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Քրիս տի նե Պա պի կյան*

Ման րա մասն քննար կե լով 17րդ դա րի հայ պատ մագ րու թյան վկա յու թյուն
նե րը երկ րի քա ղա քա կան կա ցու թյան և տնտե սու թյան վե րա բե րյալ, գա
լիս ենք մի քա նի հե տև ու թյուն նե րի. Հա յաս տա նը, գտնվե լով մի կող մից 
Սե ֆյան Պարս կաս տա նի, իսկ մյուս կող մից Օս մա նյան Թուր քի ա յի տի րա
պե տու թյան տակ, իր վրա էր կրում նրանց վա րած հա յա կոր ծան քա ղա
քա կա նու թյան սար սա փե լի հե տև անք նե րը: Են թարկ վե լով քա ղա քա կան և 
տնտե սա կան օրըս տօ րե ահագ նա ցող ճնշում ե րի, Արև ե լյան Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյու նը փրկու թյան մի այն մի ելք ու ներ. ձև ա վո րել և ամ րապն դել 
գա ղա փա րա կան կուռ հա մա կարգ, հա մախմ բել բո լոր ու ժե րը` հա նուն հո
գև որ ամ բող ջա կա նու թյան և էթ նիկ ինք նու թյան պահ պան ման: Դա րաշր
ջա նի հայ պատ մա գի տա կան մտքի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (Առա
քել Դավ րի ժե ցի, Զա քա րիա Քա նա քեռ ցի, Զա քա րիա Ագու լե ցի, Գրի գոր 
Դա րա նե ղե ցի) ման րա մասն ներ կա յաց րել են սե փա կան ժո ղովր դի ծանր 
պատ մաքա ղա քա կան, սո ցի ալտնտե սա կան, հո գև որնյու թա կան կյան քի 
իրո ղու թյուն նե րը, ան տար բեր չեն մա ցել սե փա կան ժո ղովր դի ապ րած 
ցա վին ու տա ռա պան քին: Այս տե սան կյու նից իրենց բո վան դա կու թյամբ 
և տե ղե կու թյուն նե րի ար ժա նա հա վա տու թյամբ ու շագ րավ են Զա քա րիա 
Քա նա քեռ ցու «Պատ մագ րու թյուն» և Զա քա րիա Ագու լե ցու «Օրագ րու
թյուն» եր կե րը, որոնք իրենց մեջ պա րու նա կում են ազ գա բա նա կան բնույ
թի հա րուստ տե ղե կու թյուն նե րը: Որ պես ակա նա տես պատ մա գիր ներ, 
ման րա մասն ներ կա յաց րել են 17րդ դա րում Հա յաս տա նում կա տար ված 
իրա դար ձու թյուն նե րը, նկա րագ րել լե զուն, բար քե րը, ավան դույթ ներն ու 
սո վո րույթ նե րը, կե ցա ղը, եկե ղե ցիժո ղո վուրդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Նրանց հա ղոր դած տվյալ նե րը նպաս տում են վեր հա նել և պար զա բա նել 
այս եր կե րում տեղ գտած տնտե սա կան կյան քը ներ կա յաց նող ազ գա բա
նա կան նյու թե րը, որոնց շնոր հիվ հնա րա վոր է պատ կե րա ցում կազ մել ուշ 
միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի տնտե սա կան կա ցու թա ձևի մա սին:

Բա նա լի բա ռեր. Զա քա րիա Քա նա քեռ ցի, Զա քա րիա Ագու լե ցի, 17րդ դա
րի հայ պատ մագ րու թյուն, երկ րա գոր ծա կան մշա կույթ, ազ գա բա նա կան 
նյու թեր:

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ ազ գագ րու թյան 
բաժ նի ավագ լա բո րանտհե տա զո տող:



393

Երկ րա գոր ծա կան մշա կույ թը Հա յաս տա նում 17-րդ դա րում...

Հա յաս տա նը տև ա կան ժա մա նակ պա տե րազմ ե րի թա տե րա բեմ է 
եղել Սե ֆյան Պարս կաս տա նի և Օս մա նյան Թուր քի ա յի մի ջև: Պա տե
րազմ ե րը, բա ցի ռազ մա քա ղա քա կան հե տև անք նե րից ու ազ դե ցու թյուն
նե րից, առա ջին հեր թին ազ դում էին բնակ չու թյան սո ցի ալու նեց ված քա
յին հնա րա վո րու թյուն նե րի և ընդ հան րա պես տնտե սու թյան զար գաց ման 
ըն թաց քի ու մի տում ե րի վրա: Այս վի ճա կը շա րու նակ վեց նաև 17րդ դ., 
երբ հայ ժո ղո վուր դը, ըստ մա տե նա գիր Առա քել Դավ րի ժե ցու, մշտա պես 
տես նում էր, «սար սա փազ դու սովթա գա վո րի կեր պա րան քը»: Ան կախ 
բարդ քա ղա քա կան իրա վի ճա կից, 17րդ դ. երկ րում սկսվում է զար գաց
ման մի նոր փուլ, երբ շո շա փե լի առա ջըն թաց են ապ րում հո գև որ և նյու
թա կան մշա կույթ նե րը: Սա պայ մա նա վոր ված էր 1639 թ. կնքված պարս
կաթուր քա կան 30ամյա հաշ տու թյան պայ մա նագ րով: Այս հա մե մա տա կան 
կա յու նու թյու նը իր ազ դե ցու թյունն ու նե ցավ նաև պատ մա գի տա կան մտքի 
զար գաց ման վրա:

Ժա մա նա կի նշա նա վոր պատ մա գիր ներ Զա քա րիա Ագու լե ցին, 
Զա քա րիա Քա նա քեռ ցին, Առա քել Դավ րի ժե ցին, Գրի գոր Դա րա նա ղե ցին 
ման րա մաս նու թյամբ նկա րագ րում են իրենց ապ րած ողջ ժա մա նա կաշր
ջա նը:

Հոդ վա ծում դի տարկ վում են ուշ միջ նա դա րի հայ պատ մա գիր նե րից 
եր կու սի` Զա քա րիա Քա նա քեռ ցու և Զա քա րիա Ագու լե ցու հիմ ա կան եր
կե րը, սա կայն ոչ թե վեր ջին նե րիս պատ մա գի տա կան, այլ առա ջին հեր
թին ազ գագ րա կան կա րև ո րու թյան տե սան կյու նից այն հիմ ա վոր մամբ, 
որ տնտե սու թյան, առևտ րի, առան ձին բնա կա վայ րե րի ու բազ մա թիվ այլ 
նկա րագ րու թյուն նե րը ան փո խա րի նե լի են ինչ պես տնտե սու թյան` որ պես 
ամ բող ջա կան հա մա կար գի զար գա ցում ե րի վե րա կանգն ման, այն պես էլ 
ավե լի առար կա յա կան` առօ րե ա կա նու թյան, առօ րյա կյան քի, բնակ չու
թյան տար բեր սո ցի ա լա կան խմբե րի զբաղ մունք նե րի դի տարկ ման տե
սան կյու նից: Դի տարկ վում է հիմ ա կա նում ուշ միջ նա դա րյան Հա յաս տա
նի գյու ղատն տե սու թյան նկա րա գիր րը` կենտ րո նա նա լով երկ րա գոր ծու թյան 
և նրա հիմ ա կան են թա ճյու ղե րի վրա:

Զա քա րիա Քա նա քեռ ցին ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է Կո տայք և 
Արա գա ծոտն գա վառ նե րում, ուս տի նրա նկա րագ րու թյան հիմ ա կան 
հատ ված նե րը վե րա բե րում են հենց այս տա րածք նե րին: Զա քա րիա Քա
նա քեռ ցու «Պատ մագ րու թյան» էջե րում հան դի պում ենք ամե նա տար բեր 
տե ղան նուն նե րի, դրանց աշ խար հագ րու թյու նը ընդգր կում է Հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հի գրե թե ողջ տա րած քը: Այս պես, նրա տվյալ նե րը ընդգր կում 
են հա րա վա յին հատ ված նե րից (օր.` ԱմիդԴի ար բե քիր և այլն) հյու սի սում 
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մին չև Վրաս տան, արև ել քում` Նոր Ջու ղա յից մին չև արև մուտ քի հայտ նի 
տա րածք նե րը (Երզն կա, էրզ րում, ամ բողջ Բարձր Հայ քը և այլն): Դուրս 
գա լով երկ րի սահ ման ներ րից` հաս նում է Բաղ դադ, Սպա հան, Թիֆ լիս և 
այլն: Ագու լե ցու ու սում ա սի րու թյան հիմ ա կան հատ ված նե րը տա րած
վում են Պարս կա հայ քից մին չև Սյու նի քի հա րա վա յին հատ ված նե րը` 
ընդգր կե լով նաև Նա խի ջև ա նի բնա կա վայ րե րը:

Զա քա րիա Քա նա քեռ ցու «Պատ մագ րու թյուն»1 աշ խա տու թյու նը 
հայ պատ մա գի տա կան մտքի փայ լուն նվա ճում ե րից է: Պատ մա գի րը շա
րադ րել է բա ցա ռա պես իր ապ րած ժա մա նա կաշրջ նի պատ մա կան իրո ղու
թյուն նե րը: Աշ խա տան քը շա րադր ված է գրա բա րով, սա կայն առան ձին 
դրվագ նե րում հե ղի նա կը ան ցում է կա տա րում բար բառ նե րին` գրե լով 
ավե լի հաս կա նա լի և դյու րըմբռ նե լի լեզ վով: Նրա աշ խա տան քում ամ
փոփ ված են Հա յաս տա նի պատ մաքա ղա ղա քա կան, սո ցի ալտնտե սա
կան անց քե րը, ժո ղովր դագ րա կան և աշ խար հագ րա կան իրո ղու թյուն նե
րը, հայ ժո ղովր դի հո գև որնյու թա կան մշա կույ թը: Հատ կա պես ու շագ րավ 
են սո ցի ալտնտե սա կան կյան քին վե րա բե րող իրո ղու թյուն նե րը, որոնք 
իրեն ցից ներ կա յաց նում են ազ գա բա նա կան նյու թե րի մի հա րուստ ժո ղո
վա ծու: Այդ տվյալ նե րի վեր հա նում ու պար զա բա նու մը հիմք է հան դի սա
նում հա մա կող մա նի ո րեն ու սում ա սի րե լու հի շյալ ժա մա նա կաշր ջա նի 
տնտե սու թյունն իր հիմ ա կան ճյու ղե րով` բա ցա հայ տե լով դրանց առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Եթե 10 –17րդ դդ. պատ մա գիր նե րը հա յոց պատ մու
թյան հին փու լե րը շա րադ րե լիս հեն վում էին վաղ միջ նա դա րի գրա վոր 
աղ բյուր նե րի վրա, ապա ուշ շրջա նում, մաս նա վո րա պես Զա քա րիա Քա
նա քեռ ցին իր «Պատ մագ րու թյու նը» շա րադ րե լիս հան դես է գա լիս իբ րև 
ակա նա տեսվկա, որը բա նա հա վա քի ճշգրտու թյամբ բե րում է իր իսկ տե
սած և գրա ռած ար ժա նա հա վատ նյու թե րը: Դրա նով էլ պայ մա նա վոր ված 
Քա նա քեռ ցու գրա ռած փաս տե րի մեծ մա սը դաշ տա յին ազ գագ րա կան 
նյու թի ար ժեք ու նեն: Հայ պատ մագ րու թյան աս պա րե զում Զա քա րիա Քա
նա քեռ ցին այն եզա կի հե ղի նակ նե րից է, ով կա րև ո րել է վի մա կան ար ձա
նագ րու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը և զգա լի չա փով ար ձա նագ րել դրանք 
իր աշ խա տու թյու նում:

1 Զա քա րիա Քա նա քեռ ցու «Պատ մագ րու թիւն» աշ խա տու թյու նը առա ջին ան գամ 
հրա տա րակ վել է Վա ղար շա պա տում, 1870 թ.: Այն թարգ ման վել և հրա տա րակ վել 
է նաև ֆրան սե րեն Մ. Բրոս սեի կող մից 1876 թ. (Brosset M., Mémoires historiques sur 
les Sofis par le diacre Zakaria, Collection d’historiens armeniens, t.II, SPb): Աշ խա տու
թյու նը տպագր վել է նաև ռու սե րեն, Մոսկ վա յում, 1969 թ.` Մ. Դար բի նյանՄե լի քյա
նի թարգ մա նու թյամբ (За ка рий Ка на кер ци, Хро ни ка), աշ խար հա բար թարգ մա նու
թյու նը կա տա րել է Վ. Առա քե լյա նը (Զա քա րիա Քա նա քեռ ցի, Պատ մագ րու թյուն, 
Երև ան, 2013 ):
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Երկ րա գոր ծա կան մշա կույ թը Հա յաս տա նում 17-րդ դա րում...

Հայ պատ մա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ իր ու րույն տեղն ու նի 
Զա քա րիա Ագու լե ցու «Օրագ րու թյուն»2 (իր խոս քե րով`«Դավ թար») աշ խա
տու թյու նը: Այն, չնա յած իր փոքր ծա վա լին, ճշգրիտ ու հա րուստ ազ գա բա
նա կան բնույ թի տե ղե կու թյուն ներ է պա րու նա կում ինչ պես հա յե րի, այն
պես էլ հա րև ան երկր նե րի ժո ղո վուրդ նե րի տնտե սու թյան, մշա կույ թի, 
հա սա րա կա կան կեն ցա ղի բազ մա թիվ երև ույթ նե րի վե րա բե րյալ: Ըն դուն
ված իրո ղու թյուն է, որ այս աշ խա տու թյու նը Ագու լե ցու կյան քի տա րեգ րու
թյունն է: Նա գրի է առել առա ջին հա յաց քից իր հա մար հե տաքրք րա կան 
բո լոր երև ույթ նե րը` չան տե սե լով ան գամ կեն ցա ղա յին առար կա նե րը: 
Ագու լե ցին իր «Դավ թա րը» շա րադ րել է արև ե լա հա յե րե նով, որի շնոր հիվ 
էլ այ սօր տե ղե կա նում ենք այն ժա մա նակ վա խո սակց կան լեզ վի մա սին, 
որով հա ղոր դակց վել է նաև վա ճա ռա կա նու թյու նը:

Զա քա րիա Քա նա քեռ ցու «Պատ մագ րու թյու նը» և Զա քա րիա Ագու
լե ցու «Օրագ րու թյու նը» հի շյալ ժա մա նա կաշր ջա նի պատ մա գի տա կան 
գրա կա նու թյան գլուխ գոր ծոց նե րից են, ժա մա նա կի հա յոց պատ մու թյան 
շա րադր ման ար ժա նա հա վատ իրո ղու թյուն ներ պա րու նա կող հա վաս տի 
սկզբնաղ բյուր ներ:

■■■
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը, շնոր հիվ իր կլի մա յա կան ու բա րե բեր 

հո ղա յին պայ ման նե րի, չա փա զանց նպաս տա վոր է եղել երկ րա գոր ծու
թյամբ զբաղ վե լու հա մար: Տնտե սու թյան երկ րա գոր ծա կան ճյու ղը դե ռևս 
վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից հան դի սա ցել է մարդ կանց կեն սա պա հով
ման հիմ ա կան մի ջո ցը` մար դուն ապա հո վե լով հա ցա հա տի կա յին` ցո րեն, 
գա րի և այլն, ու բան ջա րա բոս տա նա յին կուլ տու րա նե րով և բազ մա թիվ 
մրգե րով: Զա քա րիա Քա նա քեռ ցին հա ղոր դում է, որ բան ջա րա բոս տա նա
յին կուլ տու րա նե րից ցա նում էին վա րունգ, սեխ, ձմե րուկ և կա նա չե ղեն: 
Նա գրում է, որ ոմ մի մահ մե դա կան իր այ գու հա մար պա հա պան է նշա
նա կում ծնուն դով կո տայ քե ցի Սարգ սին. «Իսկ այրն ցա նե աց ի մեջ որ թոցն 
վա րունգ և սեխ, մեղ րա պոպ3 և խա ւարտ4»5: Հնա գույն ժա մա նակ նե րից 
ամե նա մեծ տա րա ծում ու նե ցող կուլ տու րա նե րից էր նաև խա ղո ղը, որի մե
ծա քա նակ այ գի նե րը փռված էին երկ րի դաշ տա վայ րա յին և նա խա լեռ նա

