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18 –19րդ դդ. և 20րդ դա րի սկզբի հայ կա կան մե տա ղե (ոս կի, ար ծաթ, ոչ 
թան կար ժեք մե տաղ) զար դե րից են «վի շապ նե րով» վզնոց նե րը, որոնք 
տա րած ված են եղել Կա րի նում, Կար սում, Ախալ քա լա քում, Ախալց խա
յում, Ալեք սանդ րա պո լում, Բա յա զե տում, Սա սու նում, Մու շում, Շա տա խում, 
Ար ճե շում, Թի մա րում, Զի լա նում, Վա նում, Դի ար բե քի րում, Թիֆ լի սում: 
Վզնոց նե րի վի շա պիկ նե րը պատ րաստ ված են ձուլ ման եղա նա կով, կա
խիկ նե րը` ձուլ ման, դրվագ ման, զու գա թե լի և հա տի կա զարդ ման եղա նակ
նե րով, ու նեն ակ ներ: 18 –20րդ դդ. վզնոց նե րի վի շա պիկ նե րը ան փո փոխ 
ձև ով գա լիս են առն վազն Ք.ա. 7րդ դա րից, որի մա սին է վկա յում Զի վի ե յի 
պե ղում ե րից գտնված նմու շը: Ներ կա յաց վող վզնոց ներն ու նեն բու սա
նախ շեր, մե ղու ներ, բզեզ ներ, նո րա լու սին և ձկներ խորհր դան շող կա խիկ
ներ: Սրանք գա ղա փա րա կան իմաս տով կապ վում են վի շա պի հետ:

Հայ կա կան մշա կույ թում վի շապ ներ են պատ կեր վում տար բեր նյու թե րից 
պատ րաստ ված առար կա նե րի վրա, ման րան կար նե րում և քա րե քան դակ
նե րում: Վի շա պի կեր պա րի հետ կապ ված հա վա տա լիք նե րը և ջրամ բար
նե րի պաշ տա մուն քը բնո րոշ են ար հես տա կան ոռո գում ու նե ցող երկ րա
գործ ժո ղո վուրդ նե րին:

Բա նա լի բա ռեր. վզնոց, վի շապ, ձուկ, ջուր, լու սին, ձու լում, ման րա րուրք, 
հա տի կա զար դում, դրվա գում, բու ժում, հարս տու թյուն:

18 –19րդ դդ. և 20րդ դա րասկզ բի հայ կա կան ազ գա յին տա րազն 
ամ բող ջաց նող զար դե րից են «վի շապ նե րով» մե տա ղե (ոս կի, ար ծաթ, ոչ 
թան կար ժեք մե տաղ) վզնոց նե րը: Վի շապ նե րի բազ մա պի սի պատ կե րա
վո րում ե րը հան դի պում են ասեղ նա գոր ծու թյան, գոր գա գոր ծու թյան, մե
տա ղա գոր ծու թյան, քա րա գոր ծու թյան մեջ, միջ նա դա րյան ձե ռա գիր մա
տյան նե րի ման րան կար նե րում և այ լուր: Վի շապ նե րը լայն տա րա ծում են 
ստա ցել նրանց վե րագր վող գա ղա փա րա կան տար բեր իմաս տի շնոր հիվ:

Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նում պահ վող առար կա նե րի, 
լու սան կար նե րի և գե ղան կար նե րի հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
վի շա պա զարդ վզնոց նե րը, հիմ ա կա նում, օգ տա գործ վել են Կա րի նում, 

* 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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Կար սում, Ալեք սանդ րա պո լում, Ախալ քա լա քում, Ախալց խա յում, Թիֆ լի
սում, Բա յա զե տում, Սա սու նում, Մու շում, Շա տա խում, Ար ճե շում, Թի մա
րում, Զի լա նում, Դի ար բե քի րում, Վա նում: Վզնոց նե րի ընդ հա նուր կա
ռուց ված քը ամե նուր նույնն է, սա կայն կա տար ման նրբու թյուն նե րի որո շա
կի տար բե րու թյուն ներ ու նեն և, որ պես կա նոն, կազմ ված են երեք կամ 
չորս շար քից: Վի շապ նե րը գրա վում են առա ջին` վե րևի շար քը, պատ
րաստ ված են ձուլ ման եղա նա կով և ու նեն ուղ ղա հա յաց դիրք: Նրանք եր
կու տե սա կի են. առա ջի նը` երկգլ խա նի վի շապ ներն են, գլուխ նե րը վե րև
ում և ներ քև ում հա կա ռակ կող մեր են նա յում, իրա նին ու ռու ցիկ գծա նախ

Նկ. 1. Վզնոց (ՀՊԹ, N 5009), արծաթ, XIX դ., Վանի գավառ, Վանի նահանգ:

Նկ. 2. Վզնոց (ՀՊԹ, N 4577), արծաթ, XIX դ., Շատախ/Թաղ, Վանի գավառ, 
Վանի նահանգ։

Նկ. 3. Վզնոց (ՀՊԹ, N 5001), արծաթ, XVIII դ., ք. Կարին։
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շե րով կամ շե ղան կյու նա ձև, կե տիկ նե րով նախ շեր կան (լուս. 1): Մի քա նի
սի բե րա նը բաց է, աչ քը եր կա րա վուն է կամ ու ռու ցիկ կե տով է ար տա
հայտ ված. այս տե սա կին է պատ կա նում նաև Զի վի ե յի պե ղում ե րից 
գտնված ու րար տա կան ժա մա նա կաշր ջա նի վզնո ցը, որին կանդ րա դառ
նանք քիչ հե տո:

Երկ րորդ տե սա կի, նույն դիր քով շար ված ձու լա ծո վի շա պիկ նե րի 
գլխիկ ներն ընդգծ ված չեն, նրանք ու նեն հա կա ռակ կող մեր նա յող սրվող 
ծայ րեր, աչ քե րը եր բեմ ու ռու ցիկ կե տեր են, եր բեմ ար տա հայտ ված չեն 
(լուս. 2): Բո լոր վի շա պիկ նե րը, նրանց շար քի կենտ րո նում ու ծայ րե րին 
անց կաց ված մյուս զար դե րը, հա կա ռակ երե սի տա փակ ձո ղիկ նե րով 
հագն վում են ժա պա վե նին: Վզնո ցի կենտ րո նի զար դը սո վո րա բար ակ նե
րով է, լի նում է քա ռան կյու նա ձև, ձվա ձև ծաղ կան ման կամ ոճա վոր ված 
խա չան ման, եր բեմ` վե րա դիր մանր վար դակ նե րով: Վզնո ցի հո րի զո նա
կան շար քե րը մի ա նում են օղակ նե րով կամ մի ա ժա մա նակ օղակ նե րով ու 
փոքր վար դակ նե րով` զար դար ված զու գա թե լով և վե րա դիր կե տա նախ շե
րով ու գնդիկ նե րով: Երկ րորդ, իսկ եր բեմ երկ րորդ ու եր րորդ շար քե րը 
ոճա վոր ված մի ջատ նե րի կամ կո կոն նե րի նման ձու լա ծո զար դեր ու նեն, 
իսկ վեր ջին շար քը բաղ կա ցած է «նո րե րից»` նո րա լուս նի խորհր դա նի շը 
հան դի սա ցող կա խիկ նե րից կամ նշա ձև կա խիկ նե րից` բո լո րը պատ րաստ
ված զու գա թե լով, հա ճախ` նաև վե րա դիր գնդիկ նե րով: Զար դե րից շա տե
րի տա կի կա խիկ նե րը բա ցա կա յում են կամ մա սամբ են պահ պան վել: Հա
կա ռակ կող մեր նա յող գլխիկ նե րով վի շա պիկ նե րով վզնոց նե րը 
տար բեր վում են երկ րորդ շար քի կա խիկ նե րով, որոնք եր բեմ ձու լա ծո 
ձկներ են (լուս. 3): Սրանք բո լոր վզնոց նե րի հիմ ա կան բա ղադ րիչ ներն են: 
Բա ցի դրան ցից, վի շա պա վոր վզնոց նե րը այլ տար րեր էլ են ու նե նում, ինչ
պես օրի նակ տե րև ան ման ոճա վոր ված կա խիկ ներ, ու լուն քա շա րեր և այլն: 
Ի դեպ, թե՛ վի շա պագ լուխ մա սե րով և թե՛ ավե լի ընդ հան րաց ված` սրվող 
ծայ րով վի շա պիկ նե րը թուր քերն ան վա նել են «տզրուկ ներ» (sülük) և այդ 
թուր քե րեն ան վա նում ե րը եր բեմ տա րած վել են Արևմ տյան Հա յաս տա
նում, իսկ հե տա գա յում գրանց վել են Պատ մու թյան թան գա րա նի մա տյան
նե րում: Վի շապ ներ խորհր դան շող զար դե րը տզրու կի նմա նեց նե լը թուր
քե րի կող մից հաս կա նա լի է: Նրանց հա մար «վի շապ» հաս կա ցու թյունն 
օտար է, քա նի որ նրանց հա վա տա լիք նե րում այդ պի սի արա րած ներ չկան: 
«Վի շապ» են ու նե նում ոռոգ վող` հատ կա պես ար հես տա կան ոռոգ ման կա
րիք ու նե ցող երկ րա գործ ժո ղո վուրդ նե րը: Ինչ պես գրում է Վ. Իվա նո վը. 
«Վի շա պի կեր պա րը... գլխա վո րա պես ի հայտ է եկել վաղ շրջա նի այն պե
տու թյուն նե րի առաս պե լա բա նու թյուն նե րում (Շու մեր, Եգիպ տոս, Ու գա
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րիթ, Հնդկաս տան, Չի նաս տան, Ճա պո նիա, Մեք սի կա), որոնց մեծ մա սի 
տնտե սու թյու նը հիմ ված էր ար հես տա կան ոռոգ ման վրա (այս պես կոչ
ված իռի գա ցի ոն կամ հիդ րավ լիկ հա սա րա կու թյուն նե րում), դրա շնոր հիվ 
հա տուկ նշա նա կու թյուն էր ստա նում ավե լի վաղ շրջա նից ժա ռանգ ված 
ջրամ բար նե րի պաշ տա մուն քը` կապ ված վի շա պի հետ: ...Վի շա պի կա պը 
բեր քի, պտղա բե րու թյան հետ կրկին իմաս տա վոր վում էր այն պես, որ վի
շա պը հան դես էր գա լիս որ պես դրա կան սկզբի մարմ ա վո րում` որ պես 
այն պի սի օգ նա կան, որը մարդ կանց ջուր է տա լիս և հարս տու թյուն»1: Իսկ 
տզրուկ ներ մի այն բժշկու թյան մեջ էին օգ տա գոր ծում հա յե րը: Վի շա պի 
գա ղա փա րը Հա յաս տա նում տա րած ված է ժո ղովր դա կան հա վա տա լիք նե
րում և, ինչ պես նշվեց, դե կո րա տիվ ար վես տի որո շա կի ճյու ղե րում, այն, 
առ հա սա րակ, բնո րոշ է հայ կա կան մշա կույ թին: Վի շապ նե րը հա վա տա
լիք նե րում տար բեր կեր պա րանք նե րով ու գոր ծա ռույթ նե րով են հան դես 
գա լիս: Ինչ վե րա բե րում է երկգլ խա նի վի շապ նե րով վզնոց նե րի վա ղե մու
թյա նը, կրկին անդ րա դառ նանք Ք.ա. VII դա րի Զի վի ե յում (վայր Ու րար
տա կան թա գա վո րու թյու նում. նաև Զի վան կամ Զուա նի` հա վա նա բար 
Ման նա երկ րա մա սում: Հի շա տակ վում է ու րար տա կան ար ձա նագ րու թյուն
նե րում2) դամ բա րա նից հայտ նա բեր ված նմու շին, որի վի շապ նե րը ոչ թե 

1 Ива нов В. В., Дра кон. – В кн.: Ми фы на ро дов ми ра, т. 1. М., 1991, с. 394.
2 Հա կո բյան Թ. Խ., Մե լիքԲախ շյան Ստ. Տ., Բար սե ղյան Հ. Խ., Հա յաս տա նի և հա

