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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացված մենագրությունն ութերորդ միջազգային թիմա
յին աշխատանքն է, որը կյանքի է կոչվել ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազ
գագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ նի աշ
խատակիցների և նրանց արտասահմանյան գործընկերների ջան քե
րով: Ի տարբերություն նախորդ հրապարակումների, այս աշ խա տան
քում ներառված է մասնակիցների ավելի լայն կազմ՝ գիտնա կան ներ 
Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ուկրաինայից, Ֆրանսիայից, Չե խիա
յից, Բելառուսից և Լիբանանից: Մենագրությունը հայ էթնիկու թյան 
ուսումնասիրության հայաստանյան և արտասահմանյան փոր ձա ռու
թյան ընդհանրացման հերթական փորձն է՝ տաս երկրների հայ կական 
սփյուռքի գաղթօջախների օրինակով, որը միտված է հասնելու կոն սեն
սուսի՝ հիմնախնդիրների, մոտեցումների, խնդիրների և հետա զո տու
թյունների մեթոդների սահմանման հարցում: Այս աշխատության խո
րագիրը, ենթադրում է էթնիկություն եզրույթի՝ որպես դինամիկ երևույ
թի նկատմամբ որոշակի դիրքորոշում, որում դիտարկվում են այդ փո
փոխությունների տարբեր ասպեկտները: Այս թեմայի մշակման մեկ
նակետը այն գաղափարն է, որ սփյուռքում ցրիվ հայկական էթնոսի 
զգալի մասի ստեղծագործական ներուժը զարգանում է համաշ խար հա
յին մասշտաբով:

Ինտեգրվելով միջազգային հանրությանը, սոցիալապես և տա
րա ծական ցրիվ վիճակում, ձեռք բերելով նոր մասնագիտական հմտու
թյուն ներ, առաջատար տեխնոլոգիական գիտելիքներ և ունենալով 
տնտե սական ու քաղաքական զգալի կշիռ, հայերը սփյուռքում, ինչպես 
շատ այլ էթնիկ սփյուռքներ, հնարավորություն ունեն ձևավորելու տե
ղա կան, տարածաշրջանային և անդրազգային կառույցներ, որոնց 
շրջա նակներում կարող է տեղի ունենալ տնտեսական, քաղաքական, 
սոցիալական և մշակութային փոխգործակցություն (ինչպես բուն էթ
նիկ հանրույթի ներսում, այնպես էլ տարբեր սոցիալական, էթնիկական 
և կրոնական խմբերի միջև):
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Սակայն պարադոքսալ է, որ հայկական սփյուռքի տնտեսական, 
քաղաքական, սոցիալական և մշակութային ներուժի նման ինտենսիվ 
աճի պայմաններում նկատվում է դրա շարունակական նվազող մոբի
լի զացիոն ռեսուրսը։ Առաջին հերթին, դա կապված է ակտիվ միգ րա
ցիոն գործընթացների հետ, որոնց ընթացքում տեղի է ունենում էթնոսի 
հետագա տարածական հատվածավորում. Հայաստանից և խոշոր էթ
նոհոծ գոտիներից հայերի արտահոսք է տեղի ունենում դեպի մի եր
կիր, որտեղ գերակշռում է տարաբնակեցման դիսպերս ձևը։ Եվրո պա
կան երկրները, ԱՄՆը, ՌԴը էթնոսի խոշոր զանգվածների տեղա
շարժ ման հիմնական վեկտորներն են Հայաստանից, Վրաստանից, 
Ադրբեջանից, Սիրիայից, Լիբանանից, Իրանից և Իրաքից:

Ակնհայտ է, որ հայ ինքնության ներկա վիճակը, դրա վերար
տա դրության և զարգացման միտումները տարբեր քաղաքական և 
իրա վա կան համակարգերում պահանջում է ինքնակազմակերպման 
միջոցով շրջակա միջավայրին ինտեգրվելու ուղիների և էթնոմշա կու
թային միջավայրի ձևավորման ուսումնասիրության խնդիրների մշա
կում: Այս համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից իրակա
նաց վող հայերի համեմատական ուսումնասիրությունները տարա բնա
կեցման ձևով (էթնոկոմպակտ, ցրիվ) և ձևավորման պատմությամբ 
տար բերվող (էթնոդավանաբանական, սոցիալական) միջավայրերում 
(Իրան, Լիբանան, ԱՄՆ, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ֆրանսիա և այլն) 
հնա րավոր դարձրեցին համադրել էթնոմշակութային ենթակառուց
վածք ների զարգացման ընդհանուր ու առանձնահատուկ կողմերը, 
ինք նակազմակերպման ուղիները և ընդունող միջավայրին հայերի 
ինտեգրման եղանակները:

Ելնելով սփյուռքի տարբեր հատվածներում ինքնակազ մակերպ
ման բնույթի մասին առավել ամբողջական պատկերացում ստանալու 
ընդ հա նուր մոտեցումից՝ հատուկ ուշադրություն է դարձվել այս աշխա
տան քում ներառված յուրաքանչյուր գաղթօջախի ձևավորման պատ
մու թյանը, որոնց շարքում ներկայացված են «նոր» և «հին», արագ 
աճող և նվազող համայնքներ:

Առաջինների շարքում են են Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ֆրան
սիա յի և ԱՄՆի, իսկ երկրորդների շարքում՝ Իրանի, Լիբանանի, Սի
րիայի հայկական համայնքները։ Հետազոտություններում ներառված 
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են նաև տարանցիկ երկրներ, ինչպիսիք են Ղազախստանը, Ուկ րաի
նան, Լեհաստանը, որոնք հայերի միգրացիոն հոսքերում համարվում 
են «տարանցիկ» կետեր: Որպես տարանցիկ երկրներում համայնքային 
իրավիճակը պատկերող օրինակ՝ տրվում է Ուկրաինան, դեպի ուր 
ուղղված են Հայաստանից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Կենտրոնա
կան Ասիայից հայ փախստականների հոսքերը, որոնց մի մասը շա րու
նակում է տեղաշարժվել դեպի եվրոպական երկրներ և ԱՄՆ:

Այդ երևույթների և հոսուն գործընթացների իմաստավորման 
հա մար անհրաժեշտ են ոչ միայն գիտական խմբերի ծրագրային հե
տա  զոտություններ՝ համադրական վերլուծությամբ և տիպաբա նու
թյամբ, այլև առանձին հետազոտություններ։ Սփյուռքյան իրակա նու
թյան չափ ման և համադրման որոշ ցուցանիշների համեմատական 
վեր լու ծու թյանը զուգահեռ, սա թույլ է տալիս ստանալ նաև առավել 
ար ժա նահավատ և խոր պատկերացում կենսագործունեության տար
բեր պայ մաններում գտնվող հայ էթնիկության մասին:

Վերջինս կարող է ամբողջացվել տարաբնակեցման երկրների 
գիտականկենտրոններում աշխատող գիտնականների հետազոտու
թյուն ներով: Այս առումով հարկ է նշել, որ Լիբանանից, Ֆրանսիայից, 
Չեխիայից և Ուկրաինայից ներգրավված արտասահմանցի հայ գիտ
նա կանների հետ միասին կոլեկտիվ մենագրությանը մասնակցում են 
նաև ռուս, բելառուս և ուկրաինացի մասնագետներ:

Մենագրությունը բաղկացած է հինգ բաժնից և տասնհինգ 
գլխից, որոնք ուսումնասիրում են սփյուռքում ընթացող սոցիալժո
ղովրդա գրա կան գործընթացները, վերլուծում են էթնիկ ինքնության 
խնդիր ները ինտեգրման համատեքստում: Այս խորապատկերին ներ
կայաց վում և համեմատվում են համայնքային կառույցների ձևավորման 
օրի նաչափությունները և դրանք շրջապատող առանձնահատուկ էթնո
մշա կութային միջավայրերը: Բուն նյութին նախորդում է առանձին բա
ժին, որը ցույց է տալիս ՀՀում նոր գիտական ուղղության ձևավոր ման 
և զարգացման փուլերը` հետազոտություններ ժամանակակից հայ
կական սփյուռքի խնդիրների վերաբերյալ:

Հոդվածները հեղինակի ներկայացված լեզվով են`հայերեն, 
ռուսերեն, ուկրաիներեն, անգլերեն: Յուրաքանչյուր գլխի վերջում 
տրվում է ամփոփագիր երեք լեզուներով` հայերեն, ռուսերեն և անգ
լերեն:



17

ВВЕДЕНИЕ

Пред став лен ная мо ног ра фия яв ля ет ся вось мым по сче ту тру
дом меж ду на род но го кол лек ти ва, осу ществ лен ный уси ли я ми сот руд
ни ков от де ла ис сле до ва ний ди ас пор ИАЭ НАН РА и их за ру беж ных 
кол лег. В от ли чие от пре ды ду щих пуб ли ка ций в ней пред став лен бо лее 
ши ро кий со став участ ни ков  –  уче ных из РФ, Ук ра и ны, Фран ции, Че
хии, Бе ла ру си и Ли ва на. Мо ног ра фия яв ля ет ся оче ред ной по пыт кой 
обоб щить наш и за ру беж ный опыт изу че ния ди на ми ки ар мянс кой эт
нич но сти на при ме ре ар мянс ких ди ас по раль ных оча гов де ся ти стран, 
до стичь кон сен су са в оп ре де ле нии проб ле ма ти ки, под хо дов, за дач и 
ме то дов ис сле до ва ний. Наз ва ние дан ной пуб ли ка ции, сог ла со ван ное с 
кол ле га ми, под ра зу ме ва ет от но ше ние к по ня тию эт нич но сти, как к ди
на мич но му яв ле нию, где рас смат ри ва ют ся раз лич ные ас пек ты этих из
ме не ний. Ис ход ным по сы лом раз ра бот ки дан ной те ма ти ки ста ло пред
став ле ние о том, что со зи да тель ный по тен ци ал боль шей ча сти ар мянс
ко го эт но са, рас сре до то чен но го в ди ас по ре, раз во ра чи ва ет ся в гло баль
ном масш та бе. Ин тег ри ру ясь в меж ду на род ное со об щест во, в со ци аль но 
и прост ранст вен но дис перс ном со сто я нии, при об ре тая но вые про фес
си о наль ные на вы ки, поз на ния в пе ре до вых тех но ло ги ях и су щест вен
ный эко но ми чес кий и по ли ти чес кий вес, ар мя не ди ас по ры, как и мно
гие дру гие ди ас по раль ные эт но сы, име ют воз мож но сти фор ми ро вать 
ло каль ные, ре ги о наль ные и транс кон ти нен таль ные струк ту ры, в рам
ках ко то рых мо жет про ис хо дить эко но ми чес кое, по ли ти чес кое, со ци
аль ное и куль тур ное вза и мо дейст вие (как внут ри са мой эт ни чес кой 
общ но сти, так и меж ду раз ны ми со ци аль ны ми, эт ни чес ки ми и ре ли ги
оз ны ми груп па ми). Од на ко па ра док саль но то, что при та ком ин тен сив
ном ро сте эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го, со ци аль но го и куль тур но го 
по тен ци а ла ар мянс кой ди ас по ры, за ме ча ет ся ее неп ре рыв но умень ша
ю щий ся мо би ли за ци он ный ре сурс. В пер вую оче редь, это свя за но с ак
тив ны ми миг ра ци он ны ми про цес са ми, в хо де ко то рых про ис хо дит 



18 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

даль ней шая прост ранст вен ная сег мен та ция эт но са: из Ар ме нии и круп
ных эт но ком пакт ных зон про ис хо дит от ток ар мян в стра ны, где пре ва
ли ру ет дис перс ная фор ма рас се ле ния. Стра ны Ев ро пы, США, Рос сия – 
вот ос нов ные век то ры дви же ния круп ных мас си вов эт но са из Ар ме нии, 
Гру зии, (так же бе жен цев из Азер байд жа на), Си рии, Ли ва на, Ира на и 
Ира ка. Оче вид но, что ос мыс ле ние сов ре мен но го со сто я ния ар мянс кой 
эт нич но сти, тен ден ций ее восп ро из водст ва и раз ви тия в ди на ми ке из
ме не ния ха рак те ра рас се ле ния ар мян сре ди раз ных эт ни чес ких, кон
фес си о наль ных, со ци аль ноэко но ми чес ких групп в раз лич ных по ли ти
копра во вых си сте мах тре бу ет раз ра бот ки за дач по изу че нию спо со бов 
ин тег ра ции с ок ру жа ю щей сре дой пу тем са мо ор га ни за ции и фор ми ро
ва ния сво ей эт но куль тур ной сре ды. В этом кон тек сте про ве ден ные от
де лом ис сле до ва ний ди ас пор ИАЭ НАН РА срав ни тель ные ис сле до ва
ния ар мян в раз лич ных по ок ру же нию (эт но кон фес си о наль но му, со ци
аль но му), вре ме ни об ра зо ва ния, ха рак те ру рас се ле ния (эт но ком пакт но
му, дис перс но му) пе ре се лен чес ких оча гов Гру зии, Ира на, Ли ва на, США, 
Тур ции, Ук ра и ны, Фран ции и т.д. поз во ли ли со по ста вить об щее и осо
бен ное в раз ви тии эт но куль тур ной инф раст рук ту ры, спо со бов са мо ор
га ни за ции и пу тей ин тег ра ции ар мян с при ни ма ю щей сре дой.

Ис хо дя из об щей уста нов ки по по лу че нию бо лее це лост но го 
пред став ле ния о ха рак те ре са мо ор га ни за ции в раз ных ча стях ди ас по
ры, осо бое вни ма ние бы ло об ра ще но на исто рию фор ми ро ва ния каж до
го вы де лен но го для дан ной пуб ли ка ции пе ре се лен чес ко го оча га, в ко то
рых бы ли пред став ле ны «но вые» и «ста рые», быст ро ра сту щие и 
умень ша ю щи е ся об щи ны. К чис лу пер вых от не се ны ар мянс кие об щи
ны Рос сии, Бе ла ру си, Фран ции и США, а вто рых  –  Ира на, Ли ва на, Си
рии. В ис сле до ва ни ях при сутст ву ют так же тран зит ные стра ны, та кие, 
как Ка зах стан, Ук ра и на, Поль ша, ко то рые яв ля ют ся "пе ре ва лоч ны ми" 
пунк та ми в миг ра ци он ном по то ке ар мян. В ка чест ве при ме ра, ил люст
ри ру ю ще го со сто я ние об щин тран зит ных стран, при ве де на Ук ра и на, в 
ко то рую нап рав ле ны миг ра ци он ные по то ки ар мян Ар ме нии, Гру зии, 
бе жен цев из Азер байд жа на, Сред ней Азии, часть ко то рых про дол жа ют 
дви же ние в сто ро ну ев ро пейс ких стран и США.

Для ос мыс ле ния этих ле жа щих на по верх но сти яв ле ний и имп
ли цит но про те ка ю щих про цес сов не об хо ди мы не толь ко прог рамм ные 
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ис сле до ва ния на уч ных групп, с со по ста ви тель ным ана ли зом и ти по ло
ги ей, но и от дель ных ис сле до ва те лей. Это поз во ля ет по ми мо срав ни
тель но го ана ли за не ко то рых под да ю щих ся из ме ре нию и со по став ле
нию по ка за те лей ди ас по раль ной дейст ви тель но сти, так же по лу чать 
на и бо лее до сто вер ное и глу бо кое про ник но ве ние в ди на ми ку жиз не де
я тель но сти ар мянс кой эт нич но сти в раз ных ус ло ви ях. Пос лед нее мо
жет быть пред став ле но ис сле до ва ни я ми уче ных, ра бо та ю щих в на уч
ных цент рах стран рас се ле ния. В этой свя зи сто ит от ме тить, что на ря ду 
с за ру беж ны ми уче ны ми  –  ар мя на ми из Ли ва на, Фран ции, Че хии и Ук
ра и ны, в пред став лен ной кол лек тив ной мо ног ра фии участ ву ют так же 
рос сийс кие, бе ло рус ские и ук ра инс кие спе ци а ли сты.

Мо ног ра фия со сто ит из пя ти раз де лов и пят над ца ти глав, в ко то
рых рас смат ри ва ют ся сов ре мен ные со ци аль ноде мог ра фи чес кие про
цес сы в ди ас по ре, ана ли зи ру ют ся проб ле мы эт ни чес кой иден тич но сти 
в кон тек сте ин тег ра ции. На этом фо не в кни ге пред став ле ны и со по став
ле ны за ко но мер но сти фор ми ро ва ния об щин ных струк тур и ок ру жа ю
щей их спе ци фи чес кой эт но куль тур ной сре ды. Кни га пред ва ря ет ся от
дель ным раз де лом, в ко то ром по ка за ны эта пы ста нов ле ния и раз ви тия 
но во го на уч но го нап рав ле ния в РА  –  ис сле до ва ний по проб ле мам сов ре
мен ной ар мянс кой ди ас по ры. 

Тек сты со от ветст ву ют язы ку пред став лен но му са мим ав то
ром  –  ар мянс ко му, рус ско му, ук ра инс ко му, анг лийс ко му. В кон це каж
дой гла вы да на ан но та ция на трех язы ках  –  ар мянс ком, рус ском и анг
лийс ком.
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INTRODUCTION

The present monograph is the eighth work, in number, of the inter
national team of researchers on diaspora problems, carried out by the efforts 
of the staff of the Department of Diaspora Studies of IAE NAS RA and their 
foreign colleagues. Unlike the previous publications, it presents a wider 
number of participant scientists from the Russian Federation, Ukraine, 
France, Czech Republic, Belarus and Lebanon. The monograph is another 
attempt to generalize the local and foreign experience in studying the dy
namics of the Armenian ethnicity on the example of the Armenian diaspora 
centers in ten countries, to reach a consensus in defining the problems, ap
proaches, tasks and research methods. The title of the present publication, 
agreed with the colleagues, implies the attitude towards the concept of eth
nicity as a dynamic phenomenon, where various aspects of changes are con
sidered. Integrating into the international community, in a socially and spa
tially dispersed state, acquiring new professional skills, knowledge in ad
vanced technologies and significant economic and political weight, the Ar
menians of the Diaspora, like many other diaspora ethnic groups, have the 
opportunity to form local, regional and transcontinental structures, within 
the framework of which there can take place economic, political, social and 
cultural interaction (both within the ethnic community itself, and between 
different social, ethnic and religious groups). However, it is paradoxical that 
despite the intensive growth of the economic, political, social and cultural 
potential of the Armenian diaspora, the continuously decreasing mobiliza
tion of its resources is noticed. First of all, this happened because of the ac
tive migration processes, during which further spatial segmentation of the 
ethnos takes place. From Armenia and other large ethnocompact zones Ar
menians move to the countries where the dispersed form of settlement pre
vails. The countries of Europe, the USA and Russia are the main vectors of 
movement of large massive ethnic groups from Armenia, Georgia, (also ref
ugees from Azerbaijan), Syria, Lebanon, Iran and Iraq. It is obvious that 
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comprehending the current state of Armenian ethnicity, the tendencies of 
its reproduction and development in the dynamics of changes in the nature 
of the settlement of Armenians among different ethnic, confessional, so
cioeconomic groups in various political and legal systems, requires develop
ment of tasks for studying methods of integration with the environment 
through selforganization and formation of their ethnocultural environment. 
In this context, the studies, carried out by the Department of Diaspora Stud
ies of the IAE NAS RA, on comparative investigation of the Armenians in 
different environments (ethnoconfessional, social), time of formation, the 
character of the settlement (ethnocompact, dispersed) resettlement centers 
of Georgia, Iran, Lebanon, USA, Turkey, Ukraine, France, etc. made it pos
sible to compare the general and the specific in the development of the 
ethnocultural infrastructure, methods of selforganization and ways of inte
grating Armenians with the host environment.

Rising from the general goal of obtaining a more complete idea of 
the nature of selforganization in different parts of the diaspora, special at
tention was paid to the history of the formation of each resettlement center 
allocated for this publication, in which “new” and “old”, fastgrowing and 
decreasing communities were represented. Armenian communities of Rus
sia, Belarus, France and the United States are among the first group, and 
Iran, Lebanon and Syria – in the second group. The studies also include tran
sit countries such as Kazakhstan, Ukraine, Poland, which are “transship
ment points” in the migration flow of Armenians. As an example, illustrating 
the condition of the communities in transit countries, Ukraine is presented, 
towards which the migration flows of Armenians from Armenia, Georgia, 
refugees from Azerbaijan, Central Asia are directed, from where some of the 
migrants continue to move towards European countries and the United 
States.

In order to understand the supposedly occurring processes, it is nec
essary to have not only program studies of scientific groups with their com
parative analysis and typology, but studies of individual researchers as well. 
This allows, in addition to a comparative analysis of some measurable and 
comparable indicators of diaspora reality, to obtain more reliable and deep 
insight into the dynamics of the life of the Armenian ethnicity in different 
conditions. The latter can be represented by the studies of the scientists 
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working in the scientific centers of the countries of the settlements. In this 
regard, it should be noted that along with the foreign Armenian scientists 
from Lebanon, France, Czech Republic and Ukraine, in the present collec
tive monograph Russian, Belarusian and Ukrainian specialists are participat
ing as well.

The monograph consists of five sections and fifteen chapters, where 
modern sociodemographic processes in the diaspora are examined and the 
problems of ethnic identity in the context of integration are analyzed. In this 
regard, the book presents and compares the patterns of formation of the 
community structures and the specific ethnocultural environment sur
rounding them. The book is preceded by a separate section, which shows the 
stages of formation and development of a new scientific direction in the 
RA – research on the problems of the modern Armenian diaspora.

The language of the texts correspond to the language presented by 
the author himself – Armenian, Russian, Ukrainian, English. At the end of 
each chapter, an annotation is given in three languages – Armenian, Russian 
and English.
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Բաժին 1. 
Հայ էթնիկության զարգացումը սփյուռքում. 

հետազոտությունների խնդիրները և հեռանկարները

Գլոբալիզացիայի պայմաններում, միջազգային միգրացիայի 
տեմ պե րի աճի և դրանով պայմանավորված միջէթնիկ փոխազ դե ցու
թյան գործ ընթացների ակտիվացման համատեքստում, հետզհետե 
մե ծա նում է սփյուռ քի դերը ներքին և միջպետական հարաբե րություն
ներում: Այսօր սփյուռքները նշանակալի տեղ են գրավում ոչ միայն 
առանձին պետությունների, այլև միջպետական հարաբերությունների 
բազմա թիվ ոլորտներում՝ միջազգային հարաբերությունների պրակ
տի կայում, տնտե սական, սոցիալական, մշա կութային և քաղաքական 
կյանքում: Արդյունքում, բազմամշակութայնությունը, որը ձևավորվել 
է ժամանա կա կից համայնքների ներսում, սփյուռքյան խմբե րի փոխ
հա մագործակ ցության, սոցիալմշակութային ցրիվ ինտեգրման հետ 
մեկտեղ, քա ղա քական, իրավական, տնտեսական, սոցիալական և 
մշակու թա յին գործ ընթացներում առաջացնում է էթնոսոցիալական 
բնույթի բազմա թիվ փոխկապակցված հակադրություններ, բախում
ներ:

Ընդունող հասարակությունների միջավայրին ինտեգրվելու 
ուղի նե րի, ինքնակազմակերպման մեթոդների, էթնիկ հայրենիքի հետ 
փոխհա րա բերու թյունների, տեղային տարածաշրջանային և միջ ազ
գա յին մակարդակ նե րում զարգացող գործընթացներին բազմաթիվ 
էթնիկ սփյուռքների մաս նակ ցության համեմատական վերլուծությունը 
ցույց է տալիս վերը նշված երևույթների և գործընթացների բազմազան 
օրինակներ, համապատաս խա նաբար, դրանցից յուրաքանչյուրում 
ստեղծ վող հակասությունների բազմա զա նու թյունն ու յուրահատ կու
թյունը: Ակնհայտ է, որ ժամանակակից սփյուռք ներից յուրաքանչյուրի 
մասնակցության աստիճանը այս կամ այն գործ ըն թացում պայմա նա
վոր ված է նրա ժողովրդագրական, տնտեսական, սոցիա լական, քա
ղա քական և մշակութային բնույթի հնարավորություններով։ Այս 
հան գամանքը պահանջում է առավել մեծ ուշադրություն դարձնել ժա
մա նակակից սփյուռքների խնդիրներին՝ կապված ինչպես նրանց ին
տե գրման ու զարգացման, այնպես էլ մշակութային ինքնատիպության 
պահպանման ու վերարտադրման հետ։
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Վերոնշյալի համատեքստում հայկական սփյուռքի փորձը ձեռք 
է բե րում հատուկ նշանակություն: Ողբերգական իրադար ձու թյուն
ների և այդ իրա դարձությամբ առաջացած հետագա տեղաշարժերի, 
ինչպես նաև միգ րա ցիայի քաղաքական սոցիալտնտեսական և էթ
նոդավանաբանական պատ ճառների արդյունքում ձևավորված՝ 
հայկական էթնոսի ավելի քան երեք քառորդն այսօր սփռված է աշ
խար հում:

Հայկական սփյուռքում տեղի ունեցող գործընթացները մեծա
մասամբ կարող են դառնալ ցուցիչ ժամանակակից սփյուռքների հա
մար։ Իսկ էթնոսի առանձին խմբերի կենսագործունեության փորձի 
ուսումնասիրությունն այլ ազ գի միջավայրում կարող է դառնալ ուղերձ 
ժամանակակից էթնոսո ցիա լա կան գործընթացների հեռանկարների 
և դրանց հետ կապված համաշխար հա յին զարգացման միտումների 
իմաստավորման համար։ Սփյուռքի նե րու ժի մասին գիտելիքները, 
որոնք ունակ են պահպանելու ինքնությունը, ինտե գրվելու շրջա պա
տին ինքնակազմակերպման միջոցով և թույլ են տալիս խաղալ գոր
ծառութային դերեր ներքին և միջպետական հարաբե րություն նե րում, 
պահպանել կապեր էթնիկ հայրենիքի հետ (անկախ վերջինիս պետա
կան կառուցվածքից), հնարավորություն են տալիս իմաստավորել 
ժամա նա կակից համայնքների զարգացման ինչպես դրսևորվող, այն
պես էլ թաքնված մեխանիզմներն ու միտումները:

Այս առումով, արդի հայկական սփյուռքի զարգացման փորձը 
գի տական լուրջ ընդհանրացումների կարիք ունի: Սույն բաժինը ներ
կայացված է մեկ գլխով, որտեղ վերլուծվում է հայագիտության մեջ 
նոր ուղղության կա յացման պատմությունը՝ արդի հայկական սփյուռ
քի վիճակի և հեռանկարների ուսումնասիրության հիման վրա:

Раздел 1. 
Развитие армянской этничности в диаспоре:  

проблемы, задачи и перспективы исследований

В ус ло ви ях гло ба ли за ции, рост тем пов меж ду на род ных миг ра
ций и вслед за этим ин тен си фи ка ция про цес сов ме жэт ни чес ко го вза и
мо дейст вия, роль ди ас пор во внут ри и меж го су дарст вен ных от но ше
ни ях все мер но воз ра ста ет. Се год ня ди ас по ры за ни ма ют весь ма зна чи
мое ме сто в эко но ми ке, со ци аль ной, куль тур ной и по ли ти че е кой жиз
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ни не толь ко от дель ных го су дарств, но и во мно гих сфе рах меж го су
дарст вен ных от но ше ний, в прак тик те меж ду на род ных от но ше ний. В 
ре зуль та те это го муль ти куль ту ра лизм об ра зо вав ший ся в нед рах сов
ре мен ных со об ществ по ми мо вза им но го сот руд ни чест ва, ин тег ра ции 
со ци аль но и куль тур но диф фуз ных ди ас по раль ных групп, по рож да ет 
мно жест во вза и мос вя зан ных кол ли зий эт но со ци аль но го ха рак те ра в 
по ли ти чес ких, пра во вых, эко но ми чес ких, со ци аль ных, куль тур ных 
про цес сах.

Срав ни тель ный ана лиз пу тей ин тег ра ции в сре ду при ни ма ю
щих об ществ, ме то дов са мо ор га ни за ции, вза и мос вя зей с эт ни чес кой 
ро ди ной, уча стия в про цес сах раз ви ва ю щих ся на ло каль ном ре ги о
наль ном и меж ду на род ном уров нях мно гих эт ни чес ких ди ас пор по ка
зы ва ет весь ма раз но об раз ные при ме ры вы ше у ка зан ных яв ле ний и 
про цес сов, со от ветст вен но это му, мно жест вен ность и спе ци фич ность 
соз да ва е мых про ти во ре чий в каж дой из них. Оче вид но, что сте пень 
уча стия каж дой из сов ре мен ных ди ас пор в том или ином про цес се 
обус лов ле но его воз мож но стя ми де мог ра фи чес ко го, эко но ми чес ко го, 
со ци аль но го, по ли ти чес ко го и куль тур но го ха рак те ра. Это об сто я
тельст во тре бу ет при сталь но го вни ма ния к проб ле мам сов ре мен ных 
ди ас пор, свя зан ных как с их ин тег ра ци ей и раз ви ти ем, так и сох ра не
ни ем и восп ро из водст вом куль тур но го сво е об ра зия. В кон тек сте вы
шес ка зан но го опыт ар мянс кой ди ас по ры, при об ре та ет осо бое зна че
ние. Сфор ми ро вав ший ся в ре зуль та те тра ги чес ких со бы тий и по рож
ден ных дан ным со бы ти ем даль ней ших пе ред ви же ний, а так же по ли
ти чес ких со ци аль ноэко но ми чес ких и эт нокон фес си о наль ных при чин 
миг ра ций бо лее три чет вер ти ар мянс ко го эт но са се год ня рас сре до то
че на в ди ас по ре. И про ис хо дя щие в ар мянс кой ди ас по ре про цес сы во 
мно гом мо гут стать по ка за тель ным для мно гих сов ре мен ных ди ас
пор. А изу че ние опы та жиз не де я тель но сти от дель ных групп эт но са в 
ино на ци о наль ной сре де стать по сы лом в ос мыс ле нии перс пек тив сов
ре мен ных эт но со ци аль ных про цес сов и за вя зан ных на них ми ро вых 
тен ден ций раз ви тия. Зна ния о по тен ци а ле ди ас пор, спо соб ной сох ра
нять свою иден тич ность, ин тег ри ро вать ся с ок ру же ни ем пу тем са мо
ор га ни за ции, поз во ля ю щей иг рать функ ци о наль ные ро ли внут ри и 
меж го су дарст вен ных от но ше ни ях и под дер жи вать свя зи с эт ни чес кой 
ро ди ной (не за ви си мо от го су дарст вен но го уст ройст ва пос лед ней) поз
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во ля ют ос мыс ли вать как про яв ля ю щи е ся, так и ла тент ные ме ха низ мы 
и тен ден ции раз ви тия сов ре мен ных со об ществ.

В этой свя зи опыт сов ре мен но го ди ас по раль но го раз ви тия ар
мянс ко го эт но са нуж да ет ся в серь ез ных на уч ных обоб ще ни ях, На сто
я щий раз дел пред став лен од ной гла вой, в ко то рой ана ли зи ру ет ся 
исто рия ста нов ле ния но во го нап рав ле ния в ар ме но ве де нии – ис сле до
ва ний со сто я ния и перс пек тив сов ре мен ной ар мянс кой ди ас по ры.

Section 1. 
Development of Armenian Ethnicity in the Diaspora:  

Problems, Objectives and Research Prospects

In the context of globalization, the growth of the rates of interna
tional migration and the subsequent intensification of the processes of in
terethnic interaction, the role of diasporas in intra and interstate relations 
is increasing in every possible way.

Today, diasporas occupy a significant place in the economic, social, 
cultural and political life of not only individual states, but also in many 
spheres of interstate relations, in the practice of international relations. In 
the result of the above mentioned, multiculturalism, formed in the depths 
of modern communities, in addition to mutual cooperation, integration of 
social and cultural diffuse diaspora groups, it generates many interrelated 
conflicts of ethnosocial nature in political, legal, economic, social and cul
tural processes.

