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Գո հար Ստե փա նյան*

Մո դեռն քա ղա քա յին մշա կույ թի ձև ա վո րու մը սեր տո րեն կապ ված է սրճա
րա նա յին տա րած քի զար գաց ման հետ: Երև անն այս առու մով բա ցա ռու
թյուն չէ: Չհաշ ված առան ձին սրճա րան նե րի/թե յա րան նե րի ի հայտ գա
լը 20րդ դ. առա ջին տաս նա մյա կում` երև ա նյան քա ղա քա յին առօ րյա յում 
սրճա րա նա յին մշա կույ թի ձև ա վոր ման մա սին ավե լի որո շա կի ո րեն կա
րե լի է խո սել 1920 –30ական թթ. սկսած: Դա զգա լի չա փով կապ ված է 
հայ րե նա դար ձու թյան հետ: Հայ րե նա դարձ նե րի, մաս նա վո րա պես, ֆրան
սա հա յե րի ձեռ նար կում ե րի ար դյուն քում երև անյան առօ րյա յի մեջ նկա
տե լի տեղ գրա վեց սրճախմու թյունն ու սրճա րանային նոր մշա կույ թը` որ
պես եվ րոպական առօ րե ա կա նու թյան տարր, որ պես հան րա յին ազատ 
ու մատ չե լի շփման մի վայր: Սրճա րան նե րի այս դե րի քննու թյունն է, որ 
հիմք է տվել Յուր գեն Հա բեր մա սին վե րագ րելու դրանց առանձ նա հա տուկ 
տեղ 17 –18րդ դդ. Արևմ տյան Եվ րո պա յում բուր ժուա կան հան րա յին ոլոր
տի զար գաց ման մեջ. դրանք ներ կա յա նում էին իբ րև յու րօ րի նակ «հան րա
յին տա րածք ներ»` բաց բո լո րի հա մար, որոն ցում ծա վալ վում էին ազատ 
հան րա յին քննար կում երն ու վի ճա բա նու թյուն նե րը: Երև ա նյան առա ջին 
սրճա րա նա գործ նե րից ոմանք և մշտայ ցե լու նե րից շա տե րը քաջ ծա նոթ 
էին եվ րո պա կան քա ղա քա յին առօ րյա յի այս տար րին, ու նրանց հա ջող վեց 
դրանց բնո րոշ հան րա յին քննարկ ման հա ման ման մի ջա վայր ապա հո վել 
նաև Երև ա նում: Պետք է նշել, որ խորհր դա յին հե տա գա տա րի նե րին երև
ա նյան սրճա րան նե րից որոշ նե րը շա րու նա կե ցին պահ պա նել իրենց այս 
դե րը: Ու շագ րավ է այն, որ հա յե րի անու նը մի ա ժա մա նակ սեր տո րեն մի
ա հյուս ված է նույն եվ րո պա կան սրճա րա նա յին պատ մու թյա նը: Կան վկա
յու թյուն ներ, որոնք թույլ են տա լիս տես նել հա յե րի սրճա յին հե տա գի ծը 
եվ րո պա կան առօ րյա յի պատ մու թյան մեջ. տի պիկ արև ե լյան մշա կույ թի 
տարր սրճախ մու թյու նը Եվրոպա է «ար տա հան վում» հա ճախ հա յե րի ձեռ
քով, եվ րո պա կա նաց վում և ժա մա նակ անց, ար դեն հայ րե նա դարձ հա յե րի 
մի ջո ցով «ներ մուծ վում» Հայաս տան` որ պես եվ րո պական առօ րյա մշա
կույ թի նո րա ձև բա ղադ րիչ:

Բա նա լի բա ռեր. քա ղա քա յին առօ րե ա կա նու թյուն, սրճա րա նա յին մշա
կույթ, հան րա յին ոլորտ, ազատ հան րա յին հա ղոր դակ ցու թյուն:

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի ար դի ա կա նու թյան ազ
գա բա նու թյան բաժ նի գի տաշ խա տող, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու:
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Սրճա րա նա յին մի ջա վայ րը Երև ա նում. արև ե լյան տա րածք արևմ տյան հե տագ ծով

Մո դեռն քա ղա քա յին մշա կույ թի ձև ա վո րու մը սեր տո րեն կապ ված է 
սրճա րա նա յին տա րած քի զար գաց ման հետ: Երև անն այս առու մով բա ցա
ռու թյուն չէ: Չհաշ ված առան ձին սրճա րան/թե յա րան նե րի ի հայտ գա լը 20
րդ դ. առա ջին տաս նա մյա կում` երև ա նյան քա ղա քա յին առօ րյա յում սրճա
րա նա յին մշա կույ թի ձև ա վոր ման մա սին ավե լի որո շա կի ո րեն կա րե լի է 
խո սել 1920 –30ական թթ. հետ կապ ված: Պետք է նշել, որ խնդրի ու սում
նա սի րու թյան հա մար աղ բյուր նե րը խիստ սուղ են: Կա րև որ ար ժեք ու նեն 
հու շագ րու թյուն նե րը: Այս պես, երև ա նյան սրճա րան նե րի մա սին անուղ ղա
կի տե ղե կու թյուն ներ կան Ռու բեն Զա րյա նի «Հու շա պա տու մում», որ տեղ 
հե ղի նա կը իր հայտ նի մտա վո րա կան հե րոս նե րի մա սին խո սե լիս, հի շա
տա կում է սրճա րան նե րի մա սին1: Զա րյա նի հե րոս նե րից շա տե րը այդ 
սրճա րան նե րի մշտայ ցե լու ներն էին, ինչն ար դեն վկա յում է այն մա սին, որ 
ժա մա նա կի մտա վո րա կան նե րը սեր տո րեն կապ ված էին սրճա րա նա յին 
կյան քին: Վեր ջի նիս ու սում ա սի րու թյան հա մար, թե րևս, բա ցա ռիկ է 
2000ական նե րի սկզբին «Եթեր» շա բա թա թեր թում Ծո վակ Համ բար ձու
մյա նի վա րած «Երև ա նյան էտյուդ ներ» շար քը, որում ակա նա տե սի աչ քով 
հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է քա ղաքն իր փո ղոց նե րով, հրա պա րակ նե րով, 
ինչ պես նաև սրճա րան նե րով, դրան ցում ծա վալ վող առօ րյա կյան քի նկա
րագ րու թյամբ: Ծ. Համ բար ձու մյա նի հու շե րը վե րա բերում են գե րա զան ցա
պես 1930ական նե րին, իսկ 1920ական թթ. երև ա նյան առօ րյա յի, այդ 
թվում և սրճա րա նա յին առօ րյա յի պատ կե րը վե րա կանգ նե լու գոր ծում 
անգ նա հա տե լի է Կոս տան Զա րյա նի «Ան ցոր դը և իր ճամ փան» գոր ծը2: 
Կ. Զա րյա նը 1920ական նե րի սկզբի Երև ա նի հմայ քի ու թշվա ռու թյան ան
բա ժան մաս նիկ է ներ կա յաց նում գոր գե րի սնան կա ցած վա ճա ռա կան վա
նե ցի Մար գար աղա յի սրճա րա նը Աբո վյան փո ղո ցի մի ան կյու նում. «Ամէն 
երե կոյ, գրե թէ նոյն ժա մին, օր ւայ ծանր բե ռը իրենց ծռած ու սե րի վրայ, 
վի րա ւոր եւ մե լա մաղ ձոտ մշակ նե րի պէս, ներս են մտնում Մար գար աղա յի 
«Նա յի րի» սրճա րա նը մի քա նի մտա ւո րա կան ներ: Խօ սում են դէ սից-դէ-
նից...»3: 1920 –30ական թթ. սրճա րան ներն ու սրճա րա նա յին կյան քը զգա
լի չա փով կրում են հայ րե նա դար ձու թյան կնի քը: Ըն դուն ված է սրճախ մու
թյու նը համարել արևմ տահայ կա կան սո վո րույթ4: Չվի ճար կե լով այն հան