րա կից շրջան նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան, հ. 2, Երև ան, 1988, էջ 308:

Նկ. 4. Վզնոց, ոսկի, Ք.ա. VII դ., Զիվիե։ Տե՛ս Ghirshman R., Iran: 
Protoiranier, Meder, Achämeniden. München: C. H. Beck, 1964, p. 115.
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նման են, այլ ճիշտ և ճիշտ, առանց որևէ տար բե րու թյան, ու նեն 18 –20րդ 
դդ. վի շապ նե րի ձևը` եր կու հա կա ռակ կող մեր նա յող գլուխ նե րով, իրա նին 
ու ռու ցիկ գծիկ նե րով, սա կայն սրանց մի ջև վե րա դիր հա տիկ նե րով ու լունք
ներ են շար ված, որոնց մա սին Ռո ման Գիրշ մա նը գրում է, թե հա տի կա
զար դու մը բնո րոշ է ու րար տա կան ոս կեր չա կան ար վես տին (լուս. 4)3:

Բու սա կա նու թյան հետ կա պի, բնու թյան զար թոն քի ու ծաղ կուն քի, 
լի ու թյան և բա րիք բե րե լու իմաստ ու նե ցող վի շա պը ճոխ ձև ա վո րու մով է 
հան դես գա լիս Ախալց խա յում` կա րին ցի վար պե տի 1850ական թթ. հա
տուկ պատ վե րով կար ված զգես տի (ՀՊԹ, N 1679) վրա (լուս. 5): Կա նաչ 
թավ շե (կար միր մե տաք սե աս տա ռով), լայ նա թև, եր կար վեր նազ գես տի 
առ ջևի բաց ված քի եր կու կող մե րում և թև քե րին ոս կե թե լով ասեղ նա գործ
ված են բաց բե րան նե րով, լե զու նե րը դուրս հա նած, դե պի վեր բարձ րա
ցող, ոլոր վող իրա նով, ամ բող ջո վին ծաղ կա զարդ մե կա կան վի շապ: Հա
գուս տի բո լոր երիզ նե րը` գրպան նե րը նե րա ռյալ, կրկին ոս կե գույն 

3 Ghirshman R., Iran: Protoiranier, Meder, Achämeniden. München: C. H. Beck, 1964, pp. 
114 –115.

Նկ. 5. Զգեստ (ՀՊԹ, N 1679), թավիշ, մետաքս, ոսկեթել, 1850ական թթ.,  
ք. Ախալցխա։ Տե՛ս Հայկական տարազ, XVIIIXIX դդ., Ալբոմկատալոգ, 

Երևան, Հայաստանի պատմության թանգարան, 2014, էջ 21:
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բու սա նախ շեր ու նեն, իսկ ետևի կող մում նուրբ ծաղ կա նախ շե րից կազմ
ված ծաղ կա ման է ասեղ նա գործ ված, որի մե ջից դուրս են գա լիս բո լոր 
կող մերն ուղղ ված ծաղ կա ճյու ղեր` տար բեր ծա ղիկ նե րով և կո կոն նե րով: 
Հա գուս տի վե րևի հատ վա ծում նույն պես ծա ղիկ նե րով և դե պի ներ քև 
սրվող ուր վագ ծով նախշ կա: Զգես տը, հա կա ռակ ըն դուն ված կար գի, կրել 
են առանց գոգ նո ցի: Հա տուկ են ընտր ված նաև կա նաչ ու կար միր գույ նե
րը, որոնք կյան քի, արևի, ու րա խու թյան ու հա րու թյան խորհր դա նիշ ներ 
են` ներ դաշ նակ ված վի շա պի գա ղա փա րա կան իմաս տի հետ: Գր. Ղա
փան ցյանն անդ րա դար ձել է այս կա պին. նրա բնո րոշ մամբ վի շապ նե րը 
(խոս քը քա րա կո թող վի շապ նե րի մա սին է) գար նա նա յին կա նա չի հնա
գույն աստ վա ծու թյան բո վան դա կու թյան ար տա հայ տու թյունն են, ավե լի 
ճիշտ` բնու թյան կա նա չա զարդ ման, առա տու թյան, պտղա բե րու թյան և 
երկ րա գոր ծու թյան պաշ տա մուն քի` գու ցեև կապ ված ոռոգ ման հետ4: 
Ոռոգ ման հետ կա պը, ինչ պես նշվեց, կաս կա ծից վեր է:

Բույ սե րի ու վի շապ նե րի սերտ կա պի ար տա հայ տու թյուն նե րից են 
նաև հայ կա կան զար դար վես տում ըն դուն ված, նրբա գեղ, շու շա նի նմա նու
թյամբ ձև ա վոր ված վի շապ նե րը, որոն ցում մեկ տեղ վում են ծա ղիկն ու վի
շա պը. այս պի սի բազ մա թիվ օրի նակ ներ կան ման րան կար նե րում (օր` Մշո 
ճա ռըն տիր, Ավագ վանք, Երզն կա, 1200 թ., ծաղ կող` Ստե փա նոս5) և միջ
նա դա րյան քա րե քան դակ նե րում (ինչ պես, թե կուզ, Եղե գի սի Սուրբ Կա
րա պետ եկե ղե ցու լու սա մու տի գլխի զույգ վի շապ նե րը6): Վի շապշու շան
ներ ու նեն 18 –19րդ դդ. մե տա ղե սա փոր նե րի բռնակ նե րը (ՀՊԹ, N 2378 

4 Ка пан цян Гр., О ка мен ных сте лах на го рах Ар ме нии. Ере ван, 1952, с. 19–20.
5 Քյուրք չյան Ա., Բա զե (Խա չե րե ան) Հր., Հայ կա կան զար դար վեստ, Երև ան, 2010, 

էջ 104:
6 Նույն տե ղում, էջ 55:

Նկ. 6. Սափոր (ՀՊԹ, N 2378),   
պղինձ, XVIII դ., ք. Կարին։

Նկ. 7. Շերեփ (ՀՊԹ, N 6337),  
արծաթ, 1848 թ., ք. Կարին։
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պղնձե սա փոր, Կա րին 18րդ դ.) (լուս. 6), շե րեփ նե րը (ՀՊԹ, N 6337, շե
րեփ, ար ծաթ, Կա րին, 1848 թ.7) (լուս. 7) և այլն: Սա կայն իրա կան ծաղ կի և 
երև ա կա յա կան վի շա պի ամե նա ակ նա ռու կա պը «վի շա պագ լուխ» կոչ վող 
մա նու շա կա գույն, երկ շուրթ բա ժա կով ծա ղիկ ներն են (լա տի նե րեն, անգ լե
րեն և գեր մա նե րեն լե զու նե րով` Dracocephalum, Dragonhead, Drachenkopf), 
որոնք նման են նշված շու շա նա ձև վի շապ նե րին8:

Քա նի որ վի շա պը գա ղա փա րա կան իմաս տով ան մի ջա կա նո րեն 
կապ վում է բնու թյան ու բու սա կա նու թյան հետ, պա տա հա կան չէ, որ 
վզնոց նե րի վի շապ նե րին մի ա նում են «բզեզ նե րը», գու ցեև «կո կոն նե րը» 
կամ «մե ղու նե րը», ակն հայտ բու սա նախ շե րով տար րե րը, որոնք բո լո րը 
կեն դա նի բնու թյունն են խորհր դան շում:

    

Նկ. 8. Ջրհորդաններ, XIX դ. սկիզբ, ք. Ախալցխա։
Նկ. 9. Ջրհորդան, 20112012 թթ., ք. Երևան, Հանրապետության փողոց։

Ջրի ու վի շա պի բա ռա ցի կապն են ար տա հայ տում վի շա պա ձև 
ջրհոր դան նե րը: Ամե նա ցայ տուն օրի նակ նե րից են Կա րի նից Ախալց խա 
տե ղա փոխ ված հա յե րի 19րդ դա րի առա ջին կե սին կա ռու ցած տնե րի մե
տա ղե ջրհոր դան նե րը, որոնք վի շապ ներ են` հա ճախ բե րան նե րը բաց, լե
զու նե րը դուրս հա նած, ինչ պես զգես տի վի շապ ներն են: Նրանց կո ղե րին 
ջրի խորհր դա նի շը հան դի սա ցող ալի քա ձև նախ շեր կան. ներ քև ից նա յո
ղին թվում է, թե այդ վի շապ նե րը ճախ րում են (լուս. 8): Արևմ տյան Հա յաս
տա նում ըն դուն ված են եղել այս պի սի ջրհոր դան նե րը: Ի դեպ, վեր ջերս` 
2011 –2012 թթ. Երև ան քա ղա քում ևս հայտն վե ցին վի շապջրհոր դան ներ, 
որոնք, սա կայն, գտնվում են շի նու թյան ներ քևի մա սում` գետ նից քիչ 
բարձր և լա կո նիկ ոճա վո րում ու նեն` ամե նու րեք վի շապ խորհր դան շող Տի 
նման (լուս. 9): Վի շա պի առաս պե լա կան կա պը ջրի հետ մարմ ա վոր վել է 

7 Մու շե ղյան Ե., Հատ կան շա կան ցու ցակ թան գա րա նա յին ժո ղո վա ծու նե րի, Երև ան, 
2009, էջ 21:

8 www.mnp.am/red_book_fauna/arm/p 533.htm
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ճար տա րա պետ Ռ. Իս րա յե լյա նի 1960ական թթ. նա խագ ծած աղ բյուր նե
րում, որոնք, սա կայն, չեն կա ռուց վել: Այդ աղ բյուր նե րից մի քա նի սի վի
շապ նե րը վզնոց ներ են կրում և հաս տա տում ջուրվի շապվզնոց կա պը 
(լուս. 10):

Վի շա պի ու ջրի կա պի մա սին, երևի, ավե լի ճիշտ կլի ներ սկսել ամ
պե րից: Ինչ պես գրում է Ս. Հա րու թյու նյա նը. «...Առաս պե լա բա նու թյան մեջ 
վի շա պը փո թոր կի, պտու տա հող մի և փո թոր կա լից ամ պի անձ նա վո րում 
է, հենց ին քը փո թո րի կը, պտու տա հողմ ու ամ պը...»9: Եվ այդ ամ պի տես
քով էլ այն գործ վել է որ պես գոր գի զար դա նախշ: Ինչ պես ար դեն նշվեց, 
ջրի, պտղա բե րու թյան ու բեր քի կա պի շնոր հիվ է վի շա պը դրա կան հատ
կու թյուն նե րով հան դես գա լիս, բա րի արա րած հա մար վում ու պատ կեր
վում բա րիք բե րե լու նպա տա կով:

Ձկնե րի հետ վի շա պի կա պը ուղ ղա կի ո րեն ար տա հայտ վում է ձուկ
կա խիկ նե րի առ կա յու թյամբ` ամ րա ցած հատ կա պես կա րին ցի վար պետ
նե րի պատ րաս տած վզնոց նե րի «վի շա պիկ նե րի» տա կից (դեռ չա սած 
ձկնա ձև քա րե վի շապ նե րը): Ձու կը ևս տար բեր գա ղա փար ներ է խորհր
դան շում, որոն ցից առա ջին հեր թին կա րե լի է նշել պտղա բե րու թյու նը և 
բազ մա ցու մը: Գր. Ղա փան ցյա նը գրում է, որ շու մե րա կան ձուկ գա ղա փա
րա գի րը ար տա հայ տում էր «պտա բե րու թյուն» և «բազ մա ցում» հաս կա ցու

9 Հա րու թյու նյան Ս., Հին հա յոց հա վա տա լիք նե րը, պաշ տա մունքն ու դի ցա րա նը, 
Երև ան, 2001, էջ 85:

Նկ. 10. Ցայտաղբյուրի էսքիզ, 1964 թ.,  
հեղինակ` ճարտարապետ Ռ. Իսրայելյան։
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թյուն նե րը և որ այդ իմաստ նե րը պահ պան վել են մին չև այժմ10: Այն նաև 
հարս տու թյուն է խորհր դան շում. մին չև այժմ էլ Չե խի ա յում ձկան խո շոր 
թե փուկ են դնում դրա մա պա նա կում, որ պես զի դրա մը չպա կա սի: Չի նաս
տա նում ձու կը հարս տու թյան խորհր դա նիշ նե րից էր11:

Ձկա նը վե րագր վող պատ կե րա ցում ե րի մա սին հի շո ղու թյուն ներ 
են պահ պան վել Ախալց խա յում. ձկան օգ նու թյամբ անց կաց նում էին հար
բա ծու թյու նը, իսկ դեղ նախ տը բու ժե լու հա մար ջրի մեջ ձուկ էին գցում և 
այդ ջրով էին լո ղաց նում հի վան դին12: Ըստ Ա. Ի. Ռո բա կի ձեի, Ծալ կա յի 
շրջա նում Կա րի նից վե րաբ նակ ված հա յե րը ձուկն օգ տա գոր ծում էին զա
վակ ու նե նա լու նպա տա կով. կրա կի վրա կամ արև ով չո րաց րած իշ խան 
ձուկն աղում էին, դարձ նում ալյուր, մեղր էին խառ նում և տա լիս զա վակ 
չու նե ցող կնո ջը: Ավե լի հիմ ա վոր մի ջոց էր հա մար վում կեն դա նի ձու կը. 
որոշ վայ րե րում փոքր, կեն դա նի ձուկն էր ան մի ջա կա նո րեն բեղմ ա վո րո
ղը, այլ տե ղե րում կար ծում էին, որ նա զա վակ ու նե նա լու խո չըն դոտն էր 
վե րաց նում: Երե խա ու նե նա լու հա մար ան զա վակ կա նայք լո ղա նում էին 
Գո լի անք գյու ղի փոքր եկե ղե ցու մո տի սրբա զան իշ խան ձկնե րով ջրամ
բա րում: Այս տե ղի ջրով նաև հողն էին ցո ղում երաշ տի ժա մա նակ անձ րև 
բե րե լու և հո ղը բեղմ ա վո րե լու հույ սով: Բա ցի դեղ նախ տից, տար բեր այլ 
հի վան դու թյուն ներ է բու ժում ձու կը` հում իշ խա նը կի սում էին և դնում կա
նանց թա րա խա կալ ված կրծքին: Հի վանդ երե խա նե րին բու ժե լու հա մար 
լո ղաց նե լիս կեն դա նի ձուկ էին գցում տաշ տի մեջ (ինչ պես դեղ նախ տի 
դեպ քում): Կա նանց կա թը պա կա սե լիս կամ կտրվե լիս կե րակ րող մայ րե
րին առանց աղի եփած ձուկ էին տա լիս` այն առատ դարձ նե լու հա մար: 
Նույն նպա տա կով և նույն կերպ էին վար վում կո վե րի հետ: Եր կու մա սի 
բա ժա նած կամ մանր կտրա տած իշ խան ձկով բու ժում էին ու ռուցք նե րը, 
կոտր վածք նե րը, հո դա խախ տում ե րը, աղես տա մոք սա յին հի վան դու
թյուննե րը: Ջրգո ղու թյու նը բու ժե լու հա մար հի վան դը փոք րիկ, կեն դա նի 
իշ խան պետք է կուլ տար, որ պես զի այն պատ ռեր ջրով լցված պար կը և 
փրկեր հի վան դին: Սա նա մեր գյու ղի հա վա տա լիք նե րի հա մա ձայն գո յու
թյուն ու ներ ձկնե րի մայր, որը մարդ կա յին լեզ վով էր խո սում: Նրա ձայ նը 
վա խեց նում էր ձկնորս նե րին և ստի պում էր հե ռա նալ իր բնա կա վայ րից: 
Հին Մի ջա գետ քում ձկան և ձկնա կերպ մար դու պատ կե րը ընդ հան րա պես 

10 Ка пан цян Гр., նշվ. աշխ., էջ 9:
11 То по ров В. Н., Ры ба. – В кн.: Ми фы на ро дов ми ра, т. 2. М., 1992, с. 391–393.
12 Հա ղոր դել է ման կա վարժ, Ախալց խա յի «Ին տե լեկտ» հան րակր թա կան կոմպ լեք

սի հիմ ա դիր, բազ մա թիվ գրքե րի հե ղի նակ Լյու բա Մա թև ո սյա նը 2015 թ.:
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բո լոր չար ոգի ներց պաշտ պա նող մո գա կան ուժ ու ներ13: Ձկնե րի պաշ տա
մուն քը հա րա տև ում է. մին չև այժմ Եդե սի ա յում (Ուր ֆա), օրի նակ, սրբա
զան ձկնե րի ավա զան կա:

Այս պի սով` պա տա հա կան չէ, որ առա վե լա պես Կար նո հա յե րի 
վզնոց ներն են զար դա րում ձկնա ձև կա խիկ նե րը, վկա յե լով ձկան պաշ տա
մուն քի վա ղե մի գո յու թյու նը հա վա տա լիք նե րում: Հի շա տա կե լի են նաև 
տար բեր վայ րե րում պատ րաստ ված բուժ ման ու գու շա կու թյան այն թա սե
րը, որոնց կենտ րո նի ձո ղին շարժ վող ձուկ է ամ րաց ված14: Պետք է ավե լաց
նել, սա կայն, որ ինչ պես վի շապ նե րը, այն պես էլ ձկնե րը հա վա տա լիք նե
րում եր կա կի բնույթ ու նեն: Վ. Ն. Տո պո րո վը նշում է. «Ձու կը կա րող է 
խորհր դան շել ոչ մի այն պտղա բե րու թյուն, ար գա սա վո րու թյուն, լի ու թյուն 
(մի ֆա պո ե տի կո րեն ի նկա տի է առն վում ձկան խա վի ա րը), սեք սուալ ուժ, 
իմաս տու թյուն, այ լև սղու թյուն, ժլա տու թյուն, սե ռա կան պա ղու թյուն, ան
տար բե րու թյուն»15:

Վի շապ նե րի հատ կա նիշ նե րից շա տե րը վե րա բե րում են և օձե րին: 
Վի շապ նե րի կա պը օձե րի հետ ոչ մի այն նախ շա ձև ով է ար տա հայտ վում, 
այ լև նրանց բնույ թով: ժո ղովր դա կան հա վա տա լիք նե րում, որոշ դեպ քե
րում, նույ նա նում են սրանց ծագ ման ար մատ նե րը` օձը մե ծա նա լով դառ
նում է վի շապ: Բա նա հյու սու թյան մեջ տար բեր ձև ե րով է ի հայտ գա լիս օձի 
վի շապ դառ նա լու գա ղա փա րը, օրի նակ «Արև հատ և Օձա մա նուկ» հե քի ա
թում. «Թա քա վո րը ... օցի ճուտ ա ու նե նում... Էտ օցի ճու տը օրա կան մեն
ձա նըմ էր, մի շապտ վա վրին հա մա րյա դա ռավ մի ու շապ»16: Վաս պու րա
կա նի հա վա տա լիք նե րում եթե օձը հա րյուր տար վա ըն թաց քում մար դու 
երես չի տես նում, այն քան է մե ծա նում, որ վի շապ է դառ նում, մինչ դեռ 
մարդ տես նե լիս հալ վում, մաշ վում է17: Այս պի սով զար մա նա լի չէ, որ սրանց 
գոր ծա ռույթ նե րից շա տե րը հա մընկ նում են:

Ինչ վե րա բե րում է խորհր դան շա նին (ի նկա տի ու նենք Տի ձևը), այն 
և՛ օձ է, և՛ վի շապ: Պատ կե րագ րու թյան մեջ ամե նա վաղ ժա մա նակ նե րից 
եկող այս զար դա ձևը, որը տար բեր չափ սե րով ու ձև ա վո րում ե րով է հան
դես գա լիս, մի կող մից նման է իրա կան օձի հետ քին հո ղի, ավա զի վրա ու 
ջրի մեջ նրա շարժ մա նը, մյուս կող մից` պտու տա հող մին, որն ավե լի բնո

13 Роб акид зе А. И., К воп ро су о не ко то рых пе ре жит ках куль та ры бы. – СЭ, 1948, N 3, 
с. 120–121, 126.

14 Իս րա յե լյան Ա., Ման կա կան եզա կի ապա րան ջան. – Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք
նե րը: Գիրք I. Վան, խմբ. Հ. Մա րու թյան, Երև ան, 2013, էջ 258 –259:

15 То по ров В. Н., նշվ. աշխ., էջ 391 –393:
16 Ղա նա լա նյան Ա., Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ, Երև ան, 1950, էջ 261:
17 Լա լա յե ան Ե., Վաս պու րա կան. – ԱՀ, գիրք XXV, 1914, էջ 60:
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րոշ է վի շա պի կեր պա րին: Տաձև պատ կե րը որ պես վի շա պի խորհր դա նիշ 
է հան դես գա լիս տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում` այդ թվում և Ք.ա. 
5րդ հա զա րա մյա կի ժայ ռա պատ կեր նե րում, Ք.ա. 2րդ հա զա րա մյա կի 
գործ վածք ներում, ի վեր ջո` 18 –19րդ դա րե րի Սյու նի քի, Ար ցա խի և Սե
բաս տի ա յի կար պետ նե րի վրա` ման րա մասն ված եր կու կամ երեք եղ ջյուր
նե րով և մե կա կան պո չով: Խո շոր վի շա պա նախ շե րի մի ջև ոճա վոր ված 
բու սա նախ շեր են, իսկ մար մին ներն ամ բող ջա պես ծածկ ված են բազ մա
թիվ հա մա չափ, մանր վի շա պա նախ շե րով, որոնք ակն հայ տո րեն բազ մաց
ման իմաստն են կրում: Ընդ հան րա պես հա ճախ են առաս պե լա կան պատ
կե րա ցում ե րը զար դա նախ շե րի վե րած վում դե կո րա տիվ ար վես տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուննե րում և ամե նա տար բեր` թե կուզ կեն ցա ղա յին առար
կա նե րի վրա. դրանց թվին է պատ կա նում վի շա պի վե րո հի շյալ Տաձև 
նախ շը` տար բեր ոճա վո րում ե րով: Սա գոր գար վես տում, ասեղ նա գործ և 
տար բեր այլ գործ վածք նե րում շատ հա ճախ ոչ մի այն որ պես գլխա վոր 
զարդ է հան դես գա լիս, այ լև մյուս նախ շե րի հետ մի ա ժա մա նակ, առանց 
հա տուկ շեշ տադր ման, սա կայն, գոր ծող ներն, ամե նայն հա վա նա կա նու
թյամբ, քաջ գի տակ ցե լով են դրանք ստեղ ծել, իմա նա լով դրանց մո գա կան 
բա րե բեր նշա նա կու թյու նը:

Վի շապ նե րով վզնոց նե րի ու գոր գե րի նախ շե րը, ան կախ նյու թից, 
պատ րաստ ման վայ րից և ժա մա նա կաշր ջա նից, զու գորդ վում են իմաս
տա յին նշված տար րե րով: Օրի նակ Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա
րա նում պահ պան վող N 9578 գոր գը` գործ ված 1919 թ. Ար ցա խում (238 սմ x 
125 սմ) կա րե լի է խորհր դան շա կան իմաս տով հա մե մա տել վի շապ նե րով 
վզնոց նե րի հետ: Գոր գը ոչ մի այն ամ պան ման վի շապ նե րի պատ կեր ներ 
ու նի, այ լև նրանց հետ կապ ված մի շարք հա վա տա լիք ներ է բա ցա հայ
տում. գոր գի ողջ մա կե րե սի եր կու մի ա տե սակ, խո շոր ու թա նիստ նախ շե
րից յու րա քան չյու րի կենտ րո նում, քա ռան կյան մեջ մեկ սվաս տի կա կա, 
որի եր կու բա ղադ րիչ նե րը տար բեր գույ ներ ու նեն` սև և կարմ րա վուն` մուգ 
և բաց: Սրանք վի շա պի մո տա վոր Տաձև խորհր դա նիշ նե րի ձևն ու նեն, 
որոնք կենտ րո նում հատ վում են: Քա ռան կյան գա գաթ նե րից մե կա կան 
եռա ծայր ծիլ է դուրս է գա լիս, իսկ չորս կող մե րում չորս զույգ ամ պան ման 
օձե րի կամ վի շապ նե րի նախ շեր կան: Նրանց ամեն զույ գի մեջ տե ղից երեք 
ծա ղիկ է դուրս գա լիս` մի ա ցած շե ղան կյու նի կազ մող ցո ղուն նե րով: Խո շոր 
ու թան կյու նի նե րից դուրս` մուգ կար միր հիմ ա դաշ տի վրա գործ ված են 
կե ռա զար դե րով շե ղան կյու նի ներ, Տաձև բազ մա թիվ մանր նախ շեր, եր կու 
չոր քո տա նի կեն դա նի: Գոր գը երիզ ված է ծաղ կա նախ շե րի մեկ և նրա եր
կու կող մե րում մե կա կան զիգ զագ գո տի նե րով: Այս պի սով` ամ բողջ գոր գը 
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ծածկ ված է ու երիզ ված ջուր, բու սա կա նու թյուն, պտղա բե րու թյուն, աճ 
խորհր դա շող զար դա նախ շե րով, որ տեղ չեն ան տես վել նաև կեն դա նի նե
րը: Ի դեպ, գոր գե րի այս խմբի բո լոր տա րա տե սակ ներն են, որ վի շա պա
նախ շե րի կամ օձա նախ շե րի կենտ րո նից դուրս եկող ծաղ կա նախ շեր ու
նեն, ծաղ կա զարդ երիզ և ջուր խորհր դան շող զի գագ գո տի:

Բնա կան է, որ ի տար բե րու թյուն օձե րի, վի շապ նե րի ավե լի մեծ 
թվով ոճա վո րում ե րով պատ կեր ներն են տա րած ված` կապ ված նրանց 
ավե լի բազ մաբ նույթ և ֆան տաս տիկ լի նե լու հան գա ման քի հետ: Գա րե
գին Սրվանձ տյանցն ասում է. «Վի շա պը թե րևս յուր ահա վո րու թյամբ` ‘ի 
հնում պաշտ ված ալ լի նի ‘ի հա յոց: Ար դեն սո վո րա բար մար դիկ Աս տու ծո 
տեղ կը դնե ին մեկ մը զայն` որ հա ճույք և բա րիք կը սփռեր, մեկ մ’ ալ զայն` 
որ մե եր կյուղ և պա տու հաս կը կրե ին. վեր ջի նեն են օձն և վի շապ»18: Բայց 
պետք է ընդգ ծել, որ օձն ու վի շա պը նաև սկզբում նշած հա ճույք և բա րիք 
սփռող ներն էին: Ար դեն իսկ վի շա պա ձև զար դերն ու նախ շե րը դե կո րա
տիվ ար վես տում այն քան բարձր գե ղա գի տա կան ար ժեք ու նեն, այն քան 
նրբա ճա շակ են, որ մի այն բա րու թյան գա ղա փա րը կա րող է այդ ձև ով ար
տա հայտ վել, դեռ չա սած` հա վա տա լիք նե րում նրա բա րիք բե րող հատ կա
նիշ նե րը: Վի շա պի կեր պարն ամ բող ջաց նե լու ճա նա պար հին էա կան է այն 
փաս տը, որ ժո ղովր դա կան հա վա տա լիք նե րում վի շա պը կա րող է ըն կալ
վել նաև որ պես մար դու հո գի: Սրա վկա յու թյունն է Սա սու նի հե տև յալ հա
նե լու կը. «Ատա մոր թին հեդ հու շա փին (վի շապ), թամ քը տրած, հու շափ 
կնաց, թամ քը մաց (մեռ նող մար դը և հո գին` հու շա փը)»19:

Ինչ պես օձն ու ձու կը, այն պես էլ վի շա պը բու ժե լու կա րո ղու թյուն ու
նի. Վ. Պե տո յա նը գրում է. «Սա սու նի ավան դու թյուն նե րում մեծ տեղ են 
գրա վում վի շապ ներն ու օձե րը, որոնք դյու ցազ ներ գու թյան և ան մա հու
թյան սիմ վոլ ներ են հան դի սա նում:

...Հար մո յի գո մի դի մաց, Խիբլ կա կոչ ված աղ բյու րի մո տից դե պի 
Կնկա հոտ կոչ ված ձո րը վի շա պի գա լա րում եր պատ կե րաց նող, ճեր մակ 
կայծ քա րա յին մի ճա նա պարհ է եր կա րում: Դրան Հուշ փի ճամ փա էին 
ասում: Դա մոտ կես կի լո մետր եր կա րու թյամբ և եր կու մետր լայ նու թյամբ 
ձգվում է դե պի Գըռ շիկ գա գա թը: Ավան դա բար պատ մում են, թե հսկա մի 
վի շապ անց նե լով այդ ժայ ռե րի վրա յից, իր մարմ ով ճեղ քում է ժայ ռե րը, 
ճա նա պարհ բաց անում և գնում Կնկա հո տի ձո րը, ուր և եր կար ժա մա նակ 
ապ րե լիս է եղել ու այն տեղ էլ մե ռել, դրա հա մար էլ այդ ճա նա պար հը Հուշ
փի ճամ փա (վի շա պի ճա նա պարհ) էր կոչ վում: Երբ վի շա պը մեռ նում է, 