2 Զա քա րիա Ագու լե ցու «Օրագ րու թիւն» ձե ռա գի րը հրա տա րակ վել է 1938 թ., Լև ոն 
Քա լան թա րի նա խա ձեռ նու թյամբ: Այն թարգ ման վել և հրա տա րակ վել է ռու սե րեն 
1939 թ., Երև ա նում «Днев ник За кар ия Аку лис ско го» վեր նագ րով:

3 Աճա ռյան Հ., Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հ. Գ, Երև ան, 1977, էջ 303: Տես 
նաև` Գա բի կե ան Կ., Հայ բու սաշ խարհ, Երու սա ղէմ, 1968, էջ 156:

4 Աճա ռյան Հ., Հա յե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, հ. Բ, Երև ան, 1973, էջ 352:
5 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ. 1, Վա ղար շա պատ, 1870, էջ 59:
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Քրիս տի նե Պա պի կյան

յին գո տի նե րում: Հա յաս տա նում խա ղո ղի մշա կու թյան նպա տա կը գի նե
գոր ծու թյունն էր, և հա յե րը դրա պատրստ ման հմուտ մաս նա գետ ներ էին: 
Զա քա րիա Քա նա քեռ ցու հա ղորդ մամբ, պար սիկ պաշ տո նյա նե րը շատ 
հա ճախ հա յե րին սի րա շա հե լու հա մար բա րե կար գու թյուն ներ էին անում և 
այլ ել քեր էին փնտրում հար կեր կոր զե լու հա մար: Մուր թու զո ղու լու խա նը 
սուտ պատր վա կով, թե իբր թա գա վո րը գի նին Երև ա նում ար գե լել է` հրա
մա յում է կնքել գի նու կա րաս նե րը: Կնիք նե րը քան դե ցին մի այն այն ժա մա
նակ, երբ գա վա ռա պե տե րը և տա նու տե րե րը մեծ գու մար նե րի մուր հակ
ներ տվե ցին նրան: Պատ մա գի րը նշում է նաև «հա զա րա փե շա» կոչ վող 
գի նու ամա նի մա սին. «Հրա մա յե ցաւ տալ նմա գի նի մեծ պնա կիւ, զոր ին
քե անք յա զա րա փե շա ասեն»6:

Այ գե գոր ծու թյան և գի նե գոր ծու թյան վե րա բե րյալ տվյալ նե րը լրաց
նում է նաև Ագու լե ցին. 1667 թ. գրում է. «Թվին ռճժզ ես Քուր դունց Աղա մի
րի որ դի Զա քա րի այ առի Ըռույունց Մար քա րի նա նէ մին այ քի, այլ վի մեր 
հայ րե նի այ քուն կպած: Ամեն շի նե ցի. մեծ ու պզտիկ Է վերք ըն ձան շի նե ցի. 
ծդ (54) թու ման առի... »7:

Այն, որ հա յե րը տեր էին խա ղո ղի հսկա յա կան այ գի նե րի, գա լիս են 
փաս տե լու բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ, դրան ցից է Ագու լե ցու գրառ ված 
հե տև յալ հի շա տա կու թյու նը. «Թվին ՌՃԻԴ (1675) տրէ ե, արամ իբ, յուն
վա րի զ, օրն գշաբ թի, ես Զա քա րե այ այ սօր ջրաւրհ նիք արա րի: Ջուրն եկե
ղե ցում աւրհ նե ցին, քան զի սաս տիկ ցուրտ էր, ու բ թիզ ավել ձուն կէր. 
կա րա ցան ոչ դուրս գալ»8: Ըստ Ագու լե ցու` ձյու նը եր կար մաց, մին չև մար
տի 15ը: Ցրտա հար վե ցին խա ղո ղի բո լոր որ թե րը, ինչ պես Ագու լի սում, 
այն պես էլ Դաշ տում, Օր դու վար և Տրու նաց գե տե րի մոտ:

Պատ մա գիր Քա նա քեռ ցին վկա յա կո չե լով Խո տա վետ գյու ղից ոմ 
Թո րո սի պատ մու թյու նը, գրում է. «...ես փոք րա ւոր էի մաք սա ւո րացն` որք ի 
Քա սաղ. և յոր ժամ Գրի գոր վար դա պետն և կամ ի մի ա բա նիցն գնա ցին ի 
Շի րա կա վան, զի զհասն վա նից ժո ղո վե ալ տար ցէն ի Յօ հա նավանք, բե րէ
ին մեզ գի նի և միրգ, և մեք ոչ առ նուաք զսակ մաք սին»9: Նա նկա րագ րել 
է նաև Էջ մի ած նի վա նա կան հա մա լի րի եր բեմ ի տնտե սա կան հզո րու
թյունն ու փառ քը, որը ձեռք էր բեր վել եկե ղե ցուն տրվող հար կե րի և նվի րա
տ վու թյուն նե րի շնոր հիվ: Հա կոբ Ջու ղա յե ցին, կա թո ղի կոս օծ վե լուց հե տո, 

6 Նույն տե ղում, էջ 38: «Հա զա րա փե շա»ն գի նին կա րա սից հա նե լու աման է, որը 
պատ րաստ վում է հա տուկ տե սա կի դդմից:

7 Ագու լե ցի Զ., Օրագ րու թիւն, Երև ան, 1938, էջ 71:
8 Նույն տե ղում, էջ 125:
9 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ. 3, էջ 7:
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զարկ տվեց բա րե կար գու թյուն նե րին` նպաս տե լով հա մա լի րի տնտե սու
թյան բա րե լավ մա նը. «Հաս տա տե աց զի յա մե նայն տա րի տա ցեն ամե նայն 
վա նից Ժ լիտր ձէթ վասն եկե ղեց ւոյն լու ցա նե լոյ. ևս Ի լիտր գի նի ի պէտս 
եր թև ե կո ղացն»10:

Քա նա քեռ ցին նշում է, որ խա ղաղ պայ ման նե րում հա յե րը մշա կում 
ու վա րում էին ցան քա տա րա ծու թյուն ներն ու հան դե րը, ցա նում էին բրինձ, 
ցո րեն, կո րեկ, գա րի, և այլն: Խո սե լով Ամիր գու նա խա նի մա սին, գրում է. 
«...բա զում հաց եփե ալ, և բառ նայր ձի ոց, և առե ալ գնայր, շրջէր յան դաս
տանսն, և բա ժա նէր զհաց` որք վաս տա կէ ին յանդս»11: Պատ մա գի րը նկա
րագ րում է կա մը, կամ ա սայ լը, կա լի և կալ սե լու եղա նակ նե րը, տե ղե կու
թյուն ներ է հա ղոր դում նաև օրա նի մա սին: «Պատ մու թի ուն և վարք 
Մխի թար եպիս կո պո սին» խո րագ րի տակ, պատ մա գի րը, բե րե լով տեր 
Մխի թա րի և մե լիք Փար սա դա նի զրույ ցը, գրում է. «Յա ւուր մի ում` լծե ալ 
զե րիս լուծս եզանց` և ծե ծէր զո րայն ի կալն»: Փար սա դա նը, զգա լով մո
տա լուտ անձ րևը, մարդ է ու ղար կում և պա հան ջում եզ նե րը` իր օրա նը կալ
սե լու հա մար, սա կայն տեր Մխի թա րը հրա ժար վում է տալ, ասե լով. «Ահա 
տե սա նեմք` զի կալ սեմ, զի գո նե այ ի չո րոյ բար ձից զկալս. վաս նո րոյ ոչ 
տամ զե զինս»12: Մե լի քը բար կա նում է, և ու ղար կե լով իր ծա ռա նե րին, 
ասում է.. «...գնա ցե ալ բեր ջիք զե զինսն այն պէս լծե ալ կամ ա սայ լիւն և 
կամ ա վա րաւն` և ամե նայն որ ինչ ի վե րայ նո րա է»13:

Խո սե լով Արա րա տյան աշ խար հի շե նու թյան մա սին, Քա նա քեռ ցին 
բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ է բե րում ձիթ հան նե րի և ջրա ղաց նե րի վե րա
բե րյալ: Պատ մա գի րը հի շա տա կում է Ձա գա վան քի (Գե տար գել) ջրա ղա ցի 
մա սին. «և այրն ոչ գտե ալ տե ղի փախս տե ան և գնա ցե ալ եմուտ ի ներ քոյ 
ջրա ղա ցի մի` որ ասեն Ցրտօն»14: Էջ մի ած նի, ծնուն դով Կար բե ցի, Հով հան
նես վար դա պե տը. «Շի նե աց ձի թա ղաց մի ի գիւղն Կար բի` մերձ ի կա
լերն»15: Քա նա քեռ ցին գրում է նաև Քա սախ գյու ղում ձիթ հա նի ու ջրա ղա
ցի առ կա յու թյան մա սին. «Թուին... եղև Հայր Խա չա տուր, մա կա նուն 
Ալ թիղօ լաճ: Սա շի նե աց ջրա ղաց մի` և եր կուս ձի թա հանս ի մի ում` տան ի 
գիւղն իւր Քա սաղ, և ետ յի շա տակ ի սուրբ Կա րա պետն»16:

10 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ. 2, էջ 60:
11 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ. 1, էջ 46: 
12 Նույն տե ղում, էջ 82:
13 Նույն տե ղում, էջ 83:
14 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ. 2, էջ 21:
15 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ. 3, էջ 36:
16 Նույն տե ղում, հ. 3, էջ 31:
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Զա քա րիա Ագու լե ցին ևս հի շա տա կում է ջրա ղաց նե րի մա սին Վա
նան դում և Ագու լի սում17:

Քա նա քեռ ցին իր գրա ա ռած վի մա կան ար ձա նագ րու թյան մեջ ներ
կա յաց րել է տար բեր գյու ղե րից Հով հա նա վան քին տրվող նվի րատ վու
թյուն նե րը, որոնց մեջ մե ծա թիվ են ար տադ րա կան նշա նա կու թյան կա
ռույց նե րը. «...ի Փար պի Թա րա ղու լու պար տէզն` հնձա նով և կա լովն, Ա 
բրնծա հան, Բ ջրա ղաց ի Փար պի, Ա ձի թա ղաց ի Կար բի` մերձ ի կա լերն, Ա 
ձի թա ղաց, Ա ջրա ղաց ի Յօ հա նա վանք, Ա ձի թա հանք` Բ կա լով` Բ դրքատ
նով, և Ա ջրա ղաց` որ ասի Խրխնճան` յԱ պա րան` ի գիւն Քա սաղ»18:

Շնոր հիվ վե րոն շյալ պատ մա գիր նե րի, մենք հա րուստ տե ղե կու
թյուն ներ ենք ստա նում նաև այ գե գոր ծու թյան մա սին: Հե տաքր քիր և ու
շագ րավ են հատ կա պես պտղա տու ծա ռե րի, տնկի նե րի վե րա բե րյալ պատ
մա գիր նե րի վկա յու թյուն նե րը: Հա մա ձայն դրանց, առ կա էր պտղա տու 
ծա ռե րի մեծ տե սա կա նի (խնձո րե նի, տան ձե նի, կե ռա սե նի, թթե նի, ծի րա
նե նի, բար բա րի սի տե րև ներ և այլն): Զա քա րիա Ագու լե ցին իր վկա յու
թյուն նե րից մե կում ցույց է տա լիս, թե որ քան մե ծա քա նակ տնկի ներ են 
աճեց վել Երև ա նում, նշում, որ դրանք որ պես հարկ` տա լիս էին մահ մե դա
կան հար կա հա վաք նե րին: Նրա հա ղորդ մամբ, 1670 թ. մար տի 1ին Թավ
րի զից Միր զաԻբ րա հիմ վե զի րի կող մից մարդ է գա լիս, հայտ նե լով, թե` 
«Միր զէն մին այ քի այ նոր գձել, գճծ (450) տնգե լոյ հա մար տնգի այ ու զում, 
մա լա չի տան ձի, խնձո րի, սու մա ղի (բար բա րիս) և ծի րա նի: Այս չափ տնգի 
էլ Շու ռու թու բե րին այլ վի գճծ տնգի: Դար ցե ալ գ, էճ յու նի այլ ու րիշ տնգի 
Մեղ րու տա րան»19: 1680 թ. մա յի սի 2ին, ժա մը 8ին Ագու լի սում ուժ գին 
անձ րև եկավ, այն քան որ գե տը վա րա րեց, ափե րից դուրս եկավ և սե լա վը 
սրբեց` տա րավ առ վակ նե րը, ծա ռա տուն կերն ու ամ բար նե րը: Ագու լի սը 
կրեց մեծ վնաս ներ` գրե թե 200 թու մա նի20: Պատ մա գի րը այս դեպ քի առն
չու թյամբ գրում է հե տև յա լը. «Ես Զա քա րէս մին թու ման զա րար քա շե ցի, 
քան զի Ներ քի այ գուն մին ժ թթի տա րաւ, ճա նա պարհ, առու տա րաւ: Ամայ 
Տրու նաց, քանց Աքու լաց շատ զա րար էլաւ: Կամք Աս տու ծոյ եղի ցի»21:

Արա րա տյան աշ խար հի եր բեմ ի բա րե բե րու թյան մա սին վկա յու
թյուն է թո ղել պատ մա գիր Քա նա քեռ ցին. «Ար դա րև բա րե լի է եր կիրն 

17 Ագու լե ցի Զ., Օրագ րու թյուն, էջ 115:
18 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թյուն, հ. 3, էջ 28:
19 Ագու լե ցի Զ., Օրագ րու թիւն, էջ 90:
20 Թու ման` touman: Իրա նա կան 17րդ դ. ոս կե և ար ծա թե մե տա ղադ րամ է, որը պա

րու նա կում է 4 ոս կե ռուբ լի (10 ռի ալ):
21 Ագու լե ցի Զ., Օրագ րու թիւն, էջ 149:
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Արա րա տե ան` ծա ռովք և տնկովք, պտղովք և սեր մա նե օք, ծաղ կովք և բու
սովք, լե րամբք և դաշ տիւք, գե տովք և աղ բե րօք, այ գես տա նե օք և բու րաս
տա նօք, թռչնօվք և չոր քո տա նե օք, էրէ իւք և որ սովք…»22:

Այն շրջան նե րում, որոնց մա սին վկա յու թյուն ներ ու նեն հե ղի նակ նե
րը, տա րած ված էր հիմ ա կա նում ոռո գո վի երկ րա գոր ծու թյու նը, ին չը մե
ծա պես նպաս տում էր այ գե գոր ծու թյան, խա ղո ղա գոր ծու թյան և բան ջա
րա բոս տա նա յին կուլ տու րա նե րի մշա կու թյա նը` ապա հո վե լով բարձր 
բեր քատ վու թյուն: Բա վա կա նին շատ էին ջրի հա մար մղվող պայ քարն ու 
վե ճե րը ոչ մի այն հայ կա կան, այլ հայ կա կան ու մահ մե դա կան գյու ղե րի մի
ջև: Ջու րը չէր բա վա կա նաց նում, ոչ բո լոր հա մայնք ներն ու նե ին ջրա բախ
շա կան կա նո նա վոր հա մա կարգ, ուս տի վե ճե րի գլխա վոր պատ ճառ նե րից 
մե կը ոռոգ ման ջրի նկատ մամբ իրա վուն քի ձեռք բե րում էր: Այն հա սա նե
լի էր հիմ ա կա նում սո ցի ա լա պես և տնտե սա պես կա յուն ըն տա նիք նե րին 
կամ ան հատ նե րին, ով քեր սե փա կան մի ջոց նե րով իրենց այ գի նե րին կից 
աղ բյուր ներ էին կա ռու ցում: Զա քա րիա Քա նա քեռ ցին «Սպա նում տա նու
տէր Աւա գին»23 խո րա գի րը կրող պատ մու թյան մեջ ցույց է տա լիս հայ գյու
ղա ցու ծանր տնտե սա կան դրու թյունն ու բա վա րար մի ջոց ներ չու նե նա լու 
պատ ճա ռով սե փա կան այ գին ջրե լու հնա րա վո րու թյան բա ցա կա յու թյու նը: 
Նա վկա յում է Եղ վար դի տա նու տեր Ավա գի գլխա վո րու թյամբ, ոռոգ ման 
ջրի հա մար, մահ մե դա կան նե րի դեմ կռվե լու մա սին: Վկա յա բե րե լով եղ
վարդ ցի նե րի ջրի պատ մու թյու նը` պատ մա գի րը ցույց է տա լիս ջրօգ տա
գործ ման բնա գա վա ռում տի րող կա մա յա կա նու թյուն նե րը և գյու ղա ցի նե րի 
հա մառ պայ քա րը ջրի հա մար: Իրո ղու թյունն այն է, որ ոռոգ ման հա մա
կարգ ու նե նա լը և դրան ցից օգտ վե լու իրա վուն քը հա սու էր գլխա վո րա պես 
հա րուստ գեր դաս տան նե րին, մե լիք նե րին և ձեռ նե րեց վա ճա ռա կան նե
րին: Քա նա քեռ ցին գրում է, որ Կար բի ում մե ծա հա րուստ Դով լաթ բե կը, 
կու տա կե լով մեծ հարս տու թյուն, ձեռք բե րեց հո ղա հան դեր և խո շոր եղ ջե
րա վոր անա սուն ներ, ոչ խար ներ, ձի եր, ջո րի ներ, տնկեց այ գի ներ և ծաղ
կաս տան ներ, շի նեց մեծ լիճ, կա ռու ցեց մեծ ջրամ բար, հեռ վից բե րեց խմե
լու ջուր, որ պես զի ամ ռա նը բա վա կա նաց ներ հան դե րին24:

Զա քա րիա Ագու լե ցին նկա րագ րե լով Ագու լի սի Ս. Թու մա վան քի 
Պետ րոս վար դա պե տի կա տա րած վիթ խա րի աշ խա տան քը, գրում է, որ 
նա ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գում նո րույթ կա տա րեց` անց կաց նե
լով ջրա բեր առուն պա րիսպ նե րի մի ջով: Այս շի նա րա րու թյան հա մար 

22 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ.2, գլ. ԼԴ, էջ 59:
23 Նույն տե ղում, էջ 116:
24 Նույն տե ղում, էջ 132:
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վար դա պե տը ներդ րեց ոչ մի այն ֆի զի կա կան մեծ ջան քեր, այ լև հսկա յա
կան գու մար ներ25: Ագու լի սի մե լիք Մել քու մի մա սին պատ մա գիր Ագու լե
ցին գրում է հե տև յա լը. «Թվին ռկա ում (1612) Աքու լիս, որ Աքու լաց մե լիք 
Մել քում որ ինք նայգ լուխ մին ախ պիւր հա նեց, տա րաւ իւր տունն»26: Քա
նա քեռ ցին «Պատ մագ րու թյան» մեջ վկա յա կո չում է Էջ մի ած նի կա թո ղի կոս 
Հա կոբ Ջու ղա յե ցու բա րե կար գու թյուն նե րը, որը կա տա րել է ջրա ո ռոգ ման 
և ջրա մա տա կա րար ման հա մա կար գում: Նա լու ծում է էջ մի ած նի այ գի
ներն ու հան դե րը ջրե լու խնդի րը. «Այ լև ի ներ քոյ նաղմ (փոս, ծակ, ական, 
2. առու, կո յա նոց) արա րե ալ` յԲ տեղ ւոջ է հա նե ալ ջուր, մինն հե ռի ի գեղ
ջէն էջ մի ած նայ` տա րե ալ յան դաս տանս ի յո ռո գա նել զար տո րայսն. և մինն 
բե րե ալ ի գիւղն, զի ի ձմե րա նի արբ ցեն զա նա սունք: Եւ ի վե րայ այսմ` ջրոյ 
շի նե աց ջրա ղացս և բրնծա հանս. և արար ծով` և ելից ձկամբ»27:

Ման րա մասն ու սում ա սի րե լով 17րդ դ. հայ պատ մա գիր ներ Զ. Քա
նա քեռ ցու և Զ. Ագու լե ցու եր կե րը, կա րող ենք հե տև ու թյուն անել ուշ միջ
նա դա րյան Հա յաս տա նի մի շարք վայ րե րին բնո րոշ երկ րա գոր ծա կան 
մշա կույ թի և անաս նա պա հու թյան վե րա բե րյալ: Ան կախ երկ րի քա ղա քա
կան ու տնտե սա կան կա ցու թյու նից, զգա լի զար գա ցում էր ապ րոււմ երկ
րա գոր ծու թյու նը: Իրենց պատ մա գի տա կան եր կե րում անդ րա դառ նա լով 
հա յե րի շրջա նում տա րած ված հիմ ա կան ար հեստ նե րին, նշված հե ղի
նակ նե րը նշում են որմ ադ րու թյու նը, քար կո փու թյու նը, կոշ կա կա րու թյու
նը, նաև` դրամ հա տե լու և մոմ սպի տա կեց նե լու ար հեստ նե րը: Հայտ նի է 
նաև, որ Շահ Աբա սը, իրա կա նաց նե լով հա յե րի տե ղա հա նում ու բռնա
գաղ թը, Պարս կաս տան է քշում հիմ ա կա նում հմուտ ար հես տա վոր նե րին` 
մի տում ու նե նա լով խթա նել երկ րում ար հես տա գոր ծու թյան զար գաց մա նը: 
Զա քա րիա Ագու լե ցին նշում է նաև ատաղ ձա գոր ծու թյան մա սին: Նա վկա
յում է, որ շատ հա յեր մաս նա գի տա ցել էին ոռոգ ման հո րեր կա ռու ցե լու 
գոր ծում, այն քան, որ շա տե րը բարձր աշ խա տա վար ձի ակն կա լի քով աշ
խա տում էին շա հի մոտ, ու չնա յած տա ժա նա կիր աշ խա տան քին, ստա նում 
էին չնչին աշ խա տա վարձ: Նա գրում է, թե 1671 թ. վախ ճան վեց շա հի 
ատաղ ձա գործ (դուր գար) ջու ղա յե ցի վար պետ Հա կոբ ջա նը, որ. «Շատ թո
լու ջրի հո րեր կու շի նէր: Տա րին լ (30) թու ման շա հիցն դօն լուղ կու տէր 
(ողոր մու թյուն էր ստա նում)»28: Հա մա ձայն պատ մա գիր նե րի, Հա յաս տա նի 
տնտե սու թյան վրա կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն ու նե ցան Շահ Աբա սի 