1 Զա րյան Ռ., Հու շա պա տում, գ. 1, Երև ան, «Հա յաս տան», 1975, գ. 2, Երև ան, «Սո վե
տա կան գրող», 1977, գ. 3, Երև ան, «Սո վե տա կան գրող», 1981:

2 Զա րե ան Կ., Ան ցոր դը և իր ճամ բան, Եր. ՏերԽա չատ րյա նի աշ խա տա սի րու
թյամբ, Երև ան, Սար գիս Խա չենց, Փրին թին ֆո, 2010:

3 Զա րե ան Կ., նշվ. աշխ., էջ 178:
4 Ստե փա նյան Ա., 20րդ դա րի հայ րե նա դար ձու թյու նը հայ ինք նու թյան հա մա կար

գում, Երև ան, 2010, էջ 224 –227:
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գա ման քը, որ սուրճն առա վել լայն կի րա ռու թյուն ու ներ արևմ տա հայ հայ
րե նա դարձ նե րի մի ջա վայ րում, ի տար բերություն արև ե լա հայ իրա կա նու
թյան, ուր եր բեմ առա վել նա խընտ րե լի էր թե յը, տե ղին է նշել, որ վեր ջին
նե րիս ծա նոթ էր սրճախ մու թյու նը: Երև ա նյան թե յա րաննե րում թե յի հետ 
մի ա սին մա տուց վում էր նաև սուրճ, և դրանք հա ճախ կա րող էին անվանվել 
նաև սրճա րան ներ: Այս առու մով հի շա տա կե լի է Երև ա նի Կա պույտ մզկի
թի թե յա րա նը, որը սկսեց գոր ծել 1920ական նե րից` պար սիկ Ալիի նա խա
ձեռնությամբ, ուր մա տուց վող սուր ճը, ժա մա նա կա կից նե րի վկա յու թյամբ, 
կա րող էր մրցակցել քա ղա քի հան րա հայտ սրճա րան նե րից մե կի սուրճի 
հետ5: Այ սինքն, հա ման ման հաս տա տու թյուն նե րի «թե յա րան» կամ «սրճա
րան» ան վա նումերը չէ ին են թադ րում դրան ցում բա ցա ռա պես թե յի կամ 
էլ սուր ճի առ կայության մա սին: Ու րիշ բան, որ հայ րե նա դարձ նե րի, մաս
նա վո րա պես, ֆրան սա հա յե րի, թե րևս, բա ցա ռիկ դերը երև անյան առօ
րյա յի մեջ սրճախմու թյունն ու սրճա րանային նոր մշա կույ թը բե րելն է` ար
դեն որ պես եվ րոպական մշա կույ թի նո րա ձև տարր6: Այս առու մով հատ
կան շա կան է 1930ական նե րի երև ա նյան հռչակա վոր «Կա ֆե Տուրիստ» 
ֆրան սի ա կան հնչո ղու թյամբ անու նը ստա ցած սրճարանի բա ցու մը ներ
կա յիս Վարդա նանց փո ղո ցի շեն քե րից մե կի ներք նա հար կում: Սրճա րա
նա տե րը Երև ան ներ գաղ թած ֆրան սա հայ մտավորական Հա կոբ Տարո
նա ցին էր, ով դի մում է հան րա պե տու թյան ղե կա վար Ա. Խան ջյա նին «հայ 
մտավորա կան նե րուն հա մար Երև ա նին մեջ Փա րի զի Մոն մարտ րի սրճա
րաններուն նման սրճա րան մը ստեղ ծե լու առա ջար կով»7: Տա րո նա ցու 
մտադ րու թյամբ այն պետք է լի ներ հան րա յին շփման մի վայր, որ տեղ 
առաջ նա յին դե րա կա տա րում կու նե նա յին մտա վո րա կան նե րը: Իրա պես, 
բաց վե լուց ան մի ջա պես հե տո սրճա րա նի մշտայ ցե լու նե րը դար ձան Եղի շե 
Չա րեն ցը, Գուր գեն Մա հա րին, Վահ րամ Թո թո վեն ցը, Զա պել Եսա յա նը, 
Հրա չյա Աճա ռյա նը, Մա նուկ Աբե ղյա նը, Հա կոբ Մա նան դյա նը, Եր վանդ 
Քո չա րը, Արուս Ոս կա նյա նը, Հաս մի կը, Սրբու հի Լի սի ցյա նը և այլ մե ծեր: 
«Ում ասես, որ չէր կա րե լի տես նել այս տեղ` Շիր վան զա դեի կող քին Մա հա

5 Համ բար ձու մյան Ծ., Երև ա նյան էտյուդ ներ. ար ճա րան «Տու րիստ». – «Եթեր», թիվ 
51 (345), 25.12 – 31.12.2001: Ի դեպ, նույն այդ սրճա րա նի սուր ճի ար ժա նի մրցա կիցն 
էր նաև թե յը:

6 Սուր ճի ներ մու ծու մը Արևմ տյան Եվ րո պա հա մար վում է եվ րո պա կան մշա կույ թի 
վրա Օրի են տա լիզ մի ազ դե ցու թյան առա ջին օրի նա կը: Մի ա ժա մա նակ քիչ հա վա
նա կան է հա մար վում Օս մա նյան կայս րու թյան մեծ քա ղաք նե րում գոր ծող սրճա
րան նե րի ան մի ջա կան ազ դե ցու թյու նը 17րդ դ. Արևմ տյան Եվ րո պա յում սուր ճի 
մա տուց ման առա ջին կե տե րի վրա. Graf Ch., The Architecture of Cafռs, Coffee Hous
es and Public Bars. – In: Cafes and Bars: The Architecture of Public Display, ed. by Graf 
Ch., Bollerey F., Routledge, 2007, p. 9:

7 Համ բար ձու մյան Ծ., նշվ. աշխ.:
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Սրճա րա նա յին մի ջա վայ րը Երև ա նում. արև ե լյան տա րածք արևմ տյան հե տագ ծով