The comparative analysis of the ways of integration into the envi
ronment of host societies, methods of selforganization, relationships with 
the ethnic homeland, participation in the processes developing at the local 
regional and international levels of many ethnic diasporas show very di
verse examples of the above mentioned phenomena and processes, and 
respectively, the multiplicity and specificity of the created contradictions 
in each of them. It is obvious that the degree of participation of each of the 
modern diasporas, in this or that process, depends on its capabilities of 
demographic, economic, social, political and cultural characteristics. This 
circumstance requires great attention to the problems of modern diasporas 
connected with both their integration and development, as well as preser
vation and reproduction of their cultural uniqueness. In the context of the 
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above mentioned, the experience of the Armenian diaspora acquires spe
cial importance. Being formed in the result of tragic events and further 
movements generated by this event, as well as political socioeconomic and 
ethnoconfessional reasons for migration, more than three quarters of the 
Armenian ethnos are now dispersed in the diaspora. The processes, taking 
place in the Armenian diaspora, can in many ways become indicative for 
many modern diasporas. The study of the experience of the life of different 
groups of the ethnos in a foreign environment will become a message in 
understanding the prospects of modern ethnosocial processes and the 
trends of world development tied to them. Knowledge of the potential of 
diasporas, able of maintaining their identity, integrating with the environ
ment through selforganization, allowing them to play functional roles 
within and interstate relations and maintain ties with the ethnic homeland 
(regardless of the state structure of the latter) makes us to realise both the 
developing and hidden mechanisms of development of the modern com
munities.

In this regard, the experience of the modern development of the 
Armenian ethnos needs serious scientific generalizations. The present sec
tion is introduced in one chapter, where the history of the formation of a 
new direction of studies in Armenology, concerning the conditions and 
prospects of the modern Armenian diaspora, is analyzed.
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Գլուխ 1.
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՆՈՐ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Նախապատմություն
Անցյալ դարի երկրորդ կեսին քաղաքների համընդհանուր և 

բուռն զարգացումը զուգորդվեց էթնոսների կենսագործունեության 
արագընթաց փոխակերպումներով, որոնք արձագանք գտան ազգա
գրա կան ուսումնասիրություններում՝ նոր հարցադրումներով ու քա
ղաքային թեմատիկայի ընդլայնմամբ: Պահանջվեցին հետազոտա
կան նորագույն ուղղություններ և համապատասխան գործիքակազմի 
մշակումներ: Դրանցից մեկը դարձավ էթնոսոցիոլոգիան, որն անցյալ 
դարի 60ական թվականներին1 ազգագրության, սոցիոլոգիայի, ժո
ղովրդա գրության, հոգեբանության և այլ հարակից գիտական ուղ ղու
թյունների շրջանակում ձևավորվեց որպես նոր միջգիտակարգային 
ուղ ղություն: Այն ի սկզբանե ուղղված էր էթնոսների տնտեսական, սո
ցիալական և ժողովրդագրական գործընթացների փոխներգործության 
և նոր էթնոսոցիալ հանրությունների ձևավորման ընթացքի զննմանը, 
որը հիմնվում էր նորագույն ծրագրային բնույթի էմպիրիկ հետա զո
տությունների վրա: Առաջարկվեց համադրել տարբեր էթնոսոցիալ 
հանրույթների հիմնարար հատկանիշների փոփոխման ընթացքը և 
ուսում նասիրել քաղաքային միջավայրում կատարվող սոցիալական և 
էթնոմշակութային փոխկապակցված գործընթացները: Այդպիսի հա
մա կարգված հետազոտությունների ծավալման համար մեկնարկային 
եղավ Յու. Վ. Հարությունյանի՝ ծրագրային բնույթի հիմնարար աշխա
տությունը2, որտեղ առաջադրվեցին և հիմնավորվեցին էթնո սո ցիո լո

1 Б. Хорев, Проблемы городов, Москва, Мысль, 1975, с. 254.
2 Ю. Арутюнян, Социальнокультурные аспекты развития и сближения наций в 

СССР (программа, методика и перспективы исследования), Советская этно
гра фия, Москва, Наука, N3, 1972, с. 7.
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գիա կան ուսումնասիրությունների հիմնախնդիրները, դրանց իրա
գործ  ման ռազմավարությունն ու իրականացման ուղիները: Ի դեպ, 
նախկին ԽՍՀՄում այդ ուսումնասիրությունների ծավալումից ընդա
մենը 10 տարի անց Հայաստանի քաղաքներում մեկնարկեցին էթնո
սոցիոլոգիական հետազոտություններ, որոնք կրկնվեցին ամեն 12  13 
տարին մեկ միասնական ծրագրով ու 1970 թթ. երկրորդ կեսում մշակ
ված ընտրանքով3:

Քաղաքային միջավայրում էթնիկ գործընթացների դիտարկման 
հայկական ծրագրում առաջարկվեց սեփական տեսլականը: Այն է, 
վերոնշված փոխկապակացված գործընթացների խորապատկերի 
վրա ուսումնասիրությունը տանել մեկ էթնիկ հանրության հենքի վրա՝ 
շեշտը դնելով ոչ միայն միջէթնիկ, այլ նաև ներէթնիկ, մեր դեպքում՝ 
ներհայկական համադրումների վրա:

Հայկական ծրագրում հաշվի առնվեց պատմական, քաղա քա
կան, տնտեսական և այլ կարգի գործոնների համալիր, որը, խթանելով 
կենտրոնամետ և կենտրոնախույզ տեղաշարժերը, առաջ բերեց էթնո
սի առանձին հատվածների զարգացման ուղիներ և հաղորդեց առանձ
նակի բնույթ: Նման գործընթացները հիմք դարձան քաղաքային միջա
վայրում էթնոսոցիալական գործընթացների ուսումնասիրման հիմնա
խնդիրների մշակման համար՝ ուղղված ազգի տարբեր հատվածների 
միջգիտակարգային ուսումնասիրմանը:

Այս համատեքստում առաջ քաշված խնդիրները և ծրագրային 
հիմնադրույթները4, ինչպես նաև հետազոտությունների ծավալման 

3 R. Karapetyan, Migration in cities of Armenia. Ethnosociological Survey, Yerevan, 
Gitutyun, 2013, p. 288.

4 Դրանց շարքում են գենոցիդը, պատերազմական գործողությունները, ազ
գա  յին պետության տարածքի կամայական գծագրումը ու դրա պատճառով 
նր ան սահմանակից հայ էթնիկ անկլավների առաջացումը, ազգի դիսպերս 
խմբերի տարածումը աշխարհով մեկ և այլն:

 Այդ խնդիրները պայմանականորեն միավորվեցին հինգ խմբի մեջ. առաջին՝ 
ժո ղովրդագրական. միգրացիոն ու վերարտադրման ընթացքը, ընտանիք ու 
ընտանեկան, արյունակցական հարաբերությունները; երկրորդ՝ սոցիա լա
կան. սոցիալական կառուցվածքի շարժընթաց, (կրթական, մասնագիտական 
և արհեստավարժական կտրվածքներով), սոցիալական սպասումներ և հա
վակ նություններ; երրորդ՝ տնտեսական. մասնակցություն տնտեսական գոր
ծու նեությանը ինչպես սպառման,այդպես էլ կազմակերպման առումով; չոր
րորդ՝ մշակութային. ավանդական և ժամանակակից տարրեր, նրանց ար
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ռազ մավարությունը ներկայացվեցին մի շարք միջազգային գիտաժո
ղով ներում և արժանացան դրական արձագանքների5: Լուրջ քննար
կում ներ ընթացան հայերի տարածական տեղաշարժերի արդյունքում 
առաջացած էթնոսոցիալ հետևանքների վերաբերյալ, որոնք ուղենիշ 
եղան հայ էթնոսում կատարվող զարգացումների ընթացքի ուսումնա
սիրության երկու ուղղությունների համար:

Դրանցից առաջինը կապված էր ՀՀ քաղաքներում ընթացող 
զարգացումների հետ: Հանրապետության բնակչության շրջանում 1980, 
1993, 2005, 2010, 2018 թվականներին իրականացված ծավալուն էթ նո սո
ցիոլոգիական ուսումնասիրությունները փաստագրեցին անցյալ հար
յուրամյակում և ներկայումս հանրապետության բնակչության շրջա
նում ընթացող սոցիալժողովրդագրական և էթնոմշակութային փոխա
կերպումները: Նշված հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ հանրա
պետության ներսից և դրսից դեպի ՀՀ քաղաքներն ուղղված միգրացիոն 
հոսքերը մեծ դեր խաղացին քաղաքային հայ բնակչության էթնոսոցիալ 
փոխակերպումներում: Ստացված տվյալների հիման վրա ուրվա գծվե
ցին Հայաստանի քաղաքային կենսակերպի զարգացման ուղիները, 
բացահայտվեցին դրանց ընդհանուր օրինաչափ և առանձնակի էթնիկ 
երանգավորված բնութագրերը, ու տիպաբանվեցին ՀՀ քաղաքները՝ 
ըստ իրենց զարգացման ընթացքի և բնակչության ձևավորման բնույ
թի: Նման գործընթացների ուսումնասիրմանը և վերլուծությանը նվիր

տա հայտումները վարքագծում և արժեքային համակարգում, ինչպես նաև 
մասնակցությունը մշակութային արժեքների արտադրմանը և սպառմանը; 
hինգերորդ՝ արժեքային կոմնորոշումների համակարգ. ընտանիքի և ընտա
նե կան հարաբերություններում, տարածական դրսևորված լոկալ և մեծ ցան
ցային հարաբերություններում, էթնիկ ինքնության և այլն:

5 Р. Карапетян, Эт но со ци аль ные ас пек ты изу че ния ур ба ни за ци он но го про цес са. 
Ма те ри а лы Все со юз ной сес сии, пос вя щен ной ито гам эт ног ра фи чес ких и ант
ро  по ло ги чес ких по ле вых ра бот, 1976 – 1977, Ере ван, 1978, с. 13 – 14; Ռ. Կա րա
պետյան, Քաղաքային բնակչության էթնոսոցիոլոգիական ուսումնա սի րու
թյան խնդիրները 1982 – 1983 թթ. դաշտային աշխատանքների արդյունք նե
րին նվիրված Հանրապետական գիտաժողովի նյութերը, Երևան, 1984, էջ 
23 – 28; Р. Карапетян, Об ос нов ных нап рав ле ни ях эт но со ци о ло ги чес ко го изу
че ния ар мянс ко го эт но са, Сбор ник ма те ри а лов го дич ной на уч ной кон фе рен
ции ГИ УА, т.2. Ере ван, 2002, c. 572 – 574; Р. Ка ра пе тян, Ар мянс кая эт но со ци о
ло  гия. Эт но со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния ар мянс ко го эт но са: опыт, ре зуль
та ты и воз мож ные нап рав ле ния ис сле до ва ний. Эт но со ци о ло гия и эт но со ци о
ло ги. Ис сле до ва ния, по ис ки, вос по ми на ния, Моск ва, 2008, с. 289 – 292.
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վեցին մեկ տասնյակից ավել գիտական հրապարակումներ, որոնց 
թվում է երկու մենագրություն6: Այսպիսով, համարյա քառասուն տար
վա ընթացքում իրականացված համադրական էթնոսոցիոլոգիական 
հետազոտությունների ընթացքում պարզվեց, որ առաջին, երկրորդ և 
երրորդ հայկական հանրապետությունների սոցիալմշակութային զար
գացումներում, ի թիվս այլ գործոնների, կարևորագույնը հանդիսացավ 
միգրացիան: Դրա պատճառներից մեկը Հայաստանի զարգացման 
տրամաբանությունն էր, որը պայմանավորված էր անցյալ դարասկզբին 
նրա ելակետային դիրքով և վիճակով, ինչպես նաև հետագա պետական 
քաղաքականությամբ:

Հարկ է նշել, որ անցյալ և ներկա դարերի ընթացքում հայերի 
շրջանում ընթացող բազմավեկտոր տարածական տեղաշարժերը (դե
պի տարբեր երկրներ, այդ թվում, Հայաստանի քաղաքներ) իրենց 
բնույ թով բավականաչափ համահունչ են համաշխարհային միտում նե
րին: Հայաստանի ներկայիս տարածքում ծավալված էթնոսոցիո լո
գիա կան հետազոտությունների արդյունքները վկայեցին այն, որ հան
րապետության առանձին քաղաքներում և հատկապես Երևանում էթ
նոսոցիալական տարածքի ձևավորման վրա էական ազդեցություն են 
թողել տարբեր սոցիալական և էթնոմշակութային միջավայրերից 

6 Р. Карапетян, Не ко то рые осо бен но сти об ра за жиз ни на се ле ния Ере ва на, ՀՍՍՀ 
ԳԱ Լրա բեր, №12, 1978. Ռ. Կարապետյան, Երևանի միգրանտների սոցիալ
ժողովրդագրական պարամետրերը, ՀՍՍՀ ԳԱ Լրա բեր, №7, 1978; Р. Ка ра пе
тян, Адап та ция ком пакт ных групп ре пат ри ан тов. 1978 – 1979 թթ. դաշտային 
աշխատանքների արդյունքներին նվիրված Հանրապետական գիտաժողովի 
նյութերը. Երևան, ՀՍԽՀ ԳԱ հրատ. 1980; Р. Карапетян, Фор ми ро ва ние на се
ле ния Ере ва на. Ав то ре фе рат на со ис ка ние уче ной сте пе ни кан ди да та исто ри
че с ких на ук (эт ног ра фия), Ере ван, 1979, с. 24; Р. Карапетян, Ере ван – но вый 
центр со ци аль нокуль тур но го раз ви тия ар мянс ко го на ро да: в На се ле ние Ере
ва на. Эт но со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния. Ере ван, Изво АН АрмССР1986, сс. 
9 – 30; Р. Ка ра пе тян, Фор ми ро ва ние на се ле ния Ере ва на: в На се ле ние Ере ва на. 
Эт но со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния. Ере ван, Изво АН АрмССР, 1986, сс. 30 –  
81; Р. Ка ра пе тян, Тер ри то ри аль ная под виж ность в го родс кой сре де – Ин фор
ма ци он ные ма те ри а лы 2ой от чет новы бор ной кон фе рен ции Ар мянс ко го от
де ле ния ССА, Ере ван, Изво АН Арм ССР, 1987; R. Karapetyan, Migration in 
cities of Armenia. Ethnosociological Survey. Gitutun, Yerevan, 2013, p. 288; Р. 
Ка рапетян, Формирование населения городов Армении. Этносоциологическое 
исследование. Ереван, Иво НАН РА, 2014, с. 410; Р. Карапетян, Этнокультурный 
контекст генетической структуры населения городов Армении, Պատմա բա
նասիրական հանդես, 2014, № 3, сс.118 – 134.
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եկած հայ էթնիկ զանգվածները: Վերջիններս տեղացիների և իրենց 
տարբեր խմբերի միջև փոխներգործության միջոցով ու քաղաքների 
զարգացմանը համընթաց ձևավորեցին ՀՀ քաղաքային բնակչության 
նոր էթնոսոցիալական պատկերը: Նման զարգացումների խորապատ
կերին Հայաստանի փորձը ցույց տվեց միգրացիայի կապը նրա բնակ
չության էթնիկ միատարրության խորացման, մշակութային համարկ
ման և բավականին ստվար հատվածի սոցիալական և մշակութային 
հա մակարգի բարդացման հետ:

Պարզվեց նաև, որ ՀՀ մոտ 30 երկրներից եկած հայ ներ գաղ
թյալները բավականին բազմազան էին իրենց ելակետային հատկա
նիշ ներով, որոնք ձևավորվել էին այլազգի միջավայրում և որոնք ժա
մանակի ընթացքում խորացվում և զարգանում են իրենց ներէթնիկ 
սո ցիալական և էթնոմշակութային բնութագրիչներով: Դա ցույց տվեց, 
որ օտարազգի միջավայրում համարկման ընթացքը առաջացնում է 
ազգի տարբեր հատվածների միջև էթնոսոցիալական առանձնահատ
կություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում բևեռանում են: Այս հան
գամանքը դրդեց առանձնակի ուշադրություն դարձնել հայ էթնոսի մեջ 
ընթացող միգրացիայի հակադիր ուղղության վրա և այն դիտարկել 
որպես էթնոկենտրոնախույզ գործոն: Վերջինս ամբողջ հայ էթնիկ 
հան րության մեջ առաջացրեց առանձնակի սփյուռքյան սոցիալական 
և մշակութային տարածքի բազմազանություն: Փաստորեն, մի դեպքում, 
ընթանում է ազգի տարբեր սոցիալական և ներմշակութային խմբերի 
համախմբումը (սեփական պետականության պայմաններում), մյուս 
կողմից, էթնոսոցիալ հատկանիշների ներէթնիկ տարրերի բազմազա
նության խորացումը: Երկու դեպքում էլ զարգացումները ընթանում են 
քաղաքային միջավայրում, որը բերում է սոցիալական կազմի բար
դաց մանը, որն էլ սեփական միջավայրում պայման է ստեղծում մշա
կույթի զարգացման համար, իսկ օտարազգի միջավայրում՝ ներմշա
կու թային տարրերի բևեռացման ու օտարազգի շրջապատի հետ հա
մարկման ընթացքի արագացման համար:

Վերոնշված երկու հակադիր գործընթացների գիտական իմաս
տավորման խնդիրը պարզաբանելու համար հայկական փորձը բա
վականին հատկանշական է միգրացիոն և էթնոսոցիալ գործընթացների 
միջև փոխկապերի ուսումնասիրման համար: Եվ տրամաբանական էր, 
որ բացահայտելով էթնոսի հետագա զարգացման մեջ միգրացիայի 



34 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

«կենտրոնաձիգ» ընթացքի հետևանքները, անհրաժեշտ դարձավ դի
տար կել այն հետևանքները, որոնք առաջացրին միգրացիայի երկրորդ 
տիպի «կենտրոնախույզ» ուղղությունը:

Սփյուռքի ուսումնասիրության ծրագրի  
մշակման գործընթացը
Հաշվի առնելով հայ էթնոսի ճնշող մեծամասնության քաղա

քաբնակ լինելը և երկփեղկված վիճակը՝ անհրաժեշտ էր քաղաքային 
կենսակերպի խորապատկերի վրա ուսումնասիրություն տանել վերոն
շված երկու հակադիր էթնոսոցիալական գործընթացների ուղղությամբ: 
Այն է՝ ազգի տարբեր հատվածների ինքնավերարտադրման համար 
բնա կանոն և անբարենպաստ պայմաններում կենսագործող խմբերի 
ուսումնասիրությունը, որպեսզի պարզ լինի ամեն մի հատվածի՝ որպես 
էթնոսոցիալ տարրի հեռանկարների պատկերացումը:

Այլազգի սոցիալական, տնտեսական, դավանանքային և այլ 
բազ մաբնույթ միջավայրերում կենսագործող հայ էթնոսի տարբեր 
հատ վածների համադրական ուսումնասիրությունը բավականին լուրջ 
հեռանկարներ էր խոստանում՝ իմաստավորելու այդ պայմաններում 
տեղի ունեցող գործընթացների բնույթը և բովանդակությունը: Այս հա
մատեքստում կարևորվում էր հայ էթնիկության՝ ներկա բազմա զա նու
թյան մեջ նրա կերպարի գերակա հատկանիշների բացահայտումը, 
ինչ պես նաև ազգի տարբեր հատվածների միջև տիպաբանման ան
հրա ժեշտ ընդհանուր ու առանձնահատուկ հատկանիշների դուրս բե
րումը: Նման մոտեցման հիմքը հաստատվել է հայ, ռուս և ամերիկացի 
գիտնականների չորս գիտաժողովներում (Կիև 1985 թ., Պրինստոն 
1986 թ., Դիլիջան 1987 թ. և Պրինստոն 1989 թ.), որտեղ քննարկվող ընդ
հանուր խնդրի (էթնոսների հեռանկարները սեփական և այլազգի 
միջավայրում) համատեքստում հնչեց և ընդունվեց այն կարծիքը, որ 
հայ էթնոսի փորձը բավականաչափ հատկանշական է, և դրա 
ուսումնասիրությունը հեռանկարային է ընդհանուր համաշխարհարային 
միտումները իմաստավորման համար7:

7 R. Karapetyan, About ethnosocial factors of migration of Armenian population 
from own and other environment. Materials of the SovietAmerican symposium 
“Ethnos in their own and other environment”, Dilijan – Yerevan, 1989, pp. 68 – 75.
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Սովետա-ամերիկյան 2-րդ սիմպոզիումի մասնակիցները, Կիև, 1985 թ.

Սովետա-ամերիկյան 3-րդ սիմպոզիում, ԱՄՆ, Պրինստոնի Համալսարան, 1986 թ.
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Նշված քննարկումները, ինչպես նաև Յու. Հարությունյանի հե
ղինակային ծրագրի շրջանակներում՝ նրա ղեկավարությամբ և մեր 
մաս նակցությամբ անցկացված հայերի էթնոսոցիոլոգիական ուսում
նա սիրությունների փորձը Թբիլիսիում և Ախալքալակում՝ 1976 թ.ին, 
Տաշքենտում՝ 1980 թ.ին, Մոսկվայում՝ 1987 թ.ին, Կրասնոդարում՝ 
1989 թ.ին և ՀՀ 12 քաղաքներում, եղան ելակետային «Սեփական եվ 
այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմ
նական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռա
նկար ները» ծրագրի մշակման համար:

Հաշվի առնվեց նաև այն հանգամանքը, որ այս խնդիրն ունի 
ազգային հասարակական մեծ հնչեղություն, այն լայնորեն քննարկվում 
է Հայաստանի և սփյուռքի հասարակական տարբեր հարթակներում: 
Տեսական խնդիրների հետ մեկտեղ առաջարկված պրոբլեմատիկան 
ուներ հասարակական պատվեր, որը նախապայման եղավ նորամշակ 
ծրագրի կիրառական ուղղվածության համար: Վերջինս պայ մանա

Սովետա-ամերիկյան 3-րդ սիմպոզիումի մասնակիցները, Լոս-Անջելես, 1986 թ.: 
Ձախից աջ՝ Լ. Դրոբիժևա, Վ. Կոզլով, Յու. Հարությունյան, Ռ. Կարապետյան, 

Մ. Գուբոգլո, Դ. Մենդես, վերը՝ Ռ. Ուիկսման, Վ. Եվթուխ
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վոր ված էր այն կարևորագույն հանգամանքով, որ հայերի՝ բավա կա
նաչափ մեծ զանգվածների կենսագործունեությունը թե՛ անցյալում, թե՛ 
ներկայում իրականացվել է սփյուռքում, ինչը պայմանավորում էր էթ
նոսի և՛ թերությունները, և՛ առավելությունները:

Մի կողմից, սփյուռքը ունակ է օգտակար լինել ՀՀի` համաշ
խար հային տնտեսությանը ինտեգրվելու հարցում, և, ընդհանրապես, 
ներկա համաշխարհային գործընթացների պայմաններում դառնալ 
հա յերի ազգային հենքի վրա միջմայրցամաքային և տարածաշրջանա
յին կառույցների ձևավորման գործոն, մյուս կողմից, որպես փոքր 
էթնիկ խմբերի ամբողջություն` սփյուռքը ենթարկվում է ուծացման, 
ինչը սակավացնում է նրա կարողությունները: Այս կապակցությամբ 
հատուկ նշանակություն է ստանում սփյուռքի հետագա պահպանումը, 
և էթնոսի ներսում տարբեր ու որակապես նոր փոխհարաբերությունների 
ձևավորումը: Սրանից բխում էր այն նախապայմանը, որ հայթայթվող 
գիտելիքները պետք է ունենան կիրառական ելքեր, հավակնեն հիմք 

Քննարկումներ՝ նվիրված ամերիկահայ համայնքների պատմությանը  
և ներկային, ռուս, ամերիկացի և հայ գիտնականների մասնակցությամբ,  

Հայ առաքելական եկեղեցու պատրիարքարան, Լոս-Անջելես, 1986 թ.
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դառնալ կոնկրետ նախագծերի և ծրագրերի համար: Այս ծրագիրը 
կազ մելիս հաշվի է առնվել հետևյալ հիմնարար երեք խնդիրները.

● էթնոսի տարբեր հատվածների տնտեսական, սոցիալական 
և հոգևոր ներուժի բացահայտում,

● համազգային և առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանն 
անհրաժեշտ՝ էթնոսի համախմբման ուղիների որոնում,

● ազգային նկարագրի պահպանմանն ու զարգացմանն ուղըղ
ված ռազմավարության մշակում:

Ծրագրում նախատեսված էր ձևավորել տվյալների հա վա քա
գրման բազա, որը հիմնված կլինի հայ համայնքներում եղած և հե տա
զոտոությանը հետաքրքրող նյութերի, վիճակագրական, պահոցային, 
գիտահետազոտական տվյալների հավաքագրման և նրանց վերլու ծա
կան եզրահանգումների վրա: Այդ բազան անընդմեջ համալրվելու էր և 
նրա համապատասխան պարունակությունը պարբերաբար ներկայաց
վելու էր ՀՀ Ազգային Ժողովին, Կառավարությանը և այլ գերատեսչու
թյուններին, ինչպես նաև հայ համայնքների ազգային կազմա կեր պու
թյուն ներին:

Սովետա-ամերիկյան 4-րդ սիմպոզիումի մասնակիցները, Դիլիջան, 1987 թ.
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Ծրագրում գոյություն ունեցող բազմազան աղբյուրներից հայ
թայթված նյութերի և էմպիրիկ հետազոտությունների միջոցով ստաց
ված տվյալերի հիման վրա նախատեսվում էր ձևավորել մեկ միաս նա
կան համակարգ և նպատակների ընտրման մեթոդաբանություն: Այն 
կոչված էր՝ ստեղծելու անհրաժեշտ ու իրականությանը համապատաս
խանող տեղեկատվության ստացման համար բազավորման ընդհանուր 
հենք, որի նպատակն էր ընտրել միատիպ հետազոտության գործիքա
կազմ, փոփոխականներ և ցուցիչներ: Նշված բազան ընդգրկելու էր 
պա հոցային, վիճակագրական գրականության նյութերը, գրանցված 
վկա յությունները, հատուկ սոցիոլոգիական, հոգեբանական, ազգա
գրական հետազոտությունները, որոնք կհամալրվեին զանգվածային 
հարցումների, ձևայնացված հարցազրույցների նյութերով, փաստերի 
գրանցումով, տեղեկատվական այլ աղբյուրների, կենսագրական նկա
րագրությունների բովանդակային վերլուծության և այլ միջոցներով: 
Մեթոդական հնարքների ընտրության մեջ անհրաժեշտ էր ապահովել. 
ա) երևույթների համայնապատկերի արտացոլումը տվյալների համե
մա տման և համադրման միջոցով՝ միաժամանակ ապահովելով ժա մա

Սովետա-ամերիկյան 5-րդ սիմպոզիումի հայ մասնակիցները, Պրինստոն, 
1989 թ.: Ձախից աջ՝ Սերգեյ Հարությունով, Ռիչարդ Հովհաննիսյան,  

Յուրի Հարությունյան և Ռուբեն Կարապետյան:
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նակագրական հաջորդականության և տարածքային կտրվածքները, 
բ) վերլուծության ընթացակարգ՝ անհրաժեշտ գործընթացների ու 
երևույթ ների մոդելավորման համար, գ) որակական (բովանդակային 
և բացատրական) և քանակական (բարձր աստիճանի հավաս տիու
թյամբ) տվյալների զուգորդումը և համակարգված օգտագործումը:

Ծրագրում առանձնակի տեղ հատկացվեց փոփոխականների 
ընտրությանը, որն ապահովելու էր սփյուռքահայերի առանձին խմբերի 
ներկայացուցիչների կենսագրական և կենսական պլանների հա մա
կարգում: Այն դիտարկվելու էր պատկերացումների, համոզմունքների, 
գնահատականների, դիրքորոշումների խորապատկերի վրա: Դրանք և՛ 
առանձին, և՛ ամբողջական ձևով կդառնան հայ էթնոսի տարբեր հատ
վածների ազգային արժեքների և վարքագծային նմուշների տի պա բան
ման հիմքը: Փոփոխականների համալիրի կարևոր մաս է հա մայնա
պատկերի փոփոխման ընթացքի հաստատագրումը, որն իր մեջ ներա
ռելու էր պատճառահետևանքային կապերի հետահայաց տեսու թյունը, 
ներկա իրավիճակը և հեռանկարները: Ծրագրի դրույթները մանրամասն 
ներկայացված են հեղինակի մի շարք հրապարա կում ներում8:

Սփյուռքի հետազոտությունների  
բաժնի ստեղծումը և գործունեությունը
Ներկայումս բաժինն ունի հետևյալ կազմը. բաժնի վարիչ, պ. գ. դ. 

