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Հոդ վա ծը նվիր ված է Արա րա տի մար զի Վե դու տա րա ծաշր ջա նում կա
տար ված գոր ծու ղում ե րի ար դյունք նե րի վեր հան մա նը: Մեր նպա տակ նե
րից առաջ նա յի նը տե ղա վայ րի էթ նիկ կազ մի, հո գև որ մշա կու թա յին ար
ժեք նե րի վե րա բե րյալ աղ բյու րա գի տա կան կա րև ո րու թյուն ներ կա յաց նող 
նյու թե րի ձեռք բե րում ու բա ցահայտում էր: Մինչ նյու թե րի գրա ռում ե
րին անդ րա դառ նա լը, կա րև ո րել ենք ներկա յաց նել պատ մա կան վայ րի վե
րում ե րով հայտ նի հի շյալ տա րա ծաշր ջա նի ան ցած պատ մա կան ու ղին: 
Անդ րա դար ձել ենք նաև տե ղա վայ րի ան վա նա ձև ե րի վկա յա կոչում ե րին 
(Վե դի, Վի դի, Վի թի, Վայ դի, Էդիա): Տա րա ծաշր ջանն աչ քի է ընկ նում բա
նա հյու սա կան և ազ գագ րա կան նյու թե րի կեն ցա ղա վար մամբ, քա նի որ 
բա նա սացնե րը դե ռևս պահ պա նում են դա րե րի խոր քից իրենց փո խանց
ված ժո ղովր դա կան խոսք ու զրույ ցի, բառ ու բա նի, կեն ցա ղա յին սո վո րու
թյուն նե րի ու բար քե րի տարաբ նույթ դրսև ո րում ե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Էթ նիկ կազմ, մշա կույթ, Արա րա տի մարզ, Վե դու տա րա
ծաշր ջան, բա ռու բան, սո վո րու թյուն ներ, բար քեր:

2013 թ. հու նիս –հու լի սին բա նա հյու սա կան և ազ գագ րա կան նյու թեր 
գրա ռե լու նպա տա կով աշ խա տել ենք Արա րա տի մար զի Վե դու տա րա
ծաշր ջա նում: Մեր հիմ ա կան նպատակ նե րից առաջ նա յի նը տե ղա վայ րի 
էթ նիկ կազ մի, հո գև որ մշա կութա յին ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ աղ բյու րա
գի տա կան կա րև ո րու թյուն ներ կա յաց նող տվյալ նե րի ձեռք բե րում ու բա
ցա հայ տում էր: Առա ջին իսկ գրա ռում ե րը իրականաց րել ենք Վե դի քա
ղա քում, ծա նո թա ցել նրա ան ցած պատ մա կան ու ղուն: Վե դին` Վա դե 
արա բա կան ան վա նա ձև ով է գոր ծած վել ան ցյա լում: Ժո ղովր դա կան 
ստուգաբա նու թյամբ «Վա դե նշա նա կում» է չոր, ցա մաք. ամ ռա նը գե տը 
չո րա նա լու պատ ճառով է ստա ցել հի շյալ ան վա նու մը: Արա բա կան, պարս
կա կան ար շա վանք նե րի ժա մա նակ եկ վոր նե րի կող մից գոր ծած վել են` Վե

* Սվետ լա նա Վար դա նյա նը ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու
տի բա նա հյու սու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող է, 
բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու: Հաս միկ Մար գա րյա նը նույն ինս տի
տու տի հայ ազ գագ րու թյան բաժ նի կրտսեր գի տաշ խա տող է:



485

Բա նա հյու սա կան և ազ գագ րա կան նյու թե րի կեն ցա ղա վա րու մը Վե դու տա րա ծաշր ջա նում