25 Ագու լե ցի Զ., Օրագ րու թյուն, էջ 78:
26 Նույն տե ղում, էջ 141:
27 Քա նա քեռ ցի Զ., Պատ մագ րու թիւն, հ. 2, էջ 62:
28 Ագու լե ցի Զ., Օրագ րու թյուն, էջ 103:
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Երկ րա գոր ծա կան մշա կույ թը Հա յաս տա նում 17-րդ դա րում...

իրա կանց րած բռնա գաղ թը և ջա լա լի նե րի ար շա վանք նե րը: Ծանր հե տև
անք ներ ու նե ցան հատ կա պես անա սուն նե րի, ար տե րի և նույ նիսկ մարդ
կանց վրա դրված հար կերն ու տուր քե րը:

КУЛЬ ТУ РА ЗЕМ ЛЕ ДЕ ЛИЯ В АР МЕ НИИ 17-го ВЕ КА СОГ ЛАС НО 
ИСТОРИКАМ ЗА КА РИИ КА НА КЕР ЦИ И ЗА КА РИИ АГУ ЛЕ ЦИ

Кри сти не Па пи кян
Ре зю ме
Де таль но ис сле дуя сви де тельст ва ар мянс кой исто ри ог ра фии 17го ве ка о 
по ли ти чес ком и эко но ми чес ком по ло же нии стра ны, мы при хо дим к нес
коль ким вы во дам: Ар мен ия, на хо дясь под вла ды чест вом Се фе видс ко го 
Ира на с од ной сто ро ны и Ос манс кой Тур ции с дру гой, ис пы ты ва ла на се
бе страш ные пос ледст вия по ли ти ки, нап рав лен ной на ист реб ле ние ар мян. 
Вид ные пред ста ви те ли ар мянс кой исто ри чес кой мыс ли сво ей эпо хи (Ара
кел Дав ри же ци, За кар ия Ка на кер ци, За кар ия Агу ле ци, Гри гор Да ра на хе ци) 
под роб но из ло жи ли тя же лые ре а лии исто ри копо ли ти чес кой, со ци аль но
эко но ми чес кой, ду хов нома тер иаль ной жиз ни сво е го на ро да и не оста ва
лись в сто ро не от стра да ний и бо ли собст вен но го на ро да. С этой точ ки зре
ния по сво е му со дер жан ию и до сто вер но сти све де ний до стой ны вни ман ия 
тру ды За ка рии Ка на кер ци «Хро ни ка» и За ка рии Агу ле ци «Днев ник», ко
то рые со дер жат цен ные де мог ра фи чес кие дан ные. Как сви де те те ли про ис
хо дя щих соб ытий они под роб но опи са ли соб ыт ия, про ис хо дя щие в Ар ме
нии в 17м ве ке, а так же язык, об ы чаи, быт, тра ди ции и от но ше ния меж ду 
цер ковью и на ро дом. Пе ре да вае мые в этих тру дах све де ния спо собств уют 
ос ве ще нию и вы яв лен ию дан ных об эко но ми чес кой жиз ни и хо зяйст вен но
го ук ла да позд нес ред не ве ко вой Ар ме нии.

Клю че вые сло ва: За кар ия Ка на кер ци, За кар ия Агу ле ци, ар мянс кая исто ри
ог раф ия 17го ве ка, куль ту ра зем ле де лия, де мог ра фи чес кие дан ные.

AGRICULTURAL CUSTOMS IN ARMENIA IN THE 17th CENTURY ACCORDING 
TO HISTORIOGRAPHERS ZAKARIA KANAKERTSI AND ZAKARIA AGULETSI

Christine Papikian
Summary
A detailed analysis of the information on political condition and the economics 
of Armenia, provided by the historiographers of the 17th century, brings us to 
the following conclusions: Armenia, being under the reign of the Safavid Empire 
and the Ottoman Empire, suffered greatly under their policy of destruction of 
the Armenians. The prominent Armenian historiographers of the 17th century 
(Arakel Davrizhetsi, Zakaria Kanakertsi, Zakaria Aguletsi, Grigor Daraneghetsi) 
provide a detailed description of the politics, history, and the harsh conditions 
in the social and economic life of the time, showing empathy to the affliction 
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of their own nation. Rich ethnographic material can be found in the works of 
Zakaria Kanakertsi (“Historiography”) and Zakaria Aguletsi (“Memoirs”): being 
firsthand witnesses, they give an accurate depiction of events, language used 
at the time, customs and traditions, everyday life, and relation between the 
church and the common people. The ethnographic information present in these 
historical texts allow us to recreate the economic life of late medieval Armenia.

Keywords: Zakaria Kanakertsi, Zakaria Aguletsi, Armenian historiography of 
the 17th century, agriculture, ethnographic material.



503

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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