Ռուբեն Կարապետյան, գիտաշխատողներ, պ. գ. թ.՝ Արման Անդրիկյան, 
Սյուզաննա Բարսեղյան, Սոնա Ներսիսյան, Լուսինե Տանաջյան և 

8 Ռ. Կարապետյան, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում, հայ էթնի
կության ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները: Համեմատական 
էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն. Երևան, Գիտություն, 2014, էջ 15 – 22: 
Ռ.Կարապետյան, «Սեփական և այլազգի միջավայրում բնակվող հայերի 
հա մեմատական ուսումնասիրության հիմնական ուղղությունները` հետազո
տությունների խնդիրները և հեռանկարները» ծրագրի մասին: Լիբանա նա
հայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Խմբ. կազմ. Կա
րա պետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դաքեսյան Ա, Բարսեղյան Ս.) 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, էջ 53 – 63: Ռ. Կարապետյան, 
Լիբանանահայերի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրության նպատակները 
և մեթոդաբանությունը. Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հե
տա զոտություններ, Խմբ. կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբա
 գիր), Դաքեսյան Ա., Բարսեղյան Ս., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատա րակ չու
թյուն, 2019, էջ 64 – 95:
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Նելլի Խաչատրյան, ինչպես նաև գիտաշխատողներ՝ Կարինե Նալ
բանդ յան և Սալվինե Մարկոսյան:

2010 թ. «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմա
տա կան հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնա սի
րու թյան խնդիրներն ու հեռանկարները» նախագիծը ներկայացվեց և 
2011 թ. հաստատվեց ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
Գի տության պետական կոմիտեի կողմից որպես նպատակային ծրա
գիր: Ծրագրի իրականացման կարևորագույն արդյունքներից մեկը 
եղավ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կազ
մում 2011 թ. սփյուռքի ուսումնասիրությունների խմբի, իսկ հետագայում՝ 
2013 թ. առանձին բաժնի ստեղծումը: Բաժինը համալրվեց երիտասարդ 
սոցիոլոգներով և ազգագրագետներով, որոնք ընդհանուր ծրագրի 
շրջանակներում մշակեցին իրենց նախասիրություններին համահունչ 
թեմաներ: Աշխատանքների կազմակերպման այս մոտեցումը բխում էր 
երկու հանգամանքներից. առաջինը պայմանավորված էր սփյուռքի՝ 

Սփյուռքի ուսումնասիրությունների բաժնի աշխատակիցները, Երևան, 2011 թ.: 
Ձախից աջ՝ Սյուզաննա Բարսեղյան, Սոնա Ներսիսյան,  

Ռուբեն Կարապետյան, Լուսինե Տանաջյան, Կարինե Նալբանդյան:
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որպես հետազոտության օբյեկտի բարդությամբ, իսկ երկրորդը՝ ծրա
գրային ուսումնասիրությունների փորձի սակավությամբ: Հետևաբար, 
հետազոտական հիմնարար հարցերի քննարկման և ուսումնասիրման 
խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ էր ապահովել բաժնի ան
դամ ների շահագրգռվածությունը: Վերջինիս անհրաժեշտությունը բա
ցատրվում էր նրանով, որ հետազոտական աշխատանքների ծավա
լումը խրթին էր, քանի որ անհրաժեշտ էր կատարել բազմաբնույթ և 
դժվար հասանելի տեղեկատվության հավաքագրման և համակարգման 
աշխատանքներ: Բաժնի աշխատակիցների նախորդ հետազոտու
թյուն ների փորձի վրա հիմնվելուց բացի պետք էր նորովի մշակել նոր 
խնդիրների, դրանց ուսումնասիրության մեթոդաբանության և դրան 
համահունչ գործիքակազմի մեկ ամբողջ համալիր: Առաջին հերթին 
ան հրաժեշտ էր լուրջ տեսական և մեթոդաբանական հիմքեր ստեղծել 
բաժնի ծրագրային հետազոտությունների համար: Դրանք հիմնվում 
էին առաջարկված ծրագրի հարցադրույթների վրա9 և հղկվում էին 
ուսում նասիրությունների ընթացքում, որոնք պարբերաբար շարա
դրվում էին առանձին հրապարակումներում, ինչպես հոդվածի, այնպես 
էլ գրքի մասի մեջ10:

9 Ռ. Կարապետյան, Ժամանակակից հայկական տեղեկատվական տարածքի 
ուսումնասիրության խնդիրրները. Սեփական և այլազգի միջավայրում հա
յերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. Խնդիր
ներն և հեռանկարները. Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մա
մու լում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտանալիզ, Երևան, 2012, 
էջ 12 – 26: Ռ. Կարապետյան, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում, հայ 
էթնիկության ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները: Համեմա
տական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, Երևան, Գիտություն, 2014, 
էջ 15 – 22: Ռ. Կարապետյան, Սիրիահայերը Հայաստանում. Ադապտացման 
և ինտեգրման խնդիրները, ուսումնասիրության նպատակները, մեթոդաբա
նությունը և հեռանկարները. Սիրիահայերը Հայաստանում. Ինտեգրման ուղի
ները, Երևան, Գիտություն, 2015, էջ 9 – 25: Ռ. Կարապետյան, Սեփական և այլ
ազգի միջավայրում բնակվող հայերի համեմատական ուսումնասի րու թյան 
հիմնական ուղղությունները` հետազոտությունների խնդիրները և հեռա
նկար ները: Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետա զո տու
թյուն ներ, Խմբ. կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դա
քեսյան Ա, Բարսեղյան Ս. ) Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, 
էջ 53 – 63

10 Ռ. Կարապետյան, Հայ ընտանիքի հիմնախնդիրները սեփական և այլազգի 
միջավայրում: Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում: 
Միջազգային գիտաժողովի նյութերը, Երևան, 2018, էջ 12 – 21: Ռ. Կա րա պետ
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Ուսումնասիրությունների ընթացքում ստացված նոր գիտելիքը 
վերաբերում էր ոչ միայն սփյուռքի ամեն մի հատվածի մասին տեղե
կու թյանը, այլ նաև հետագա ուսումնասիրությունների իրականացման 
համար անհրաժեշտ արդեն նոր մեթոդաբանության, գործիքակազմի 
ձևավորմանը: Դրա շարքում էին եղած փաստագրական տեքստերի 
(ԶԼՄների, ազգային կենտրոնների, կուսակցական և եկեղեցական 
գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթերի) թվայնացումը, բազա
վո րումն ու մշակումը: Առաջին փորձը ձեռք բերվեց ՀՀ և սփյուռքի 
ԶԼՄների բովանդակության համեմատական քանակականորա կա
կան ուսումնասիրությունների միջոցով11, որի վրա և փորձարկվեց կոն

յան, Բելառուսի հայերը ՀայաստանԲելառուս էթնոմշակութային կապերի 
միգ րացիոն համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից 
իրողություն, ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր», Հասարակական գիտությունների, Երևան, 
N1 (653), 2019, էջ 170 – 181: Ռ. Կարապետյան, Լիբանանահայերի էթնո սո ցիո
լոգիական ուսումնասիրության նպատակները և մեթոդաբանությունը Լի բա
նանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Խմբ. կազմ. 
Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր), Դաքեսյան Ա, Բար սեղյան 
Ս., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, էջ 64 – 95: Р. Карапетян, 
С. Барсегян, Роль диаспоры в армянороссийских экономических отношениях 
Армянская диаспора в контексте российскоармянских эконо ми че ских свя
зей, Редколлегия Аветисян А., Григорян Э., Карапетян Р. М., Ит со циальных 
наук, 2013, сс. 14 – 25. Р. Карапетян, А. Барсегян, Роль диаспоры в армянорос
сийских экономических отношениях в оценках, мнениях, комментариях экс
перт ного сообщества Армении, в: Армянская диаспора в контексте российско
армянских экономических связей (соавтор А. Барсегян), Редколлегия Авети
сян А., Григорян Э., Карапетян Р. Москва, Ит социальных наук, 2013, сс.134 –  
174; Р. Карапетян, С. Нерсисян, Экономические взаимосвязи Армения – диаспора 
в России и роль социальных сетей, ԵՊՀ տնտեսա գի տու թյան տարեգիրք, 
Երևան, 2013, էջ 691 – 700: 

11 Ռ. Կարապետյան, Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամու
լում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտանալիզ, Պատ. խմբ. Ռ, 
Կա րապետյան, Երևան, 2012, 208 էջ: Ռ. Կարապետյան, Ժամանակակից 
հայ կական տեղեկատվական տարածքի ուսումնասիրության խնդիրրները. 
Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտու
թյան հիմնական ուղղությունները. Խնդիրներն և հեռանկարները. Հայրենիք
սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի 
թեր թերի կոնտենտանալիզ, Երևան, 2012, էջ 12 – 26: Ռ. Կարապետյան, Կ. 
Նալ բանդյան, Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերա
կա յությունները. Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. 
Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտանալիզ, Երևան, 2012, էջ 156 –  
184:



44 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

տենտ անալիզի գործիքակազմը: Հետազոտությունների ընթացքում 
ձեռք բերված գիտական փորձը հիմք ծառայեց՝ այս մեթոդի մեջ որո
շակի ճշգրտումներ մտցնելու և ավելի դյուրին դարձնելու վերլուծու
թյանն անհրաժեշտ նյութի հավաքագրման աշխատանքները, ինչն իր 
հերթին թույլ տվեց հետագայում ավելի քիչ ջանքեր գործադրելով ներ
գրավել և հետազոտել փաստաթղթերի առավել մեծ ծավալ: Ուսում նա
սիրվեցին 2005 – 2010 թթ. ՀՀում և սփյուռքում (ՌԴ, Իրան, ԱՄՆ) լույս 
տեսնող չորս պարբերականներ, որոնց հիմքում կային ձևայնացված, 
մուտքագրված և բազավորված «Ноев Ковчег», «Ալիք», «Ասպարեզ» և 
«Առավոտ» թերթերում զետեղված մոտ հինգ հազար հոդվածներ, տե
ղեկատվություններ և այլ նյութեր: Վերջիններիս վերլուծության հիման 
վրա կազմվեց «Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամու
լում» կոլեկտիվ մենագրությունը, որտեղ ներառվեցին հեղինակային 
ութ հոդվածներ: Նշված գիտական հրապարակման մեջ բովանդակ
վեցին ուսումնասիրության մեթոդաբանության խնդիրները, մամուլում 
տեղ գտած հայրենիքսփյուռք առնչությունների բնույթի քննարկումները 
և տնտեսական հարաբերությունների արժևորումները, պատմական 
իրադարձությունների դերի վերլուծությունը սփյուռքի համախմբան 
գործ ընթացում և այլազգի միջավայրում էթնիկ մշակութային տարածքի 
ձևավորման ընթացքը: Առաջին փորձը, որը ձեռք բերվեց սփյուռքի 
ԶԼՄների բովանդակության վերլուծության միջոցով, պարզաբանեց 
հայկական մամուլում տեղ գտած ազգանպաստ սյուժեների բովան դա
կությունը և նրանց տարածման ծավալն ու հաճակախանությունը: Աշ
խա տանքում բացահայտվեցին նաև հայ մամուլի դերը և գործառույթ
ները սփյուռքում: Այս կարևոր խնդիրը համահունչ էր այն գերխնդրին, 
որ ներկա տեղեկատվական միջոցների բուռն զարգացման և ձևավոր
ված տեղեկատվական դաշտի գերակայության պայմաններում հայ մե
դիան փորձում է իր սեփական և ուրույն տեղը զբաղեցնել՝ օգտագոր
ծելով բոլոր ներկայիս առաջադեմ տեխնոլոգիաները:

Արդյունքում կիրառվեց նոր գործիք, որն ուղենիշ եղավ ավելի 
համակողմանի, ապագային միտված հետազոտությունների համար: 
Ժամանակի ընթացքում հետազոտական այս ուղղությունն իր զար գա
ցումը ստացավ ու ձևավորվեց որպես առանձին գիտական թեմա, որի 
մշակման աշխատանքների իրականացմանը ձեռնամուխ եղավ բաժնի 
գիտաշխատող Սյուզաննա Բարսեղյանը: Նրա կողմից ներկայացվեցին 
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մի շարք զեկուցումներ արտասահմանյան և հանրապետական գիտա
ժողովներում և հոդվածներ պարբերականներում12, ինչը նպաստեց 
ընդ հանուր ծրագրի շրջանակներում այս ուղղության հետագա խո րաց
մանը: Այս ընթացքում պատրաստվեց «Էթնիկ մամուլի դերը հայկական 
սփյուռքում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)» աշխատանքը, 
որը Սյուզաննա Բարսեղյանը ներկայացրեց որպես թեկնածուական 
ատենախոսություն ու հաջողությամբ պաշտպանեց այն 2020 թին: 
Այս պիսով, ծրագրի շրջանակներում ձևավորվեց ուսումնասիրու թյուն
ների առանձին ուղղություն, որը կոչված էր՝ նորովի վերլուծելու սփյուռ
քի կենսագործունեությունը արտացոլող փաստագրված նյութերը, 
որոնց թվայնացումը և հետագա մշակումը նորագույն քանակական
որակական մեթոդներով մեծացնում է բաժնի ծրագրի շրջանակներում 
դրված խնդիրների վերլուծական հնարավորությունները:

Բաժնի ծրագրերում առանձնակի տեղ էին զբաղեցնում սփյուռ
քում ընթացող ժողովրդագրական գործընթացների ուսումնասիրու
թյուն ները, որոնք տարվեցին երկու ուղղությամբ: Առաջինը սփյուռ քա
հայերի տարածական տեղաշարժերի և տարաբնակեցման ընթացքի 

12 Ս. Բարսեղյան, Հետազոտության մեթոդի ընտրության հիմնավորումը, Հայ
րե նիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռ
քի թերթերի կոնտենտ անալիզ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, էջ 26 –  
43: Ս. Բարսեղյան, Հայրենիքի և սփյուռքի մասին տեղեկատվության բովան
դակությունը, Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. 
Հա յաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, Երևան, «Գիտություն» 
հրատ., 2012, էջ 44 – 66: Ս. Բարսեղյան, Էթնիկ մեդիան որպես հայկական 
սփյուռքի ուսումնասիրման միջոց, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի 
միջավայրում. խնդիրներ, հետազոտական փորձեր և հեռանկարներ, Խմբ. 
Ռ. Կարապետյան և ուրիշներ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 13 – 18: 
Ս. Բարսեղյան, Էթնիկ մամուլը և սփյուռքյան ինքնության ձևավորումը, Հա
յերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսո ցիոլո գիա
կան հետազոտություններ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 45 – 62; С. 
Барсегян, Обсуждение армянороссийских экономических отношений в ар
мян ской прессе: контентанализ двух армянских периодических изданий в 
РА и РФ, Армянская диаспора в контексте российскоармянских экономи че
ских связей (колл. монография), Отв. ред. Э. Р. Григорьян, Р. С. Карапетян, Мос
ква, ИСН, 2013, сс. 125 – 133. С. Барсегян, Образ родины в СМИ армянской диа
споры (опыт контентанализа газет США, Ирана, России), Этносоциология 
вче ра и сегодня, Отв. ред. и сост.: Л. В. Остапенко, И. А. Субботина, Москва, 
Институт этнологии и антропологии РАН, 2016, сс. 264 – 268. С. Барсегян, 
Взаи моотношения родинадиаспора в прессе армянской диаспоры, Вестник 
арменоведения, Изд. “Гитутюн”, 2017, N 1 (13), сс. 185 – 194.
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հետևման ուղղությունն էր13, իսկ երկրորդը ընտանիքի կազմի և ներ ըն
տա նեկան հարաբերությունների համատեքստում էթնիկ վերարտա
դրման գործառույթի իրականացման ընթացքի բացահայտումն էր: Հե
տազոտական աշխատանքները հիմնվեցին վիճակագրական տվյալ
նե րի, բաժնի կողմից իրականացված սոցիոլոգիական հարցումների և 
գիտական գրականության մեջ զետեղված տեղեկությունների վրա: 
Նշված ուղղությունը ապահովվեց բաժնի երկու աշխատակցի՝ Կարինե 
Նալբանդյանի և Ռուբեն Կարապետյանի կողմից: Այսպես պարզվեց, 
որ ազգի մեջ ընթացող տարածական տեղաշարժերը միտված էին էթ
նոհոծ տարածքներից դեպի տնտեսական զարգացած տարածա
շրջան ների քաղաքները, ինչն ուղեկցվում էր նրանց ցրիվ տարա բնա
կեց մամբ: Որպես հետևանք՝ ներկայումս ազգի գերակշիռ մասը քաղա
քաբնակ է և գտնվում է իր ավանդական բնակության սահմաններից 
դուրս: Սփյուռքում ընթացող միգրացիային և դրա հետևանքով տե ղա
բաշխման գործընթացներին նվիրված հետազոտությունները արտա
ցոլ վեցին մի շարք գիտական հրապարակումներում: Դրանք հիմնված 
էին ինչպես վիճակագրական տվյալների, այնպես էլ էթնոսո ցիոլո գիա

13 Р. Карапетян, О динамике расселения армян в ХХ столетии, 2013. Ռ. Կարա
պետյան, Կ. Նալբանդյան, Ս. Բարսեղյան, Հայ էթնիկությունը սեփա կան և 
այլազգի միջավայրում. հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, 
Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: Ռ. Կա
րա պետյան, XX դարում հայերի տեղաբաշխման դինամիկան. Հայ էթնի կու
թյունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիր
ներ և հեռանկարներ, Երևան, Գիտություն, 2014, էջ 35 – 43: Р. Карапетян, 
Формирование новой армянской диаспоры, в: Этносоциология вчера, сегодня, 
Ит этнологии и антропологии РАН, Москва, 2017, сс. 383 – 387. Р. Карапетян, 
Р. Еганян, Миграция и новая армянская диаспора: Материалы международной 
конференции “Диаспоры в современном мире: региональный контекст и по
тен циал для устойчивого развития страны происхождения, Материалы меж
ду народной научной конференции Кишинэу, 2017, 21 декабря, Международная 
организация по миграции, Миссия в Молдове, 2018, с. 89 – 101. временных диа
споральных групп: к постановке проблемы и подходов к ее исследованию, 
Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. հետազոտական 
փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, էջ 77 – 83: К. Налбандян, О миг
рационной ситуации в армянских общинах (на примере армянских общин 
ЛосАнджелеса, Тегерана и Бейрута), Этносоциология вчера и сегодня (по 
материалам Международной научной конференции “Этносоциология вчера и 
сегодня”, 02 июня 2016г., Москва), Отв. ред. и составители Остапенко Л. В. и 
Субботина И. А., Москва, Институт этнологии и антропологии РАН, 2016, сс. 
203 – 212.
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կան հարցադրումների վրա14: Տվյալ վերլուծությունները թույլ տվե ցին 
կազմակերպել լայն քննարկումներ մեկ այլ խնդրի՝ ներկայումս հայ ըն
տանիքում ընթացող փոփոխությունների պարզաբանման շուրջ, բաժ
նի և Հայկազյան համալսարանի Սփյուռքի ուսունասիրության կենտրո
նի կողմից կազմակերպված՝ «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների 
համատեքստում» միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում15: Քննար
կումները ցույց տվեցին, որ ժամանակակից հայ ընտանիքը թե՛ սփյուռ
քում և թե՛ հայրենիքում կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առջև: 
Այսպես, Հայաստանում նշմարվում են ընտանիքի կազմի փոփոխու
թյուն ներ, եթե նախկինում քաղաքային բնակչության մոտ բավականա
չափ տարածված էին բարդ՝ երեքսերնդանի ընտանիքներ, ապա ներ
կայումս գերակշռում են պարզ՝ երկսերնդանի և ոչ լրիվ կազմով ըն տա
նիքներ: Եթե առաջինը կապված է ավանդական վարքագծի փոփոխ
ման և համահարթեցման հետ, ապա երկրորդը հիմնականում տնտե
սա կան իրավիճակի, աշխատանքային միգրացիայի հետևանք է: Սրա
նով կարելի է հետևել միջսերնդային մշակութային արժեքների 
փոխ անց ման հիմնական մեխանիզմի ազդեցության նվազմանը: Բայց 
պետք է հաշվի առնել, որ սեփական միջավայրում այդ պակասությունը 
որոշակիորեն փոխլրացվում է ընդհանուր մշակութային դաշտով, որ
տեղ խորասուզված է անձը: Այս առումով ազգային մշակույթի փոխ
անցման և տարածման, ինչպես նաև ազգային ինքնության պահպան
ման գործում հայ ընտանիքի գործառույթների իրականացումը բախ
վում է լուրջ խոչնդոտների, իսկ թե ինչպես է նա կարողանում հաղ թա

14 Ռ. Կարապետյան, Կ. Նալբանդյան, Հայկական տեղեկատվական տարածքի 
մշակութային գերակայությունները. Հայրենիքսփյուռք առնչությունները 
հայ կական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտանալիզ, 
Երևան, 2012, էջ 156 – 184:

15 Ռ. Կարապետյան, Հայ ընտանիքի հիմնախնդիրները սեփական և այլազգի 
միջավայրում: Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում: 
Միջազգային գիտաժողովի նյութերը, Երևան, 2018, էջ 12 – 21: К. Налбандян, 
Армянская семья в контексте современных вызовов. Роль семьи в мигра цион
ных процессах в армянской диаспоре: на примере общин городов Бейрут и 
Тегеран, Издательство института археологии и этнографии НАН РА, Ереван, 
2019, сс. 66 – 78. Ռ. Կարապետյան, Հայ ընտանիքը արդի մարտահրավերների 
համատեքստում. Ազգագրագետ Էմմա Կարապետյանի հիշատակին նվիր
ված միջազգային գիտաժողովի նյութեր. Պատ. խմբագիր Կարապետյան Ռ. 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, 232 էջ:
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հարել այդ ամենը, կարիք ունի հետագա համակողմանի ուսումնա սի
րությունների իրականացման: Այստեղ նախապատվություն են տրվե
լու հետազոտական միջգիտակարգային բնույթի հնարքներին, որոնց 
մեջ պետք է ընդգրկվեն ընտանիքի կազմի, ժողովրդագրական վերար
տադրման, հաջորդ սերնդների սոցիալական վերահսկման, կարգա
վոր ման և համարկման, գիտակցության և վարքի կարծրատիպերի ու 
էթնիկ մշակույթի փոխանցման չափորոշիչներ:

Օտարազգի միջավայրում հայերի կենսագործունեության 
առանձ նահատկությունների դրսևորման ուսումնասիրման խնդրի լու
ծում ները լիարժեք չէին լինի, եթե այնտեղ չներառվեր տնտեսական 
բաղադրիչը: Վերջինիս անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր 
սփյուռ քի գոյակցության տնտեսական գործոնի բացահայտմամբ, նրա 
ներգործությամբ օտարազգի միջավայրում՝ որպես սոցիալմշակու թա
յին կենսակերպի կազմակերպման սնուցման աղբյուր: Միևնույն ժա
մա նակ, սփյուռքի տնտեսական ներուժի բացահայտման խնդիրը շաղ
կապված է նրա՝ որպես տնտեսական երևույթի ընկալման հետ, ինչը 
մեծ նշանակություն ունի նրան բնորոշ բոլոր համակցված հատկա նիշ
ների բացահայտման համար, ինչպես օրինակ, դրանով պայմանա վոր
ված կենսակերպի և սոցիալական կազմի բնութագրերը: Դրա համար 
անհրաժեշտ եղավ դիտարկել այդ բաղադրիչը ինչպես լայն համա
տեքս տում, այնպես էլ ներհամայնքային մակարդակում, այսպես կոչ
ված, մակրո և միկրոտնտեսական տեսանկյուններից: Առաջինը ենթա
դրում էր պատկերացում ստանալ հայերի բնակության երկրի ընդհա
նուր տնտեսական իրավիճակի մասին՝ ընդհանուր համաշխարհային 
միտումների խորապատկերին: Երկրորդը՝ տեղեկատվություն ստանալ 
արդեն իրական տնտեսական համատեքստում հայերի տնտեսական 
գործունեության դրսևորումների մասին, և այս երկու վերլուծական 
մակարդակների համակցությամբ ստանալ իրական պատկերը, հե
տևել միտումներին: Տրված կարևորագույն խնդիրների շարքին դաս
վեց նաև ներհամայնքային, տարածաշրջանային, հայրենիքսփյուռք, 
էթնիկ ինքնությամբ մոտիվացված տնտեսական համագործակցության 
դրսևորումները:

Հետազոտական աշխատանքի նման ուղղվածության իրագործ
ման շնորհիվ փորձ ձեռք բերվեց հայռուսական տնտեսական կապերի 
զարգացման գործում ռուսաստանահայերի դերին նվիրված առանձին 
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միջազգային ծրագիրը, որի իրականացման համար կազմվեց հայռու
սական հետազոտական խումբ՝ սոցիոլոգների, տնտեսագետների և 
ազգագրագետների կազմով: Այսպես, սփյուռքհայրենիք մակրոտնտե
սական խնդիրների վերլուծությունը տրվեց հրավիրված տնտեսագետ 
Աշոտ Ավետիսյանի կողմի16, իսկ բաժնի աշխատակիցներ Սոնա Ներ
սիս յանի, Լուսինե Տանաջյանի, Սյուզաննան Բարսեղյանի իրակա
նաց րած դեպքի ուսումնասիրության հիման վրա Ռուբեն Կարապետ
յանը տվեց վերլուծություններ՝ այդ հարաբերություններում ավանդույ
թային վարքագծի դերի մասին: Այս փորձի հիման վրա ոչ միայն որոշ 
ճշգրտումներ մտցվեցին ընդհանուր ծրագրի մեջ, այլև նաև հիմքեր 
ստեղծվեցին սփյուռքի հետագա ուսումնասիրման տնտեսական հայե
ցա կարգերի համար: Տնտեսական համագործակցության խնդիրները 
դիտարկվեցին էթնիկ ավանդական սոցիալական կապերի ներքո և 
ինքնության ներթափանցման մեխանիզմների հետ17: Երկրորդ փորձը, 
որը հիմնվում էր Հայաստանում սփյուռքի գործարարների տնտեսական 
գործունեության վերլուծության վրա, խորացրեց մեր գիտելիքները մո
տիվացիոն համակարգի մեջ տնտեսականի, սոցիալականի և էթնիկ 
ինքնության հարաբերակցություն մասին:

Բաժնի հետազոտական աշխատանքներում ի սկզբանե նախա
տեսված էր սփյուռքում ընթացող սոցիալական գործընթացների բա
ցա հայտման ու հետևման ուղղությունը : Որի նպատակն էր ուսում նա
սիրել սփյուռքահայերի կենսագործունեության սոցիալական համա
տեքստի բովանդակային փոփոխությունները և որոշել նրանց սո ցիա
լական կառուցվածքի որակական ու քանակական հատկանիշների 
զար գացման ուղիները: Հաշվի առնելով, որ էթնիկ խումբն առանձ նա
հատուկ բնույթի սոցիալական համախմբություն է, առաջին հերթին, 
կա րևոր էր դիտարկել էթնիկ փոփոխությունների սոցիալական բաղա
դրիչները: Անհրաժեշտ էր հասկանալ, թե որքանով է այդ խումբը սո
ցիալապես համախմբված, ինչպիսին են ներխմբային հարաբերու

16 А. Аветисян, Об институальных проблемах экономических связей Армении и 
диаспоры, в: Армянская диаспора в контексте российскоармянских экономи
ческих связей, Москва, Ит социальных наук, 2013.

17 А. Аветисян, Э. Григорян, Р. Карапетян, Армянская диаспора в контексте рос
сий скоармянских экономических связей, Москва, Ит социальных наук, 2013, 
249 с.



50 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

թյուն ները, արդյոք միայն ցանցային բնույթ են կրում, թե կան նաև աս
տիճանակարգային հատկանիշներ: Անհրաժեշտ էր այս համա տեքս
տում պարզաբանել, թե ինչով են դրանք պայմանավորված և ինչպիսի 
փոփոխություններ են ընթանում էթնիկ հենքի վրա ինքնակազմա
կերպ ման գործընթացներում: Հաշվի էր առնվել այն հանգամանքը, որ 
նշվածի վերաբերյալ սոցիալական տեսությունները տալիս են պատ
րաս տի և ընդունելի հայեցակարգեր, սակայն նրանց մեջ բացակայում 
է բավականին նուրբ էթնոմշակութային բաղադրիչը: Նման թեմատի
կան, հիմնականում, գտնվում է այն հետազոտողների ուշադրության 
դաշտում, որոնք առավելապես քննարկում են մշակույթի, հոգեբանու
թյան, միջմշակութային փոխազդեցությունների էթնիկական առանձ
նա հատ կությունները, որոնցում սոցիալական բաղադրիչը սակավ է 
ներկայացվում: Մինչդեռ գաղթօջախի անդամների սոցիալական հատ
կանիշները և նրանց փոփոխման գործընթացներն արդեն իսկ ազգի 
տվյալ հատվածի որակական էթնիկ երանգավորում ունեցող նկարա
գրի մասն են կազմում:

Հասկանալի է, որ լինելով օտարազգի միջավայրում, էթնիկ 
խում բը ստիպված է համարկվել այլազգի սոցիալական շրջապատին, 
որտեղ նա ստանալու է սոցիալական բնույթի հատկանիշների դրսևո
րումներ, որոնք կկանխորոշեն նրա սոցիալական և մշակութային 
առանձ նահատկությունների պահպանման հեռանկարները: Սովորա
բար էթնիկ խմբերը և, հատկապես սփյուռքի հայերը, ձգտում են ձևա
վորել առանձնակի սոցիալական կենսակերպ, դրսևորել միջավայրին 
համարկման իրենց ավանդույթին բնորոշ սոցիալական հմտություններ: 
Այս ամենն իր հետքն է թողնում սփյուռքում ապրող հայերի ամեն մի 
խմբում կատարվող սոցիալական գործընթացների վրա, որոնց շարժ
ընթացը պայմանավորված է ներքին խմբային մղմամբ ու արտաքին 
պայմանների հարաբերմամբ, համակցությամբ: Այս երկու, կարելի է 
ասել հակադիր գործոնների ներքո, խումբը ձևավորում է իր մշակու
թա յին, կուսակցական, ազգային կառույցները: Վերջիններս առաջաց
նում են տվյալ խմբի մեջ ընթացող սոցիալական (մասնագիտական, 
դիր քային և այլ) փոփոխությունների, որն առաջացնում է բավականին 
բազմազան էթնոսոցիալ հետևանքներ, ազդում ներէթնիկ հոգևոր 
կեն սակերպի վրա: Սփյուռքում ընթացող գործընթացների ընկալման 
և իմաստավորման, ինչպես նաև նրա հեռանկարները պատկերացնելու 
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համար անհրաժեշտ էր առանձնակի ուշադրություն դարձնել գործըն
թացների սոցիալական բաղադրիչներին: Բաժնի հետազոտական 
նպա տակների շրջանակներում առանձացվեցին նրանց երկու կարևոր 
ար տահայտությունները՝ օտարազգի պայմաններում հայերի մոտ ըն
թա ցող սոցիալական փոփոխությունները և էթնիկ հենքի վրա ինքնա
կազմակերպման գործընթացները: Առաջինը վերաբերում է տարբեր 
տիպի օտարազգի միջավայրերում էթնիկ խմբում (հայերի օրինակով) 
ընթացող սոցիալական փոփոխությունների օրինաչափ և առանձակի 
դրսևորումների բացահայտմանը և դրա հետևանքով առաջացած 
խնդիրների ուսումնասիրմանը: Անհրաժեշտ էր պարզաբանել, թե որ
քանով է այլազգի միջավայրը հնարավորություն տալիս ընդլայնելու 
հա յերի տվյալ խմբի՝ սոցիալական (ինչպես նաև տնտեսական) առաջ
ընթացի հորիզոնը և ծավալները: Կարևոր էր հասկանալ, թե ընթանու՞մ 
է դա արդյոք սոցիալական ցրման, ազգային խմբային ընկերացման 
կամ, ընդհակառակը, որոշակի տնտեսական հովանու ներքո կենտրո
նացման ձևով: Արդյո՞ք այդ պայմանններում էթնիկ խումբը ձգտում է 
ձևավորել սեփական յուրահատուկ սոցիալական կառուցվածքը, որը 
սպասարկում է խմբի տնտեսական կյանքի կազմակերպման խնդիրը 
ու նպաստում է ինքնաբավ էթնոսոցիալական հանրության ձևավոր
մանը: Այստեղ կարևոր տեղ էր տրվում սոցիալական փոփոխություննե
րի և փոխակերպումների գործընթացների ուղղվածության բացահայտ
մանն, որը թույլ կտա պարզաբանել ներքին (սոցիալական հատկանիշ
ների և ավանդական սոցիալական կենսագործունեության հմտություն
ների) և արտաքին (տնտեսական, սոցիալական, էթնիկ, դավա նան
քային, մշակութային, իրավական) փոխներգործության և փոխկապ
վա ծության մեխանիզմները: Խնդիր էր դրվում բացահայտել առանձին 
խմբերի սոցիալական շարժընթացը, որի շնորհիվ հնարավոր էր պատ
կերացնել, սոցիալական և էթնիկ ինքնության փոխկապվածությունը: 
Խոսքը ինքնապահպանման սոցիալական մեխանիզմներից մեկի՝ 
կոր պորատիվ ինքնության մասին է, որը կարող է արտահայտվել 
տվյալ երկրի հասարակական կառուցվածքի առանձնակի սոցիալական 
և տնտեսական խորշերում: Սա, բացի հոծ տարաբնակեցման գոր
ծոնից, նաև այն պայմանն է, որ միայն սոցիալական խորշում կարող են 
ձևավորվել առանձնակիության գաղափարը, նրա պահպանման պա
հանջը և էթնոխմբային զգացմունքները, որոնք և ձևավորում են ազ
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գա պահպան կառույցներ18: Նման մոտեցումը թույլ էր տալիս սոցիա լա
կան հատկանիշներով կատարել սփյուռքի տարբեր հատվածների տի
պաբանություն և դրա հիման վրա մի շարք հատկանիշների բացա
հայտ ման միջոցով լուրջ եզրահանգումների գալ: Առաջարկված ելա
կե տային դրույթների հիմնավորման համար անհրաժեշտ են էմպիրիկ 
հիմքեր, որոնց առանձին խնդիրն էր ազգի տարբեր հատվածների սո
ցիալմասնագիտական փոփոխությունների համադրական ուսումնա
սի րությունը: Այս նպատակով աշխատանքներ իրականացվեցին բաժ
նի գիտաշխատող Լուսինե Տանաջյանի կողմից: Համադրելով ԱՄՆի, 
Իրանի և Լիբանանի հայերի շրջանում ընթացող սոցիալական հատ
կա նիշների փոփոխությունները՝ նա համեմատեց էթնոսոցիալական 
բազմաբնույթ միջավայրերում գտնվող հայ սփյուռքի առանձին խմբե
րի՝ օտարազգի միջավայրում սոցիալական համարկման օրինաչափ և 
առանձնակի դրսևորումները: Հենվելով վերոնշված երկրներում կա
տար ված էթնոսոցիոլոգիական հարցումների, ինչպես նաև տեղի փոր
ձագետների կարծիքների վրա՝ նա իր հետազոտության արդյունքները 
ներկայացրեց մեկ տասնյակից ավելի հոդվածներում, արտասահ ման
յան և հանրապետական գիտաժողովների քննարկմանը ներկայացված 
զեկույցներում19: Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքների հանրա

18 Այդ մասին մանրամասն տես՝ Ռ. Կարապետյան, «Սեփական և այլազգի մի
ջա վայրում բնակվող հայերի համեմատական ուսումնասիրության հիմնա
կան ուղղությունները` հետազոտությունների խնդիրները և հեռանկարները»: 
Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Խմբ.
կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր), Դաքեսյան Ա., 
Բար սեղյան Ս., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, էջ 53 – 63:

19 Լ. Տանաջյան, Հայերի սոցիալական փոխակերպումները սփյուռքում, Հա յե
րը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիա
կան հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, 
2014, էջ 60 – 89: Լ. Տանաջյան, Սոցիալական փոփոխությունները Լոս Անջե
լեսի հայերի շրջանում (ըստ հետազոտության տվյալների), Կանթեղ. Գիտա
կան հոդվածների ժողովածու, № 3, Երևան, 2017, էջ 174 – 180: Լ. Տանաջյան 
(հա մահեղինակությամբ՝ Ներսիսյան Ս. Ա), Կալինինգրադի հայերի ինքնա
կազ մակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, ԵՊՀ «Պատմություն և մշա
կույթ» հանդես, N 1, 2017, էջ 168 – 179: Լ. Տանաջյան (համահեղինակությամբ՝ 
Կարապետյան Ռ., Ներսիսյան Ս., Բարսեղյան Ս., Նալբանդյան Կ.), Լիբա
նա նի հայ բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության արդյունք
ները, Լիբանանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, 
պատ. խմբ. Ա. Դաքեսյան, Ս. Բարսեղյան, Երևան – Բեյրութ, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ 
հրա տարակչություն, 2019, էջ 91 – 160:
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գու մարը եղավ 2020 թին Լուսինե Տանաջյանի՝ «Սոցիալական փո փո
խությունները հայկական սփյուռքում» (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյ
րութի հայերի Էթնոսոցոլոգիական հետազոտություն) վերնագրով 
թեկ նածուական ատենախոսության հաջող պաշտպանությունը:

Ծրագրում ամփոփված օտարազգի միջավայրում էթնիկ խմբի 
սոցիալական դրսևորումների հաջորդ կարևոր բաղադրիչների շարքին 
է դասվում ազգային (տվյալ դեպքում ներխմբային) առանձնակիորեն 
ձևավորված կամ ձևավորվող միջավայրը՝ իր սոցիալական հարաբե
րու թյուններով, կառույցներով և սոցիալական առօրյայով: Ի թիվս այ
լոց՝ դրա հիմքում ընկած են նախորդ սերունդներից ժառանգած սո
ցիա լական հարաբերությունների՝ ավանդական գիտակցության և 
վար քագծի առանձնահատուկ ձևերը: Արյունակցական և հայրենակ
ցական հարաբերությունների հիմքի վրա առանձնակի սոցիալական 
ցանցերը, ինքնակառավարման ավանդույթը, պատմական հիշողու
թյու նը և այլ գործոններ դառնում են սփյուռքում բնակվող հայերի փո
խադարձ համաձայնության, ներխմբային միավորման գործոններ: 
Պետք է հաշվի առնել ազգի՝ տվյալ խմբի տարաբնակեցման գործոնը 
(հոծ կամ ցրիվ), տեղաշարժերի ընթացքը, միջավայրի վիճակը, շրջա
պատող բնակչության հատկանիշները և այլն: Կարևոր էր բացահայտել 
վերոնշված գործոնների համակցության բնույթը, կազմող մասերի 
հիմ նական և ուղղորդող տարրերը ու առաջարկել դրանք բնորոշող 
հատկանիշների համառոտ ցանկը, որը հիմք կծառայի էմպիրիկ հետա
զոտությունների ուղղվածությանը: Վերջիններիս իրականացման ժա
մա նակ ստացված տվյալները թույլ տվեց նշված հատկանիշների 
հայտ նաբերմամբ, փաստագրմամբ և նրանց միջև եղած հարաբե րակ
ցու թյամբ ախտորոշել սփյուռքյան այս կամ այն խմբի սոցիալական 
միջավայրը: Նման ուղղվածության փորձ կուտակվեց բաժնի գիտաշ
խատող Սոնա Ներսիսյանի հետազոտական աշխատանքների շնոր
հիվ: Նրա «Սոցիալական ցանցի դերը հայկական սփյուռքում (Էթնոսո
ցիո լոգիական հետազոտություն)» ատենախոսությունը, որը հաջողու
թյամբ պաշտպանեց 2019 թին, դարձավ այս թեմատիկայի շուրջ բազ
մակի հրապարակումների՝ հոդվածների, արտասահմանյան և հան
րա պետական գիտաժողովներում զեկուցումների հանրագումար20:

20 Ս. Ներսիսյան, Սոցիալական ցանցերի գործառնության առանձնահատ կու
թյուն ները. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի և Մոսկվայի հայ համայնքների օրի նա
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Հետազոտությունների ծավալման գործընթացի հաջորդ ուղ
ղու թյունն էր էթնիկությանը բնորոշ հոգևոր կյանքի վերարտադրության 
գործընթացը: Նման խնդրի դրվածքը պայմանավորված էր նրանով, 
թե ինչպես է պահպանվում հայկական սփյուռքի գոյակցությունը քա
ղաքային միջավայրում, հոծ և ցրիվ բնակության պայմաններում: Հաշ
վի էին առնվում սփյուռքի ամեն մի հատվածի ելակետային մշակութային 
պատկերը և դրանից ածանցված բաղադրիչները, առաջ էր քաշվում 
ներկայիս մշակութային արժեքների ուսումնասիրման խնդիրը: Խնդիր 
էր դրվում ուսումնասիրելու, թե որ սոցիալժողովրդագրական խմբե
րում և որ մշակութային ոլորտներում են ի հայտ գալիս այդ արժեքները, 
որքանով են դրանցում առկա առաջնային և երկրորդային հատկա նիշ
ները, ինչպիսի փոխադարձ հարաբերակցության և համախմբման մեջ 
են դրանք գտնվում: Դրանք այն հարցերն էին, որոնց պատասխանները 
նպատակ էին հետապնդում բացահայտելու մշակութային և էթնոսո
ցիա լական նշանակության դրոշմների (մարկյորների) ձևավորման և 
զարգացման մեխանիզմների փնտրտուքի ուղղությունները: Այսպես է 
որոշվում մշակութային, իրականին մոտիկ և նշանակալի չափորո շիչ
ների առանձնացման անհրաժեշտությունը, որոնք, մի կողմից, պետք է 
արտացոլեն մշակութային կյանքի հիմնարար բաղադրիչները, մյուս 
կողմից՝ հնարավորություն տան որոշելու դրանց ազգային առանձ նա
հատկության դրոշմը:

Առաջին դեպքում անհրաժեշտ է բացահայտել առանցքային և 
երկրորդական նշանակություն ունեցող մշակութային երևույթները, 
որոնք պայմանավորում են հոծ էթնիկ, սակայն այլազգի շրջապատում 
ձևավորված արժեքների կառուցվածքը: Ուստի կարևոր էր բացա հայ

կով, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտու
թյան փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրա տարակչություն, 2014, էջ 85 – 94: Ս. Ներսիսյան, Ցանցային հարաբե րու
թյունների առանձնահատկությունները սփյուռքում. հայերի ինք նակազ մա
կերպման խնդիրները այլէթնիկ միջավայրում, Հայերը սեփական և այլ ազգի 
միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտու թյուններ, 
Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, 2014, էջ 93 – 114: Ս. Ներ
սիսյան, Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները Բեյ
րու թի հայերի շրջանում, Երևան, «Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ», N3, 
2017, էջ 167 – 173: Ս. Ներսիսյան, Լ. Տանաջյան, Կալինինգրադի հայերի ինք
նա կազմակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, Երևան, ԵՊՀ «Պատմու
թյուն և մշակույթ» հանդես, N1, 2019, էջ 168 – 179:
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տել, թե հատկապես որ մշակութային արժեքներն են վերակենդանա
նում (այս եզրույթը բացատրում է խմբի ժառանգած արժեքների գո յու
թյան փաստը՝ ելնելով նրանից, որ տվյալ խումբը բաղկացած է միգ
րանտ ներից և նրանց հաջորդող սերունդներից) և վերարտադրվում 
դրանց թվում, որոնք են գլխավորները և որոնք` երկրորդականները: 
Այսպիսի հարցադրումը հիմնվում էր այն ենթադրության վրա, որ 
յուրաքանչյուր էթնիկ խումբ, այս կամ այն փուլում, ձգտում է կառուցել 
սեփական ազգային հոգևոր կյանքն ամբողջական ձևով: Իսկ որքանով 
է դա նրան հաջողվում, պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով, 
ինչպես օրինակ, քաղաքական կառուցվածքով (անկախ պետակա նու
թյան, մշակութային ինքնավարության և այլնի առկայության պայման
ներում), տվյալ հանրության քանակական տվյալներով, տարաբնակեց
ման ձևով, էթնոդավանանքային շրջապատով, ազգային իրավունք նե
րով, ազատությամբ և բազում այլ գործոններով:

Երկրորդ դեպքում մշակութային երևույթների ազգային դրոշմի 
առկայության վիճակը բացահայտում է սփյուռքի ամեն մի հատվածի 
համախմբման մակարդակը բնորոշող ենթամշակութային հատկանիշ
ների բնույթը և ընթացակարգը: Դա կարևոր է նրանով, որ սոցիալական 
շարժընթացում և միջէթնիկ փոխազդեցության ընթացքում տեղի է 
ունենում սեփական ելակետային էթնիկական և սոցիալական դրոշմ
նե րի տեղաշարժ դեպի սոցիալական առանձնացմանը ծառայող եզ
րայ նացումը:

Էթնոմշակութային արժեքների, այդ թվում, էթնիկ ինքնության 
արտահայտությունների բացահայտման և ուսւմնասիրության համար 
խիստ կարևոր եղավ որոշել, թե էթնիկ խմբում որքանով և ինչպես են 
ներկայանում ներխմբային, տարածաշրջանային և համահայկական 
մշակույթի տարրերը և որքանով են այդ տարրեը ներկայացված նրանց 
արժեքային համակարգերում: Հարց էր դրվում այդ ամենը բացա հայ
տելու գիտակցության, կարծրատիպերի և վարքագծի նմուշների օրի
նակների հիման վրա: Ենթադրվում էր, ըստ յուրահատուկ ենթա մշա
կութային հատկանիշների, մշակել հայկական համայնքների դասա
կարգ ման և տիպաբանման սկզբունքները: Այս ուղղությամբ կատար
վող ուսումնասիրություններն առայժմ կրում են խճանկարային բնույթ, 
քանի որ դրան անդրադառնում էին բաժնի գիտաշխատողներն իրենց 
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հրապարակումներում, որտեղ ներկայացվում էին նշված թեմատիկայի 
առանձին ասպեկտները21:

Այս առումով որոշակի ձեռքբերում կարելի է համարել բաժնի 
կրտսեր գիտաշխատող Արման Անդրիկյանի ուսումնասիրությունները, 
որոնք նվիրված են Հայ Առաքելական Եկեղեցու գործունեության տա
րա ծաքաղաքական պայմանների քննարկմանը22: Այս ուղղությամբ 
ար դեն տարվող աշխատանքները, ինչպես նաև բաժնի նոր աշխա

21 Ս. Բարսեղյան, Էթնիկ մամուլը և սփյուռքյան ինքնության ձևավորումը, Հա
յերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսո ցիոլո գիա
կան հետազոտություններ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 45 – 62: Ս. 
Բարսեղյան, Հայրենիքը սփյուռքի պարբերականներում, Լրաբեր հասարա
կական գիտությունների, թիվ 1 (649), 2017, էջ 283 – 287: Ս. Բարսեղյան, 
Հայկական մամուլի դերը Սփյուռքում էթնոմշակութային արժեքների վերար
տադրման և տարածման գործում, Հնագիտության և ազգագրության ինստի
տուտի աշխատություններ 2: ՀԱԲԻՏՈՒՍ 2, Խմբ. Հ. Մելքումյան, Ռ. Հով սեփ
յան, Երևան, Գիտություն, 2017, էջ 142 – 151: Ռ. Կարապետյան, Կ. Նալ բանդ
յան, Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերա կա յություն
ները. Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հա յաս
տա նի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտանալիզ, Երևան, 2012, էջ 156 – 184: 
Ռ. Կարապետյան, Բելառուսի հայերը ՀայաստանԲելառուս էթնո մշակու
թա յին կապերի միգրացիոն համատեքստում. էթնիկական ավան դույթ ներ և 
ժամանակակից իրողություն ՀՀ ԳԱԱ “Լրաբեր” Հասարակական գիտու
թյուն ների, Երևան, N1 (653), 2019, էջ 170 – 181: Ռ. Կարապետյան, Լի բանանի 
հայ բնակչության էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության արդյունք ները Լի
բա նանահայերն այսօր. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, (համա
հեղինակներ՝ Ս. Բարսեղյան, Կ. Նալբանդյան, Ս. Ներսիսյան, Լ. Տա նաջյան) 
Խմբ. կազմ. Կարապետյան Ռ. (պատասխանատու խմբագիր, Դա քեսյան Ա., 
Բարսեղյան Ս.) Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 2019, էջ 96 – 168: 
Կարապետյան Ռ., Նալբանդյան Կ., Հայկական տեղեկա տվական տարած քի 
մշակութային գերակայությունները, «Հայրենիքսփյուռք առնչությունները 
հայ կական մամուլում», ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 2012, էջ 156 –  
184: Տանաջյան Լ. Ա., Պատմական հիշողություն և էթ նիկ մոբիլիզացիա: Ցե
ղասպանություն, Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. 
Հայաստանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատարակչություն, 2013, էջ 68 – 93:

22 Ա. Անդրիկյան, Հայկական Եկեղեցիների Դերը Սիրիայի Եվ Լիբանանի Հայ 
Համայնքերի Կյանքում, Խաչատուր Աբովյանի Անվան Հայկական Պե տա
կան Մանկավարժական Համալսարանի ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ № 4 
(42), 2018, Երևան; Ա. Անդրիկյան, Հայկական Եկեղեցիների Իրավական 
Կար գավիճակը Թուրքիայում, ԵՊՀ ՈՒԳԸ Գիտական Հոդվածների Ժողո
վա ծուում, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019; Ա. Անդրիկյան, Կ. Պոլսի 
պատրիարքարանի ներկայիս իրավիճակը, Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտի աշխատություններ, 3, Երևան ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ հրատարակչություն, 
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տակ ցի՝ կրոնի մասնագետ, պ. գ. թ. Նելլի Խաչատրյանի ներգրավումը 
հետազոտական աշխատանքներում, հույս են ներշնչում, որ սփյուռքում 
ընթացող կարևորագույն գործընթացներից մեկի էթնոդավանանքային 
փոխակերպումների մեխանիզմների ու գործոնների բացահայտման և 
իմաստավորման խնդիրը կստանա իր լուծումը: Այս բավականին 
բազմաբովանդակ խնդրի լուսաբանման համար անհրաժեշտ են մի 
շարք համալիր ուսումնասիրություններ, ինչը ենթադրվում է իրագործել 
մոտ ապագայում: Այն թույլ կտա գալ ոչ միայն գալ մեկ ընդհանուր 
հանրագումարի, այլ նաև կհղկեցնի էմպիրիկ նյութի հավաքագրման և 
վերլուծման ուղղությամբ առկա մոտեցումները: Այն կունենա միջգի
տա կարգային բնույթի հատուկ գործիքակազմ, որը կապահովի ժա
ռան գաբար փոխանցվող և միջավայրի ազդեցության փոխազդեցության 
մեխանիզմների բացահայտումը: Մյուս կողմից, այն թույլ կտա պատ
կերացում ստեղծել սփյուռքում ընթացող էթնոմշակութային գործըն
թաց ների հեռանկարների մասին: Նման հեռանկարային հետազոտա
կան խնդիրներ դեռևս կան ազգային, դավանանքային, ծագումնա բա
նական և սոցիալական ինքնության համակցության, փոխակերպում
նե րի մեխանիզմների բացահայտման ուղղությամբ:

Հարկ է նշել, որ սփյուռքի ուսումնասիրման գործընթացը պա
հանջում է բավականին մեծ հետազոտական ասպարեզ և կադրերի 
ներհոսք: Կարևոր է առաջին հերթին վերոնշված ուղղություններով 
ստաց ված հետազոտական փորձի հիման վրա զարգացնել մեթո դա
բանական հմտությունները, որոնք առաջ կբերեն քիչ ծախսատար, 
բայց խորքային գիտելիքներ: Երկրորդ հերթին՝ առաջարկել և արժևո
րել ուսումնասիրությունների փոխլրացնող թեմաներ՝ ժողովրդա գրա
կան, տնտեսագիտական, տեղեկատվական և այլն: Երրորդ հերթին՝ 
բա ցել հետազոտության նոր ասպարեզներ սփյուռքի ներկա վիճակի և 
ներխմբային, տարածաշրջանային և համազգային խնդիրների բացա
հայտ ման, գերակայությունների որոշմանն ուղղված ռեսուրսների բա
ցահայտման և հավաքագրման ունակությունները: Այս առումով կա
րևորվում է սփյուռքի ներուժի քարտեզագրման աշխատանքները: 
Չոր րորդ՝ աջակցել սփյուռքի խոշոր և կազմակերպված գաղթօջախ
ներում հետազոտական կենտրոնների ստեղծմանը, որոնք կնպաստեն 

2019:
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համայնքի զարգացմանը և դրան նվիրված ծրագրերի մշակմանն և 
իրականացմանրը: Այս առումով բաժնի նվաճումներից է Ուկրաինայի 
մայրաքաղաքում սփյուռքի ուսումնասիրման տարածաշրջանային կենտ
րոնի հիմնադրումը: Հինգերորդ՝ կապեր ստեղծել տարբեր երկրնե րի 
գիտական կենտրոնների և սփյուռքի կառույցների հետ՝ խնդիրների 
առաջադրման և ուսումնասիրման համատեքստում կոն սեն սուսի 
հաստատման համար:

Բաժնի գործունեությանը վերաբերող  
որոշ թվային տվյալներ
Ներկայացված հոդվածի շրջանակներում անհրաժեշտ է անդ

րա դառնալ բավականին բովանդակային տեղեկատվության շուրջ իրա
կանացրած աշխատանքների ծավալին: Այն վկայում է, որ ծրագրային 
հետազոտությունների հաջողությամբ իրականացումը բաժնի համե
րաշխ կոլեկտիվի համատեղ ջանքերի արդյունք էր: Պետք է նշել, որ 
բաժ նի աշխատանքները համալիր են, և դրանում անհրաժեշտ է յուրա

«Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում» խորագրով 1-ին  
միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներ,, Երևան, 2014 թ.:  

Ձախից աջ՝ Ն. Զարիկյան, Լ. Տանաջյան, կանադահայ քաղաքագետ 
Ա. Պետրոսյան, Ռ. Կարապետյան, Ս. Ներսիսյան, Ս. Բարսեղյան:
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Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում խորագրով  
2-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2018 թ.

Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում խորագրով  
2-րդ միջազգային գիտաժողովի մասնակիցների մի մասը, Երևան, 2018 թ.
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«Հայկական սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրները»  
4-րդ միջազգային գիտաժողովի մասնակիցները, Երևան, 2019 թ.:

«Սփյուռքը և «սփյուռքաբնակները». Սփյուռքի ձևավորման 
ուսումնասիրության նոր մոտեցումներ» խորագրով  

3-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2018 թ.:
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քանչյուր աշխատակցի համաձայնեցված գործունեությունը՝ գի տակ
ցե լով ընդհանուր նպատակները և գտնելով իր անհատական հե
տաքրքրություններն ընդհանուր ծրագրում:

Սրանով բաժնի աշխատակիցներին հաջողվեց բազային գի
տա կան խնդիրներին համընթաց մշակել և իրականացնել մոտ 46 
դրա մաշնորհային ծրագրեր:

Բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվել է չորս միջ
ազգային գիտաժողով:

Գիտական համագործակցություն: Բաժինն իր գործու նեու
թյան ընթացքում կապեր է հաստատել և համագործակցության պայ մա
նա գրեր կնքել 7 երկրի գիտական կազմակերպությունների հետ: Այդ 
կազ մակերպություններն են՝ Ղազախստանի ԳԱ Պատմության և ազ
գա գրու թյան ինստիտուտ, ՌԴ ԳԱ Ազգաբանության և մարդա բա նու
թյան ինստիտուտ, Կիևի Միջազգային համալսարան, Լեհաստանի Հա
յերի ուսումնասիրության ինստիտուտ, Լիբանանի Հայկազյան համալ
սա րա նի սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոն, Մինսկի պետա
կան համալսարան, ՌԴ Հյուսիսային Օսիայի Հումանիտար ինս տի  
տուտ, ինչպես նաև սփյուռքի 5 ազգային կառուցների՝ Չեխիայի, Ուկ

Բաժնի աշխատակիցները Գդանսկի համալսարանի պրոֆեսոր  
Պավել Նեչուա-Օվստրովսկիի (Լեհաստան) հետ, Երևան 2019 թ.
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րաինայի, Լեհաստանի, Հյուսիսային Օսիայի և Ղազախստանի հետ:
Անհատական մակարդակով գիտական համագործակցություն 

է ընթացել ԱՄՆի, Մեծ Բրիտանիայի, Լիբանանի, Ֆրանսիայի, 
Լեհաս տանի, Ղազախստանի, Բելառուսի, ՌԴի, Իրանի, Ուկրաինայի, 
Մոլ դո վայի 18 առաջատար գիտնականների հետ, որոնց հետ արդեն 
իրա կանացվել են համատեղ հրապարակումներ (երեք թիմային մենա
գրու թյուն), գիտաժողովներ (չորս), սեմինարներ (քսան): Բաժինը 2013 
թվա կանից ունի իր կայքէջը՝ diasporastudies.am:

Հրապարակումներ: Բաժնի աշխատակիցների կողմից հրա
տա րակվել է 5 մենագրություն, 9 թիմային աշխատանք, 83 հոդված (55 
հայերենով և 27 օտար լեզուներով):

Դաշտային աշխատանքներ: Բաժնի աշխատակիցները ուսում
նասիրություններ են կատարել Լոս Անջելեսի (2013), Թեհրանի (2014), 
Բեյրութի և Անճարի (2015), Փարիզի (2016), Թբիլիսիի, Ախալքալաքի 
(2017, 2018\9), Ալմաթիի (2019), Կիևի (2018), Ստամբուլի (2017) հայ կա
կան գաղթօջախներում, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր մարզերում, 
որտեղ անց են կացվել ծավալուն ազգագրական և սոցիոլոգիական 

Հանդիպում Հայկազյան Համալսարանի Նախագահ վերապատվելի  
դոկտ. Փոլ Հայդոսթյանի և նույն համալսարանի Սփյուռքի ուսումնասիրության 

կենտրոնի տնօրեն դոկտ. Անդրանիկ Դաքեսյանի հետ, Երևան, 2018 թ.:
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բնույթի հարցազրույցներ հայ բնակչության շրջանում, տեղի մասնա
գետ ների փորձագիտական հարցումներ և ազգային կառույցների գոր
ծունեությանը վերաբերվող նյութերի ուսումնասիրություններ: Ստաց
ված տեղեկատվությունը բազավորվել է SPSS ծրագրով:

Բացի նշված գիտաշխատակիցներից, որպես կամավոր, բաժնի 
աշխատանքներում ներգրավվեց նաև մասնագետների այլ խումբ, որի 
անդամները հետաքրքրված էին սփյուռքի տնտեսական, էթնիկ և կրո
նական ինքնության և այլ խնդիրներով: Այսպես՝ սփյուռքի տնտեսական 
ներուժի գնահատման խնդրով զբաղվեց տնտեսական գիտությունների 
թեկնածու Աշոտ Ավետիսյանը, մեթոդաբանական խնդիրների մշակ
մա նը մասնակցեցին ՌԴ ԳԱ թղթակին անդամ, պատմական գիտու
թյուն ների դոկտոր, պրոֆեսոր Յուրի Հարությունյանը, փիլիսո փա յու
թյան դոկտոր Էրնեստ Գրիգորյանը, պատմական գիտությունների 
թեկ նածուներ Ռոման Ստարչենկոն (ՌԴ) և Ստեփան Զախարկևիչը 
(Բելառուս), որոնք ներգրավվել էին բաժնի թեմատիկ և միջազգային 
ծրագրերում:

Հետազոտական այց Լոս Անջելես, ՀԲԸՄ, 2013թ.:
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Հետազոտական այց Լոս Անջելես, Ա. Տիգրանյան վարժարան, 2013թ.:

Հետազոտական այց Բեյրութ, հանդիպում Հայկազյան համալսարանի 
նախագահ վերապատվելի դոկտ. Փոլ Հայդոսթյանի հետ, 2015թ.:

Հետազոտական այց Բեյրութ, հանդիպում Համազգայինի՝ Լիբանանի շրջանային 
վարչության անդամ, դիվանի ատենադպրուհի Սեդա Խդշյանի հետ, 2015թ.:
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Հետազոտական այց Փարիզ, ՀՀ դեսպանատուն, 2016 թ.:

«Մկրնիկ» կիրակնօրյա հայկական դպրոցի ուսուցչական խորհուրդ,  
Փարիզ, 2016 թ.
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Հարցազրույց «Վրաստան» թերթի խմբագրության աշխատակից  
Գայանե Բոստանջյանի հետ, Թբիլիսի, 2017 թ.: 

Հարցազրույց Կևի հայ երիտասարդական միության նախագահի հետ,  
Կիև, 2017 թ.:
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Глава 1.  
Исследования современной армянской диаспоры:  

становление и развитие нового научного направления

В гла ве ана ли зи ру ет ся опыт ис сле до ва ний ар мянс ко го эт но са, про ве ден ных в 
те че ние 45 лет бо лее чем в 15 стра нах (в том чис ле и в Ар ме нии). За этот пе
ри од, с 1975 го да, в от де ле эт но со ци о ло гии, а за тем с 2011 го да в от де ле ис сле
до ва ний ди ас по ры Ин сти ту та ар хе о ло гии и эт ног ра фии НАН РА бы ли раз вер
ну ты бо лее чем 20 эт но со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний в хо де ко то рых от ра
ба ты ва лась ме то ди ка си стем но го изу че ния эт но со ци аль ных про цес сов сре ди 
ар мян в сво ей и ино на ци о наль ной сре де. Тот факт, что по дав ля ю щее боль
шинст во эт но са ур ба ни зи ро ва но, в зна чи тель ной ме ре обус ло ви ло раз ра бот ки 
проб ле ма ти ки эт нич но сти в го родс кой сре де. В этом нап рав ле нии ис сле до ва
ния го ро дов Ар ме нии, раз вер ну тые с 1976 по 2005 гг., а так же уча стие в ис сле
до ва ни ях ар мян Гру зии (1976г.), Уз бе ки ста на (1980г.), опыт ис сле до ва ний ар
мян Моск вы и Крас но да ра, ор га ни зо ван ный Ю. В. Ару тю ня ном, поз во ли ли 
оп  ре де лить ся в проб ле ма ти ке и ме то до ло гии ис сле до ва ний ди ас по ры. В гла ве 
пред став ле на исто рия ста нов ле ния дан но го нап рав ле ния, у ос нов ко то ро го 
ле жат об суж де ния проб лем эт нич но сти в сво ей и ино на ци о наль ной сре де, 
про ве ден ные во вре мя че ты рех со ветс коаме ри канс ких сим по зи у мов в Ки е ве, 
Прин сто не и в Ди ли жа не с 1986 – 89 гг. Идея ос мыс ле ния опы та ар мянс кой 
ди ас по ры бы ла оз ву че на Ю. Ару тю ня ном и Р. Ка ра пе тя ном, ко то рая бы ла 
под дер жа на аме ри канс ки ми уче ны ми Р. Ован ни ся ном, Дж. Са ба хом и М. Бо
зорг ме е ром.

В гла ве пред став ле ны ос нов ные нап рав ле ния, раз ра бо тан ные и осу ществ лен
ные в рам ках об щей прог рам мы ис сле до ва ний от де ла. За пе ри од имп ле мен
та ции прог рам мы бы ли за щи ще ны од на док торс кая и че ты ре кан ди датс ких 
дис сер та ций.
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Chapter 1.  
Research of the modern Armenian diaspora: the formation  

and development of a new scientific direction
In this chapter it is analyzed the experience of the studies of the Armenian ethnos, 
conducted over 45 years in more than 15 countries (including Armenia). During 
this period, since 1975, in the Department of Ethnosociology, and then since 2011 
in the Department of Diaspora Studies of the Institute of Archeology and Ethnog
raphy of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, more than 
20 ethnosocial studies have been launched, during which the method of system
atic study of ethnosocial processes among Armenians in their own and foreign 
environment was worked.

The fact that the majority of the ethnic group is urbanized, has largely determined 
the development of the problem of ethnicity in the urban environment. In this 
regard, the studies of the cities of Armenia, deployed from 1976 to 2005, as well as 
participation in the studies of the Armenians of Georgia (1976), Uzbekistan (1980), 
the experience of the studies of the Armenians of Moscow and Krasnodar, organ
ized by Yu.V. Harutyunyan, made it possible to determine the problematics and 
methodology of the diaspora research. The chapter presents the history of the 
formation of this direction, which is based on the discussions of the problems of 
ethnicity in their own and foreign environment, held during four Soviet – Ameri
can symposia in Kiev, Princeton and Dilijan from 1986 – 89. The idea of under
standing the experience of the Armenian diaspora was voiced by Y. Harutyunyan 
and R. Karapetyan, which was supported by American scientists R. Hovhannisyan, 
J. Sabah and M. Bozorgmeer. In the present chapter the main directions, developed 
and implemented in the framework of the general research program of the depart
ment, are indicated. During the period of implementation of the program, one 
doctoral and four master’s theses were defended.
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Բաժին II.
Սոցիալ-ժողովրդագրական գործընթացները սփյուռքում

Հայ ժողովրդի պատմական ճակատագիրն անքակտելիորեն 
կապ ված է միգրացիոն գործընթացների հետ, որոնց արդյունքում ձևա
վորվել է հսկայական սփյուռք: Ինչպես շատ էթնիկ հանրույթներ, որոնց 
կենսագործունեությունն ընթանում է այլազգի միջավայրում, այն պես էլ 
հայերը ակտիվորեն ներգրավվում են տվյալ հասարա կու թյուններում 
տեղի ունեցող գործընթացներում, դառնում են ընդունող երկրների 
տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային կյանքի բաղ
կացուցիչ մասը:

Տեղափոխվելով ոչ բարենպաստ կենսապայմաններ ունեցող 
վայ րերից դեպի առավել բարենպաստ վայրեր (միգրացիայի համար 
սո վորական ուղղություններով) հայերը ձեռք են բերել սոցիալական 
զարգացման և տնտեսական ձեռքբերումների ավելի լայն հնարա վո
րու թյուններ: Դա պայմանավորված է մի կողմից էթնոսի առավել դի
նա միկ և ակտիվ մասի տեղափոխմամբ, մյուս կողմից’ հյուրընկալող 
երկրում զարգացման մեծ հնարավորություններով: Այս բաժնում այդ 
գործընթացները ներկայացված են երկու գլուխներում, որոնցում վեր
լուծվում են Ռուսաստանում և Բելառուսում միգրացիոն գործընթացների 
զարգացման բնույթը, տվյալ երկրների սոցիալտնտեսական ձեռքբե
րումների հետ նրանց փոխկապակցվածությունը, ընդունող կողմի քա
ղաքական, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կյանքում հա
յերի մասնակցությունը:

Раздел II. 
Современные социально-демографические процессы в диаспоре

Исто ри чес кие судь бы ар мянс ко го на ро да не раз рыв но свя за ны с 
миг ра ци он ны ми про цес са ми, в ре зуль та те ко то рых и об ра зо ва лась об
шир ная ди ас по ра. По доб но мно гим эт ни чес ким со об щест вам, жиз не де
я тель ность ко то рых про хо дит в ино на ци о наль ном ок ру же нии, ар мя не 
ак тив но вклю ча ют ся в про цес сы, про ис хо дя щие в дан ных об щест вах, 
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ста но вят ся со став ной частью эко но ми чес кой, по ли ти чес кой, со ци аль
ной и куль тур ной жиз ни стран пре бы ва ния.

Пе ре се ля ясь из мест с ме нее бла гоп ри ят ны ми жиз нен ны ми ус
ло ви я ми в бо лее бла гоп ри ят ные (по обыч ным для миг ра ций нап рав ле
ни ям), ар мя не при об ре та ли бо лее ши ро кие воз мож но сти со ци аль но го 
раз ви тия и эко но ми чес ких до сти же ний Это обус лов ле но, с од ной сто
ро ны, пе ре ез дом на и бо лее ди на мич ной и ак тив ной ча сти эт но са, с дру
гой  –  боль ши ми воз мож но стя ми раз ви тия в стра не пре бы ва ния. В на
сто я щем раз де ле эти про цес сы пред став ле ны в двух гла вах, в ко то рых 
ана ли зи ру ют ся ха рак тер раз ви тия миг ра ци он ных про цес сов в Рос сии и 
Бе ла ру си, их вза и мос вя зи с со ци аль ноэко но ми чес ки ми до сти же ни я ми 
дан ных стран, уча сти ем ар мян в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой, со ци
аль ной и куль тур ной жиз ни при ни ма ю щей сто ро ны.

Section II. 
Socio-demographic processes in the diaspora

The historical fate of the Armenian people is closely connected with 
migration processes, in the result of which a vast diaspora was formed. Like 
many ethnic communities, whose life takes place in a foreign environment, 
Armenians are actively involved in the processes taking place in these soci
eties, becoming an integral part of the economic, political, social and cultur
al life of the host countries.

