա կան գոր գե րի 

20 Տե՛ս ՏերՂև ոն դյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 283, 325:
21 Տե՛ս Քիւր տե ան Յ., Գոր գը հա յոց մօտ, Վե նե տիկՍ. Ղա զար, 1947, էջ 102 –103:
22 Տե՛ս «Հայ Սփյուռք» հան րա գի տա րան, Երև ան, 2003, էջ 210:
23 Տե՛ս Քիւր տե ան Յ., նշվ.աշխ., էջ 82:
24 Նույն տե ղում, էջ 83:
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ար տադ րու թյուն25: Այս երկր նե րում ար տադր վող հայ կա կան գոր գե րը ար
դեն ձեռք են բե րում տե ղա կան վայ րե րին հա մա պա տաս խան նոր ան վա
նում եր: Հայտ նի են դառ նում «տրան սիլ վա նա կան», «պո լո նեզ» և այլ 
ան վա նում ե րով հայ կա կան գոր գե րը:

Այ սօր միջ նա դա րյան իս պա նա կան գոր գե րը փոր ձում է վե րար
տադ րել «AVVA» գոր գի ար տադ րու թյու նը, որը ստեղծ վել է եղ բայր ներ 
Գուր գեն և Գա գիկ Առա քե լյան նե րի, Ռա դիկ Վա նուն ցի, իս պա նա ցի Խո սե 
Վա լա դա րե սի կող մից: Վեր ջինս Բար սե լո նի գոր գե րի ար տադ րու թյան և 
վա ճառ քի հա րյու րա մյա հայտ նի Վա լա դա րես ֆիր մա յի ներ կա յա ցու ցիչն 
է: Գուր գեն Առա քե լյա նը (ծնվ. 1962 թ. Ար մա վի րի մար զի Հա ցիկ գյու ղում, 
տոհ մա կան ծա գու մը գա լիս է Սա սու նի Շա տախ գա վա ռա կի Քոփ գյու
ղից) Իս պա նի ա յում գոր գե րի վե րա բե րյալ կա տա րած եր կա րա մյա հե տա
զոտու թյուն նե րի ար դյուն քում եկել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ միջ նա դա
րյան իս պա նա կան գոր գե րը կապ ու նեն հայ կա կան գոր գար վես տի հետ: 
Դրանք գործ վում էին տե ղա կան գործ վածք նե րին բնո րոշ եղա նա կով, սա
կայն գե ղար վես տա կան նկա րագ րով նման են հայ կա կան գոր գե րի նկա
րագ րին: Գուր գեն և Գա գիկ Առա քե լյան նե րի Երև ա նում ար տադրած գոր
գե րից է 15րդ դ. Ալ կա րաս քա ղա քում գործ ված իս պա նա կան գոր գի 
կրկնօ րի նա կը (բուրդ, բամ բակ, չա փը`167x320սմ, խտու թյու նը`47x47 հան
գույց), հե տև յալ լա տի նա տառ ար ձա նագ րու թյամբ. «նվի րա բեր վում է Հռո
մի Պապ Ֆրան չես կո յին 1915թ. Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից փրկված սա
սուն ցի Գուր գենի թոռ ներ Շու շան, Գուր գեն, Գա գիկ Առա քե լյան նե րի 
կող մից 2015 թ.» (նկ. 5): Այն հանձն վել է Հռո մի Պա պին 2015 թ. ապ րի լի 12
ին Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 100ամյա կին Վա տի կա նում պա տա րագ մա
տու ցե լու առ թիվ:

Այս պի սով, ու սում ա սի րե լով իս պա նա կան գոր գե րը, գա լիս ենք հե
տև յալ եզ րա կա ցու թյան` գործ վե լով տե ղա կան գործ վածք նե րին հա տուկ 
եղա նա կով, այդ գոր գերն ու նեն Կո նի ա յի, Քա րա չո փի և Հա յաս տա նի այլ 
շրջան նե րի, օրի նակ, Ար ցախՍյու նի քի գոր գե րի գե ղար վես տա կան նկա
րա գիր: Աղ բյու րա գի տա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն Հա յաս տա նը 9 –11րդ 
դդ. աշ խույժ առևտ րա կան հա րա բե րու թյուն ներ ու ներ արա բա կան խա լի
ֆա թի տա րած քում գտնվող տար բեր կենտ րոն նե րի հետ, որ տե ղից ճա նա
պարհ նե րը տա նում էին դե պի Իս պա նիա: Կի լի կյան Հա յոց թա գա վո րու
թյան գո յու թյունն ու հե տա գա քա ղա քա կան զար գա ցում ե րը նպաս տե ցին 
հայիս պա նա կան նոր հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը: Այ սօր հա
յազ գի և իս պա նա ցի գոր գար տադ րող նե րի` Առա քե լյան եղ բայր նե րի, Վա

25 Նույն տե ղում, էջ 84 –89:
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Հայ կա կան գոր գե րի հո րին վածք նե րի ու զար դա ձև ե րի դրսև ո րում ե րը...