դի, Վի դի, Վի թի, Վայ դի, Էդիա անվա նա ձև ե րը: Մին չև 17րդ դա րի սկիզ
բը Վե դին հա յաբ նակ է եղել, այ նու հե տև Շահ Աբա սի կող մից հա յա թափ
վել է, որի հե տև ան քով էլ մե ծա ցել է թուր քա լե զու բնակչու թյան թվա քա նա
կը: 17րդ դա րից մին չև 19րդ դա րի սկիզ բը, թուր քա կան և պարսկա կան 
տի րա պե տու թյան շրջա նում, Վե դին մաս էր կազ մել Երև ա նի խա նու թյան: 
1639 թ. Երև ա նի խա նու թյան տա րածքն անց նում է Իրա նին, որի ար դյուն
քում էլ Երև ա նի խա նու թյու նը բա ժան վում է 15 գա վառ նե րի (մա հալ նե րի), 
որոնց թվում նաև Վե դու մա հա լը` Վե դի կենտ րո նով: Մինչ այդ Վե դին 
թուր քա հայ բնա կա վայր էր:

Հա յաս տա նի առա ջին Հան րա պե տու թյան հաս տա տու մով Վե դի ում 
բնակ վել են Մեծ եղեռ նից փրկված նե րի բե կոր ներ, որոնք էլ սկիզբ դրե ցին 
Վե դու վե րա հա յացմա նը: 1929 թ. այն վե րան վան վեց Բե յուք (Մեծ Վե դի), 
1946 թ. Բե յու քը վե րաց վեց և վե րան վան վեց Վե դի: 2013 թ. մեր գոր ծուղ ման 
ըն թաց քում պարզ վեց, որ Վե դու տա րա ծաշր ջանն ու նի 33 –34 գյուղ, 2.828 
տնտե սու թյուն, բնակ չու թյան թի վը` 17.800, որից 13.848ը հա յեր էին, 13ը` 
ռուս, 21ը եզ դի, 38ը ասո րի: 1988 –1989 թթ. Բաք վից և այլ տա րածք նե րից 
40 ըն տա նիք վե րաբ նակ վել է Վե դի ում, ներ կա յում մա ցել են ըն դա մե նը 
14 –15 ըն տա նիք1: Վե դի քա ղա քում գոր ծում են երեք դպրոց, ու սում ա րան
ներ, քո լեջ և գե ղար վես տի դպրոց. տնօ րե նը ծա գու մով վա նե ցի Ծո վի նար 
Գև որ գյանն է: Հի շյալ դպրո ցում գոր ծող բա ժին ներն են` գե ղան կար չու
թյուն, քան դա կա գոր ծու թյուն, փայ տա փո րագ րու թյուն, գո բե լեն, 
ասեղնագոր ծու թյուն, ժա նյա կա գոր ծու թյուն, ժո ղովր դա կան պա րե րի ու 
եր գե րի խմբակ, դի զայն, վար սա վիր նե րի մաս նա գի տա ցում, սե ղա նի ձև
ա վոր ման բա ժին ներ: Երեխա նե րը մաս նակ ցում են երգ ու պա րի փա ռա
տո նի մրցում ե րին: Որոշ տո ներ, օրի նակ զատ կա կա նը, նշում են եկե ղե
ցում: Հի շյալ դպրո ցի սա նե րը, ազ գա յին տարազ նե րով, հո գև որ եր գե րի 
կա տար մամբ, մաս նակ ցում են եկե ղե ցա կան արա րո ղություն նե րին: Տո նի 
խոր հուր դը ամ րագր ված է ազ գաբ նակ չու թյան տար բեր խա վե րի կեն ցա
ղում: Նոր սերն դին` իր նախ նինե րի տնտե սա կան կա ցու թա ձև ին հա ղոր
դա կից դարձ նե լու նպա տա կով դպրո ցի ղե կա վարու թյու նը ձեռք է բե րել 
տնայ նա գոր ծա կան ար հեստ նե րի տար բեր ճյու ղե րին վե րա բե րող իրեր, 
առար կա ներ (խնո ցու տա րա տեսակ ներ, ճա խա րակ, սան դերք և այլ իրեր):

Ժո ղովր դի կեն ցա ղում առ կա բա նա հյու սա կան, ազ գագ րա կան 
նյու թե րի կեն ցա ղավար ման իրական պատ կե րը բա ցա հայ տե լու նպա տա
կով մենք մեկ նել ենք Ուր ցա ձոր, Սի սա վան, Արա լեզ գյու ղե րը: Մեզ հա