Moving from places with less favorable living conditions to more fa
vorable (along the usual directions for migration), the Armenians acquired 
wider opportunities for social development and economic achievements. 
This is due, on the one hand, to the relocation of the most dynamic and ac
tive part of the ethnic group, on the other hand, due to great opportunities 
for development in the host country. In this section, these processes are 
presented in two chapters, where the nature of the development of migra
tion processes in Russia and Belarus, their relationship with the socioeco
nomic achievements of these countries, participation of Armenians in the 
political, economic, social and cultural life of the host country are analyzed.
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Глава 1.
Динамика демографического, социально-
профессионального и образовательного состава 
армян России в период конца ХХ – начала ХХI вв 

Памяти Юрика Вартановича Арутюняна посвящается

Армянский народ – это уникальный талант,  
ошеломляющее трудолюбие  

и удивительная жизнестойкость.  
Лев Славин

В данной главе делается попытка показать картину социальноде мо
графического развития армянской диаспоры в России за сравнительно 
немалый промежуток времени, со второй половины ХХ века до 20х 
годов ХХI; проанализировать изменения в социальных и демогра фи
ческих характеристиках армян; показать их положение в современном 
российском обществе и особенности социальной и демографической 
структуры. Основными источниками послужили данные статистики, 
в т. ч. переписей населения и материалы этносоциологических иссле
дований. Среди этнических диаспор России армянская является од
ной из наиболее крупных, относительно рано сформировавшихся и 
ак тивно развивающихся диаспор. За время проживания в России, 
длив шегося столетиями, армяне сумели стать монолитной частью на
селения этой страны, ее трудовых ресурсов и, несмотря на малочи
сленность, внести заметный вклад в российскую экономику и куль
туру

Многие российские исследователи, занимающиеся проблемами 
меж этнических отношений, отмечали высокую степень адаптивности 
армян. Армяне названы золотым фондом России, частью российской 
ис тории, всеобщим достоянием, людьми, глубоко интегрированными в 
российскую культуру и историю. «От маршала до композитора, от 
ученого до футболиста – их имена всегда на слуху»23.

23 Е. Добрынина, Армяне в России: свои, а не чужие, Ноев ковчег. Независимая 
меж дународная газета., № 7, 2013, с. 213.
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По мнению ученых, армяне вписались в психологические стан
дарты принимающей стороны, чему способствовали давность их про
живания в России, особенности расселения, православное вероиспо ве
дание, их личностные качества – трудолюбие, открытость для общения 
и т. п. Важным обстоятельством выступало более или менее хорошее 
знание российскими армянами русского языка, для многих из них он 
стал родным или вторым языком, а также их благожелательное отно ше
ние к России и россиянам. По данным Ю. В. Арутюняна, изучавшего 
мос ковских армян в первом десятилетии 2000 х гг., более 90 % их сво
бодно владело русским языком, а половина назвала его родным. Свыше 
40 % ощущали себя россиянами и считали Россию своей Родиной24. Име
ло значение и то, что между Россией и Арменией никогда не было се
рьезных противоречий и конфликтов, чаще всего эти страны выступали 
взаимовыгодными партнерами.

Интенсивно идущий рост численности армян в России, их ши
ро кое представительство во многих сферах деятельности, в том числе в 
управлении и бизнесе, придают изучению вопросов развития российской 
армянской диаспоры особую актуальность, обеспечивают важность 
темы не только для России, но и для Армении, являющейся одним из 
поставщиков трудовых кадров для российской экономики. Армянской 
диаспоре в России посвящен немалый круг исследований как армянских, 
так и российских авторов. Среди последних хотелось бы выделить Ю. В. 
Арутюняна, А. Н. ТерСаркисянц, Ц. П. Агаяна, В. З. Акопяна, О. Бред ни
кову, Н. Н. Великую, Н. Г. Волкову, Е. Ф. Кринко, Э. Мелконяна, А. Сва
ранца, Г. В. Старовойтову, Е. Ю. Фирсова и др. Однако многие стороны 
проблемы требуют дальнейшего исследования.

Демографические изменения  
армянской диаспоры России
На протяжении всей истории существования Советского Союза, 

в результате происходивших изменений в естественном и миграционном 
движении, отмечались существенные сдвиги в размещении населения 

24 Ю. Арутюнян, Москвичи. Этносоциологическое исследование, Москва, Наука, 
2007, сс 150,159.
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разных национальностей по территории страны: у одних нацио наль но
стей проявлялась тенденция к увеличению их концентрации в своей 
ре спублике, у других  –  к уменьшению доли лиц, сосредоточенных на 
«своей» этнической территории.

У армян, наряду с литовцами, эстонцами, туркменами и тад жи
ками наблюдалось непрерывное повышение административной ком
пакт ности расселения. У армян этот процесс был особенно показателен: 
доля живших в пределах своей республики армян последовательно уве
личивалась: с 47,5 до 66,7 % (за период 1926 – 1989 гг.). Тем не менее, и к 
1989 г. армяне СССР все еще отличались наибольшей территориальной 
рассредоточенностью среди титульных народов союзных республик: за 
пределами Армении проживала треть всех армян Советского Союза. Са
мой большой численностью армянского населения выделялась Россия.

В противоположность армянам, наибольшей компактностью рас
селения отличалось грузинское население: за пределами Грузии в 1989 г. 
жило менее 5 % всех грузин (в 1926 г. – 1,9 %)25.

Среди титульных народов союзных республик с 1926 по 1989 гг. 
компактность расселения сильнее всего снизилась у русских: в 1926 г. в 
пределах РСФСР проживало 93,3 % всего русского населения страны, в 
1989 г. – лишь 82,6 % (табл. 1). Это говорило о значительных миграциях 
русских за пределы России, в другие союзные республики. В последнее 
десятилетие существования СССР (1979 – 1989 гг.) в этнической картине 
расселения начали происходить определенные изменения: показатель 
компактности ареала расселения в России наиболее многочисленного 
этноса страны – русских – впервые перестал снижаться, стабилизи ро
вал ся, что при продолжающихся процессах этнической трансформации 
свидетельствовало о сокращении миграций русских за пределы своей 
республики и даже оттоке русских из некоторых регионов в Россию. 
Вместе с тем в указанный период степень концентрации на своей тер
ритории населения титульных национальностей других союзных рес
пуб лик снизилась практически повсюду изза усиления миграционных 
перемещений из своих республик, прежде всего в Россию. Исключение 
составили лишь эстонцы, литовцы, латыши и армяне. Степень кон цен

25 Ю. Арутюнян, Русские. Этносоциологические очерки, Москва, 1992, с. 20.
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трации армян в Армении повышалась и в это десятилетие, но уже не 
та кими темпами, как в прошлом, что было обусловлено усилившимися 
в 1980е годы миграционными перемещениями армян за пределы своей 
республики, прежде всего в Россию и в страны дальнего зарубежья. Но 
этот миграционный отток армян из Армении перекрывался относительно 
высоким естественным приростом армянского населения в своей 
республике, что способствовало сохранению тенденции усиления кон
центрации армян в Армении.

Таблица 1
Компактность расселения национальностей в СССР

Национальности
Доля лиц, живущих в пределах своей республики ( %)

1926 г. 1939г. 1959г. 1970г. 1979г. 1989г.
русские 93,3 90,7 85,8 83,5 82,6 82,6
украинцы 73,5 83,1 86,3 86,6 86,2 84,7
белорусы 84,8 87,5 82,5 80,5 80,0 78,8
узбеки 83,0 83,4 83,8 84,0 84,9 84,7
казахи 93,6 75,1 77,2 79,9 80,7 80,3
грузины 98,1 96,6 96,6 96,5 96,1 95,1
азербайджанцы 84,3 82,3 84,9 86,2 86,0 85,7
литовцы  –  – 92,5 94,1 95,1 95,3
молдаване 61,7 65,8 85,2 85,4 85,1 83,4
латыши  –  – 92,7 93,8 93,4 95,1
киргизы 86,6 85,2 86,4 88,5 88,5 88,2
таджики 63,0 72,0 75,2 76,3 77,2 75,3
армяне 47,5 49,3 55,7 62,0 65,6 66,7
туркмены 82,7 91,3 92,2 92,9 93,3 93
эстонцы  –  – 90,3 91,8 92,9 93,8

Таблица составлена по материалам Всесоюзных переписей населения  
1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.

Динамика численности армян в России. За полувековой пе
риод, с 1959 по 2010 гг. численность армян в постоянном населении Рос
сии выросла в 4,6 раза – с 256 тыс. до 1 млн. 182 тыс. человек (табл. 2). 
Но темпы роста численности армян в России на протяжении рас смат ри
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ваемого пятидесятилетия не были равнозначными. Наименьшим рост 
численности армян в советской России был в период с 1959 по 1970 гг., 
когда за одиннадцать лет он составил 116,7 %, а ежегодный показатель 
прироста был равен 1,5 %, или 3,9 тыс. человек в абсолютном выражении.

Таблица 2
Динамика численности армян в России

Годы 1959 г. 1970 г. 1979 г 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Абсолютная 
численность 

(чел.).
255978 298718 364570 532390 1130491 1182388

Таблица составлена по материалам Всесоюзных переписей населения  
1959, 1970, 1979, 1989 гг. и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Наиболее значительный рост численности армян в России был 
отмечен в период с 1989 по 2002 гг., когда их абсолютное число удвои
лось – с 532 тыс. до 1 млн. 130 тыс. человек. Среднегодовые темпы при
роста армянского населения в этот период составили 4,1 %, или 46 тыс. 
человек. Ни один межпереписной период не фиксировал такого стреми
тельного увеличения численности российских армян.

Последующий постсоветский межпереписной период 2002 –  
2010 гг. – характеризовался самым незначительным за рассматриваемую 
полувековую историю относительным ростом численности армян: он 
составил всего 104,6 %. Среднегодовые темпы прироста численности 
рос сийских армян достигали 0,5 %, но абсолютное выражение этого еже
годного прироста составило 6,5 тыс. человек.

По оценкам специалистов, реальная численность армян, находя
щихся в настоящее время на территории России составляет более 2 млн. 
человек, но мы анализируем в статье изменения в этническом составе 
постоянного населения страны, которое фиксируется переписью. 
Говорить о динамике численности армян в России в период 2010 – 2021 гг. 
можно будет после получения результатов последней российской 
переписи населения.

Динамика половозрастной структуры российских армян. Ко
ли че ственные изменения в населении, происходящие в результате ес
тест венного движения и миграционных процессов, приводят к опре де
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лен ным качественным изменениям в его половозрастной структуре, 
ко торая в свою очередь влияет на ход этих процессов. При отсутствии 
какихлибо экстраординарных, чрезвычайных событий (войны, эпиде
мии, мас штаб ные миграции и т. п.) изменения этой половозрастной 
струк туры детер ми нированы лишь изменениями в процессах рождае
мо сти и смертности. Половозрастная структура такого населения ме
няет ся очень плавно, по степенно и близка к стабильной.

Помимо экстраординарных событий в истории народа, приво
дя щих к деформациям его половозрастной структуры, существует и 
закономерное изменение процессов рождаемости и смертности, веду
щее к изменениям самой формы возрастной пирамиды. Общее снижение 
рождаемости и смертности населения приводит к тому, что в населении 
постепенно сокращается доля детей и увеличивается доля лиц среднего 
и старшего возраста.

Говоря о соотношении численности полов в населении, нужно 
помнить, что в числе родившихся всегда преобладают мальчики. Затем 
к 16 – 19 годам изза повышенной смертности среди мальчиков соотно
ше ние полов в целом выравнивается, а позднее, в более старших воз
растных группах отмечается преобладание лиц женского пола.

Исследование половой структуры армянского населения России 
по данным 3х переписей населения – 1979, 2002 и 2010 гг. – показывает 
следующие результаты (табл. 3).

Как видно из табл., в армянском населении России уже в 1979 г., 
времени, когда еще не началась масштабная миграция армян в Россию, 
отмечалось существенное преобладание мужчин над женщинами: в це
лом по республике на 100 мужчин приходилось всего 79 женщин. Такие 
диспропорции в половой структуре этнических групп, как правило, 
характерны для мигрирующих этносов с преобладанием в потоках 
миграции мужской составляющей.

Преобладание в населении удельного веса мужчин над удельным 
весом женщин у армян России было характерно как для города, так и 
для села. Но в сельской местности, куда миграционные потоки напра
вляются реже, соотношение мужчин и женщин было более выровненным. 
И все же в селе на 100 армянских мужчин приходилось всего 90 женщин
армянок.
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Таблица 3
Соотношение мужчин и женщин у российских армян 
(в  % ко всему населению данной национальности)

Армяне 
России

1979 г.  2002 г. 2010 г.
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Город 56,9 43,1 78 55,4 44,6 80 54,1 45,9 85
Село 52,5 47,5 90 53,5 46,5 87 53,7 46,3 86
Все 

население 55,7 44,3 79 54,9 45,1 82 54 46 85

Таблица составлена по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 г.  
и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Последняя перепись населения России 2010 г. показала опре де
лен ные изменения в соотношении полов у российских армян в сторону 
их оптимизации. Так, в целом по России число женщин, приходящихся 
на 100 мужчин, у армян возросло с 79 до 85, но при этом усилились 
диспропорции полов в сельской местности: здесь удельный вес женщин 
в армянском населении за прошедший период еще сократился и со
ставил лишь 46,3 %, что было обусловлено интенсивными миграциями 
ар мянских мужчин из сельской местности в город в поисках работы.

Определенное улучшение половой структуры российских ар
мян было обусловлено тем, что в прошедшие годы, после волны мас со
вой миграции армянских мужчин в Россию, начался процесс воссое ди
не ния семей, когда вслед за мужьями в страну стали переезжать и же
ны. Кроме того, определенная часть молодых армянских мужчин иска
ла невест в Армении и перевозила их в Россию.

Возрастная структура – одна из важнейших демографических 
ха рактеристик населения, которая позволяет при анализе соотношения 
возрастных групп дать им сравнительную оценку во взаимосвязи с 
демографическими, социальными, экономическими и этническими ха
рак теристиками населения, определить общее и особенное в их раз ви
тии.
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За прошедшие 30 советских и постсоветских лет (1979 – 2010 гг.) 
в возрастной структуре армянского населения России произошли неко
торые изменения, вызванные определенными трансформациями в раз
ви тии основных демографических процессов у армян. Сопоставление 
возрастных пирамид армян 1979 и 2010 гг. дает основание со всей оче
видностью говорить о существенном сокращении детских возрастных 
групп и большом сужении основания возрастной пирамиды, что обу
словлено снижением уровня рождаемости у российских армян. Разли
чия в удельном весе детей в городе и на селе, составлявшие в 1979 г. 
зна чительные величины, практически исчезли к 2010 г. Это сви де тель
ствует о снижении уровня рождаемости не только у горожан, но и у 
сель ских жителей армянской национальности (табл. 4).

Таблица 4
Динамика возрастной структуры российских армян ( %)
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до15 лет 21,8 19,7 27,8 20,8 20,2 22,4 16,4 16 17,4
15 – 19 8,6 9 7,6 8,9 8,6 9,5 7,7 7,8 7,4
20 – 29 20,5 21,2 18,7 15,7 15,9 14,9 18 18 18
30 – 39 12,8 13,3 11,5 17,5 18 16 15,7 16 15
40 – 49 14,4 14,3 14,8 17,5 17,7 17 16,4 16,6 16,1
50 – 59 10 10,1 9,4 7,8 8 7,3 13,8 13,7 14,1

60 и более 11,9 12,4 10,2 11,8 11,6 12,9 12 11,9 12
Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Таблица составлена по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 г.  
и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Но за прошедшие годы в армянском населении России почти не 
был заметен процесс старения, свойственный в той или иной степени 
многим развитым странам мира. У армян и в 1979 г., и в 2010 г. величина 
коэффициента старости (по шкале степени демографической старости 
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Э. Россета) оставалась практически неизменной и находилась в состоя
нии «собственно преддверие старости», когда доля лиц старше 60 лет в 
населении стабилизировалась на уровне 12 %. Это было характерно как для 
городского, так и для сельского армянского населения. Причинами, спо
соб ствовавшими этому стабильному состоянию были процессы миг ра
ции армян в Россию, в которых участвовали, как правило, молодые лю
ди, пополнявшие молодежную когорту российской армянской диа спо ры.

На возрастной пирамиде армян 2010 г., помимо существенного 
(в сравнении с 1979 г.) сокращения доли детских возрастных групп (до 
15 лет), отмечалась стабильно высокая доля групп 20 – 29летних, 30 –  
39летних и 40 – 49 летних, что было связано с масштабными мигра
цион ными перемещениями в Россию армян в наиболее активном тру
доспособном возрасте.

У городского и сельского армянского населения к 2010 г. со вер
шен но не отмечались различия в возрастной структуре, что свидетель
ствует о сближении уровней рождаемости у городских и сельских жи
те лей, а также о направленности миграционных потоков молодых ар
мян не только в города, но и в сельскую местность России.

Урбанизация. Как известно, этнос, живущий на своей терри то
рии, менее урбанизирован, чем за ее пределами. Так, по данным Первой 
всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., примерно 
четверть армянского населения проживала в городах, тогда как в самой 
Армении доля горожан у армян составляла лишь десятую часть.

Таблица 5
Динамика доли городского населения у армян России

Армяне России 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Доля городского населения 73,7 70,7 71,3 69,0

Таблица составлена по материалам Всесоюзных переписей населения  
1979 и 1989 гг. и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Активно идущие процессы расширения дисперсной области рас
селения армян сопровождаются некоторым ослаблением урбанизацион
ного вектора их развития. Материалы Всесоюзных и Всероссийских пе
реписей населения дают основание говорить о проявляющейся с 1970х 
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годов тенденции снижения у армян России доли городского населения. 
Так, в 1979 г. доля горожан среди армянского населения России со став
ляла 73,7 %, а к 2010 году она, оставаясь достаточно высокой, тем не 
ме нее, снизилась до 69,0 %, что может быть обусловлено как более вы
сокими темпами естественного прироста сельских армян, по сравнению 
с городскими, так и более активными в последние десятилетия миг ра
циями армян в сельские районы России.

Расселение армян в России. На протяжении последнего десяти
летия существования СССР и 20летнего отрезка истории независимых 
государств на постсоветском пространстве важнейшей чертой трансфор
мации расселения армян является устойчивая, с нарастающей динами
кой тенденция рассредоточения армянского этноса. Основным факто
ром изменения географии расселения армян следует признать центро
беж ный характер миграций, доминирующим направлением которых 
яв ляется российский вектор. Россия близка армянскому населению в 
силу продолжительных, исторически сложившихся контактов и совме
стного проживания, единства православной веры, широкого распро
стра нения и хорошего уровня владения армянами русским языком, вы
сокой степенью комплиментарности армян к России, к русским, нали
чия многочисленной армянской диаспоры в стране. Широкий рынок 
тру да России, сравнительно высокий уровень заработной платы, воз
мож ности расширения и осуществления различных видов жизненных 
стратегий – начиная от трудовой, предпринимательской, заканчивая 
брач ной, семейной – способствуют привлечению и удержанию в своей 
орбите армянских трудовых мигрантов.

Довольно динамичные изменения картины расселения армян в 
России, особенно в период, начавшийся с 1980х гг., отражают единство 
в этом процессе двух тенденций: неизменного увеличения численности 
армянского населения в России (особенно в период 1990х годов) и 
усиления дисперсности расселения армян по территории республики.

В середине ХХ века, по данным переписи населения 1959 г., 
лишь четыре региона России (Краснодарский край, Ростовская обл., 
Став ропольский край и г. Москва) концентрировали на своей территории 
почти две трети (64 %) российских армян. Кроме этих территорий, еще 
14,6 % армян проживали в республиках (в совокупности) Северного 
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Кавказа. В северокавказских республиках наибольшей численностью 
армян выделялись ЧеченоИнгушетия (13 тыс. чел.) и Северная Осетия 
(12 тыс. чел.). Немногим меньше армян (6,5 тыс. чел.) проживало в Да
гес тане.Таким образом, на довольно ограниченном пространстве России 
проживало почти 4/5 всех российских армян (78,6 %) и лишь пятая часть 
армян была рассредоточена по остальной территории республики.

Заметной была численность армян в Свердловской (3,5 тыс. 
чел.), Челябинской областях (2 тыс. чел.), в Пермском крае (2 тыс. чел.), 
в Башкирии (2 тыс. чел.) и республике Коми (2 тыс. чел.). Примерно по 
1,5 тыс. чел. армянской национальности проживали в Кемеровской, Ир
кутской областях, Красноярском и Алтайском краях. Армяне, прожи
вавшие в названных краях и областях России, как нам представляется, 
были остатками контингента армянских спецпоселенцев, депортиро
ван ных из Крыма, Северного Кавказа, Черноморского побережья, Мол
давии и других территорий Советского Союза в 1940е годы. Названные 
выше регионы РФ (Север, Урал, Поволжье, Сибирь) входили в число 
районов размещения этого контингента спецпоселенцев. По данным на 
1 января 1955 г., среди 1 690 049 находившихся на разных территориях 
СССР спецпоселенцев было 17 222 лиц армянской национальности26, 
часть которых после 1953 г., возможно, оставалась в районах поселений, 
где их застала перепись 1959 года.

В остальных областях и республиках России армян или не было 
вовсе, или их численность была весьма незначительной, составлявшей 
от нескольких сотен до десятков человек.

11 лет спустя после распада Советского Союза, к 2002 году, 
времени проведения Всероссийской переписи населения, численность 
армян в РФ выросла до 1 130 тыс. чел., или в 2,1 раза, по сравнению с 
1989 г. Это десятилетие стало «девятым валом» армянской миграции в 
Россию. Если еще в начале 1990х годов на волне этнической мобилизации 
отмечался мощный миграционный отток из России представителей 
прак тически всех титульных наций новых суверенных государств, в 
том числе армян, то к середине 1990х гг. этот отток сменился массовым 
их притоком в Россию, мощным импульсом которому послужил тя же

26 В. Земсков, Спецпоселенцы в СССР. 1930 – 1960, Москва, 2005, с. 239.
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лый экономический и социальный кризис, в котором оказались многие 
республики бывшего СССР, приведший к резкому падению уровня жиз
ни населения, безработице и социальноимущественному расслоению 
общества. Масштабное усиление миграции из этих стран в Россию, осо
бенно в Москву, представителей титульных национальностей вновь 
соз данных стран постсоветского пространства заменило собой харак
тер ное для первых после распада СССР лет миграционное движение 
русских из государств ближнего зарубежья в Россию.

«Пик миграционных потоков из Армении пришелся на 1991 –  
1995 гг., когда величина среднегодового отрицательного сальдо миграции 
составляла более 100 тыс. человек, в 1996 – 2001 гг. – около 50 тыс. че ло
век. По оценкам специалистов, за десять лет из РА выехало от 800 тыс. 
до 1 млн. 300 тыс. человек. Приведенные данные относятся как к безвоз
вратным, так и к трудовым временным мигрантам. В этот период из 
Армении около 620 тыс. человек выехали в Россию, 80 тыс. человек – в 
Украину, 15 тыс. – в Белоруссию, 100 тыс. человек – в США, 20 тыс. че
ловек – в Западную Европу. Большинство мигрантов обосновалось в тех 
странах, где имелись значительные армянские общины»27. По официаль
ным данным (Армстат), количество покинувших страну оценивается 
следующим образом: с 1988 по 2001 гг. – 1 млн. 100 тыс. человек28.

К 2002 году в России обозначились два округа, в которых кон
цент рация армян была наибольшей: это Южный ФО, в котором про жи
вала свыше трети (38,5 %) всех армян России (напомним, что в 1959 г. на 
этой территории концентрировалось свыше половины всех российских 
армян) и Центральный ФО, где была сосредоточена пятая часть (21,9 %) 
армян России. Но на территории Южного ФО между областями и края
ми происходит постоянное перераспределение ролей в структуре ар
мянского расселения. Краснодарский край, лидирующий по степени 
кон центрации на его территории российских армян, постепенно сок
ращает эти показатели, как и Ростовская область. В то же время Вол го
градская область наращивает свой «армянский потенциал».

27 Армяне. Серия «Народы и культуры», Отв. ред. Л. М. Варданян, Г. Г. Саркисян, 
А. Е. ТерСаркисянц. Москва, 2012, с. 522.

28 Н. Шахназарян, Трансграничные миграции из Армении и Нагорного Карабаха 
сквозь призму конфликта и гендерных отношений, Диаспоры, № 1, 2013, с. 6.
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Самый большой вклад в увеличение численности армян Цент
раль ного ФО был сделан Москвой и Московской обл. Если в целом по 
тер ритории округа численность армян в период с 1989 по 2002 гг. воз
рос ла в 3,5 раза, то количество армян в Москве за тот же период уве
личилось в 2,8 раза, или с 44 до 124 тыс. человек, а в Московской обл. 
рост численности армян был еще более стремительным – в 4,3 раза. При 
этом нужно отметить, что в большинстве областей Центрального регио
на прирост численности армянского населения шел опережающими 
тем пами, в сравнении со среднероссийскими показателями.

Москва занимала здесь особое место как достаточно благопо
луч ный в экономическом отношении город, с быстро развивающимися 
рыночными структурами, с широкими возможностями для предпри ни
мательской деятельности. За вторую половину 1990х годов Москва 
при няла немало мигрантов из различных регионов бывшего СССР, где 
тяжелый экономический и социальный кризис дал мощный импульс 
миг рации местного населения в столицу России. Особенно заметно шло 
пополнение азербайджанской, армянской и грузинской диаспор. На
при мер, данные о миграции за 1996 и 1997 гг. показали рост масштабов 
«закавказской» миграции в Москву: среди всех прибывших выходцы из 
региона составили 7,8 – 8,8 %, среди выбывших – 3,3 – 2,7 %, а в миграцион
ном приросте – 15.5 – 17.1 %, среди которых 8,6 – 10,6 % пришлось на долю 
армян29. И если в 1979 г. армяне составляли лишь 0,1 % в населении Мос
квы, то уже к 2002 г. удельный вес армян в населении столицы возрос 
до 1,2 %.

В структуре миграционной мотивации опрошенных нами армян 
(1997 – 98 гг.), приезжавших в те годы в Москву, преобладали «межна
цио нальные конфликты» (60 %) в прежнем месте жительства, т. к. по
дав ляющее большинство опрошенных были выходцами из Нагорного 
Ка рабаха, и «война»(5 %) (армяне, приехавшие из Грузии). На втором 
месте среди мотивов миграции в Москву армян было желание продол
жить образование (27 %), на третьем – низкая заработная плата на преж
нем месте жительства (18 %).

29 Л. Остапенко, И. Субботина, Проблемы социальноэкономической адаптации 
выходцев из Закавказья в Москве, Диаспоры, № 1, 2001, с. 41.
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Миграцию армян в Москву следует признать наиболее резуль та
тивной, в сравнении с другими титульными этносами закавказских рес
публик. Более легкой и безболезненной адаптации армян в столице Рос
сии способствовало их давнее проживание в городе, прочные социально
экономические и культурные позиции армянской диаспоры, помогаю
щей новым мигрантам закрепиться в городе, достаточно хорошее 
вла дение русским языком. Важную роль играло и то обстоятельство, 
что многие армяне приезжали в Москву из других регионов России, 
уже имея опыт совместного длительного проживания среди предста ви
телей доминирующего русского этноса, достаточно хорошее знакомство 
с русской культурой, обычаями и традициями, а также наличие у 
большинства мигрантовармян гражданства России, что облегчало тру
до устройство в столице. Среди всех опрошенных представителей За
кав казья чаще всего сохраняли гражданство своего государства грузины 
(74 %) и азербайджанцы (61 %). Значительная часть респондентовармян 
являлась гражданами России (44 %), в то время как среди азербайджанцев 
и грузин граждан России было от одной пятой до одной четверти30.

Наиболее сложно адаптация в Москве проходила у грузинских 
мигрантов, многие из которых покинули Грузию (Абхазию) изза воен
ных действий и межэтнических конфликтов и рассматривали Москву в 
ка честве временного места пребывания, дающего возможность переж
дать трудности жизни на родине. Эти мигранты являлись в подавляющем 
большинстве гражданами Грузии и поэтому испытывали множество 
трудностей при получении регистрации, а, следовательно, и работы в 
Москве. Грузинские мигранты, судя по результатам опроса, острее пе
реживали чувство одиночества, оторванности от родных мест, семьи, 
друзей; тяжелее воспринимали недружелюбное отношение к себе со 
сто роны москвичей. Имея нередко достаточно высокий уровень обра зо
вания квалификации, они вынуждены были заниматься работой, дале
кой от их интересов и склонностей, или оставаться безработными.

Анализ представлений мигрантов о степени своей адаптирован
ности к московской жизни показал, что самыми успешными в данном 

30 Л. Остапенко, И. Субботина, Проблемы социальноэкономической адаптации 
выходцев из Закавказья в Москве, Диаспоры, № 1, 2001, с. 58.
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отношении считали себя армяне: 35 % среди них ответили, что уже пол но
стью приспособились к новым условиям, 33 % надеялись, что это прои
зой дет в ближайшем будущем. Для сравнения, грузины отличались осо
бен но высокой долей пессимистов, считающих, что они вряд ли ког дани
будь приспособятся к жизни в столице России (41 %); доля адап тиро вав
шихся составляла среди грузин 26 %, а надеющихся на буду щее – 21 %.

Но Москва 1990х годов оказалась весьма отличной от той, в 
которую несколько десятилетий назад приезжали украинцы, татары, 
азербайджанцы, молдаване, армяне и др., ставшие теперь ее старо жи
лами. В то советское время союзная столица была закрытым городом и, 
в отсутствие масштабной миграции, прибывавшие в город единичные 
мигранты разных национальностей при почти не менявшихся за дли
тель ный срок этносоциальных условиях довольно быстро «теряли» 
свою «этническую атрибутику», растворялись в русском городе, зача
стую проникаясь «русской» идентичностью и ассимилируясь. Слишком 
узок был этнический слой этих мигрантов, что не позволяло им вступать 
в гомогенные этнические браки, работать в однородных этнических 
кол лективах, иметь друзей и соседей своей национальности и т.п. 
Растворение, утрата этнической атрибутики были обусловлены средой 
русского города и имели определенную «скорость» в условиях, когда 
есте ственный и миграционный прирост населения Москвы обеспечи
вался главным образом русским большинством, а процесс поглощения, 
ассимиляции мигрантов и их детей шел довольно быстро и легко.

Совсем иное дело Москва 1990х годов, город с резко изме нив
шейся за короткий период времени этнической и социальной структурой, 
город с отрицательным естественным приростом русского населения и 
массовым притоком мигрантов разных национальностей. Эти процессы 
привели к тому, что прежде малочисленные этнические группы, 
которые московское сообщество, в массе своей русское, могло успешно 
«переварить» за более или менее длительный отрезок времени, теперь 
превращались в довольно крупные этнические образования. Как и в 
западных странах, в последние десятилетияе ассимиляция этих миг
ран тов в Москве замедлилась. Если раньше немногочисленные приез
жие, в основном молодые, женились на москвичках, учились и работали 
в русских учебных или трудовых коллективах, дружили и соседствова
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ли с русскими (зачастую не потому, что очень этого хотели, а потому 
что в условиях русского города вынуждены были это делать), то теперь 
все переменилось. Отдельные этнические группы в Москве, в том числе 
армяне, чья численность росла невиданными доселе темпами вслед
ствие миграции, стали столь масштабными, что могут «осуществлять 
конт роль над своими членами», который не абсолютен, но значим, осо
бенно в кризисных ситуациях31.

Многочисленность некоторых диаспоральных групп в Москве 
дает возможность членам этого этнического сообщества вступать в од
но национальные браки (ибо этнически однородный брачный рынок 
стал достаточно широк), работать в однонациональных коллективах 
(ибо представители отдельных этнических групп, становясь собственни
ками предприятий производственной сферы, торговли или обслужи ва
ния, предпочитают, и имеют такую возможность, вследствие доста точ
ной численности этнической группы, формировать трудовые коллек ти
вы по «своему» этническому признаку), выбирать соседей и друзей 
од ной с ними этнической принадлежности и, как следствие, иметь 
возможность поддерживать свою языковую компетенцию, широко ис
пользуя язык своей национальности в производственном, дружеском, 
се мейном общении. Как, с какой скоростью, в каком направлении в 
этих условиях существования обширных этнических сетей мигрантов 
или складывания этнических анклавов в городе пойдут процессы 
«утра ты этнической атрибутики» и становления новой идентичности 
столичных жителей, сказать сложно. Во всяком случае, эти процессы 
могут не повторить интеграционного сценария советской Москвы32.

Возвращаясь к динамике расселения армян в России в 1989 –  
2002 гг. следует отметить, что доля Северного Кавказа в структуре рас
селения армян в этот период существенно понизилась — до 16,0 %, при
чем в Чечне их практически не осталось, а в Дагестане даже абсолютная 
численность армян снизилась почти на четверть, в сравнении с 1959 г.