նուն ցի, Վա լա դա րե սի կող մից փորձ է ար վում վե րա կանգ նել եր բեմ ի 
հայտ նի իս պա նա կան գոր գե րը:

ПРО ЯВ ЛЕ НИЯ КОМ ПО ЗИ ЦИЙ И ОР НА МЕН ТОВ АР МЯНС КИХ КОВ РОВ В 
СРЕД НЕ ВЕ КО ВЫХ ИС ПАНС КИХ КОВ РАХ

Ли лия Ава не сян
Ре зю ме
Ис кусст во ков рот ка чест ва Ар ме нии бы ло приз на но луч шим как на Во сто
ке, так и в Ев ро пе. В не ко то рых стра нах, та ких как Ис пан ия, на чи на ют про
из водст во ков ров, на по ми на ющих ар мянс кие. Ху до жест вен ное опи са ние 
ис панс ких ков ров 13–15го ве ков по хо же на опи са ние ар мянс ких ков ров из 
мал оа зийс ко го го ро да Ко нии и ков ров ти па Ка ра чоп. Не ко то рые эк земп ля
ры не пос редст вен но пов то ря ют от дель ные фраг мен ты ар мянс ких ми ниа
тюр 11  –14го ве ков. Ис панс кие ков ры из го тов ля лись осо бой тех ни кой тка
чест ва, изза че го их на зы ва ли «ков ры, выт кан ные ис панс ким узел ком». 
Ис сле до ван ия пись мен ных источ ни ков по ка зы ва ют, что меж ду на род ные 
по ли ти чес кие соб ыт ия и тор го воэко но ми чес кие про цес сы, про ис хо див шие 
в 10 –14м ве ках, в ко то рые бы ла ак тив но вов ле че на Ар мен ия, спо собст во
ва ли соз дан ию по ли ти чес ких и тор го вых свя зей с Ис па ни ей. В Ис па нии 

նկ. 5. 15րդ դ. իսպանական Ալկարաս քաղաքում գործված գորգի կրկնօրինակ 
հայերեն արձանագրությամբ, 2014 թ., Երևան, «AVVA» գորգի արտադրություն։
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Լի լիա Ավա նե սյան

про из водст во ков ров при хо дит в упа док в кон це 15го ве ка, пос ле свер же
ния ара бско го гос подст ва.

Се год ня в Ере ва не дейст ву ет про из водст во «AVVA», возг лав ля е мое Гур ге
ном и Га ги ком Ара ке ля на ми, ко то рое за ни ма ет ся из го тов ле ни ем ис панс ких 
ков ров, в точ но сти восп ро из во дя зна ме ни тые в сред не ве ковье ис панс кие 
ков ры.

Клю че вые сло ва: ар мянс кий ко вер, ис панс кий ко вер, узел, тек стиль, то вар, 
ре мес ло, тор го вый путь, ма стерс кая, ара бский ха ли фат, ку пец.

MANIFESTATIONS OF COMPOSITIONS AND ORNAMENTS OF ARMENIAN 
CARPETS IN MIDDLE AGE SPANISH CARPETS

Lilia Avanesyan
Summary
Armenian carpetweaving was wellknown in the East and in Europe. Carpets 
resembling Armenian ones were produced in a number of countries, including 
Spain. The artistic image of Spanish carpets of the 13th –15th centuries is similar 
to Armenian carpets of Konya and Karachop. Some examples directly recur in 
separate fragments of Armenian miniatures of the 11th –14th centuries. Spanish 
carpets were woven in special techniques and were known as “carpets woven 
in Spanish knots.” Studies of written sources reveal that international political 
events and developments in trade and economy, that took place in the 10th –14th 
centuries, in which Armenia was actively involved, were favourable for estab
lishing political and trade relations with Spain. Carpetweaving experienced a 
decline at the end of the 15th century, when the Arab rule was overthrown.

Today, in Yerevan, “AVVA” carpet production, led by Gurgen and Gagik Ar
akelyans, is engaged in making Spanish carpets, which were wellknown in the 
Middle Ages.

Keywords: Armenian carpet/rug, Spanish carpet/rug, knot, textile, goods, hand
icraft, trade route, workshop, Arab caliphate, merchant.
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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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