րի, Հրա չյա Ներ սի սյան, Մի քա յել Ման վե լյան, Թո թո վենց, Արա Սարգ
սյան». — գրում է Ռ. Զա րյա նը8: Ավե լին, սրճա րա նում շու տով ձև ա վոր վում 
է սրճա րա նա յին յու րա հա տուկ բաց հա մայնք` մշտայ ցե լու նե րից կազմ ված 
իր ան դամ ե րով, նրանց «պատ կա նող» սե ղան նե րով, որոնց շուրջ միշտ 
նստում էին նույն մար դիկ, այ ցե լու թյան որո շա կի օրով, ժա մով և տև ո ղու
թյամբ, ներ քին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի չգրված օրենք նե րով և այլն: 
Ինչ պես նշում են ակա նա տես նե րը, հա ճախ էր պա տա հում, որ «հա մայ նա
կան նե րից» որևէ մե կի բա ցա կա յու թյան դեպ քում հա մա պա տաս խան 
աթոռ նե րը մին չև սրճա րա նի փա կում այդ պես էլ ազատ էին թողն վում9: 
Շու տով Կա ֆե Տու րիս տի այս հա մայն քում ձև ա վոր վե ցին նաև առան ձին 
խմբեր, որոնք հա վաք վում էին նույն սե ղա նի շուրջ: Դրանք կազ մա վոր
վում էին տար բեր չա փա նիշ նե րով. մի դեպ քում առաջ նա յին էր մի և նույն 
դպրո ցում ու սա նած լի նե լու հան գա ման քը, մեկ այլ դեպ քում` սե րու մը նույն 
տա րած քից, եր րորդ դեպ քում` մաս նա գի տա կան պատ կա նե լու թյու նը: Այս
պես, հայտ նի էին ներ սի սյան ցի նե րի (Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպրո ցի սա նե
րի), վա նե ցի նե րի և այ լոց սե ղան նե րը: Եր բեմ հա տուկ անուն ներ էին 
տրվում նաև սե ղան նե րին, այս պես, վա նե ցի նե րի սե ղա նը ստա ցել էր 
«Վաս պու րա կան» անու նը10: Առ հա սա րակ, ինչ պես առան ձին մշտայ ցե լու
նե րին, այն պես էլ նրանց խմբե րին անուն ներ տա լը` նոր անուն նե րով 
«մկրտե լը», սրճա րա նա յին կյան քի բնո րո շիչ նե րից մեկն է` այ ցե լու նե րի` 
հա մայնք ներ կա յաց նե լու խո սուն վկա յու թյու նը11: Այդ անուն նե րի մեջ, ան
շուշտ, հիմ ա կա նում գե րիշ խում էին մա կա նուն նե րը, լի նում էին նաև ծաղ
րա կան բնո րո շում եր, որոնք պատ վով կրե լը եր բեմ դառ նում էր սրճա
րա նա յին հա մայն քի մաս նի կը դառ նա լու յու րօ րի նակ նվի րա գոր ծու մը: Լի
նում էին այն պի սիք, ով քեր չէ ին անց նում այդ փոր ձու թյունն ու իրենք 

8 Զա րյան Ռ., Հու շա պա տում, գ. 2, էջ 8:
9 Համ բար ձու մյան Ծ., նշվ. աշխ.:
10 Համ բար ձու մյան Ծ., Սրճա րան «Տու րիստ». – «Եթեր», Երև ա նյան էտյուդ ներ 

շարք, թիվ 14 (360), 09.04. –15.04.2001.
11 Ու շագ րավ է, որ այս հան գա մանքն ար տա ցոլ վում է նաև գե ղար վես տա կան գրա

կա նու թյան մեջ, մաս նա վո րա պես, հի շա տա կե լի է Պատ րիկ Մո դի ա նո յի «Կո րած 
երի տա սար դու թյան սրճա րա նում» գիր քը. գրքի գլխա վոր հե րո սու հին, սրճա րա
նա յին հա մայն քի ան դամ դառ նա լու հա մար, յու րօ րի նակ «մկրտու թյուն» է անց
նում` վաս տա կե լով նոր անուն. «Այս գի շեր ես քեզ մկրտում եմ: Այ սու հետ քո 
անու նը Լու կի է», ասում է հին մշտայ ցե լու նե րից մե կը: Մյուս այ ցե լու նե րի պա րա
գա յում էլ, թեև հա տուկ չի խոս վում հա ման ման «մկրտու թյան» մա սին, սա կայն, 
դա տե լով նրանց անուն նե րից (Տար զան, Զա քա րիա, Ալի Շե րիֆ ևայլն), դժվար 
չէ հաս կա նալ, որ հա ման ման մի «փոր ձու թյուն» ան ցել էին և նրանք. Մո դի ա նի 
Պ., Կո րած երի տա սար դու թյան սրճա րա նում, թարգմ. Գր. Ջա նի կյա նի, Երև ան, 
«ՎՄՎ –Պրինտ», 2014:
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Գո հար Ստե փա նյան

իրենց դուրս էին թող նում մատ չե լի ու թյան սկզբուն քով ձև ա վոր ված բաց 
սրճա րա նա յին հա մայն քից: Սրճա րա նա յին կա տա կա խո սու թյուն նե րից 
դա տե լով` սրճա րա նի յու րա քան չյուր մշտայ ցե լու` որ պես «հա մայ նա կան», 
պետք է ար տա հայտ վեր, ցույց տար իր վե րա բեր մուն քը, կար ծի քը քննարկ
վող այս կամ այն հար ցի շուրջ: Կար ծիք չու նե նա լը կամ խու սա փելն այն 
բարձ րա ձայ նե լուց հա ճախ դա տա պարտ վում էր ծաղ րի մի ջո ցով: Տա րո
նա ցուն իրոք հա ջող վեց 1930ական նե րի Երև ա նում հաս տա տել եվ րո պա
կան քա ղա քա յին ար դի ա կան մշակույ թի տարր սրճա րա նը` որ պես հան
րա յին ազատ ու մատ չե լի շփման մի վայր: Սրճա րան նե րի այս դե րի քննու
թյունն է, որ հիմք է տվել Յուր գեն Հա բեր մա սին վե րագ րել դրանց առանձ
նա հա տուկ տեղ 17 –18րդ դդ. Արևմ տյան Եվ րո պա յում բուր ժուա կան հան
րա յին ոլոր տի զար գաց ման մեջ: Դրան ցում էր, որ ծնվում և զար գա նում էր 
հան րա յին ոլոր տի միսն ու արյու նը կազ մող ռա ցի ո նալ բա նա վե ճը մաս
նա վոր ան ձանց մի ջև` ան տե սե լով նրանց կար գա վի ճա կա յին տար բե րու
թյուն նե րը12: Նման ռա ցի ո նալ բա նա վե ճը հա տուկ դար ձավ և երև ա նյան 
Կա ֆե Տու րիս տին` մշտայ ցե լու նե րի իր բաց «հա մայն քով» և նրա նում 
շրջա նառ վող որո շա կի թե մա նե րով: Դա տե լով ական տես նե րի հու շե րից 
թե մա նե րից հիմ ա կան նե րը մի քա նիսն էին` հա յե րե նի պահ պա նու թյու նը` 
խո սակ ցա կա նում ռու սե րե նի ակ տիվ ներգ րավ ման պայ ման նե րում, հայ
րե նա դարձ նե րի ծանր հի շո ղու թյուն նե րը` ցե ղաս պա նու թյան և դե գե րու մի 
շուրջ, գա ղա փա րա խո սա կան վե ճե րը գրա կա նու թյան, ար վես տի առան
ձին խնդիր նե րի վե րա բե րյալ և այլն: Սրանց կող քին օդի մեջ մշտա պես 
կախ ված էին նաև չբարձ րա ձայն ված, փակ թե մա նե րը, որոնք կապ ված 
էին 30ական նե րի սար սա փի` ստա լի նյան բռնու թյուն նե րի հետ: Որ պես 
նման ինք նա տիպ տա րածք` Կա ֆե Տու րիս տը, ինչ պես և 1920ական նե րին 
հան դես եկած Նա ի րին, Ալիի թե յա րա նը կա րև որ դեր ու նե ցան Երև ա նի 
քա ղա քա յին մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում: Ե՛վ սրճա րա նա գործ նե րից 
ոմանք, և՛ մշտայ ցե լու նե րից շա տե րը քաջ ծա նոթ էին եվ րո պա կան քա ղա
քա յին մո դեռ նու թյան տարր սրճա րա նա յին կյան քին, ու նրանց հա ջող վեց 
այդ մի ջա վայ րը ստեղ ծել նաև Երև ա նում13:

12 Habermas J., The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Cat
egory of Bourgeois Society. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1991. 1962 թ. այս 
գրքի առա ջին գեր մա նե րեն հրա տա րա կու թյու նից հե տո խնդրին նվիր ված գրե թե 
բո լոր հե տա զո տու թյուն նե րը հիմ վում են Հա բեր մա սի այս աշ խա տան քի վրա:

13 Կար ծում ենք, որ հե ղի նա կի աշ խա տանքն էա պես կշա հեր, եթե հա մե մա տա կան 
նյու թեր բեր վե ին արևմ տա հայ կա կան և Օս մա նյան կայս րու թյան հա յաբ նակ մյուս 
վայ րե րում սրճա րա նա յին մշա կույ թի դրսև ո րում ե րի մա սին, ին չը կցու ցեր երևա
նյան սրճա րա նա յին մշա կույ թում գաղ թա կա նու թյան խո ղո վակ նե րով բեր ված 
«արևմ տա հայ կա կան հե տա գի ծը» (Ծա նոթ. խմբ.):
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Սրճա րա նա յին մի ջա վայ րը Երև ա նում. արև ե լյան տա րածք արևմ տյան հե տագ ծով

Ու շագ րավ է, որ հա յե րի անու նը սեր տո րեն մի ա հյուս ված է նույն եվ
րո պա կան սրճա րա նա յին պատ մու թյա նը: Հայ ձեռ նե րեց նե րի` եվ րո պա
կան սրճարա նա յին մշակույ թի ձև ա վոր ման ակունք նե րում կան գած լի նե
լու մա սին բա նա վոր պատ մու թյուն նե րը 2000ական նե րից ի վեր սկսե ցին 
լայ նո րեն շրջա նառ վել հայ կա կան մե դի ա յում: Վեր ջինս, ըստ ամե նայ նի, 
պայ մա նա վոր ված էր սրճա յին և սրճա րա նա յին գոր ծի զար գաց մամբ. հի
շյալ պատ մու թյուն նե րը մար կե թին գա յին լավ մի ջոց ներ դար ձան, մա նա
վանդ որ հաս տատ վում են նաև կոնկ րետ փաս տե րով և հե տա զո տու թյուն
նե րով: Այս պես, Վի լի ամ Յու կեր սը, սուր ճի մա սին իր ծա վա լուն աշ խա
տան քում ի մի բե րե լով ժա մա նա կա գիր նե րի վկա յու թյուն ներն ու այլ աղ
բյուր ներ, փաս տում է, որ 1672 թ. Պասկալ անու նով մի հայ բացում է 
սրճախ մու թյան իր կրպա կը ՍենԺեր մե նի տո նավաճառում, և հենց այս 
իրադարձու թյունն էլ հա մար վում է փա րի զյան սրճա րա նա յին կյան քի 
սկիզ բը14: Կրպա կից սուր ճը մա տու ցում էին Պաս կա լի թուրք մա տու ցող նե
րը: Գար նան առա ջին եր կու ամիս նե րին մի այն գոր ծող տո նա վա ճա ռի 
փա կու մից հե տո, Պաս կա լը սուր ճի կրպակ է բա ցում Քե դը Լէ քո լի վրա, 
Պոնտ Նո ֆի մոտ, սա կայն, ինչ պես գրում է Յու կեր սը, նրա հա ճա խորդ
ներն ավե լի շատ նա խընտ րում էին գա րե ջուրն ու գի նին: Պաս կա լը չի 
ընկր կում և իր մա տու ցող երի տա սարդ նե րին պտտվել է տա լիս քա ղա քով` 
սուր ճով լցված սա փոր նե րով, որոնք տա քաց վում էին ջա հե րով` տա րա ծե
լով թարմ սուր ճի բույ րը փա րի զյան փո ղոց նե րում: Բայց շու տով փա րիզ
ցի նե րը սկսում են կա րո տել իրենց «փթի նուա ղին» («փոք րիկ սև ին»` ինչ
պես որ նրանք մինչ այ սօր ան վա նում են սուր ճը), երբ Պաս կալն ի վեր ջո 
հանձն վում է և տե ղա փոխ վում Լոն դոն, ուր սրճախ մու թյունն ար դեն մեծ 
հա մակ րանք էր վա յե լում15: Լոն դո նյան սրճա րա նա յին կյան քի սկզբնա
վոր ման մեջ ևս նշմար վում է հայ կա կան հետք: Ժա մա նա կա գիր նե րի մի 
շարք վկա յու թյուն նե րում խոս վում է ազ գու թյամբ հայ կամ հույն Պաս կա 
Ռո զեի մա սին, որը առա ջին հրա պա րա կա յին սուրճ վա ճա ռողն էր Լոն դո

14 Մինչ Պաս կա լի` սրճախ մու թյան կրպա կի բա ցու մը սուր ճը ար դեն «հայտն վել» էր 
Ֆրան սի ա յում` Մար սե լում, Լի ո նում և ապա Փա րի զում հիմ ա կա նում Մի ջերկ րա
կան ծո վի արև ե լյան շրջա նի երկր նե րի հետ կապ ված վա ճա ռա կան նե րի շնոր հիվ: 
1669 թ. Փա րիզ մեծ քա նա կու թյամբ սուրճ էր իր հետ բե րել նաև Լյու դո վի կոս XIVի 
ար քու նի քում Թուր քի ա յի դես պան Սու լեյ ման աղան և ներ կա յաց րել թուր քա կան 
ձև ով պատ րաստ ված սուր ճը ֆրան սի ա ցի նե րին: Տես. William H. Ukers, All About 
Coffee, http://www.gutenberg.org/files/28500/28500h/28500h.htm, էջ 32, 33, 91, 92:

15 Նշենք, որ Յու կեր սը վկա յում է նաև Մա լի բան անու նով մի ու րիշ հա յի մա սին, որ 
նույն 1672 թ. սրճա րան է բա ցում Բյու սի փո ղո ցում, «Մեց» թե նի սի կոր տի մոտ, 
ՍենԺեր մե նի աբ բա յու թյան հա րև ա նու թյամբ, սա կայն Պաս կա լին է վե րագր վում 
փա րի զյան սրճա րա նա յին կյան քի հիմ ադ րի դե րը: Ի դեպ, հայ կա կան մե դի ան 
ևս «լուռ» է Մա լի բա նի հար ցում:
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Գո հար Ստե փա նյան