1 Տվյալ նե րը մեզ հա ղոր դել են Վե դու քա ղա քա պե տի տե ղա կալն ու քա ղա քա պե
տա րա նի աշ խա տա կից, քրդա խոս սի րի ա հայ պրն. Մի նա սյա նը:
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ջող վեց պար զել, որ Ուր ցա ձոր գյու ղի բնակ չու թյան կազ մա վո րու մը պայ
մա նա վոր ված է 1921 թ. Վա նից, Կար սից, Մու շից, Ղա րա բա ղյան շարժ ման 
տա րի նե րին` Նա խի ջև ա նից և այլ վայ րե րից տա րագր ված հա յե րի վե
րաբնա կեց մամբ: 1930 թ. Ուր ցա ձո րը կոչ վել է Չի ման (Չի ման քեն դի կրճատ 
ձևն է): Չի ման քենդ նշա նա կում է «Կա նաչ գյուղ»: Օտա րա հունչ Չի մա նը 
ՀԽՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դի որոշ մամբ կոչ վել է Ուր ցա ձոր: Գյու ղի հի
շյալ ան վա նու մը պայ մա նա վո րում են նաև եր բեմ ի պատ մա կան հա յոց 
Ուրց գա վա ռի տե ղան վամբ: Սա կայն բա նա վոր վկա յու թյուն նե րում այն 
պայ մա նա վո րում են առա վե լա պես գյու ղի լան ջե րում, ձո րե րում` ուր ցի 
առա տու թյամբ: Այս տե ղից առա ջա ցել և պաշ տո նա պես ըն դուն վել է գյու ղի 
Ուր ցա ձոր ան վա նու մը: 1921 թ. Ուր ցա ձո րում բնակ վել է 50 գաղ թա կան ըն
տանիք, 1933 թ. Մար տու նու շրջա նի գյու ղե րից վե րաբ նակ վել են 5 –6 ըն
տա նիք, 1949 –1958 թթ. Մար տու նու Ատ դաշ գյու ղից` 30 ըն տա նիք (ար մատ
նե րը մշե ցի ներ են): Ուր ցա ձո րում վե րաբ նակ ված նե րը աչ քի են ընկ նում 
ապու պա պե րից ավանդ ված վարք ու բար քի կա նոն նե րի պահ պան մամբ, 
բառ ու բա նի իմա ցու թյամբ: Գրա ռել ենք հար սա նե կան, օրո րո ցա յին եր
գեր, հան գա վոր ասե լուկ ներ, զվար ճա պատում եր, մեկ մի ա վոր հե քի աթ: 
Հե քի աթ նե րը մո ռա ցու թյան են մատն վել, իսկ ասութա յին բա նահյու սու
թյան որոշ տե սակ ներ` առածասաց վածք նե րը, անեծքօրհ նանքնե րը, ոճե
րը, դարձ վածք նե րը շա րու նա կում են կա յուն տեղ գրա վել բա նա հյու սա կան 
եր կա ցանկում: Կրի նակ, Սի սա վան տե ղա նու նը տար բեր կերպ են ստու
գա բա նում. Ոմանք այն Սիս լե ռան հետ են կա պում, ավա նը որ պես բնա
կա վայր նշե լով: Վա նե ցի ներն էլ այն Սիս և Վան ան վա նա ձև ե րի մի աց
մամբ են պայ մա նա վո րում, քա նի որ հի շյալ գյու ղում վա նե ցի նե րը մե ծա
մաս նու թյուն են կազ մում:

Տե ղա վայրն աչ քի է ընկ նում բա նա հյու սա կան տարաբ նույթ ժան րե
րի և ազ գագ րա կան նյու թե րի կեն ցա ղա վար մամբ: Նյու թե րում պահ պան
ված է հիմ ա կանում Վա նի բար բա ռը: Գրա ռել ենք հա նե լուկ ներ, հան
գավոր ասե լուկ ներ, առածասաց վածք ներ, զվար ճախո սություն ներ, ժո
ղովր դա կան եր գեր, հու շա պա տում եր: 1938 թ. Սի սա վա նում ծնված, ար
մատ ներով վա նե ցի Վազ գեն Հա րու թյու նյա նի ներ կա յաց րած «Վա նե ցու 
նո րօ րյա ող բը» նվիր ված է Վազ գեն Սարգ սյա նին: Ու շագ րավ է, որ վե ր
արթ նա ցել է վի պաք նա րա կան երան գա վոր մամբ` իրա կան եղե լու թյան 
վրա հո րին ված մի եր գա տե սակ, նվիր ված ան վա նի մար դու ող բեր գա կան 
վախ ճանին: Ստեղ ծա գոր ծո ղի կող մից եր գը կոչ վել է «Վա նե ցու նո րօ րյա 
ողբ», ստո րև այն ներ կա յաց նում ենք ամ բող ջու թյամբ.
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Բա նա հյու սա կան և ազ գագ րա կան նյու թե րի կեն ցա ղա վա րու մը Վե դու տա րա ծաշր ջա նում

Հմեն դե խեն էկան խա սան,
Բե րին դեղ, բա լա սան,
Չո քան, լա ցին, Աստ ված կան չին,
Չե լավ փրկում Վազ գեն բա լին,
Խա զար ափ սոս իգիթ բա լին.
Նա էլ դար ման էլավ Կա րեն աղին,
Խա զար ափ սոս շի նա րար բա լին.
Վա՜յ Նա ի րի, քո խոր տունն ավի րեր,
Վա՜յ վա վե լեր, վա՜յ վա վե լեր,
Քու պես սև օձ չը վաս տը կեր,
Վա՜յ Նա ի րի, քո մոր ծնունդ չոր ներ
Որ քեզ պես սև օձ չծներ,
Վա՜յ, վա վե լեր, վա՜յ վա վե լեր…

Իր ձև ով հի շյալ հո րին ված քը նման է «Մո կաց Միր զա» միջ նա դա
րյան եր գին: Հի շենք «Հա զար ափ սոս Մո կաց Միր զեն» կրկնա կը հա մա
նուն վի պեր գից: Ու շագ րավ է, որ վի պա կան ոգին մեր օրե րում էլ նո րօ րյա 
ստեղ ծա գոր ծող ան հա տի մտքին ու հո գուն նոր թռիչք է հա ղոր դել: Տա րա
ծաշր ջա նում` հատ կա պես վա նե ցի նե րով բնա կեց ված գյու ղե րում, լայն 
տարա ծում է գտել նրանց ժլա տու թյան մա սին հո րին ված զվար ճա պա
տում ե րը:

Ստո րև ներ կա յաց նում ենք մեր գրա ռում ե րից հե տև յալ նմուշ նե րը. 
«Երբ որ հա րև ա նը պարտ քով հաց ա վերց նում, չի վե րա դարձ նում, տատս 
ասում էր. «Այ բա լա, ստեղ Կար միր խաչ ի՞, ինչ ի՞»: Աղ ջի կը զան գում ա ըն
կե րո ջը, տատն ա վերց նում հե ռա խո սը, աղ ջիկն ասում ա. — Բա րև տա տի 
ջան. տա տը հարց նում ա. «վո՞վ ի». ասում ա. Ձեր թո ռի ըն կե րու հին ա». 
Տատն ասում ա. «Ախար, աղ ջիկ տղուն հի՞նչ ըն կեր» … «Տատն էթում ա 
ատամ ա բու ժա րան, բժիշ կը հարց նում ա, ո՞ր ատամդ ա ցա վում»: Տատն 
ասում ա. «Բա լա ջան, մեռ նիմ քը զի, ատամ ա բու ժը դու ես, ինձ նից կհար
ցո՞ւս»: Տա տը էթում ա բժշկի, բժիշկն ասում ա. «Անա լիզ պի տի տաս: Տա
տը ասում ա. Մըռ նիմ քը զի անա լիզն ի՞նչ բան ա, բժիշ կը բա ցատ րում ա, 
տա տը ասում ա. Ամոթ ա ստեղ ո՞նց տամ: Բժիշկն ասում ա. — Գնա տուն, 
բեր: Մի շա բաթ անց երեք կի լո յա նոց բան կով էթում ա. Բժիշկն ասում ա. 
«Խի՞ ես էդ քան շատ բե րել, ասում ա, «Բա լա ջան, քու փա յը վե րու, մա ցա
ծը կտա նեմ տուն»:

Գրա ռել ենք նաև երե խա խա ղաց նե լու եր գեր և շու տա սե լուկ ներ. 
դրանք առա վել տե սա նե լի դարձ նե լու նպա տա կով ներ կա յաց նում ենք յու
րա քան չյու րից մե կա կան նմուշ:
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Սվետ լա նա Վար դա նյան, Հաս միկ Մար գա րյան

Տան տա նե
Տան սին ասեմ,     Լեզկ ցի,
Ռես, քու խար սին ասեմ,   Ոտ ներ ցցի,
Քու խարս թող կտուր չէլ ներ,   Գե տըն ցի …
Իմ տղեն աչ քով չա ներ:

Մեր գրա ռում ե րում տեղ են գտել նաև հան գա վոր քա ռյակ ներ: 
Ստո րև ներ կա յաց նում ենք մեկ նմուշ.

Վա նե ցիք շա րանշա րան,
Եկան Երև ա նի ճա շա րան,
Ու զե ցին Վա նա ժա ժիկ,
Մեկ էլ` Երև ա նի տժվժիկ:

Գրա ռել ենք մեկ նմուշ քա ռա տող. երե խա յին լո ղաց նե լիս մայրն 
ասում էր.

Ջուրն էն ջրեն,
Աստ ված ա մեր կայ նե վե րև,
Սրտին սուն տուր,
Աչ քին քուն տուր իմ բա լա յին:

Գրա ռում ե րում տեղ են գտել երե կո յան և առա վո տյան` առ աստ
ված հղած հե տև յալ աղոթք նե րը.

Հայր Սուրբ, որ դին Աստ ծո,
Գի շեր մեզ տեր փրկե բո լոր վտանգ նե րեն,
Հրեշ տակ ղրկե, որ մեզ հսկե,
Մինչ առ տու նո րեն:

Առա վոտ վա աղոթ քը. այն «Հայր մեր» աղոթ քի` ժո ղովր դի կող մից 
հո րին ված մի տար բե րա կի յու րա տիպ դրսև ո րում է.

Հայր Սուրբ, աղա չում եմ,
Տուր իմ զա վակ նե րին
Առող ջու թյուն, իմաս տու թյուն և հաց,
Մի տար նրանց փոր ձու թյան,
Այլ փրկե մեզ չա րեն:

Մեր այ ցե լած գյու ղե րից իր ինք նա տի պու թյամբ աչ քի էր ընկ նում 
Տա փե րա կան գյու ղը: Գյու ղի փո ղոց նե րը քա ղա քա տիպ կեն ցա ղին բնո րոշ 
նշա նա վոր մարդ կանց ան վա նում ե րով են կո չել. Պա րույր Սև ա կի, Ավե
տիք Իսա հա կյա նի, Շառլ Ազ նա վու րի, Սու րեն Սպան դա րյա նի, Ար ցա խի, 
Հով հան նես Իսա կո վի, Գա յի, Թա թուլ Կրպե յա նի, Մոն թե Մել քո նյա նի, 
Տա րո նի, Հով հան նես Այ վա զովս կու, Թա ման ցի նե րի, Կո մի տա սի, Եղի շե 
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Բա նա հյու սա կան և ազ գագ րա կան նյու թե րի կեն ցա ղա վա րու մը Վե դու տա րա ծաշր ջա նում

Չա րեն ցի, Աղա սի Խան ջյա նի, Մի քա յել Նալ բան դյա նի, Հով հան նես Բաղ
րա մյա նի, Կի լի կի ա յի, Կա մո յի, Մես րոպ Մաշ տո ցի, Դա նի ել Վա րու ժա նի, 
Հրա չյա Ներ սի սյա նի, Հա կոբ Պա րո նյա նի փո ղոց: Ժո ղո վուրդն այդ գյուղն 
ան վա նել է «Փոքր Փա րիզ»:

Գյու ղը քա ղա քա տիպ ապ րե լա կեր պի որո շա կի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով տարբեր վում է մյուս նե րից:

Ստո րև ներ կա յաց նում ենք հի շյալ գյու ղից` Տա փե րա կա նից, մեր 
կող մից գրառ ված հե տև յալ ման րա պա տում ե րը.