Попрежнему снижалась, хотя довольно медленно, доля Северо
Запада, в т. ч. СанктПетербурга, в расселении российских армян. Свою 

31 А. Дмитриев, Миграция. Конфликтное измерение, 2006, Москва, с. 201.
32 Л. Остапенко, И. Субботина, Москва многонациональная. Старожилы и миг

ран ты: вместе или рядом, Москва, РУДН, 2007, сс. 343 – 346. 
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отрицательную лепту в этот процесс внесли Архангельская область и 
Республика Коми, в которых снизилась абсолютная численность ар
мянского населения. В какойто мере компенсировала эти потери только 
Калининградская и Ленинградская области, в которых численность ар
мян росла более высокими, чем по региону в целом, темпами.

Уральский ФО наращивал темпы роста численности армян глав
ным образом за счет Тюменской обл., где с 1989 по 2002 гг. абсолютная 
численность армян выросла в 2,8 раза, особенно в ЯмалоНенецком и 
ХантыМансийском АО.

Полвека спустя, к 2010 г., в тех же четырех российских регионах, 
концентрировавших наибольшее число армян (Краснодарский край, 
Рос товская обл., Ставропольский край и г. Москва), было сосредоточено 
(в совокупности) уже лишь немногим больше половины всех армян 
России (58,3 %). При этом очень значительно уменьшилась доля армян, 
живущих в северокавказских республиках (до 3,8 %) и в Ростовской обл. 
(с 19,3 % в 1959 г. до 9,4 % в 2010 г.). Сократился и «вклад» Краснодарского 
края в систему расселения российских армян ( с 28,1 % в 1959 г. до 22,5 % 
в 2010 г.). Только г. Москва и Ставропольский край увеличили свой 
удельный вес в расселении армян России.

В первом десятилетии ХХI века уже свыше 2/5 армян, то есть в 
два раза больше, чем в середине ХХ века, дисперсно проживали на 
остальной территории Российской Федерации. Эти процессы увеличения 
дисперсности расселения армян в поздний советский и постсоветский 
периоды осуществлялись за счет преимущественно полиэтничных тер
риторий с преобладанием русского населения и могут привести к даль
нейшему, характерному для таких сред увеличению межэтнических 
кон тактов, перспектив заключения межэтнических браков у армян, к 
возможному усилению процессов ассимиляции, этнической трансфор
ма ции и, как следствие, сокращению численности армянского этноса на 
этих территориях.

Миграции армян в Россию. В последние десятилетия ХХ века 
яр ко проявилась зависимость экономического развития отдельных го
су дарств от общих мировых тенденций и закономерностей обще ст вен
ных трансформаций. Бурно происходящие процессы глобализации, 
интернационализации производства, расширение и укрепление эконо
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ми ческих, торговых, финансовых связей между странами ведут к инте
грации национальных рынков труда, способствуют усилению процессов 
международной миграции.

До середины 1980х годов международная миграция была сла
бым ручейком на фоне мощных внутренних миграционных потоков в 
бывшем Советском Союзе изза «закрытости государства», в силу идео
логических, военных, экономических и политических причин33.

После развала СССР и произошедших базовых изменений в по
ли тической и социальноэкономической жизни вновь созданных госу
дарств на постсоветском пространстве процессы международной миг
рации, в том числе трудовой, получили бурное развитие, сложилась 
новая миграционная ситуация, которая «представляет собой причуд
ливое сочетание деструктивных процессов, традиций и новых воз мож
ностей»34.

«Спусковым курком этому послужили свобода въездавыезда и 
рыночные реформы, создавшие возможности поиска альтернативных 
заработков, а также падение уровня жизни и безработица»35.

С начала 1990х годов началась массовая эмиграция населения 
Армении, прежде всего в Россию, причиной чему послужил коллапс 
эко номики Армении, массовая скрытая безработица, вызванные разры
вом традиционных экономических связей с постсоветскими странами, 
карабахской войной, экономической блокадой Армении, разрушениями 
после Спитакского землетрясения.

33 Е. Красинец, Международная миграция населения в России в условиях 
перехода к рынку, Москва, 1997, с.

34 Ж. Зайончковская, Миграционный кризис и миграционный взрыв в России в 
1980е и 1990е годы, Россия и ее регионы в ХХ веке. Территория – расселени
е – миграции, Москва, 2005, с. 384.

35 Там же, с. 411.
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Таблица 6
Миграционный обмен между Арменией и Россией (чел.)

Годы 1997 –  
2000

2001 –  
2005

2006 –  
2010

2011 –  
2015

2016 –  
2019

Итого за 
1997 – 2019 гг.

Прибыло из Армении 
в Россию 66531 28378 134559 204324 209233 643025

Выбыло  
в Армению из России 8696 4848 4127 63861 133794 215326

Миграционный 
прирост России  
за счет обмена  
с Арменией

57835 23530 130432 140463 75439 427699

В среднем за год:
Прибыло из Армении 
в Россию 16633 5676 26912 40865 52308 27958

Выбыло  
в Армению  
из России

2174 970 825 12772 33449 9362

Миграционный 
прирост России  
за счет обмена  
с Арменией

14459 4706 26087 28093 18860 18596

Таблица составлена по материалам Росстата.

По данным Госкомстата России, в целом за период с 1997 по 
2019 гг. в Россию из Армении прибыло 643,0 тыс. человек, а выбыло в 
обратном направлении 215,3 тыс. человек (табл.6). Миграционный при
рост населения России за счет обмена с Арменией составил за этот пе
риод 427,7 тыс. человек. Надо отметить, что перемещения мигрантов 
между Арменией и Россией отличались разной степенью интенсивности 
в отдельные годы, а потому целесообразно проанализировать эти мигра
ции за определенные временные периоды (нивелировав, таким образом, 
возможные погрешности ежегодного статистического учета количества 
международных мигрантов). Так, в период 1997 – 2000 гг. средний еже
год ный приток из РА в РФ составил 16,6 тыс. чел., ежегодный обратный 
поток был в 8 раз меньше и достигал лишь 2,1 тыс. чел. Ежегодное миг
ра ционное сальдо в России за счет обмена с Арменией было равное 14,5 
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тыс. чел. Последующее пятилетие (2001 – 2005 гг.) отличалось наимень
шей масштабностью миграционного обмена между Арменией и Россией: 
прибывало ежегодно в среднем 5,7 тыс. мигрантов, выбывало менее 
тысячи человек, а миграционный прирост составлял 4,7 тыс. человек.

К концу первого десятилетия ХХI века потенциальная миграция 
из Армении достигала очень высокого уровня: число желающих эми
гри ровать уже составляло 64 % населения Армении, в то время как в 
Грузии, например, подобные показатели составляли лишь 35 %, а в 
Азербайджане – 20 %36. Во втором десятилетии ХХ века миграционные 
потоки между Арменией и Россией стали более масштабными. Так, 
ежегодное число прибывающих из Армении в Россию возросло в 4 – 12 
раз, достигнув в 2019 году 72,0 тыс. человек. Число выбывающих в об
ратном направлении тоже увеличилось в 12 – 36 раз, составив 36,9 тыс. 
человек в этот же год, а миграционный прирост в России за счет обмена 
населением между республиками превысил в означенном году 35 тыс. 
человек (табл.6).

2020й год изза пандемии Covid19 резко снизил миграционные 
перемещения между Арменией и Россией. Но как только в феврале 2021 
года возобновилось авиационное сообщение между нашими странами, 
тысячи армянских мигрантов, устремились из Армении в Россию. По
ли толог, эксперт Института Кавказа Грант Микаелян заявил, что при
чиной этому могут быть угроза возобновления войны, экономический 
спад, неизвестность и отсутствие перспектив на будущее37.

«Представители средних слоев общества будут покидать страну 
с учетом своих политических взглядов, разочарования в карабахском 
вопросе. Также есть опасения, что будут эмигрировать, чтобы избежать 
службы в армии, а это касается всех слоев общества”, — сказал он. 
Люди уезжают из страны, если они не видят перспектив ни для себя, ни 
для своих детей, если они перестают верить в будущее Армении. «Если 
границы откроются, а ситуация не будет меняться к лучшему, то, по 

36 Н. Шахназарян, Трансграничные миграции из Армении и Нагорного Карабаха 
сквозь призму конфликта и гендерных отношений, Диаспоры, № 1, 2013, с. 6.

37 Слон из мухи или массовая эмиграция: что ждет Армению после открытия 
границ https://ru.armeniasputnik.am/society/20210131/26280404/
SlonizmukhiilimassovayaemigratsiyachtozhdetArmeniyuposleotkryti
yagranits.html
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очень приблизительным оценкам, Армению могут покинуть порядка 
150 тысяч ее граждан», — говорит социолог Самвел Манукян38.

По официальным данным, в январемарте 2021 года Армению 
без возвратно покинули 63 713 граждан. С апреля этот показатель уве ли
чился еще на 16 827, в мае – на 8 314. Таким образом, общее число выбыв
ших из республики только за 5 месяцев этого года года уже приблизилось 
к 90 00039.

Но более всего среди уезжающих будет тех, кто не в состоянии 
обеспечивать себя, чье материальное положение заметно ухудшилось 
изза невозможности в условиях карантина выехать на заработки в РФ,

Трудовая миграция. Временные трудовые миграции за пределы 
территории постоянного проживания, Армении, для армян явление 
традиционное, прошедшее несколько основных этапов в своем развитии, 
имевшее свои пики и фазы роста, стагнации и упадка.

Уже во второй половине Х1Х века отходничество приняло в Ар
мении массовый характер. Начавшийся в результате развития капи та
лис тических отношений процесс социального расслоения села привел к 
тому, что часть крестьянства лишилась производительных средств и, 
на ходясь на грани бедности и нищеты, вынуждена была искать работу 
на стороне, для чего уходила на заработки в крупные промышленные 
центры Закавказья и России. Многие оставались там на несколько лет 
или же становились постоянными рабочими на промышленных пред
прия тиях, при этом не порывая связей со своим селом. Отходничеством 
занимались и ремесленники, которые в условиях сужения рынка были 
вынуждены искать работу на стороне. Подобные перемещения насе ле
ния имели значительные демографические последствия, что привело к 
нарушению демографической структуры населения Армении40.

38 С. Манукян, Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на экономику 
и социальнополитическую ситуацию в Армении  http://www.noravank.am/
rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12729

39 В январемае из Армении уехало около 90 тысяч человек, а сколько вер ну
лось? https://ru.armeniasputnik.am/society/20210612/27895674/V yanvare
maeizArmeniiuekhalookolo90tysyachchelovekaskolkovernulos.html

40 Армяне. Серия «Народы и культуры», Отв. Ред. Л. М. Варданян, Г. Г. Саркисян, 
А. Е. ТерСаркисянц. Москва, 2012, с. 519.
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Расширение масштабов отходничества в советский период сти
му лировала проводимая правительством в 1930е годы политика кол
лек тивизации сельского хозяйства и индустриализации страны, что 
спо собствовало перемещению населения из сельских местностей в го
рода. Этот процесс заметно оживился в 1950 – 1960е годы, в связи с вос
становлением народного хозяйства в послевоенный период, а также ос
воением целинных и залежных земель.

В 1970 – 1980е годы в СССР весьма ощутимые масштабы приоб
ре ла сезонная межреспубликанская трудовая миграция. Это явление 
осо бенно сильно развивалось в республиках Северного Кавказа, Запад
ной Украине, Грузии, Азербайджане, а также в Армении. Оно имело 
свои социальноэкономические предпосылки, среди которых основную 
роль играло отсутствие постоянной подходящей работы в местах про
живания. Отходничество в те годы, являясь определенным механизмом 
перераспределения трудовых ресурсов между трудоизбыточными и 
трудонедостаточными регионами Советского Союза, в определенной 
мере заменяло собой дорогостоящее и неэффективное организованное 
перемещение рабочей силы. Кроме экономической функции, отходни
чество выполняло и социальные функции: оно в определенной мере га
сило социальную напряженность в районах исхода трудовых мигрантов 
и выступало средством самозащиты людей от безработицы при отсут
ствии защиты со стороны государства. Заработки сезонников являлись 
одним из источников, иногда основным, формирования доходов и роста 
уровня благосостояния семей мигрантов.

В 2002 – 2005 гг. абсолютное число трудовых мигрантов в Арме
нии составило от 116 до 147 тыс. человек, или от 3,5 до 4,6 % постоянного 
населения Армении. По данным Миграционной службы посольства РФ 
в Республике Армения, в 2009 г. из Армении в Россию выехало около 82 
тыс. трудовых мигрантов41.

В 2012 г. 20,9 % семей Армении имели трудового (временного) 
мигранта , при этом 79,1 % из их числа имели одного трудового мигранта, 
а 4.8 % – более одного. Основная страна трудовой миграции из Арме
нии – Россия, где в 2012 г. работали 91,1 % всех трудовых мигрантов.

41 Там же, с. 522.
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В целом, в 2012 г. количество трудовых мигрантов из Армении 
составило примерно 208.8 тысяч человек, из которых 190.3 приходится 
на Россию. В 2013 г. уже 21,4 % семей Армении имели трудового миг ран
та, 95,6 % из них работали в России42.

Подавляющее большинство трудовых мигрантов из Армении 
на правляются в РФ, значительно меньше – в Казахстан, на Украину и 
др. Направление миграционных потоков из Армении в различные ре
гио ны РФ нельзя считать случайным: они складывались на протяжении 
длительного времени и постоянно поддерживаются в настоящее время. 
У каждого района Армении сложились свои, ставшие традиционными 
ре гионыдоноры России. Среди них, помимо Москвы, СанктПетербурга 
и Юга России, немаловажное место в последние десятилетия занимали 
Новосибирск, Омск, Челябинск. Томск, Красноярск. Тюмень, Оренбург, 
Нижний Новгород, Саратов, Пенза, Самара, Казань, Уфа и др. Так, часть 
трудовых мигрантов из Ширака и Гехаркуника, занимаясь трудовой 
миграцией, еще со второй половины ХХ века выезжали в РФ, где со 
временем некоторые из них остались на постоянное жительство. Это 
мигранты первой волны, сумевшие создать на местах широкую сеть 
социальных связей, которая после 1990х гг. определяла направления 
миграционных потоков оставшихся в Армении родных и знакомых. 
Так, уже третье поколение трудовых мигрантов из села Сарухан 
(Гехаркуник) в настоящее время выезжает в те же районы РФ, куда в 
1960е годы выезжали их отцы и деды, в результате чего уже около 350 
семей данного села обосновались на постоянное жительство в Нижнем 
Новгороде, около 500 семей из села Варденик того же региона – в 
Тюменской, Пермской, Челябинской областях, около 250 семей из села 
Азатан (Ширак) – в Якутске. Однако большая часть свои дома не продала 
в надежде вернуться на родину. Показательно, что выезжая в Россию, 
более половины мигрантов руководствовались проживанием там своих 
родственников и членов семьи, а также друзей и знакомых, которые, 
обустроившись на местах, затем вызывают их к себе для совместной 
ра боты. Подобный механизм цепной миграции с опорой на широкие эт

42 Самвел Манукян. Влияние трудовой миграции из Армении в Россию на эко
но мику и социальнополитическую ситуацию в Армении. – http://www.nora
vank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12729).
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нические сети и определяет направление современных миграционных 
потоков из Армении43.

Согласно данным Главного управления по вопросам миграции 
МВД РФ, в первом полугодии 2019 г. в России было зарегистрировано 
106 тыс. 604 граждан Армении, являющихся трудовыми мигрантами. 
За тот же период 2020 года этот показатель снизился до 40 тыс. 691 
человек44. Но есть все основания полагать, что в 2021 году число 
трудовых мигрантов из Армении в России может существенно возрасти, 
что обусловлено как названными выше факторами выталкивания армян 
из своей республики, так и факторами «российского притяжения»: рас
ширением рынка труда России, увеличивающимся дефицитом соб
ствен ных трудовых ресурсов РФ.

В сложнейших условиях действия деструктивных факто ров –  
со циальноэкономического и политического кризиса в Армении, безра
бо тицы, нищеты и социального расслоения общества – армянское насе
ле ние, чтобы адаптироваться к новым требованиям социальной среды, 
выбрало для себя активную миграционную стратегию, позволяющую 
избежать обнищания, компенсировать резкое падение доходов, наконец, 
просто физически выжить. Сегодня использование как легитимных, так 
и нелегитимных форм миграции позволяет армянам в условиях поли
ти ческой, социальной и экономической нестабильности, затрудняющей 
возможность долгосрочных адаптивных стратегий, положительно ре
шать свои микроадаптивные ситуации.

Результаты исследований, дающих возможность прогнозных 
оце нок, свидетельствуют об изменении внутренней структуры потен
циаль ной миграции армян, Если в предыдущие годы из общего числа 
уезжающих из Армении половину составляли сезонные работники, а 
другую половину те, кто уезжал на постоянное проживание, то теперь 
наблюдается усиление ориентаций со временной трудовой миграции на 
безвозвратную, окончательную эмиграцию из Армении. Многолетние 
трудовые миграции армян в Россию, постепенно перерастающие в 

43 Армяне. Серия «Народы и культуры», Отв. Ред. Л.М. Варданян, Г.Г. Саркисян, 
А.Е. ТерСаркисянц. М., 2012, с. 523 – 524.

44 Э. Караханян, Политическая ситуация в Армении провоцирует отток насе ле
ния, https://www.golosarmenii.am/article/108804/trudovayamigraciyavcifrax#
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окон чательную эмиграцию, усиливающиеся ориентации на временный 
или безвозвратный отъезд из Армении, особенно молодого, образо ван
ного поколения армян способствуют быстрому росту численности ар
мян ской диаспоры в России, улучшению ее социальнодемографических 
характеристик, но одновременно с этим создают серьезную угрозу 
снижения демографического, социального и интеллектуального потен
циала армянского общества в самой Армении, превращения страны в 
ста реющее и «тающее» с огромной скоростью общество.

Динамика трудовой занятости  
и социальной структуры россий ских армян
Особенности образовательного и социально-профессиональ ного 
состава армян во второй половине ХХ века
Высокие адаптивные способности российских армян во многом 

обусловливались разнообразием и развитостью их трудовой деятель но
сти. С давних времен армяне активно участвовали в хозяйственной жиз
ни России в самых разных ее формах. Не зря местные власти не только не 
препятствовали армянам селиться на российской территории, но и ак тив
но привлекали их в страну. Армяне всегда славились широким диапазоном 
занятий. Они проявляли себя не только в торговле, которая была одной из 
важных сфер приложения их труда, но и в ремесленном производстве, в 
том числе ювелирном, строительстве, архитектуре, ис кусстве, медицине, 
просвещении, науке, дипломатии, военном деле и т.п.45

Особенности трудовой занятости и социальнопрофессионального 
состава армян в России, как и представителей других пришлых этни
ческих общностей, были обусловлены целым комплексом разнообразных 
условий и факторов, в том числе характером их расселения, требова
ниями трудового рынка, политикой властей и т.п. Значимую роль играли 
профессиональные ориентации, трудовые навыки, образователь ный и 
культурный потенциал самих армян, в том числе мигрантов, ко торыми 
с той или иной степенью интенсивности в разные годы попол нялась 
армянская диаспора, их социальные планы, стремления и ам би ции.

45 Армяне. Серия «Народы и культуры», Отв. Ред. Л. М. Варданян, Г. Г. Саркисян, 
А. Е. ТерСаркисянц. М., 2012, сс. 519, 562.
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В советский период одной из важных черт социальной структу
ры армян выступал сравнительно высокий уровень представительства 
среди них работников умственного труда. Значительную часть рос сий
ско го армянского населения, как и ряда других не коренных народов, 
составляли потомственные горожане. В их составе насчитывалось не
мало людей с высшим и средним специальным образованием, работ ни
ков высокоинтеллектуальных профессий. Пополнение российской ар
мян ской диаспоры шло также во многом за счет горожан, людей с хо ро
шим знанием русского языка, солидным уровнем образования и профес
сиональной подготовки, которые могли рассчитывать на успешную 
кон куренцию на внутрироссийском трудовом рынке, а также отправ
ляю щейся на учебу молодежи. Некоторая «перенасыщенность» трудо
во го рынка самой Армении специалистами, провоцировала «выталкива
ние» высококвалифицированных работников за пределы республики, в 
том числе в Россию.

Во второй половине ХХ века до распада Союза социальные пози
ции армян, живущих в России, выглядели сравнительно продвинутыми 
(табл. 7). Обратимся к данным по городскому населению, составляющему 
большинство среди всех российских армян. Материалы Всесоюзных пе
реписей населения 1979 и 1989 годов свидетельствуют, что почти поло
вину занятого городского армянского населения (44 %) представляли 
ра ботники преимущественно умственного труда, треть – специалисты и 
руководители. Как видно из табл. 7, и в 1979, и в 1989 гг. эти показатели 
у армян были выше, чем в среднем по России.

Особенно заметная дистанция, хотя и постепенно сокра щаю
щаяся, отмечалась между работниками высококвалифицированного 
ум ствен ного труда, которому армяне отдавали явное предпочтение. 
Так, в 1979 г. по доле специалистов и руководителей высшей квали фика
ции армяне обгоняли общероссийский показатель в полтора раза, в 
1989 – в 1,4 раза.
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Таблица 7
Динамика социально-профессионального  

состава армян России за 1979 – 1989 гг. 
(городское население) ( %)

Социально-профессиональные 
группы

1979 г. 1989 г.
В среднем 
по России Армяне В среднем 

по России Армяне

Работники умственного труда (всего) 35,5 41,5 38,4 43,7
В том числе:
Специалисты и руководители (всего) 27,9 34,8 27,8 33,5
В том числе:
Руководители (всего) 6,9 10,6 7,2 10,3
В том числе:
Руководители высшего звена 0,9 2,7 1,1 2,0
Руководители среднего звена 1,8 2,8 1,9 3,3
Руководители низшего звена 4,2 5,1 4,2 5,0
Специалисты (всего) 21,0 24,2 20,5 23,2
В том числе:
Специалисты высшей квалификации 13,8 19,0 13,6 17,9
Специалисты средней квалификации 7,2 5,2 6,9 5,3
Работники умственного труда без 
специального образования 7,6 6,7 10,6 10,2

Работники физического труда (всего) 64,5 58,5 61,6 56,3
В том числе:
Квалифицированные рабочие 44,7 31,1 42,9 28,1
Мало- и неквалифицированные 
рабочие 19,8 27,4 18,7 28,2

Таблица составлена по материалам переписей населения 1979, 1989 гг.

Российские армяне отличались также довольно внушительной 
до лей руководителей, прежде всего, высшего и среднего уровня, ко то
рая была заметно выше, чем в целом по России, хотя разница и в этом 
от ношении постепенно снижалась. Но и в 1989 г. доля специалистов 
выс шей квалификации составляла у армян (в городском населении) 
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17,9 %, а в среднем по России (в городском населении)  – 13,6 %, руководи
телей высшего и среднего звена соответственно  – 5,3 % и 3 %. Подобную 
ситуацию во многом можно объяснить более высокой урбанизирован
ностью армян по сравнению с коренным населением, солидным обра
зо вательным уровнем, составом мигрантов (о чем говорилось выше) и 
т.п.

Как видно, Россия предоставляла армянам весьма широкие воз
можности для реализации их организаторских способностей, раскрытия 
креативного потенциала, осуществления карьерного роста, никак и ни
чем не ограничивая их как представителей этнического меньшинства, 
до пуская к получению самых высоких постов в разных сферах деятель
ности. Конечно, необходимо иметь в виду невысокую численность са
мих армян, их способность к адаптации, что позволяло им не слишком 
выделяться среди русских, представляющих большинство работников 
в любых отраслях и профессиях, и не вызывать серьезного недовольства 
российского населения «засильем» во власти «чужаков».

Нельзя не сказать и о социальной «продвинутости» армянских 
женщин. Так, по данным переписи 1989 г. среди армянок, живущих и 
ра ботающих в городах России, почти 29 % приходилось на специалистов 
высшей и средней квалификации, работавших преимущественно в от
раслях науки, здравоохранения, просвещения, в то время как среди ар
мян в целом – 23 %.

Высокие позиции армян на социальной лестнице соответствовали 
их образовательному уровню. В 1959 г. относительная численность рос
сийских армян, окончивших высшие учебные заведения, была в 1,3 раза 
больше, чем в среднем по России, в 1979 г. – в 1,9, в 1989 г . – в 1,3 раза.

В то же время российским армянам оказалась свойственной и 
довольно массовая занятость мало  –  и неквалифицированным физиче
ским трудом при сравнительной малочисленности квалифицированных 
рабочих. И в 1979, и в 1989 гг. по доле работников квалифицированного 
физического труда армяне в той или иной мере отставали от сред не рос
сийских показателей, а по доле мало и неквалифицированного – опережа
ли их (в 1,4 – 1,5 раза). Можно сказать, что российская армянская диа
спо ра служила довольно ярким примером заметной социальной диф
фе ренциации этнической группы при сохранении ее этнокультурной 
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общности. Показательно, что подобные особенности были характерны 
и для армян, живущих в Армении.

Тенденции развития социальной структуры российских армян 
также имели некоторое своеобразие в сравнении с общероссийскими. 
Если в среднем по России за исследуемое десятилетие (1979 – 1989 гг.) 
доля специалистов и руководителей, в том числе высшего звена, почти 
не изменилась, то армяне несколько «потеряли» в своих квалифи циро
ван ных кадрах, особенно в специалистах и руководителях высокого 
уров ня, доля которых снизилась с 21,7 % до 19,9 %. Хотя в целом весь 
корпус работников умственного труда у армян вырос, как и в среднем 
по России, но преимущественно за счет людей без специального образо
вания.

В качестве негативной тенденции можно назвать и увеличение 
за этот период в составе российских армян удельного веса работников 
мало и неквалифицированного физического труда, в то время как об
ще российский показатель снизился.

Важную роль в трансформациях социальнопрофессионального 
состава армян играла специфика их отраслевой занятости (табл. 8). В 
целом отраслевой состав занятого населения армянской национальности 
не имел резких расхождений с общероссийским, но сохранял заметное 
своеобразие. Хотя, как и в России, наибольшая доля работников у армян 
приходилась на индустриальные отрасли, и в 1970е, и в 1980е гг. она 
была ниже, чем у русских, украинцев, татар, особенно в тяжелой про
мыш ленности. В то же время в легкой и пищевой отраслях, в тор говле 
и бытовом обслуживании участие армян проявлялось актив нее. Причем 
за исследуемое десятилетие сферы торговли, бытового обслуживания, 
жилищнокоммунального хозяйства в среднем по России несколько 
сузились (с 11,8 % до 11,2 % в городском населении), а у армян доля 
занятых в них возросла (с 17,9 % до 19,2 %).
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Таблица 8
Отраслевой состав занятого городского  

армянского населения России (1979, 1989 гг.) ( %)

Отрасли
1979 г. 1989 г.

В среднем 
по России Армяне В среднем 

по России Армяне

Промышленность 41,4 25,5 39,9 25,9
Транспорт 8,2 8,4 8,5 8,2
Связь 1,3 0,9 1,3 0,9
Строительство 10,1 14,7 10,1 12,1
Торговля, общественное питание 7,4 11,4 7,2 11,9
Материально-техническое снабжение, заготовки, 
сбыт, жилищно-коммунальное хозяйство 4,4 6,5 4,0 7,3

Здравоохранение 4,7 7,4 5,4 7,6
Образование 7,2 7,9 7,4 8,0
Культура, искусство 1,1 2,0 1,3 2,0
Наука 4,6 5,4 4,8 4,9
Управление, кредитование 5,8 6,1 5,8 6,7
Прочие и нераспределенные 3,8 3,8 4,3 4,5
Итого 100 100 100 100

Таблица составлена по материалам Всесоюзных переписей населения 1979,1989 гг.

Стабильное снижение представительства армянского населения 
в отраслях тяжелой индустрии, которые особенно заметно перевоору
жались технически и пополнялись высококвалифицированными кадра
ми, и рост в легкой промышленности, торговле и обслуживании, где 
был ниже уровень технической оснащенности и слабее потребности в 
ква лифицированных кадрах, способствовали некоторому сокращению 
в составе армян как квалифицированных рабочих, так и производственной 
интеллигенции.

В то же время сферы медицины, образования, культуры к концу 
ХХ века несколько расширились как в целом по России, так и у россий
ских армян, причем у армян они оставались более массовыми, превышая 
обще российский показатель в 1,3 раза. Практически одинаково среди 



102 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

ар мян и в среднем по России были представлены деятели науки. А вот 
сфера управления у армян выросла более существенно, и по относи
тель ной численности работников опережала соответствующий общерос
сийский показатель (по данным 1989 г. 6,7 % против 5,8 %).

Весьма ярко этнические особенности прослеживались в уровне 
за нятости армян в отдельных профессиональноотраслевых группах. В 
некоторых видах профессий умственного труда участие армян выгля
де ло особенно массовым, например, в составе врачей, в том числе зуб
ных. В расчете на 10 000 занятого городского армянского населения по 
ма териалам переписи 1989 г. приходилось 30 зубных врачей, а в среднем 
по России – 9, среди русских – 8.

Выделялись армяне и склонностью к художественнотворческим 
профессиям. Довольно заметной прослойкой оставались, например, ар
мя не среди российских артистов, режиссеров, композиторов, киноопе
ра торов – в расчете на 10 000 занятого городского армянского населения 
67 чел. (в среднем по России – 23 чел.).

В сфере физического труда этническая специфика проявлялась 
не менее выпукло. Так, например, если русские отдавали предпочтение 
достаточно массовым профессиям токаря, слесаря, фрезеровщика, 
элек тромонтера, литейщика и т.п., то армяне – работе ювелиров, часов
щи ков, продавцов, парикмахеров, закройщиков. Традиционным заня
тием армян было ювелирное дело. Доля ювелиров среди них оказалась 
втрое выше, чем в среднем по России. Возможно, что навыки ювелирной 
работы, передающиеся из поколения в поколение, пригодились и тем 
армянам, которые осваивали профессии зубных врачей, в особенности 
про тезистов.

Особой массовостью у армян отличались обувщики. По относи
тель ной численности рабочих, занятых в обувной промышленности, 
ар мянам не было равных среди других этнических групп России. Этот 
показатель обгонял общероссийский в 10 раз (на 10 000 занятого 
городского населения по данным 1989 г. среди армян приходилось 205 
рабочих обувного производства, а в среднем по России – 25). Среди про
давцов армяне составляли долю, вдвое большую доли армян в занятом 
городском населении (соответственно 0,68 и 0,33 %), среди за крой
щиков – в 3 раза (0,91 %), а парикмахеров – в 4 раза большую (1,4 %).
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Как уже отмечалось, немало российских армян было занято ма
ло и неквалифицированным физическим трудом во многих отраслях, 
особенно в строительстве, сферах торговли и быта. Так, например, в 
1989 г. в расчете на 10000 занятого городского населения насчитывалось 
35 рабочихармян, занятых на асфальтировке и строительстве дорог (в 
среднем по России – 13 человек), 35 официантов (в среднем по Рос
сии – 15), 207 разнорабочих (в среднем по России – 141) и т.п.

В целом можно сказать, что в период перед распадом Союза, не
смотря на некоторые негативные тенденции в развитии социальнопро
фессионального состава российских армян (снижение доли производ
ственных специалистов и рост группы мало и неквалифицированных 
рабочих), они оставались одной из наиболее высокообразованных и вы
сококвалифицированных этнических общностей России.

В то же время социальнопрофессиональная структура россий
ских армян в советский период и, особенно перед началом масштабных 
преобразований конца 1990х гг., была довольно неоднородной. Весомые 
доли составляли, с одной стороны, армянская интеллигенция, с дру
гой, – мало и неквалифицированные рабочие.

Хотя в основных чертах отраслевой и социальнопрофессиональ
ный состав занятых городских армян и всех горожан России не имел 
прин ципиальных различий, армяне в ряде случаев довольно четко вы
делялись на общем фоне особенностями своей трудовой деятельности, 
многие компоненты которой явились отражением трудовой специфики 
жителей их исторической родины – Армении.

Социальные позиции армян в постсоветской России
После распада СССР в большинстве бывших союзных республик 

произошли кардинальные изменения как в политических и социально
экономических условиях, так и в мировоззрении людей, их ценностных 
ориентациях, интересах и потребностях.

Для российских армян «перестройка» имела как свои плюсы, 
так и минусы. Резкие трансформации отраслевого состава россиян с за
мет ным расширением сфер облуживания и торговли и сокращением 
численности промышленнопроизводственного персонала, не столь бо
лезненно затронули армян, как, например, русских, благодаря особен
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но стям их профессиональноотраслевого состава. А появление частного 
сектора сделало возможным развитие предпринимательских инициатив 
армян, всегда отличавшихся склонностью к коммерческой деятельности. 
В то же время изза снижения финансирования, так называемых, бюд
жет ных отраслей, серьезно пострадали работники многих интеллек
туаль ных профессий, отличающиеся у армян заметной массовостью.