նում16: Եվ րո պա կան սրճա րա նա յին մշա կույ թի մեջ առանձ նա հա տուկ տեղ 
ու նեն իրենց տե սա կով առանձ նա ցող վի են նա կան սրճա րան նե րը, որոնց 
զար գաց ման հիմ քում ևս ընդգծ ված ձև ով է ներ կա յա նում հայ կա կան հետ
քը: Սրճախ մու թյան սո վո րույ թը վի են նա ցի նե րին հայտ նի էր 1600ական
նե րի կե սե րից, սա կայն առա ջին իս կա կան սրճա րա նը (Kaffeehaus) բաց վել 
է մի այն 1685 թ. Յո հան նես Դի ո դա տո անու նով հայ վա ճա ռա կա նի կող
մից17: Յո հան նես Դի ո դա տո յի կամ, ինչ պես հայ կա կան մե դի ա յում է ներ
կա յաց վում եր բեմ` Հով հան նես Աստ վա ծա տու րի ան վան կող քին, վի են
նա կան սրճա րա նա յին պատ մու թյան մեջ կեն սու նակ է նաև մի ավան դազ
րույց, որում բա ցա կա յում է հայ կա կան հետ քը: Այս պես, Վ. Յու կեր սը չի 
հի շա տա կում Դի ո դա տո յի անու նը, և որ պես վի են նա կան սրճա րա նա յին 
մշա կույ թի հիմ ա դիր ներ կա յաց նում է ազ գու թյամբ լեհ Ֆրանց Կուլ չից
կուն, որը թարգ մա նիչ էր աշ խա տել թուր քա կան բա նա կում և մեծ դեր էր 
ու նե ցել թուր քե րի կող մից 1683 թ. երկ րորդ ան գամ պա շար ված Վի են նան 
գրա վու մից փրկե լու գոր ծում: Քա ղա քը պա շա րու մից ազա տագ րե լուց հե
տո, ըստ ավան դու թյան, թուր քե րը մեծ ավար են թող նում, այդ թվում և 
վի են նա ցի նե րին ան հայտ, սա կայն թուր քա կան սո վո րույթ նե րին քա ջա
տե ղյակ Կուլ չից կուն լավ հայտ նի հա տիկ նե րով լցված մե ծա թիվ պար կեր, 
որին ոչ ոք մոտ չի գա լիս, բա ցի Կուլ չից կուց: Շու տով նա վի են նա ցի նե րին 
սո վո րեց նում է սուրճ պատ րաս տե լու ար վես տը, իսկ ավե լի ուշ հիմ ադ
րում առա ջին հան րա յին կրպա կը, որ տեղ սուրճ էր վա ճառ վում: Վ. Յու կեր
սի հատ կան շա կան բնո րոշ մամբ այս «ռո ման տիկ պատ մու թյու նը» ավան
դազ րույց է Վի են նա յում սուր ճի հայտն վե լու մա սին18: Պատ մու թյան` ավան

16 Պաս կա Ռո զե ին Լոն դոն է բե րում անգ լի ա ցի վա ճա ռա կան ճա նա պար հորդ նե րից 
մե կը` իր հա մար սուրճ պատ րաս տե լու նպա տա կով, որն էլ, ամե նայն հա վա նա կա
նու թյամբ 1652 թ., բա ցում է առա ջին սրճա րա նը Ս. Մայքլ եկե ղե ցու մոտ, Կորն հի
լում. William H. Ukers, նշվ. աշխ., էջ 52:

17 Տես. Krondl M., Sweet Invention: a History of Dessert. Chicago: Chicago Review Press, 
2011, p. 274; Graf Ch., նշվ. աշխ., էջ 10:

18 Առ հա սա րակ, սուր ճի հայտ նու թյու նը` ինչ պես տար բեր երկր նե րում դրա մուտ
քը, այն պես էլ նրա հայտ նա գոր ծու մը արա բա կան աշ խար հում մի ա հյուս ված է 
մի շարք արև ե լյան ավան դու թյուն նե րի հետ, որոն ցից, թե րևս, ամե նա հայտ նին 
արաբ հով վի մա սին պատ մու թյունն է, որ նկա տե լով իր այ ծե րի ան սո վոր կայ
տառ վար քը, այն կա պում է որո շա կի թփե րի հա տիկ ներն ու տե լու հետ: Նա պատ
մում է այդ մա սին հա րև ան մե նաս տա նի աբ բա հո րը, որն էլ նախ ան ձամբ փոր
ձե լով և զգա լով նույն ար դյուն քը, պատ վի րում է եփել և խմել սուր ճով ըն պե լի քը 
մյուս վա նա կան նե րին: Նո րա հայտ ըմ պե լի քի շնոր հիվ վա նա կան ներն այ լևս որևէ 
դժվա րու թյուն չեն զգում գի շե րա յին կրո նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ժա մա նակ: Այս 
և բա զում այլ ավան դու թյուն նե րը մի կողմ թող նե լով, նշենք, որ բա վա կա նա չափ 
փաս տեր հիմք են տվել հե տա զո տող նե րին եզ րա կաց նելու, որ սրճախ մու թյու նը 
հայտ նի է եղել սուր ճի բուն հայ րե նի քում` Եթով պի ա յում, «ան հի շե լի ժա մա նակ նե
րից». William H. Ukers, նշվ. աշխ., էջ 13 –17:
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Սրճա րա նա յին մի ջա վայ րը Երև ա նում. արև ե լյան տա րածք արևմ տյան հե տագ ծով

դազ րույց լի նե լու օգ տին է վկա յում նաև այն տե ղե կու թյու նը, ըստ որի Կուլ
չից կուն Վի են նա յում սկսե ցին մե ծա րել որ պես սրճա րան նե րի հո վա նա վոր 
սուրբ19: Ու շագ րավ է, որ ար դի հայ կա կան մե դի ան եր բեմ մի ա հյու սում է 
Կուլ չից կու մա սին այս ավան դազ րույ ցը Յո հան նես Դի ո դա տո յի հետ: 
Մինչ դեռ հա յե րի սրճա յին հե տա գի ծը, ինչ պես Վի են նա յում, այն պես էլ այ
լուր Եվ րո պա յում, իրա կա նում որ քան էլ որ «լե գեն դար» է եղել, նույն քան էլ 
զերծ է լե գեն դա յին տար րե րից և հիմ ված է կոնկ րետ փաս տե րի վրա20: 
Այս պես, Մ. Կրոնդ լի վկա յու թյամբ, վի են նա կան առա ջին սրճա րա նի բա
ցու մից հե տո Դի ո դա տոն ձեռք է բե րում նաև «թուր քա կան ըմ պե լի քի» մի
ակ վա ճա ռո ղը լի նե լու թա գա վո րա կան ար տո նու թյու նը, ընդ որում, նա իր 
սրճա րա նում սուր ճից բա ցի մա տու ցում էր նաև լի մո նադ և մեկ այլ թուր
քա կան ըմ պե լիք` շեր բեթ, ինչ պես նաև թեյ և շո կո լադ21:

Պետք է նշել, որ ինչ պես մե դիա հրա պա րա կում ե րում, այն պես էլ 
հե տա զո տա կան գրա կա նու թյան մեջ եր բեմ հա տուկ չի շեշտ վում եվ րո
պա կան սրճա րա նա յին առա ջա մար տիկ նե րի հայ կա կան ծա գու մը, իսկ եր
բեմ էլ նրանք ներ կա յաց վում են որ պես հույ ներ կամ թուր քեր: Սա կայն 
զգա լի թվով վկա յու թյուն ներ թույլ են տա լիս տես նել հա յե րի սրճա յին հե
տա գի ծը եվ րո պա կան առօ րյա յի պատ մու թյան մեջ. տի պիկ արև ե լյան 
մշա կույ թի տարր սրճախ մու թյունն այս պի սով Եվրոպա է «ար տա հան
վում» հա ճախ հա յե րի ձեռ քով, եվ րո պա կա նաց վում և ժա մա նակ անց, ար
դեն հայ րե նա դարձ հա յե րի մի ջո ցով «ներ մուծ վում» Հայաս տան` որ պես 
մո դեռն եվ րո պական առօ րյա մշա կույ թի բա ղադ րիչ: Հա ման ման մի հե
տա գիծ 1990ական նե րի վերջին ներ կա յա նում է մի մաս նա վոր` ըն տա նե
կան պատ մու թյան օրի նա կով. խոս քը 2000ական նե րի սկզին երև ա նյան 
սրճա րա նա յին կյան քում իր հաս տա տուն տե ղը գրա ված «Փա րի զյան 
սուրճ» սրճա րա նի մա սին է: Հատ կան շա կան է, որ սրճա րա նի համացանցա
յին կայ քում դրա պատ մու թյու նը ներկա յաց վում է` սկսած 20րդ դա րասկզ
բից22: Ցե ղաս պա նու թյան հե տև ան քով Վա նից Արև ե լյան Հա յաս տան 
գաղ թած Գուր գեն Գործունյա նը, ժա մա նակ անց, տե ղա փոխ վում է Ֆրան

19 Նույն տե ղում, էջ 50:
20 Կոնկ րետ փաս տե րը վկա յում են նաև Պրա հա յում առա ջին սրճա րա նի` ազ գու

թյամբ հայ, նույն Հով հան նես Աստ վա ծա տու րի որ դի Գև որգ Դա մաս կոս ցու (Jiri 
Deodat) կող մից հիմ ադր ված լի նե լու մա սին: Տես. Արև ե լյան Եվ րո պա յի հայ հա
մայնք նե րի խնդիր նե րը, Երև ան, «Նո րա վանք» գի տակր թա կան հիմ ադ րամ, 
2011, էջ 40, http://www.mindiaspora.am/res/Hratarakumner/2011/Evropa.pdf:

21 Krondl M., նշվ. աշխ., էջ 247:
22 http://www.lecafedeparis.am/, 2012 թ. սրճա րա նը վե րան վան վեց «Փոքր Փա րիզ»` 

հիմ ա դիր սրճա րա նա տի րոջ կող մից այն վա ճա ռե լուց և Հա յաս տա նից հե ռա նա
լուց հե տո:
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Գո հար Ստե փա նյան

սիա, որտե ղից էլ այ նու հետ Կա մե րուն, ուր ներգրավ վում է սուր ճի գոր ծի 
մեջ: Կարճ ժամանակ անց Գոր ծու նյան ըն տա նի քը դառ նում է Կա մե րու
նից գլխա վոր սուրճ արտահանո ղը: Տա րի ներ անց, Գ. Գոր ծու նյա նի 
դուստրը` Վա լե րիԱշ խեն Գոր ծու նյա նը, ինչպես ինքն է բնո րո շում, «վե
րա դարձ նում է սուր ճը» Հա յաս տան` հիմ ադ րե լով «Փարիզյան սուրճ» ըն
կե րու թյու նը: Ու շագ րավ է, որ նա իր կող մից ձեռ նարկ ված սուր ճի ներկրում 
ու սրճա րա նա յին գոր ծը հա մա րում և ներկայաց նում է իբ րև իր հոր գոր ծի 
շարու նա կու թյու նը` սրա մեջ տես նե լով խորհրդանշական մի բան23: 
2000ական նե րի սկզբին «Փա րի զյան սուր ճը» դար ձավ երև ա նյան հան
րա յին տա րածք նե րից թե րևս ամե նա հայտ նի նե րից մե կը, որ տեղ հա վաք
վում էին ինչ պես երև ան ցի նե րը, այն պես էլ Երև ան այ ցե լած սփյուռ քա հա
յե րը:

Այս պի սով, երև ա նյան առա ջին սրճա րան նե րի օրի նա կը ցույց է 
տա լիս, որ դրանք հիմ ադր վում էին որ պես հան րա յին հա ղոր դակ ցու թյան 
և ժա ման ցի յու րօ րի նակ հաս տա տու թյուն ներ. թե րևս, պա տա հա կան չէ 
հիմ ա դիր նե րի կող մից մտա վո րա կա նու թյա նը որ պես հիմ ա կան թի րախ 
ու նե նա լու հան գա ման քը24: Հե տա գա յում, հա ղոր դակ ցու թյան դաշտ ապա
հո վե լու այս հան գա մանքն, իհար կե, շա րու նա կեց պահ պա նել իր կա րև ո
րու թյունն ու առաջ նայ նու թյու նը: Սրա հատ կան շա կան վկա յու թյուն նե րից 
է, օրի նակ, «Բեր մու դյան եռան կյու նի» բնո րո շու մը 1960ական թթ. երև ան 
եկած երեք հայտ նի սրճա րան նե րի («Կո զի րյոկ», «Պոպ լա վոկ», «Սկվոզ
նյա չոկ») հա մար, որոնց ցանցն ընկ նողն այ լևս չէր կա րո ղա նում դուրս գալ 
այն տե ղից` հայտն վե լով նա խև ա ռաջ դրան ցում ծա վալ վող աշ խույժ և 
բուռն զրույց նե րի ու քննար կում ե րի մեջ:

Իբ րև սրճա րա նա յին քա ղաք` Երև ա նի զար գաց ման մեջ կա րև որ 
դեր ու նե ցան հենց այս` 1960 –70ական թթ.: Այս ըն թաց քում է, որ ի հայտ 
եկան մի շարք նոր սրճա րան ներ` «Անահիտ», «Կռունկ», «Արաքս», «Փար
վա նա», «Ֆլո րա», «Տալ լին», «Ար գիշ տի», «Արա րատ», «Տուրիստ»25 և հա

23 Ստե փա նյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 21.08.2010:
24 Նշենք, որ Կոս տանդ նու պոլ սի և արև ե լյան այլ քա ղաք նե րի առա ջին սրճա րան նե

րը հիմ վում էին սուր ճի վա ճա ռա կան նե րի կող մից աշ խույժ առևտ րա կան շրջան
նե րում` քա ղա քա յին շու կա նե րի տա րածք նե րում` նպա տակ ու նե նա լով այդ պի սով 
զարկ տալ սուր ճի առևտ րին ու մե ծաց նել դրա նից ստաց վող շա հույթ նե րը: Մի այն 
հե տո դրանք վե րած վե ցին հա սա րա կա կան շփման նոր ինս տի տուտ նե րի` ար դեն 
հայտ նի բաղ նիք նե րի, պան դոկ նե րի հետ մի ա սին իրենց ինք նա տիպ տե ղը զբա
ղեց նե լով քա ղա քա յին առօ րյա յում: Տե՛ս Özkoçak Akyazici S., Coffehouses: Rethink
ing the Public and Private in Early Modern Istanbul. – Journal of Urban History, 2007, 
p. 967.