18 Սրվանձ տյանց Գ., Եր կեր, հ. 1, Երև ան, 1978, էջ 69:
19 Պե տո յան Վ., Սա սու նի ազ գագ րու թյու նը, Երև ան, 1965, էջ 349:
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մո տա կա Էղ գարդ գյու ղի բո լոր մեղ վա նոց նե րի մե ղու նե րը դուրս են թափ
վում, պարս տա լիս ու գնում դե պի Կնկա հո տի ձո րը, թափ վում վի շա պի 
դի ա կի վրա, ամ պի նման ծած կում նրա մար մի նը... Էղ գարդ գյու ղի բնա
կիչ նե րը... զար ման քով տես նում են հսկա վի շա պի դի ա կը, որի մարմ ի 
ամեն մի մա սում մե ղու ներն են նստել և իրենց խայ թոց ներն ու վեր ջա վո
րու թյուն նե րը մտցրել նրա մարմ ի մեջ: Այդ տա րի Էղ գարդն առատ բերք 
է ստա նում... այդ մեղ րը, երբ հի վանդ ներն ու տում են, առող ջա նում են, 
կույ րե րի աչ քը լույս է ստա նում, ճա ղատ նե րի գլուխ նե րը գե ղե ցիկ վար սե
րով են ծածկ վում, հի լոտ նե րը (թո քախ տա վոր նե րը) քա ջա ռողջ են դառ
նում»20: Ի դեպ, եթե վի շա պա ձև վզնոց նե րի սրա ծայր կա խիկ նե րը թև ե րը 
ծա լած, ոճա վոր ված մե ղու ներ են, ստաց վում է, որ զար դի բաղ կա ցու ցիչ
նե րը մի ան գա մայն հա մընկ նում են այս ավան դու թյան բո վան դա կու թյան 
հետ:

Հարս տու թյուն տվող են վի շապ նե րը. բազ մա թիվ օրի նակ նե րից 
կա րե լի է հի շա տա կել Ար ցա խի «Փիս կնե գյը» հե քի ա թը, որ տեղ վի շապ նե
րը ոչ մի այն ոս կի նե րով լի պարկ են նվի րում հե րո սին, այ լև շատ մի ա միտ 
են ու զգու շա վոր21:

Այս տեղ` վզնոց նե րի առի թով, ներ կա յաց վում են օձե րի, վի շապ նե րի 
և ձկնե րի մի այն բա րիք բե րե լու ու չա րից պաշտ պա նե լու գոր ծա ռույթ նե րը: 
Սա կայն բո վան դա կա յին առու մով, ըստ էու թյան, շատ ավե լի բազ մա զան 
են նրանց դրսև ո րում ե րը, քա նի որ, օձը, խորհր դան շե լով տրանս ցեն դեն
տալությու նը, ստո րերկ րյա աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ է, որը մշտա պես 
գործ ու նի վե րերկ րյա աշ խար հի հետ22, ձու կը հա կա դիր հատ կա նիշ ներ ու
նի և նույն պես` տի ե զե րա կան ստո րին ոլոր տի հետ կապ, իսկ վի շա պը 
պատ կե րաց վում է և՛ որ պես ստո րերկ րյա, և՛ վե րերկ րյա, և՛ երկ նա յին` թռչող 
արա րած:

ОЖЕ РЕЛЬЯ С СИМ ВО ЛА МИ ДРА КО НА

Аст хик Ис рае лян
Ре зю ме
Ар мянс кие ме тал ли чес кие (зо ло то, се реб ро, нед ра го цен ные ме тал лы) оже
релья с «дра ко на ми» (ви ша па ми) в 18 –19ом вв. и на ча ле 20го ве ка бы
ли расп рост ра не ны, в ос нов ном, в Ка ри не, Кар се, Ахал ка ла ке, Ахал ци хе, 
Алек санд ро по ле, Ба язе те, Са су не, Му ше, Ша та хе, Ар че ше, Ти ма ре, Зи ла

20 Նույն տե ղում, էջ 386 –387:
21 Փիս կնե գյը. – ՀԺՀ, հ. V, Երև ան, 1966, էջ 515 –518:
22 Юнг К. Г. и фон Франц М.Л., Хен дер сон Дж. Л., Яко би И., Яф фе А., Че ло век и его 

сим во лы. М., 1997, с. 152.



192

Աստ ղիկ Իս րա յե լյան

не, Ва не, Тиф ли се. «Дра кон чи ки» ли тые, боль шая часть их под ве сок из го
тов ле на тех ни кой литья, ска ни и зер ни, не ко то рые – че кан ные. Фор ма оже
релья с ви ша па ми дош ла до нас в не из ме нен ном ви де по край ней ме ре с 
7го ве ка до Р. Х., как сви де тельст ву ет оже релье, най ден ное при рас коп ках 
в Зи вие.

Под вес ки пред став лен ных оже ре лий сим во ли зи ру ют ра сти тель ный мир, 
пчел, жу ков, рыб и но во лу ние, ко то рые се ман ти чес ки свя за ны с дра ко на
ми. В ар мянс кой тра ди ции ви ша пы изоб ра жа лись на кам не, в ми ниа тю рах 
ста рин ных ру ко пи сей и пред ме тах, из го тов лен ных из раз лич ных ма тер иа
лов. Ве ро ван ия, свя зан ные с об ра зом дра ко на и куль том во до е мов, ха рак
тер ны для тех зем ле дель чес ких на ро дов, хо зяйст во ко то рых бы ло ос но ва
но на ис кусст вен ном оро ше нии.

Клю че вые сло ва: оже релье, дра кон, ры ба, во да, лу на, фло ра, литье, скань, 
зернь, че кан ка, ле че ние, бо гатст во.

NECKLACES WITH DRAGON SYMBOLS

Astghik Isreaelian
Summary
Armenian metal (gold, silver, nonprecious metals) necklases decorated with 
dragons were widespread in Karin, Kars, Akhalkalak, Akhaltskha, Aleksan
drapol, Bayazet, Sasoon, Moosh, Shatakh, Archesh, Timar, Zealan, Van, Alex
andropol, and Tiflis in the 18th –19th centuries and the beginning of the 20th 
century. The “dragons” on necklaces were caste, while the dragonshaped pen
dants were made by casting, engraving, doublethreading, granulation, etc.

An example of such a necklace found in Ziviye during archaeological exca
vations, suggests that the origin of the dragon motif found on neclaces of the 
18th  – 20th century can be traced back to at least the 7th century B.C. The 
necklaces with dragons have pendants depicting various objects, such as bees, 
beetles, fish, the new moon, and vegetation. These have an ideologically con
nection to the dragons. In Armenian tradition, dragons were represented on 
objects made of different materials, in miniatures of manuscripts, and on carved 
stone. The beliefs connected with dragons and the worship of water reservoirs 
are characteristic to the agricultural peoples, whose subsistence economy was 
based on artificial irrigation.

Keywords: necklace, dragon, fish, flora, water, moon, casting, filigree, granula
tion, engraving, healing, wealth.
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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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