Помимо общих процессов, на социальный состав армян все бо
лее мощное влияние стал оказывать миграционный фактор изза резкого 
притока в Россию армянского населения из других стран ближнего за
ру бежья, в которых социальноэкономическая ситуация оказалась 
особенно наиболее, в том числе из Армении.

Изменился социальнообразовательный состав мигрантов, в нем 
вырос слой людей с относительно невысоким уровнем образования и 
профессиональной подготовки. Если в прошлом представители подоб
ных слоев не имели не только средств и желания покидать свои родные 
места, но и не видели особых перспектив удачно устроиться на новом 
месте, то в изменившихся условиях многие вынуждены были уезжать 
под давлением чрезвычайных обстоятельств, не особо рассчитывая на 
успех. Этот процесс стимулировало и расширение в России трудового 
рынка, появление частных предприятий и организаций, повышение 
пот ребностей в кадрах, в том числе в тех сферах деятельности, где 
мест ное население участвовало недостаточно активно.

Неконтролируемый поток иноэтничных мигрантов встретил в 
России отнюдь не гостеприимный прием. Отношение русских к армянам 
издавна было вполне благоприятным. Но под влиянием миграционной 
волны стало ухудшаться, что существенно осложняло жизнь российских 
армян, затрудняло возможности их трудоустройства, продвижения по 
социальной лестнице, роста материального достатка. Тем не менее, ар
мяне, носившие в своих генах выработанные тяжелым историческим 
прошлом способности к адаптации, к выживанию в самых сложных 
условиях, не утратили оптимизма и продолжали успешно трудиться на 
благо своей второй Родины, в т. ч. и те, кто лишь недавно вступил на ее 
землю.

Согласно материалам исследования 1997 – 1998 гг., проведенного 
сотрудниками Института этнологии и антропологии РАН по проблемам 
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адаптации выходцев из Закавказья в Москве, поиск работы в российской 
столице армянам давался в той или иной мере легче, чем азербайджанцам 
и в особенности грузинам, в т.ч. благодаря помощи давно проживающих 
в России родственников и знакомых46.

В силу того, что трудоустройство приезжих происходило в ос
нов ном в тех сферах деятельности, где работали «принимающие», по
вы силась концентрация людей одной этнической принадлежности в 
определенных видах труда и профессиях, появились, так называемые 
«этнические трудовые ниши», особенно в частной сфере. С. Дамберг и 
Е. Чикадзе в статье «Армяне в обувном бизнесе Петербурга» отмечали, 
что, согласно их исследованиям, в конце 1990х гг. до 70 % работников в 
сфере мелкого производства и ремонта обуви в городе составляли 
армяне47. В Москве и других крупных российских городах, куда устре
мились армянские мигранты, ситуация была похожей. Здесь приезжие 
ар мяне по большей части сосредотачивались в сферах торговли, обслу
живания, материальнотехнического снабжения, строительства дорог и 
благоустройства и т.п. При этом нередко приезжие с профессиональной 
подготовкой, вынуждены были работать по другой специальности, ус
траи ваясь туда, где имелись вакансии, понижая свой социальный ста
тус.

В последующие годы среди армянских мигрантов стала увели
чи ваться группа работников интеллектуальных профессий, выпуск ни
ков армянских вузов, не сумевших в условиях кризиса найти на родине 
достойную работу, а переехавшим ранее удавалось вернуться в тра ди
ционно приоритетные для них сферы деятельности. Так, по данным 
ис следования 1997 – 98 гг. в Москве, доля людей, работающих в отраслях 
медицины, образования, науки, культуры, среди мигрантовармян на 
мо мент опроса оказалась в 1,3 раза больше, чем доля занятых в этих 
отраслях в начальный период их трудоустройства в Москве, а также 
выше аналогичных показателей у азербайджанцев и гру зин – соот вет

46 Л. Остапенко, И. Субботина, Проблемы социальноэкономической адаптации 
выходцев из Закавказья в Москве, Диаспоры, № 1, 2001, с. 46.

47 C. Дамберг, Е. Чикадзе, Армяне в обувном бизнесе СанктПетербурга, Труды 
Центра независимых социологических исследований, Вып. 8, Этничность и 
эко номика (под ред. О. Бредниковой и В. Воронкова), СПб, 2000, с. 52.
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ствен но 32 % против 6 % и 20 %. Важно, что в данных сферах было занято 
и сравнительно немало армянстарожилов48.

Несмотря на довольно успешное продвижение по социальной 
лест нице армянских мигрантов, немалая их часть оставалась на ее ниж
них ступеньках, массово пополняя отрасли строительства, торговли, 
бытового обслуживания, ЖКХ в качестве рабочих и мелких служащих. 
И это обстоятельство отражалось на социальнопрофессиональном и от
раслевом составе всей армянской диаспоры.

Таблица 9
Динамика уровня образования армян в России. Городское население

(в расчете на 1000 чел. данной национальности старше 15 лет) (чел.)
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1959
Все население 54 67 85 549 245
Армяне 71 56 113 499 261

1979
Все население 105 130 210 432 121 2
Армяне 200 115 249 342 94

1989
Все население 158 212 287 298 45
Армяне 208 168 279 253 92

2002
Все население 227 292 289 174 9 9
Армяне 259 238 350 146 7

2010
Всего 318 317 203 120 4 38
Армяне 330 265 288 114 3

Таблица составлена по материалам Всесоюзных переписей населения 1979,1989 гг. и 
Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

К сожалению, в материалах переписей населения 2002 и 2010 гг. 
отсутствуют сведения о характере занятий армян в России. Но, судя по 

48 Л. Остапенко, И. Субботина, Проблемы социальноэкономической адаптации 
выходцев из Закавказья в Москве, Диаспоры, № 1, 2001, с. 47.
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динамике уровня их образования, высокие социальные позиции армян, 
которые они занимали до развала Союза, не могли слегка не пошатнуться 
(табл. 9).

Как видно из табл. 9, образовательный уровень населения Рос
сии имел тенденцию к росту, что относилось и к армянам, но интен
сивность его у последних несколько снизилась. Если по материалам пе
реписей 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. армяне по доле людей с высшим и 
нео конченным высшим образованием в той или иной мере опережали 
общероссийский уровень, то уже в 2002 г. эти показатели сблизились, а 
к 2010 г. различия минимизировались.

В составе армянского населения стала расти доля людей, окон
чив ших только школы. Если в 1989 г. процент имеющих среднее образо
вание и ниже среди армян был меньше, чем в целом по России, – 53,2 % 
против 58,5 %, то в 2002 г. это соотношение изменилось на противо по
лож ное  – у армян показатель составил 49,6 %, а общероссийский – 46,3 %. 
К 2010 г. данная дистанция увеличилась: 40,2 % у армян против 32,3 % в 
среднем по России, что явилось следствием значительного притока в 
Россию армянского населения с пониженным уровнем образовательной 
подготовки.

В Москве колебания в образовательном составе армян обозна чи
лись особенно резко. Среди всех столичных армян от 15 лет и старше 
до ля людей с высшим и неоконченным высшим образованием с 1989 по 
2002 гг. уменьшилась в 1,4 раза (хотя в целом по Москве она возросла), 
доля же со средним образованием и ниже выросла в 1,3 раза. Если в 
1989 г. армяне обгоняли общемосковский показатель по относительной 
численности людей с высшим образованием в 1,84 раза, то в 2002 – в 
1,11, а в 2010 – в 1,05 раза. Хотя в Москве они, как и прежде, продолжали 
занимать по этому показателю второе место после евреев, на общем 
фоне стали выделяться заметно слабее, нежели раньше.

Но именно российская столица предоставляла армянам и другим 
этническим мигрантам наиболее широкие возможности для раскрытия 
их талантов, успешного осуществления трудовой карьеры, продвижения 
по социальной лестнице, создания своего бизнеса, роста материального 
благосостояния. Именно в Москву и СанктПетербург стекались более 
образованные и профессионально подготовленные кадры армянского 
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населения, а армянская молодежь получала здесь высшее образование. 
Во многих же провинциальных российских городах образовательный 
уровень армян был не выше, чем у представителей других местных 
этнических групп, а иногда и ниже. Например, по данным Всероссийской 
переписи 2010 г. в Краснодарском крае, отличающемся весомой долей 
проживающих там армян, вузовское и послевузовское образование ар
мяне имели в 1,2 – 1,3 раза реже, чем местные русские, татары, гру зины, 
украинцы.

Несмотря на некоторое снижение среди армян темпов роста вы
сокообразованных кадров, доля людей с высшим и средним специаль
ным образованием у них оставалась достаточно солидной: в 2002 г. она 
составляла почти половину их населения, а в 2010 – почти 60 %. Соот вет
ственно сохранялась и массовость работников занятых квалифици ро
ван ным умственным трудом. Согласно исследованиям, проведенным 
Ю. В. Арутюняном в 2007 – 2009 гг. в ряде российских городов, удельный 
вес специалистов, руководителей, предпринимателей был равен у ар
мян в Москве 69 %, в Краснодаре – 43 %, в РостовенаДону – 44 %49.

Эти показатели свидетельствуют о том, что и в новой России, 
ар мяне сумели сохранить такую важную черту своего социальнопро
фессионального облика, как сравнительную многочисленность отрядов 
интеллигенции. При этом оставался и достаточно массовым слой ра
ботников мало и неквалифицированного физического труда с невысоким 
образовательным уровнем.

Как и раньше, весьма широким выглядел отраслевой состав ар
мянского населения. В Москве, например, по данным опроса 2006 г., 
осуществленного Ю. В. Арутюняном, основной сферой приложения тру
да местных армян были отрасли медицины, образования, науки, куль
туры и искусства (40 % занятых). Но почти треть работали в инду
стриаль ной сфере, четверть – в торговле, бытовом обслуживании, жи
лищнокоммунальном хозяйстве50.

«Разнообразие занятий московских армян поражает, – пишет 
Мак сим Ассимилян в журнале «Столица»… – Автомеханики, сапожники, 

49 Ю. Арутюнян, Российские армяне. Этносоциологическое исследование, Ере
ван, «Гитутюн», НАН РА, 2016, с. 139.

50 Ю. Арутюнян, Москвичи. Этносоциологическое исследование, Москва, Наука, 
2007, с. 141.
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ученые, риэлтеры, алкогольные магнаты, главврачи…, мелкие тор гов
цы… Почти в каждой организации, фирме, дворе есть армянин»51. В.А. 
Чолахян в статье «Вклад армян в развитие нации, культуры и образо
вания Нижнего Поволжья» особое внимание обращает на деятельность 
армян региона в сфере медицины52. А. Акимов – зам. председателя ко
ми тета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера, отмечает высокие 
заслуги «трудолюбивого народа Армении» в развитии в Якутии строи
тельной отрасли53.

Армянская молодежь является неотъемлемой частью россий
ской студенческой аудитории. Молодые армяне на пороге третьего де
сятилетия нового века, следуя примеру своих предков, активно осваи
вают самые разнообразные занятия и профессии, в том числе в тех сфе
рах, которые являются в современных условиях особо приоритетными. 
По словам вицепрезидента Союза армян в России Л. Муканяна, немало 
армян учится по различным специальностям по линии Министерства 
обороны, МЧС, МВД. Много желающих учиться на инженеров, осваивать 
ITспециальности, а также журналистику, юриспруденцию, социологию, 
политологию и т.п.54 А председатель нижегородской армянской общины 
Агаси Аленян отмечает: «мы имеем богатый кадровый ресурс в лице 
нового поколения. Горды молодыми специалистами, проявившими свой 
профессионализм в самых разных сферах. Сегодня я, как руководитель 
армянской общины, считаю важным процесс формирования новой 
армянской интеллигенции на Нижегородской земле»55.

Среди армян продолжает существовать и развиваться довольно 

51 М. Ассимилян, Московские армяне, Столица, № 19, 1997.
52 В. Чолахян, Вклад армян в развитие нации, культуры и образования Нижнего 

Поволжья, Армяне юга России: история, культура, общее будущее. Материалы 
научной конференции 30 мая, 2 июня 2012 г., Ростов на Дону, Отв. ред. Г.Г. 
Матишов, Ростов н/Д, ЮНЦ РАН, 2012, с. 294.

53 А. Акимов, Армяне Якутии не теряют связи с исторической родиной, Ноев 
ков чег, Независимая международная газета, 2016, № 9, (284).

54 Л. Муканян, Кем лучше работать армянину в России и как избежать про блем –  
совет эксперта, Sputnik Армения, 2017, 9 октября.

55 А. Мхаторян, А. Аленян, Благотворительность в моем случае состояние души, 
Ноев ковчег, Независимая международная газета, №№ 20 – 21, 2015.
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представительная и яркая группа людей, занятых высокок валифици ро
ванным умственным трудом, поставляющая лучшие кадры в россий
скую элиту. В справочнике «Кто есть кто. Статусная элита Российской 
Фе дерации», выпущенном в 2017 г. и содержащем информацию о почти 
10000 крупных российских деятелях, доля людей с армянскими фа ми
лиями составила 1,4 %, что в полтора раза выше доли армян в населении 
России (0,86 % по данным переписи 2010 г.). И этот показатель мог бы 
быть заметно выше при учете этнических армян с неармянскими фами
лиями56.

О профессиональноотраслевом составе армянской интеллиген
ции можно судить по данным, опубликованным в газете «Ноев ковчег» 
за 2013 и 2021 гг., где приводятся сведения о 100 наиболее известных 
рос сийских армянах. И в 2013, и в 2021 годах наиболее весомая доля 
представителей армянской интеллигенции сосредотачивалась в сфере 
бизнеса (около трети), в первую очередь финансового, а также в сферах 
культуры и искусства (свыше четверти). Почти пятую часть составляли 
работники образования, медицины, науки. Сравнительно широко были 
представлены общественные деятели (более 10 %), люди, занятые в 
сфере спорта и туризма (около 5 %), примерно 6 % работало в органах 
управления, армии и милиции. За исследуемый период несколько рас
ширилась группа занятых в науке, образовании, медицине, а также в 
сфе ре управления57.

Армяне в бизнесе
Важным подспорьем в жизни для многих российским армян, 

всег да отличавшихся мобильностью, предприимчивостью, организатор
скими талантами и трудолюбием, стали рыночные преобразования, от
крыв шие возможность для занятия предпринимательской деятельно
стью, приобретения собственности, для вторичной занятости и т.п., поз
воляя людям не только значительно повысить свой материальный уро
вень, но и укрепить социальные позиции.

56 Кто есть кто, Статусная элита российской Федерации, Москва, Университет 
Дмит рия Пожарского, 2017, 592 с.

57 Сто известных армян, проживающих в России, Ноев ковчег, Независимая меж
дународная газета, 2014, № 3 (233), 2021, № 2 (335).
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Следует заметить, что еще в 1980е гг., когда начали появляться 
первые производственные кооперативы, армяне не остались в стороне от 
этого процесса, организовывая различные предприятия по пошиву одеж
ды, обуви, частные часовые и ювелирные мастерские, пункты ре монта и 
проката и т.п. Переход к рыночной экономике открыл еще бо лее широкий 
простор для развития подобной деятельности. Новые хо зяе ва форми
ровали контингент работников нередко не столько по про фессиональному, 
сколько по этническому признаку, в т.ч. приглашая к себе земляков со 
своей родины, что заметно облегчало им ведение биз неса.

Постепенно владельцы предприятий стали больше внимания об
ращать на профессиональные качества нанимаемой рабочей силы, а не 
национальность. Тем не менее, работа на одном «трудовом поле» со 
своими соотечественниками была широко распространена не только в 
90е, но и последующие годы. И в первые десятилетия нового века на 
ряде частных предприятий можно встретить коллективы, где армяне 
составляют немалую часть работников. В их числе, например, неболь
шие частные клиники, особенно стоматологические и косметологические, 
магазины, рестораны и кафе, ремонтные и швейные мастерские, пред
приятия, занятые дорожными работами и по благоустройству терри то
рий и т.п.

В монографии «Армяне», в частности, говорится, что армяне, в 
т.ч. приезжие, довольно активно начинали создавать свой бизнес – малый, 
средний и крупный, «чему способствовали их обширные связи с мест
ными административными органами и армянамипредпринимателями, 
в особенности при длительном проживании последних в иноэтничной 
среде58.

Сравнительно широко частный сектор развит в Москве. Судя по 
данным статистики, большинство работников этой сферы трудятся по 
найму. Но армянемосквичи оказались в числе тех этнических общно
стей, которые чаще других становились предпринимателями, заводили 
свой собственный бизнес. Доля работающих не по найму, «на себя», по 
данным переписи населения 2002 г., составляла у армян 12,1 %, что было 

58 Армяне. Серия «Народы и культуры», Отв. Ред. Л. М. Варданян, Г. Г. Саркисян, 
А. Е. ТерСаркисянц, Москва, 2012, с. 523.
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более чем вдвое больше, чем в среднем по Москве (5 %), причем почти 
48 % армянских предпринимателей пользовались трудом наемных 
работников. Если сравнить такие маркеры, как доля представителей 
той или иной этнической группы Москвы в населении столицы и доля 
лиц этой национальности среди предпринимателей, имеющих наемных 
работников, то первое место в начале 2000х годов занимали армяне и 
чеченцы.

Крупных армянских предпринимателей можно встретить в са
мых различных сферах – и в производственной, и в финансовой, и в тор
говой, и в культурной. Не удивительно, что в состав российских армян 
входит немало людей с солидными капиталами. Анализ этнического 
сос тава 200 самых богатых людей России (на основе выборки Форбса за 
2013 г.) показал, что при своей небольшой численности (0,86 %), армяне 
в этой категории были представлены весьма широко, составляя 3,5 %. 
Суммарное богатство их превышало 18 млрд. руб., а по среднему по
казателю, равному 2,61 млрд. руб., они обгоняли русских (1,88 млрд.) и 
татар (1,15 млрд.), несколько отставая от евреев, украинцев и азер бай
джанцев59.

Как видно, рыночные реформы, с одной стороны, дали воз мож
ность части российского населения, в т.ч. армянам, не только найти 
работу, но и повысить свой материальный уровень и социальный ста
тус. С другой, – усилили дифференциацию и между этническими груп
па ми, и внутри каждой из них по таким важным социальноэкономи че
ским параметрам, как «хозяин» – наемный работник, богатый – бедный, 
имеющий частную собственность – не владеющий таковой, организа
тор – исполнитель, пользующийся властью – бесправный и т.п.

Социальноэкономическое расслоение армянской диаспоры 
остается достаточно очевидным. Нельзя не заметить, что у российских 
армян прослеживается довольно четкая дистанция между армянами, 
жи вущими в разных городах, мигрантами с разной миграционной мо
ти вацией, армянами, приехавшими из разных регионов, и в особенности 
между старожилами и приезжими.

59 Этнический состав самых богатых граждан России. Армяне – на 5 месте, 
23.10.2013, http://bloqnews.am/rus/news/97459/etnicheskiysostavsamykhbo
qatykhqrazdanrossiiarmyanena 5meste.html.
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Если большинство армянстарожилов, живущих в России в те
чение нескольких поколений, полностью влились в российскую среду, 
обзавелись хорошей работой, семьями, друзьями и знакомыми, имуще
ством, нужными связями, основали свой бизнес и т.п., то многим миг
ран там в первые годы и даже десятилетия их пребывания в России при
ходится довольно нелегко.

В частных беседах приезжие армяне жаловались на многочи
слен ные сложности жизни в России, на то, что им трудно приспособить
ся к ритму жизни (в Москве), к характеру общения, к климату, пище, 
освоить русский язык, что армянские фамилии мешают им при пос туп
лении на работу, и это вынуждает людей устраиваться с помощью бла
та, личных знакомых, прибегать к коррупционным схемам, доба влять 
к своим фамилиям русские окончания или вообще менять их на рус ские 
и т.п.60

Вот мнение одного армянина, работающего в России: «Я, бывший 
инженер, начальник цеха, …работаю обычным укладчиком асфальта. 
Всякое бывало: и травмы, и кидалово, и угрозы скинхедов. Короче, та
кие, как мы, там (в России – Л.О.) просто выживают»61.

Но и у представителей принимающей стороны имеются претен
зии к приезжим, заметно выделяющимся внешностью, разговором, ма
нерой поведения. Нельзя забывать и о существовании межэтнической 
трудовой конкуренции, обострившейся в России изза роста мигра цион
ного притока. Хотя сферам труда и образования межэтнические проти
во речия свойственны в наименьшей степени62, рост армян в ряде про
фес сиональноотраслевых групп не мог остаться незамеченным. И это 
касается не только сфер торговли, сервиса, дорожного строительства, 
благоустройства территорий, транспортного обслуживания, но и ме ди
цины, управления, финансов.

60 Г. Халатян, Армяне в России: проблемы и будни [Электронный ресурс], Сайт 
Научного общества кавказоведов, http://www.kavkazoved.info/news/2015/04 
/20/armjanevrossiiproblemyibudni.html (дата обращения: 28.07.2021).

61 Н. Оганова, Станет ли Армения 4х миллионной к 2040 году? Ноев ковчег. Не
зависимая международная газета, 2018, №2 (301).

62 Л. Остапенко, И. Субботина, Москва многонациональная. Старожилы и миг
ран ты: вместе или рядом, Москва, РУДН, 2007, с. 208.
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В интернете можно встретить, например, различные мнения о 
работе под началом человека армянской национальности. Его стиль ру
ководства критикуется за имеющиеся элементы автократии и патриар
хальности, определенную жесткость, патернализм по отношению к ра
ботникам своей национальности, общение с ними на армянском языке в 
присутствии незнающих его сотрудников, откровенную помощь в тру
доустройстве друзьям и родственникам и т.п. В то же время упоминается 
и немало таких позитивных черт, как обходительность, вежливость, об
разованность, ум, смекалка, воспитанность, адекватность, доброже ла
тель ность, готовность помочь, особенно, если дело касается семейных 
проблем сотрудников63. Важно, что особо значимые качества, как для 
руководителя, так и рядового работника – профессионализм и компетен
тность, отмечаются свойственными многим армянам.

В заключении еще раз отметим, что в постсоветский период в 
жизни российских армян, как и всего российского населения, произошли 
существенные перемены. Помимо общих для всех жителей России фак
торов на социальный состав армян, их социальноэкономические пози
ции значительное влияние оказали миграционные процессы. Прежнее 
ар мянское население заметно «разбавили» мигранты разного образова
тельного и социального статуса, что отразилось на социальнопрофес
сиональном и образовательном составе всех российских армян, снизив 
темпы роста высокообразованных слоев. Тем не менее, в условиях 
более благоприятных для социального роста, например, в Москве, ар
мяне остаются в лидирующей группе, как по уровню образования, так 
и социальному статусу.

При сохранении определенных особенностей в своем социаль
нопрофессиональном составе, ориентаций на те или иные виды дея
тельности и профессии армяне в новое время стали меньше выделяться 
на общероссийском фоне, как по характеру занятий, так и по уровню 
образования. В то же время, как и в прошлом, в составе российской 
элиты, людей с высоким уровнем доходов, армяне представлены весь
ма широко, гораздо шире, чем во всем российском населении.

63 Кто работал с армянами? [Электронный ресурс], https://eva.ru/carrierandlaw/
messages2411872.htm (дата обращения: 27.07.2021).
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Следует отметить также, что та социальная неоднородность ар
мянской диаспоры, которая была свойственна армянам в годы советской 
власти, в постсоветский период только усилилась, прежде всего, за счет 
выделения особо зажиточных и высокостатусных групп предпри нима
те лей, которых и породило новое время.

В этом отношении российских армян можно назвать довольно 
уни кальной этнической группой, в которой, с одной стороны, присут
ствуют, причем в немалом количестве, выдающиеся деятели российской 
науки и культуры с мировой известностью, различные звезды шоу
бизнеса, бизнесмены, владеющие значительным состоянием, с дру
гой, – бригады плохо говорящих порусски чернорабочих, приехавших в 
Россию на заработки, никому не известные и ничего не знающие, кроме 
своего ближайшего окружения и строительного вагончика.

Во многом благодаря подвижности, гибкости своего отраслевого 
и социальнопрофессионального состава, широкому диапазону занятий 
и профессий российские армяне сумели занять достаточно прочное 
мес то в социальной структуре населения России. Социальный портрет 
российского общества уже невозможно представить без наличия армян
ских компонентов, также как и этнических черт представителей других 
народов нашей страны.
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Գլուխ 1.  
Ռուսաստանի հայկական սփյուռքը. սոցիալ-ժողովրդագրական 
գործընթացների շարժընթացը XX դարի վերջից XXI դարի սկիզբ

Այս գլխում փորձ է արվում ցույց տալ Ռուսաստանում հայկական սփյուռ քի 
սո ցիալժողովրդագրական զարգացման պատկերը համեմա տա բար ոչ 
կարճ ժամանակահատվածում՝ ХХ դարի երկրորդ կեսից մինչև ХХI դարի 
2000ականներ, վերլուծել հայերի սոցիալական և ժողովրդագրական բնու
թա գրիչների փոփոխությունները, ցույց տալ նրանց տեղը ժամանակակից 
ռու սական հասարակության մեջ և սոցիալական ու ժողովրդագրական կա
ռուց վածքի առանձնահատկությունները: Հիմնական աղբյուրներ են ծառայել 
վիճակագրության տվյալները, այդ թվում՝ բնակչության մարդահամարը և 
էթ  նոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութերը: Ռուսաստանի էթնիկ 
սփյուռքների թվում հայկականը ամենախոշոր, վաղ ձևավորված և ակտի վո
րեն զարգացող սփյուռքներից մեկն է: Ռուսաստանում ապրելու՝ հարյուրամ
յակներ ձգվող ժամանակահատվածում հայերը կարողացել են դառնալ այդ 
երկրի հասարակության, նրա աշխատանքային ռեսուրսների միակուռ հատ
վածը և, չնայած փոքրաթիվ լինելուն, նշանակալի ներդրում ունենալ ռուսա
կան տնտեսության և մշակույթի մեջ:

Chapter 1.  
Dynamics of the demographic, socio-professional  

and educational composition of the Armenians of Russia in the period  
of the late XX – early XXI centuries

In this chapter we have tried to give the whole picture of the sociodemographic 
development of the Armenian diaspora in Russia over a relatively long period of 
time, from the second half of the 20th century to the 20s of the 21st century; 
analyze changes in social and demographic characteristics of Armenians; show 
their place in modern Russian society and the features of their social and demo
graphic structure. The main sources were statistical data, including population 
censuses and materials of ethnosociological research. Among the ethnic diaspo
ras in Russia, the Armenian one is one of the largest, relatively early formed and 
actively developing diasporas. During their residence in Russia, lasting for centu
ries, the Armenians managed to become a monolithic part of the population of 
this country, its labor resources, despite the small number, make a significant 
contribution to the Russian economy and culture.



117

Глава 2.
Армяне в военно-политических, социально-
демографических и культурно-образовательных 
процессах в БССР64

На современном этапе тематика белорусскоармянского сотрудни че
ства расширяется как хронологически, так и тематически. При этом 
преемственность изучения ряда вопросов сохраняется.
В основе анализа темы лежит историографический обзор, опираю
щий ся на значительный пласт выявленных архивных документов и 
опуб ликованных источников. В главе детально описан и доку мен
тирован вклад армян в становление и развитие государства Беларусь. 
Анализируется участие армянского этноса в развитии таких отраслей 
страны, как производство, промышленность, военное дело, внут рен
няя и внешняя политика, культура, наука, инженерия, строительство, 
архитектура, медицина, педагогика, государственное и междуна род
ное право, лингвистика, литература, переводческая деятельность, уп
равление и т.д.
Подводя итог, автор особо отмечает, что время, в которое пред ста
вителям армянского народа приходилось работать на благо Беларуси, 
было крайне сложным, однако, оглядываясь назад, автор с уверен
ностью утверждает, что армяне активно были внедрены в военнопо
литические, социальноэкономические и культурнообразовательные 
процессы на всей территории страны.

Белорусскоармянские взаимоотношения в исторической ретро
спективе  –  сюжет, который до сегодняшнего момента проработан иссле
дователями выборочно и крайне слабо. При этом необходимо учитывать 
тот факт, что предпосылки к установлению и развитию двусторонних 
связей, несмотря на значительную дистанцию между народами, были 
соз даны в период их совместного проживания в пределах Российской 

64 Статья подготовлена в рамках выполнения проекта БРФФИ Г19АРМ035 «Эт
но культурные процессы в ХХ – ХХI вв.: сравнительное исследование го родов 
Армении и Беларуси».
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им перии, а затем и Советского Союза. Именно эти государственные об
ра зования создали условия для развития и сотрудничества в границах 
единого пространства, расширения и углубления двусторонних отно
шений. Примеры имевшихся более ранних контактов носили эпизоди
ческий характер и до настоящего времени пока не получили должного 
освещения в историографии. Для белорусов и армян, как и для других 
народов, нахождение в едином пространстве снимало ограничения для 
миграционной активности населения, способствовало ознакомлению, 
сближению и обогащению культур. И это при том, что по последним 
данным история и культура армян на территории Беларуси измеряется 
несколькими столетиями и уходит своими корнями в Средневековье, а 
комплексное изучение вопросов, связанных с этапами формирования 
армянской диаспоры на белорусской территории, динамикой ее взаи
модействия с местным населением и анализ последствий этого про
цесса – явление в исторической науке сравнительно новое, имеющее зна  
чительный незадействованный потенциал для дальнейшей научноис
следовательской работы.

На сегодняшний день данная проблематика, как в Беларуси, так и 
в Армении, движется в направлении поиска и накопления фактического 
материала, фокусируя внимание на участии отдельных представителей 
армянского народа в военнополитических и социокультурных процес
сах на территории Беларуси. По сложившейся в советские годы тради ции 
исследователи обеих республик прорабатывали и продолжают рабо тать 
над изучением сюжетов совместно прожитого, короткого (по меткому 
выражению историка Э. Хобсбаума) ХХ века. Это и револю ционные 
события 1917 года, становление государственности на совет ской основе, 
Великая Отечественная война, двусторонние культурные связи65. Начи

65 А. Мнацаканян, Александр Мясников (Мясникян): Биогр. очерк. Ереван: Ай
пет рат, 1957; С. Хачатрян, Александр Мясникян в Белоруссии, 1917 – 1919 гг. 
Ереван, Айпетрат, 1957; Комкор Хаханьян: [Докум. повесть / Предисл. И. Х. 
Баг  рамяна]. Ереван: Айастан, 1970; Ю. Ясько, Крепость принимает бой: По
весть [о комсорге 84го стрелкового полка С.М. Матевосяне], Орджоникидзе, 
Ир, 1971; Е. Халеян, Участие сынов армянского народа в боях за Белоруссию 
(1941 – 1944 гг.), Акад. наук Арм. ССР, Инт истории, Ереван, Издво АН Арм. 
ССР, 1975; М. Шатирян, Генерал, рожденный революцией: Повесть об Алек
сандре Мясникове (Мясникяне), Москва, Издво полит. лит., 1977; П. Сели
ванов, Ф. Мясников: страницы биографии, Инт истории партии при ЦК КП 
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ная с 1930х гг. готовились к публикации и публиковались статьи, выс туп
ления и воспоминания армян – участников борьбы за Советскую власть в 
Беларуси66, а в послевоенное время – участников пар тизанского движе
ния67. В 1955 г. в Академии наук Армянской ССР была защищена канди
датская диссертация на тему «Революционная деятельность Александра 
Мясникяна на Западном фронте и в Беларуси в 1917 – 1919 годах»68. В 
1970 – 1980х гг. произошли определенные сдвиги в истории изучения 
двусторонних культурных связей. В журнале «Неман» была опубликована 
статья Т. Лиакумовича, посвященная друж бе армянского писателя Наири 
Зарьяна и Янки Купалы69. В 1979 г. был издан библиографический ука
затель литературы об армянобело русских литературных связях с 1935 
по 1978 гг.70 В пятом томе краткой энциклопедии «Белорусская ССР» 
(1982) были помещены статьи об из вестных армянах и их вкладе в историю 
и культуру Беларуси (Р.И. Аванесов, И. Я. Алибегов, С. Х. Арзуманян, 
А. Б. Григорьянц, И. Н. Ахвер дов и др.).

Белоруссии, Минск, Беларусь, 1986; М. Шумейка, Камандзір Жалезнай ды
візіі: Да 100годдзя з дня нараджэння Г. Дз. Гая, Помнікі гісторыі і культуры 
Бе ла русі, № 1, 1987, сс. 40 – 43; Н. Кузнецов, А. Ф. Мясников. Жизнь и дея тель
ность, 1886 – 1925 гг. Мінск: Навука і тэхніка, 1989.