25 Երև ա նի տա րեգ րու թյու նը, Երև ան, Երև ա նի պատ մու թյան թան գա րան, 2009, էջ 
135, 140, 152, 153:
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Սրճա րա նա յին մի ջա վայ րը Երև ա նում. արև ե լյան տա րածք արևմ տյան հե տագ ծով

սա րա կա կան սննդի հա մա րա կալ ված կե տեր: Ու շագ րավ է, որ պաշտոնա
կան անուն ու նե ցող վե րո հի շյալ սրճա րան նե րում գե րա զան ցա պես 
հաս տատվեց և պաշ տոնական մթնո լորտ` ի հա կադ րու թյուն սկզբնա պես 
անուն չու նե ցող հասարա կա կան սննդի որոշ կե տե րի, որոնք վե րած վե ցին 
իրա կան «հան րա յին տարածքների»` հա բերմասյան բնո րոշ մամբ26: 
Վերջիններս շատ շու տով ստա ցան իրենց անուն նե րը, որոնք ոչ թե պաշ
տո նա կան էին, այլ մի ան գա մայն ան պաշ տոն` տրված դրանց մշտայցե լու
նե րի կող մից: Այդ սրճա րան նե րից հի շա տա կե լի են քա ղա քա յին առօ րյա
յում իրենց առանձ նա հա տուկ տե ղը գրա ված «Թե մուր նո ցը», «Կո զի րյո կը», 
«Պոպ լա վո կը», «Պի տա չո կը», «Կո պե կա նո ցը», «Սկվոզ նյա չո կը» և այլն: 
Ու շագրավ է, որ նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ դրան ցից օրի նակ մե կին` «Կո
զի րյո կին», փորձ ար վեց տալ նոր` պաշ տո նա կան անուն 90ական նե րին 
(«Հռիփ սի մե»` սրճա րա նի անփոփոխ տիրու հու անու նով, որը հայտն վեց 
սրճա րա նի` հո վա րով գլխարկ (ռուս. козырек, որից էլ հաս տա տու թյան ոչ 
պաշ տո նա կան անու նը) հի շեց նող վերնամասում), այն այդ պես էլ չկա րո
ղա ցավ մրցակ ցել հին և ան պաշ տոն` «Կո զի րյոկ» ան վան հետ: Սրճարա
նի տի րու հին ստիպված էր հաս տա տու թյան ար տա քին ձև ա վոր ման մեջ 
ավելաց նել ոչ պաշ տո նական, բայց ժո ղովր դա կա նու թյուն վա յե լող անու
նը: Այն պես ստաց վեց, որ վեր ջինս տե ղա կայ վեց «հո վա րով գլխար կի» վե
րևի հատ վա ծում` հայտնվելով «Հռիփ սի մե ից» ավե լի բարձր դիր քում և 
մեկ ան գամ ևս շեշ տե լով իր ու սրճարանի ոչ պաշ տո նա կանության ու ժո
ղովր դա կա նու թյան գե րա կա յու թյու նը: Մեկ ու րիշ դեպ քում էլ, ինչ պես 
եղավ հայտ նի «Թե մուր նո ցի» պա րա գա յում, այն իր տի րոջ` Թե մու րի հետ 
մի ա սին այն քան տի պա կան էին դար ձել Երև ա նի այն հատ վա ծի հա մար, 
որը հա մա պա տաս խա նում է ներ կա յիս Կաս կա դի պու րա կին, որ երբ այս
տեղ տե ղադր վեց Ալ. Թա մա նյա նի ար ձա նը, երև ան ցի նե րի մեջ գտնվե ցին 
այն պի սիք, որ այն հա մա րե ցին հան րա հայտ Թե մու րի ար ձա նը: Ժա մա
նա կա կից նե րը նշում են, որ Ալ. Թա մա նյա նը կանգ նած է ճիշտ այն դիր քով, 
ինչ պես միշտ կանգ նում էր Թե մուրն իր սպա սարկ ման սե ղա նի առ ջև ու 
ըն դու նում հա ճա խորդ նե րի պատ վեր նե րը. «Թա մա նյան 4 հա մա րում, Թե
մուր նոցն էր, շատ նման ա Թե մու րը Թա մա նյա նի ար ձա նին` ձեռ նե րը 
սենց դնում էր էդ սե ղա նի վրա` սպա սարկ ման: Ըն դեղ տա լիս էին էփած 
կար տոշ կեն, վրեն մի հատ ձու էին կոտ րում ու կար միր բի բար, էդ էլ ասում 
էինք «գնանք Թե մուր նոց թա վով կար տոշ կա ու տենք»27:

26 Habermas J., The Structural Transformation of the Public Sphere, http://books.google.
com, [31.07.2011]:

27 Ստե փա նյան Գ., ԴԱՆ, Երև ան, 2011:
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Հան րա յին ան վա նադ րու թյու նը նույն կերպ հաղ թող դուրս եկավ 
պաշ տո նա կա նի նկատ մամբ հան րա հայտ «Պոպ լա վո կի» պա րա գա յում: 
Ճար տա րա պետ Ֆե լիքս Հա կո բյա նը 1964 թ. այն նա խագ ծեց որ պես «Առա
գաստ» սրճա րան28, սա կայն հա ճա խորդ նե րը այն կնքե ցին սե փա կան` 
«Ռասկ լա դուշ կա» (թարգմ. ծա լո վի մահ ճա կալ) կամ «Պոպ լա վոկ» (թարգմ. 
լո ղան, լո ղա նի վրա յի փոք րիկ ճա շա րան) անուն նե րով, որոն ցից ավե լի ուշ 
տի րա պե տող դար ձավ «Պոպ լա վո կը»: Սրճա րա նի մշտայ ցե լու նե րից 
Մարկ Գրի գո րյա նը հի շում է, որ երկ հար կա նի այս կա ռույ ցը, որ նավ է հի
շեց նում, երկ րորդ հար կի իր բե տո նե կայ մով, որին ամ ռա նը գու նա թափ
ված բրե զեն տից հսկա յա կան պա րու սի նե ծածկ էին քա շում, հայտ նի էր 
որ պես «Կար միր առա գաստ ներ» (алые пару са), մինչ դեռ իրենց` հա ճա
խորդ նե րի հա մար նրա առա ջին հար կը կոչ վում էր «Տրյում», իսկ երկ րորդ 
հար կը` «Պոպ լա վոկ» կամ «Ռասկ լա դուշ կա» անուն նե րով29:

Բեր ված օրի նակ նե րը ցույց են տա լիս, որ պաշ տո նա կա նի կող քին 
ժո ղովր դա կան ան վա նա կո չու թյան առ կա յու թյու նը սրճա րա նի` իբ րև իրա
կան հան րա յին տա րածք ըն կալ վե լու խո սուն վկա յու թյու նը կա րող է լի նել: 
Մեկ այլ դեպ քում էլ, սրճա րա նի հա ջո ղում իբ րև հան րա յին տա րածք մի
ան գա մայն ըն դու նե լի և «ան փո խա րի նե լի» է դարձ նում նրա պաշ տո նա
կան անու նը: Սրա լավ օրի նակն է «Փա րի զյան սուրճ» (ներ կա յիս «Փոքր 
Փա րիզ») սրճա րա նը, որն իր նախ կին ան վան կի րա ռու թյու նը պահ պա
նում է ան գամ պաշ տո նա կան ան վա նա փո խու թյու նից հե տո. ինչ պես վկա
յում են սրճա րա նի աշ խա տա կից նե րը, թեև ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ 
սրճա րանն ան վա նա փոխ վել է «Փոքր Փա րի զի», այ ցե լու նե րի մե ծա մաս
նու թյունն այն շա րու նա կում է կո չել նախ կին` «Փա րի զյան սուրճ» անու նով, 
որ խո սակ ցա կա նում հա ճախ հնչում է ուղ ղա կի որ պես «Փա րի զյան»:

Ամ փո փե լով նշենք, որ երև ա նյան սրճա րա նա յին մի ջա վայ րը ձև ա
վոր վեց ու զար գա ցավ իբ րև եվ րո պա կան քա ղա քա յին մո դեռ նու թյան մաս: 
Սրա հա մար հիմք հան դի սա ցավ, թե րևս, այն, որ ինչ պես առա ջին սրճա
նա գործ նե րը, այն պես էլ մշտայ ցե լու նե րը քա ջա տե ղյակ էին եվ րո պա կան 
սրճա րա նա յին կյան քին: Ճա կա տագ րի բե րու մով ապ րած լի նե լով եվ րո
պա կան տար բեր քա ղաք նե րում, նրանք սո վոր էին քա ղա քա յին շփման և 
ժա ման ցի այդ ինք նա տիպ ձև ին, և հայ րե նիք վե րա դառ նա լուց հե տո հա
ման ման մի ջա վայ րի գո յու թյու նը նրանց հա մար դար ձավ իրա կան պա

28 «Պոպ լա վոկ»` կեն դա նի պատ մու թյուն, http://www.mediamax.am/am/news/yere
vanXXcentury/7778, (25.07.2013):

29 Гри го рян М., Моя вер сия: убийст во в ере ванс ком ка фе «Поп ла вок», http://markgrig
orian.livejournal.com/758092.html.
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Սրճա րա նա յին մի ջա վայ րը Երև ա նում. արև ե լյան տա րածք արևմ տյան հե տագ ծով

հանջ մունք: Բա ցի այդ խորհր դա յին Արև ե լա հա յաս տա նում հայտն ված 
արևմ տա հա յե րի հա մար սրճա րա նը հայ րե նի տան դեր էր կա տա րում, այն 
ան հայ րե նիք նե րի հայ րե նիքն էր, որում մի մյանց հետ հան դի պում ու 
շփվում էին հայ րե նի քը կորց րած նե րը:

РА ЗВИ ТИЕ КУЛЬ ТУ РЫ КА ФЕ КАК ТЕР РИ ТО РИИ  
«ЗАПАД НО ГО МО ДЕР НИЗ МА» В ЕРЕ ВА НЕ  
И АРМЯНС КИЙ КО ФЕЙ НЫЙ СЛЕД НА ЗА ПА ДЕ

Го ар Сте па нян
Ре зю ме
Фор ми ро ва ние сов ре мен ной го родс кой куль ту ры тес но свя за но с рас ши
ре ни ем тер ри то рий ка фе. В этом смыс ле Ере ван не стал иск лю че ни ем. Не 
счи тая по яв лен ия от дель ных ко фе енчай ных в пер вое де ся ти ле тие 20го 
ве ка, о фор ми ро ва нии куль ту ры ка фе в го родс ком бы ту Ере ва на мож но 
конк рет нее го во рить в свя зи с 1920 –30ми го да ми. Этот пе ри од весь ма свя
зан с ре патр иа ци ей. Роль ре патр иан тов, в част но сти ар мян из Фран ции, 
в раз ви тии ере ванс кой куль ту ры ко фе ен со сто ит в том, что они при вез
ли в Ере ван ко фе пи тие и но вую куль ту ру ко фе ен как эле мент уже ев ро
пейс кой куль ту ры. В этой свя зи ха рак тер но отк ры тие в 1930х зна ме ни то го 
ере ванс ко го ка фе с фран цузс ким наз ва ни ем «Ка фе Ту рист». Вла дель цем 
ка фе был им миг ри ро вав ший из Фран ции ар мянс кий ин тел ли гент Акоп Та
ро на ци. Ему дейст ви тель но уда лось вве сти в Ере ва не 1930х го дов эле мент 
ев ро пейс ко го го родс ко го бы та – ка фе как ме сто сво бод но го и до ступ но го 
пуб лич но го об щен ия. Ис сле до ва ние этой ро ли ка фе да ло ос но ва ние Юр
ге ну Ха бер ма су от ве сти им осо бен ное ме сто в раз ви тии бурж уаз ной пуб
лич ной сре ды За пад ной Ев ро пы 17–18 ве ков: это бы ли отк ры тые для всех 
сво е об раз ные «мас со вые ме ста», где раз во ра чи ва лись сво бод ные мас со вые 
об суж ден ия и дис пу ты. Не ко то рые из пер вых вла дель цев ере ванс ких ка фе 
и мно гие по сто ян ные по се ти те ли бы ли хо ро шо зна ко мы с этим эле мен тов 
ев ро пейс ко го го родс ко го бы та, и им уда лось обес пе чить ха рак терн ую ат
мос фе ру пуб лич ных об суж де ний и в Ере ва не. Нуж но от ме тить, что в пос
ле ду ю щие со ветс кие го ды не ко то рые ере ванс кие ка фе сох ра ни ли за со бой 
эту роль. При ме ча тель но и то, что ар мя не тес но свя за ны с исто ри ей ев ро
пейс ких ка фе. Есть сви де тельст ва, ко то рые поз во ля ют уви деть ар мянс кий 
ко фей ный след в исто рии ев ро пейс ко го бы та: ти пич ный эле мент во сточ
ной куль ту ры –ко фе пи тие – ча сто вы во зит ся в Ев ро пу ар мя на ми, ев ро пе и
зи ру ет ся и спу стя не ко то рое вре мя вво зит ся в Ар мен ию ар мя на мире патр
иан та ми как мод ный ком по нент ев ро пейс кой куль ту ры бы та.

Клю че вые сло ва: го родс кая пов сед нев ность, куль ту ра ка фе ен, пуб лич ная 
сфе ра, сво бод ная пуб лич ная ком му ни кац ия.
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THE CAFÉ ENVIRONMENT IN YEREVAN: EASTERN SPACE  
WITH WESTERN TRAJECTORY

Gohar Stepanyan
Summary
The formation of modern city culture is closely related to the development of 
cafés. Yerevan in this sense is no exception. Except for several cafes/teahouses 
established during the first decade of the 20th century, one can speak more 
precisely about the formation of café culture as part of the daily life of Yerevan 
starting from 1920 –30s. This is particularly related to repatriation. The role of 
repatriates, particularly of French Armenians, is to bring the element of Euro
pean daily life, i.e. coffee drinking and new culture of cafés, to the daily life of 
Yerevan. Taronatsi indeed succeeds in establishing the element of European ev
eryday life in Yerevan in 1930s as an accessible public space for communication. 
Such an examination of the role of cafés was the basis for Jurgen Habermas in 
entitling cafés with the special role for the development of the bourgeois society 
in Western Europe in the 17th –18th centuries: cafés were original “public spac
es” open to everyone, where public discussions and disputes would freely take 
place. Some of the first café owners in Yerevan and many of the customers were 
well aware of this element of European everyday life, thus they were successful 
in establishing a similar environment of public discussions in Yerevan.

Some of the cafés in Yerevan managed to retain this role in the following years 
under the Soviet rule. Remarkably, Armenians are closely connected with the 
history of the European café culture. There are evidences showing coffee trac-
es of Armenians in the history of everyday life of Europeans: drinking coffee, 
which is a typical element of Eastern cultures, is often “imported” to Europe by 
Armenians, which later is Europeanized and a while later the Armenian repa
triates «import» it to Armenia as a fashionable element of the daily life culture 
of Europe.

Keywords: urban everyday life, café culture, public sphere, free public commu
nication.
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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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