Հար սը շու կա յից գա լիս ա առև տուր արած: Կե սու րին գնած ապ
րանք նե րը ցույց ա տա լիս ու ասում. Էս հա զար, էն հա զար, պա պին զար
մա ցած ասում ա. «Էս ա ի՞նչ ի, վեր խա զար մա նեթ ա. խա զար իրան խայ
տա ռակ էրավ»:

Տա րած ված էր նաև մա կա նուն նե րով կո չե լու սո վո րույ թը. Պիս տոն 
Շու շան, Քյա մալ Գա գո, Գա մըռ Ներ սես, Չի ման Ռու բո, Ապեր Քյա լաշ, 
Շլանգ Ար տո: Տա րածաշր ջա նում տա րած ված են առածասաց վածք նե րը. 
ստո րև ներ կա յաց նում ենք դրան ցից մեկ նմուշ. «Ամեն Բաղ դա դի շալ քը
ցող բա ջի չէ, ամեն փա փաղ դնող հա ջի չէ»:

Բա նա հյու սա կան, մա սամբ նաև ազ գագ րա կան նյու թե րի գրա ռում
նե րը վկայում են, որ բա նա սաց նե րը հիմ ա կա նում տե ղա կան, մա սամբ 
նաև հա մա հայ կա կան մշա կու թա յին ար ժեք նե րի կրող ներն ու փո խան ցող
ներն են:

БЫ ТО ВА НИЕ ФОЛЬК ЛОР НЫХ И ЭТ НОГ РА ФИ ЧЕС КИХ  
МА ТЕР ИА ЛОВ В ВЕ ДИЙС КОМ РАЙ О НЕ

Свет ла на Вар да нян, Ас мик Мар га рян
Ре зю ме
Стат ья пос вя ще на ре зуль та там фольк лор ных и эт ног ра фи чес ких ис сле до
ва ний, про ве ден ных в Ве дийс ком рай о не. Пер во сте пен ной за да чей на ших 
ис сле до ва ний бы ло вы яв ле ние эт ни чес ко го со ста ва, ду хов нокуль тур ных 
цен но стей дан но го ре ги о на. В за пи сях от ра же ны раз лич ные на и ме но ван ия 
райо на (Ве ди, Ви ти, Вай ды, Эдия). Дан ный рай он до сих пор вы де ля ет ся 
бы то ва ни ем фольк лор ноэт ног ра фи чес ких ма тер иа лов. Иду щие из глу би
ны ве ков, они сох ра ня ют ся по сей день.

Клю че вые сло ва: эт ни чес кий со став, куль ту ра, Ара ратс кий рай он, Ве дийс
кий ре ги он, тра диц ия, ве ро ва ние.
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Սվետ լա նա Վար դա նյան, Հաս միկ Մար գա րյան

FOLKLORE AND ETHNOGRAPHIC MATERIALS  
IN THE VEDI REGION

Svetlana Vardanyan, Hasmik Margaryan
Summary
The aim of the article is to present the results of the scientific mission carried out 
in the Ararat region. One of the primary goals of our mission was to discover 
and document the important material sources related to the ethnic composition 
and the spiritual culture values of the region. Before we discuss our findings, we 
review the changeable historical situations of the region. We also touch upon the 
various denominations of the region (Vedi, Vidi, Vihy, Vaydy, Edia).

The region is unique by the continuity of its oral and folklore tradition, as the 
narrators still retain centuriesold traditions of stories and conversations, the 
diction, their habits and morals.

Keywords: ethnic composition, culture, Ararat province, region of Vedi, tradi
tion, belief.
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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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