66 И. Алибегов, Об организации Советов в Белоруссии (1917 – 1918 гг.), Националь
ный архив Республики Беларусь (далее НАРБ),Ф. 60. Оп. 4. Д. 114. 98 л.; Г. Гай, 
Да дваццацігоддзя імперыялістычнай вайны. Мінск, 1934; Гая Гай, Один из 
немногих (военноисторическая повесть, посвященная комсомолу) 1935 г., 
НАРБ. Ф. 60. Оп. 2. Д. 180. 56 л.; Гая Гай, Освобождение Белоруссии в 1920 
го ду (военноисторический очерк к 15летию освобождения Белоруссии от 
белополяков) 1935 г., НАРБ. Ф. 60. Оп. 2. Д. 181. 75 л.; В боях за Советскую 
Белоруссию [Воспоминания Г.Д. Гая], Публ. М.Ф. Шумейко, Неман, № 3, 1987, 
сс. 134 – 150; А. Мясников, Избранные произведения: [Пер. с арм.], Арм. фи
лиал Инта марксизмаленинизма при ЦК КПСС, Инт истории партии при ЦК 
КП Армении, Ереван: Айастан, 1965; А. Мясников, Избранные произведения, 
Москва: Политиздат, 1985.

67 С. Арзуманян, Земля пылала, Минск: Беларусь, 1974; И. Друян, Клятву сдер
жали, Лит. обраб. А.А. Костюченко, Мінск: Беларусь, 1975.

68 С. Хачатрян, Революционная деятельность Александра Мясникяна на Запад
ном фронте и в Белоруссии в 1917 – 1919 гг.: автореф. дис. на соискание степени 
канд. ист. наук, Акад. наук Армянской ССР, Институт истории. Ереван, 1955.

69 Т. Лиокумович, Зарьян – друг Купалы, Неман, № 4, 1972, сс. 183 – 185.
70 Армянобелорусские литературные связи: 1935 – 1978: Библиогр. указ., Гос. 

бка Армян. ССР им. А. Ф. Мясникяна, Сост.: Э. Бабаян, Л. Епремян, Ред. М. 
Ба баян, Ереван, 1979.



120 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

На современном этапе тематика белорусскоармянского сотруд
ничества расширилась как хронологически, так и тематически, при 
этом преемственность с предыдущим этапом изучения ряда вопросов 
сохранилась71. Не вдаваясь в более детальный историографический об
зор по заявленной теме, а также опираясь на значительный пласт выяв
ленных архивных документов и опубликованных источников, можно 
вы делить несколько этапов в истории армянской диаспоры и белорусско
армянских отношений в советский период.

Армяне в межвоенный период (1917 – 1941 гг.). Трагические со
бы тия первого десятилетия XX в. – Первая мировая война и разви вав
шая ся на ее фоне глубинная социальнополитическая трансформация в 
об ще стве  – значительно активизировали процессы взаимодействия меж

71 А. Ермолович, Армяне в Беларуси, Несси, № 5, 1995, с. 8 – 9; Судьба человека 
на войне (Документы военврача Л. А. Атанасяна), Публ. и комент. М. Ф. Шу
мейко, Беларускі археагарфічны штогоднік, Вып. 5, Рэдкал. У. І. Адамушка і 
інш, Мінск, 2004, сс. 277 – 286; М. Шумейко, Судьба человека на войне. До
кументы бывшего военнопленного, военврача Л. А. Атанасяна, Вестник архи 
виста, № 2, 2005, с. 152 – 164; Культурное сотрудничество между Республикой 
Беларусь и Республикой Армения, Весн. Мва замеж. спраў Рэсп. Беларусь, № 
3, 2005, сс. 55 – 57; Э. Иоффе, От Мясникова до Малофеева: кто руководил 
БССР, Минск, Беларусь, 2008; К. Арутюнян, Сыновья армянского народа в 
рядах партизан и подпольщиков Беларуси в 1941 – 1944 гг., Партизанское дви
жение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 
годах: материалы Междунар. науч.практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.), 
[редкол.: М. В. Мясникович (председ.) и др.], Минск, 2009, сс. 103 – 108; К. 
Арутюнян, Армянегерои Советского Союза в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.), 
К. Аратюнян, А. Литвин,[предисл. А. Литвина], НАН Респуб лики Армения, 
Инт истории, НАН Беларуси, Инт истории. Минск: Альтиора – Живые крас
ки, 2010; А. Гарахавік, І. Чэбан, Армяне, Культура Беларусі: энцыклапедыя: у 
6ці т. Мінск: Беларус. энцыкл. імя П. Броўкі, Т. 1., 2010, сс. 210 – 211; Мак сим
чик А. Н. Уроженцы Кавказа – руководители партизанского движения на тер
ри тории Беларуси (1941 – 1944), Народы Кавказа и юга России в годы Ве ликой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов: Матер. Регион. науч. конф. Махачкала, 
2010, сс. 38 – 43; Э. Ioфе, Аляксандр Мяснікоў і яго роля ў гісторыі Беларусі, 
Беларускі гістарычны часопіс, № 2, 2017, сс. 25 – 34; С. Третьяк, Александр 
Федорович Мясников: деятельность на благо трех республик, Меж дународная 
научнопрактическая конференция «Армянобелорусские ис торикокультур
ные отношения. Традиции и современность», Минск, 21 – 22 мая 2015 г., Сост. 
и отв. ред. Е. Гуринов, Москва, 2019, сс. 227 – 232; Хечоян А. [и др.], Войны
армяне в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.), под общ. ред. А.М. Литвина, А.В. 
Хечояна. Минск, Белорусская наука, 2019.
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ду бе лорусским и армянским народами. Так, по неподтвержденным 
дан ным в 1918 – 1919 гг. в Минске работал уполномоченный Националь
ного комиссариата РСФСР по армянским делам. Это могло быть связано 
с тем, что в то время в Беларуси находилась определенное количество 
ар мян беженцев и, по некоторым сведениям, даже работали армянские 
школы72. Судя по сохранившимся документам армяне, оказавшиеся по 
разным причинам на территории Беларуси, занимали здесь довольно 
ак тивную политическую позицию. В качестве примера можно упомя
нуть Нерсеса Семеновича Асланова, который, находясь на должности 
товарища председателя Витебского губернского Совета крестьянских 
депутатов, в 1917 г. был зарегистрирован в кандидатский список от пар
тии социалистовреволюционеров для дальнейшего прохождения во 
Всероссийское Учредительное собрание73. От Витебска в кандидатский 
список от РСДРП(б) был включен Саркисьянц Саркис Мнацаканович 
(1886 – 1938)74, который входил в состав президиума Военнореволю
цион ного комитета в Витебске.

В годы Первой мировой войны территория Беларуси, вошедшая 
в общевойсковое оперативностратегическое объединение вооруженных 
сил Российской империи под названием Западный фронт, стала для 
мно гих армян своеобразным трамплином в их служебной и профес сио
нальной карьере75. Именно с прохождением здесь военной службы свя
заны страницы биографий А. Ф. Мясникова (Мясникяна), И. Я. Алибегова 

72 А. Гарахавік, І. Чэбан, Армяне, Культура Беларусі: энцыклапедыя: у 6ці т. 
Мінск: Беларус, Энцыкл. імя П. Броўкі, Т. 1, 2010, с. 210.

73 А. Воробьев, Выборы в Учредительное собрание в Дриссенском уезде Витеб
ской губернии, Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
І.П. Шамякіна, № 2, 2007, с. 64.

 Г. Гречкин, Борьба за установление советской власти в Витебской губернии, 
Витебский областной краеведческий музей, Витебск, 1958, с. 50.

74 А. Воробьев, Выборы в Учредительное собрание в Дриссенском уезде Витеб
ской губернии, Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя 
І. П. Шамякіна, № 2, 2007, с. 64.

75 К. Пахлеванян, Воиныармяне в боевых действиях на белорусских землях во 
время Первой мировой войны, Международная научнопрактическая конфе
ренция «Армянобелорусские историкокультурные отношения. Традиции и 
современность», Минск, 21 – 22 мая 2015 г., Сост. и отв. ред. Е. Гуринов. Москва, 
2019, с. 133 – 139.
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(Алибегянца), Г. Д. Хаханьяна, Г. Д. Бжишкянца (Гая Гай), М. К. Тер-Ару-
тюнянца, С. М. Саркисянца. Не вдаваясь в детали их жизненного пути, 
о котором написано в научной и публицистической литературе, отметим 
то, что для многих из них 1917 год в Беларуси стал переломным в жизни. 
Так, в ноябре 1917 г. Михаил Карпович Тер-Арютюнянц (1894 – 1961) был 
направлен на Западный фронт для организации сил против ставки быв
шего верховного главнокомандующего генерала Н.Н. Духонина в Моги
леве76. По разработанному плану взятия ставки с севера из Петрограда 
через Оршу выступил отряд под командованием Н.В. Крыленко, а с юга 
через Жлобин отряд Западного фронта. Для его организации и коман до
вания был назначен Михаил Карпович. В подготовленной в 1941 г. харак
теристике известного советского партийного и государственного деяте
ля Н. И. Подвойского на М. К. ТерАрутюнянца отмечалось, что он «лич
но руководил боем под Жлобиным против шести ударных батальонов и 
Текинского кавалерийского полка «Дикой дивизии» под командованием 
бывшего генерала Корнилова»77. 20 ноября отряды Крыленко и Тер
Ару тюнянца взяли Могилев и ставку. Через три дня его назначили на
чаль ником штаба созданного Революционного полевого штаба по борьбе 
с контрреволюцией при ставке в Могилеве78. На этой должности он ру
ководил боевыми операциями по ликвидации антибольшевистского 
выступления 1го Польского корпуса легионеров под командованием 
генерала Юзефа ДовборМусницкого, которое началось в январе 1918 г. 
Центром мятежа являлись Рогачев, Жлобин и Бобруйск. В конце ян
варя – начале февраля 1918 г. красногвардейцы и революционные сол да
ты нанесли ряд поражений войскам ДовборМусницкого: под Бобруй
ском, в рне Витебска разоружили 1200 легионеров, а в ночь на 31 января 
заняли Рогачев. От полного разгрома мятежников спасло лишь наступ

76 Михаил Карпович ТерАрутюнянц [Некролог], Правда, 1961. 28 августа; Е. 
Сул танова, ТерАрутюнянц Михаил Карпович, Герои Октября, Инт истории 
партии Ланигр, Обкома КПСС, филиал Инта марксизмаленинизма при ЦК 
КПСС, Ленинград, Т. 2, 1967, сс. 474 – 475.

77 Государственный архив Российской Федерации (далее ГА РФ), Ф. А539. Оп. 5. 
Д. 326. Л. 50.

78 Л. Брутян, Революцией возрожденный, Ереван: Советакан грох, 1979, сс. 
40 – 41.



123ԲԱԺԻՆ II. ՍՈՑԻԱԼ - ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

ление германских войск, начавшееся 18 февраля. М.К. ТерАрутюнянц в 
это время командовал войсками на участке фронта НевельВитебскОр
шаЖлобинГомель против наступавших германских войск, занимался 
формированием революционных отрядов в Могилевской губернии79.

Очень быстро по карьерной лестнице пошел вверх и Александр 
Федорович Мясников (1886 – 1925), который в июне 1917 г. возглавил Мин
скую организацию РСДРП(б), а уже в сентябре – областной СевероЗа
пад ный комитет партии большевиков. В октябре того же года он во шел в 
состав Военнореволюционного комитета Западного фронта, а в ноя
бре – стал его командующим. Являясь доверенным лицом наркома по де
лам национальностей РСФСР И.В. Сталина в процессе подготовки соз
дания Советской Социалистической Республики Беларусь (ССРБ), А. Ф.  
Мясников 1 января 1919 г. поставил свою подпись под манифестом Вре
мен ного революционного рабочекрестьянского правительства Бе ла ру
си, принимал участие в разработке первой конституции молодой респуб
лики, был одним из организаторов ЛитовскоБелорусской ССР (Лит бел).

Помимо политической деятельности, А. Ф. Мясников принимал 
активное участие в культурнообразовательных процессах молодой 
рес публики. В своих газетных статьях он уделял внимание вопросам 
сохранения в Беларуси художественных, архитектурных, библиотечных 
ценностей80. Так, в отчете Облисполкомзапа председателю Совнаркома 
В. И. Ленину в апреле 1918 г. отмечалось, что «в целях охраны предметов 
старины и искусства, в огромном большинстве принадлежавших поль
скому народу, был издан особый декрет, гарантировавший их неприкос
новенность»81. В печати А. Ф. Мясников критиковал также существо вав

79 Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии, [Инт 
истории партии ЦК КПБ – филиал Инта марксизмаленинизма при ЦК КПСС, 
Инт истории Акад. наук БССР, Архивное упр. БССР, Т. 2: Победа Социа
листической революции и упрочение Советской власти в Белоруссии (октябрь 
1917 г. – март 1918 г.), Минск, Госиздат БССР, Ред. политич. литры, 1957, с. 897.

80 Большевик. О наших ценностях, Звезда, 1918, 25 октября, сс. 1 – 2.
81 Великая Октябрьская Социалистическая революция в Белоруссии: Докумен

ты и материалы: в 2 т., Инт истории партии ЦК КПБфил. Инта марксизма
ленининзма при ЦК КПСС, Инт истории АН БССР, Архив. упр. БССР. Минск: 
Гос. издво, Т. 21, 957, Победа Социалистической революции и упрочение со
ветской власти в Белоруссии, с. 935.
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шее положение дел в области просвещения и культуры. «Нам нужны 
театры (не такие, как городской, где в наше время даже осмеливаются 
ставить сальности и мерзопакостные комедии  фарсы), хорошие чи
таль ни и библиотеки, клубы и собрания…» – писал он в газете «Звезда»82. 
К слову, в конце декабря 1918 г. был создан «Белорусский советский 
театр», куда вошли молодые актерылюбители Г. Ю. Григонис, Л. И. 
Ржецкая, И. Ф. Жданович, С. М. Станюта, А. К. Ильинский и многие дру
гие. Театр имел драматическую, музыкальную и литературноиздатель
скую секции83. В 1918 – 1920 гг. в Минске, Витебске, Гомеле были открыты 
народные консерватории и музыкальные школы84.

Однако главной его заслугой в деле становления культуры и 
образования в Беларуси следует признать участие в организации Бе ло
русского государственного университета в Минске. Именно за подписью 
А. Ф. Мясникова 25 февраля 1919 г. вышел Декрет ЦИК рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов ССРБ, который постановил «Открыть в 
гор. Минске Государственный Университет…»85. На состоявшемся 22 
мар та 1919 г. в Москве совещании по организации государственного уни
верситета в Беларуси с руководящими работниками Наркомпроса 
РСФСР председатель ЦИК ССРБ А. Ф. Мясников в своем выступлении 
отметил: «Государственный университет в Минске уже является фак
том. В Минске работает комиссия из 7 лиц при губ. отделе народного 
образования. Университет необходим Белоруссии по целому ряду соо
бражений: экономического, технического и культурнобытового харак
тера местной жизни. Университет должен быть в Минске, ибо это вто
рой крупный культурный город в ЛитовскоБелорусск. Республике. В 
других городах Белоруссии имеются: в Витебске – Пролетарский уни
вер ситет и Народная консерватория, в Смоленске Университет. В Виль
но открывается университет национального типа. Комиссия в Минске 

82 Большевик. По поводу статьи «Обывательщина», Звезда, 8 февраля. 1919, с. 2.
83 П. Силиванчик, Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по осу

ществлению культурной революции в республике (1919 – 1937 гг.), Минск: Изд
во Белгосуниверситета, 1961, с. 181.

84 С. Ешин, Развитие культуры в БССР за годы Советской власти, Минск, Вы
шэйшая школа, 1970, с. 44.

85 Звезда. 1919, 1 марта, с. 4.
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признала необходимым организовать Университет государственный, 
состоящий из 4 факультетов при двух основных: естественноматема
ти ческом и общественных наук. ЦИК Белорусской Республики в засе
дании от 24 февраля ассигновано 1 000.000 р. из средств Государственного 
казначейства. Открытие университета предназначается приурочить к 
первомайскому празднику. Помещение для университета в Минске 
най дется. Центр должен придти на помощь силами и средствами»86. 
Помимо А. Ф. Мясникова на этом заседании присутствовало еще двое 
армян, также сыгравших свою роль в организации универси тета –  
заведующий отделом высших учебных заведений Наркомпроса РСФСР 
Вартан Тигранович Тер-Оганезов (1890 – 1962) и заведующий отделом 
просвещения национальных меньшинств Наркомпроса РСФСР Павел 
(Погос) Никитович (Мкртычевич) Макинциан (Макинцян) (1888 – 1938). 
Именно В. Т. ТерОганезову было поручено возглавить комиссию по со
действию открытия БГУ. В отличие от высказанного мнения А. Ф. Мяс
ни кова о создании одной местной (минской) комиссии по организации 
университета, получившей поддержку со стороны членов комиссии 
В. П. Волгина и П. Н. Макинциана, Вартан Тигранович настаивал на том, 
что для открытия университета «необходимы силы, которых на месте 
очень мало» и предлагал организовать ее в центре – Москве87. Итогом 
совещания стало постановление, в котором, помимо Минской комиссии 
(председатель – академик Е. Ф. Карский) предлагалось признать необхо
димым и целесообразным существование комиссии в Москве под руко
водством профессора В. П. Волгина88. Работу комиссии Вартан Тигра но
вич курировал на протяжении 1919 – 1920 гг. При его участии в апреле 
1919 г. в нее были привлечены профессора К. А. Тимирязев и Д. Н. Пря
ниш ников, а затем и профессор Аветис Айрапетович Калантар (1859 –  
1937), который на тот момент возглавлял кафедру молочного хозяйства 
в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева89.

86 НАРБ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 131. Л. 3.
87 НАРБ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 131. Л. 3 об.
88 Там же, Л. 6.
89 Белорусский государственный университет, Школа и культура советской 

Белоруссии, № 1 – 2, 1921, с. 112.
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Нужно подчеркнуть, что деятельность комиссии по организации 
университета в Минске осложнялась крайне нестабильной обстановкой 
в Беларуси. Так, с августа 1919 по июль 1920 г., когда город был занят 
польскими войсками, комиссия полноценно не функционировала. Толь
ко в августе месяце комиссия, в состав которой по предложению В. Т. 
ТерОгенезова дополнительно были включены профессора В. И. Пичета 
и Л. С. Минор, возобновила свою работу90. К ней был также привлечен 
заместитель наркома просвещения РСФСР М. Н. Покровский. 28 августа 
1920 г. под председательством В. Т. ТерОганезова состоялась очередное 
заседание комиссии содействия организации БГУ, на котором обсуж
дались вопросы, связанные с подбором профессорскопреподаватель
ского состава, материальнотехническим оснащением для открытия 
пла нируемых факультетов91.

Члены комиссии занималась разработкой учебных планов, со
ставлением смет, подбором научнопедагогических кадров, обсуждали 
структуру будущего университета. Согласно проектам создания БГУ 
1920 – 1921 гг. планировалось вместе с рабочим, естественным и фило
логолингвистическим факультетами создать и агрономический (сель
ско хозяйственный) факультет92. 28 декабря 1920 г. А. А. Калантар высту
пил с докладом по агрономическому факультету на объединенном за се
дании Университетской комиссии при Наркомпросе ССРБ и делегации 
профессоров. Он рекомендовал перенести специальные курсы, читае
мые на факультете, на практическую основу. Для этой цели профессор 
предлагал передать в распоряжение университета имения «Лошица», 
Минскую болотную опытную станцию, организовать хозяйство в сов
хозе «Прилуки», находившемуся недалеко от Минска, где пристроить 
молочню с маслодельней и сыроварней93. На заседании комиссии по 
организации БГУ от 22 марта 1921 г. А.А. Калантару было поручено пе
ре работать все учебные планы агрономического факультета, «введя с 3 

90 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1. Л. 18 – 21.
91 А. Кожушков, О. Яновский, Белорусский государственный университет: Хро

ника событий (1919 – 1989), Под ред. Ф.Н. Капуцкого, Минск, Университетское, 
1990, с. 11.

92 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.
93 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2. Л. 17–21.
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курса циклы специализации по лесоводному делу, луговоболотному с 
основами мелиорации, рыболовству и пчеловодству, т.к. этого требуют 
особенности Белоруссии»94. Данное поручение им было успешно вы
полнено, однако в дальнейшем комиссия по организации БГУ отказалась 
от идеи создания данного факультета.

Итогом совместной работы, в которой видную роль с обеих 
сторон сыграли представители армянского народа, стало открытие в 
1921 г. Белорусского государственного университета. Его создание имело 
огромное значение для подготовки кадров национальной интеллигенции 
и развития науки в республике. К слову, 12 января 1930 г. БГУ посетил и 
выступил с докладом об освобождении Беларуси в 1920 г. герой граж
данской войны, бывший командир 3го конного корпуса Гайк Дмит-
риевич Гай (1887 – 1937)95. В 1935 г. на основа нии этого доклада он подго
товил военноисторический очерк «Освобождение советской Белоруссии 
в 1920 году»96. Опубликовать его он не успел, т.к. 3 июля 1935 г. во время 
празднования 15й годовщины освобождения Минска от польских войск 
Гай, присутствовавший на мероприятии как почетный гражданин го ро
да, был арестован. Его обвинили в измене родине, создании антисо вет
ской «Группы Гая», покушении на Сталина. Суда над ним не было, ему 
дали большой срок и этапировали в ярославскую тюрьму «Коровники». 
Во время переезда несломленный комдив сумел сбежать, однако через 
несколько дней был найден и доставлен в тюрьму. 12 де кабря 1937 г. на 
подмосковном полигоне «Коммунарка» его расстреляли.

Помимо организационных вопросов, архивные документы пока
зывают, что с начала деятельности БГУ армянская интеллигенция пред
принимала неоднократные шаги по трудоустройству в университет. 
Так, в 1921 г. профессор лингвист Смоленского университета Иосиф Кар-
по вич (Карапетович) Кусикьян (1895 – 1964) подавал заявление с целью 

94 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 2. Л. 102 об.
95 А. Кожушков, О. Яновский, Белорусский государственный университет: Хро

ника событий (1919 – 1989), Под ред. Ф.Н. Капуцкого, Минск: Универ ситетское, 
1990, с. 43. 

96 Гая Гай, Освобождение советской Белоруссии в 1920 году (военноисто
рический очерк к 15летию освобождения Белоруссии от белополяков), НАРБ. 
Ф. 60п. Оп. 2. Д. 181.
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трудоустройства на факультет общественных наук97. В 1922 г. профессор 
истории и теории государства и права Донского университета Степан 
Федорович Кечекьян (1890 – 1967) также обращался в Правление БГУ с 
предложением рассмотреть его кандидатуру на должность заведующего 
кафедрой общей теории права с чтением лекций по социологии и исто
рии политических доктрин98. Согласно протоколу № 18 заседания 
Правления БГУ от 2 мая 1923 г., по выступлению декана педагогического 
факультета Н. М. Никольского планировалось пригла сить в качестве 
кандидата на замещение должности профессора по курсу сравнительного 
языкознания Леона Зармайровича Мсерианца (1867 – 1933)99. Но по раз
ным причинам преподавателями университета они так и не стали. В 
ка честве исключения можно упомянуть только доцента педагогического 
факультета БГУ Арама Сергеевича Арутюнян ца (1897 – 1936), который 
в начале 1930х гг. преподавал философию на кафедре диалектического 
материализма100, а затем работал в Институте философии Академии 
наук БССР101.

В 1937 г. Народный комиссариат сельского хозяйства СССР на
правил на работу в Витебский ветеринарный институт в качестве пре
по давателя диамата и политэкономии Сурена Тумасовича Аздуни (1910 –  
1993)102. С этого же года и вплоть до 1941 г. он параллельно работал в 
Ви тебском педагогическом институте. Решением ВАК СССР от 5 сен
тября 1939 г. С. Т. Аздуни был утвержден в ученом звании доцента по 
ка федре марксизмаленинизма Витебского ветеринарного института, а 
25 октября того же года Совет Московского государственного универ си
тета присудил ему ученую степень кандидата философских наук за 
дис сертацию «Философские взгляды Н.Г. Чернышевского». В 1940 г. в 
трудах Витебского педагогического института он опубликовал статью 

97 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 4. Л. 29; НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 9. Л. 13 об.
98 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1119. Л. 19.
99 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 75. Л. 42 об.
100 НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 375. Л. 208; НАРБ. Ф. 205. Оп. 1. Д. 428. Л. 145.
101 Центральный научный архив Национальной академии наук Беларуси (Далее 

ЦНА НАНБ) Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 103; Производственный план Белорусской 
академии наук на 1933 г. Минск, 1933.

102 ГАРФ. Ф. Р9506. Оп. 23. Д. 8054.
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по теме диссертации103. С 1941 по 1948 г. Сурен Тумасович работал за ве
дующим кафедрой марксизмаленинизма Куйбышевского педагогиче
ского института, преподавал в Авиаинституте. В 1943 – 1944 гг. являлся 
заведующим кафедрой марксизмаленинизма эвакуированного в Яро
славль Белорусского государственного медицинского института104. Дру
гих сведений об армянах в высших учебных заведениях БССР в меж
военный период пока не обнаружено.

Возвращаясь к вопросу об участии армян в военнополитических 
событиях в БССР, следует также упомянуть и об известной деятельнице 
революционного движения Нине (Нунэ) Фердинандовне Агаджановой 
(1889 – 1974). Согласно архивным документам она со 2 августа 1920 г. 
являлась секретарем Военного революционного комитета ССРБ105. В 
этой должности она работала под фамилией Дубровская106. Вместе с 
членами Военревкома В. Г. Кнориным, И. А. Адамовичем, В. М. Игна тов
ским, А. И. Вайштейном Н. Ф. Агаджанова до конца сентября 1920 г. при
нимала активное участие в решении общегосударственных вопросов107. 
С началом наступления поляков на Минск в октябре 1920 г. ее назначили 
ответственной за организацию и проведение работ по эвакуации из 
Минска в Рославль и реэвакуации в Минск государственных дел и спе
циального имущества. Успешно выполнив данное задание, в феврале 
1921 г., по вызову ЦК ВКП(б), она выехала в Москву для работы в На род
ном комиссариате иностранных дел108.

Менее известной политической фигурой в межвоенной БССР яв
ляется личность заместителя Председателя СНК БССР, члена бюро ЦК 

103 С. Аздуни, Философские взгляды Герцена, Труды Витебского педагогического 
института, Вып. 3, 1940, сс. 8 – 37.

104 Н. Змачинская, М. Мальковец, А. Пересада, Заведующие кафедрами и профес
сора Минского медицинского института (1921 – 1996): биографический спра
воч ник, Минск: МГМИ, 1999, с. 288.

105 НАРБ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 71. Л. 42; ГА РФ. Ф. Р1815. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
106 И. Лейберов, Подвиг Нунэ: Докум. повесть о Н. Ф. Агаджановой. Ленинград, 

Лениздат, 1985, с. 322.
107 НАРБ. Ф. 8. Оп. 1. Д. 10. Л. 227 об., 237 об., 240 об., 242 об. и т.д.; НАРБ. Ф. 8. 

Оп. 1. Д. 71. Л. 26.
108 Центральный государственный архив историкополитических документов 

СанктПетербурга (Далее ЦГАИПД СПб.), Ф. Р400. Оп. 12. Д. 606. Л. 11 – 12.
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КП(б)Б Ашота Михайловича Саакяна (1894 – 1937), который находился 
на этой должности с 1933 по 1936 гг.109 Из архивных документов видно, 
что он отвечал за работу ряда народных комиссариатов республики 
(зем леделия, совхозов, охраны здоровья, социального обеспечения, юс
ти ции, лесной промышленности, водного и железнодорожного тран
спор та, иностранной торговли), главного управления милиции, главного 
управления дорожного транспорта, Белоруской канторы Соцзембанка 
и комитетов республики (заготовок, топлива, переселений, госкино, 
телеграфное агентство, руководство дел СНК)110. 16 августа 1937 г. А. М. 
Саакян был арестован, ему вменялось в качестве обвинения участие в 
антисоветской троцкистской террористической организации и шпионаж 
в пользу Англии (статьи УК БССР 63 п.1а, 64, 70, 76). 24 ноября 1937 он 
был расстрелян. 15 декабря 1956 г. Верховный суд СССР реабилитировал 
А. М. Саакяна.

Заметным было также участие армян в становлении белоруской 
советской культуры. Так, в 1918 г. из рабочей молодежи при Дворце 
куль туры железнодорожников им. В. И. Ленина была организована 
труп па «Синяя блуза», руководителем которой одно время был С. Агра-
нянц111. К сожалению, более подробных сведений о нем обнаружить по
ка не удалось.

В историю белорусского театра также вписано имя Сурена Ильи-
ча Хачатурова, о биографии которого хотелось бы рассказать более 
подробно, поскольку в недавно вышедшей двухтомной энциклопедии 
«Театральная Беларусь» (Минск, 2003) о нем не сказано ни строчки.

Сурен Ильич родился 30 марта 1889 г. в Тифлисе в семье вла
дель ца переплетной мастерской Егия (Ильи) Воскановича и Кумаш Сер
геевны ТерХачатурянов. До переезда в Грузию родители Сурена были 
бедными крестьянами  –  выходцами селения Аза Нахичеванского уезда, 

109 История государства и права Белорусской ССР, Акад. наук БССР, Инт фи ло
софии и права. Минск: Наука и техника, 1970, Т. 1., сс. 460, 602.

110 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 7149. Л. 109.
111 Гісторыя беларускага тэатра: у 3х т., АН Беларускай ССР, Інстытут мас тац

твазнаўства, этнаграфіі і фальклору, У. Няфёд, Ю. Пашкін, С. Пятровіч і інш.; 
Рэдкал.: У.І. Няфёд (гал. рэд.) і інш. Мінск, Навука і тэхніка, 1983 – 1987, Т. 2., 
1985, С. 125; Гомель: энциклопедический справочник. Минск, БелСЭ, 1991, с. 
450.
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расположенного у самой границы с Ираном112. В возрасте 8ми лет маль
чика определили в русскоязычную гимназию. Обучаясь в ней, Сурен 
ста рался также посещать занятия по изучению русской и западноев ро
пейской литературы в Народном университете, организованном Тиф
лис ской городской думой. Лекции, погружавшие его в бескрайний мир 
литературы, произвели на него неизгладимое впечатление, которые вы
лилось в жгучее желание поступить на историкофилологический фа
куль тет Московского университета. Однако изза незнания греческого 
языка, Сурен в 1908 г. поступил на юридический факультет, на котором 
проучился два года. После успешной сдачи при Московском учебном 
округе курса греческого языка он перевелся на славянорусское отде ле
ние историкофилологического факультета113. Во время учебы Сурен ув
лекся театром и в 1910 г. поступил в Московский художественный театр 
(МХТ). В нем он жадно хватался за любую работу – суфлировал, уча
ствовал в театральных сценах, помогал на репетициях. Первые годы его 
театральной школы жизни прошли под руководством таких титанов 
как: К. С. Станиславский, В. И. НемировичДанченко, Л. А. Сулержицкий, 
В. И. Качалов.

В 1913 г. С. И. Хачатуров совместно с другими жаждущими ак
тив ной и самостоятельной творческой работы молодыми театралами 
(Б. М. Афонин, Е. Б. Вахтангов, В. С. Смышляев, Р. В. Болеславский) орга
ни зовали при МХТ Студию, где Сурен стал помощником режиссера. 
Впервые в этой должности он заявил о себе во время постановки пьесы 
«Гибель “Надежды”», написанной голландским драматургом Г. Гейер
мансом.

По окончанию в 1916 г. университета, подающего надежды ре
жис сера призвали в действующую армию. Службу он проходил лет
чикомнаблюдателем в Московском авиационном парке. После октября 
1917 г. Сурен демобилизовался и вошел в состав культурнопросвети
тель ской комиссии Московского Совета. В начале 1918 г. Культкомиссия 
Совета командировала его на кавказский фронт с задачами инфор ма

112 М. Иванова, Сурен Ильич Хачатурян, МХАТ Второй: Опыт восстановления 
био  графии, Под ред. И. Н. Соловьевой, А. М. Смелянского (гл. ред.), О. В. Его
шиной. Москва, Издво «Московский Художественный театр», 2010, с. 525.

113 НАРБ. Ф. 42. Оп. 3. Д. 2463. Л. 2.
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цион ного порядка о событиях, происходящих в России. В течение 6 ме
сяцев он колесил между Трапезундом, Эрзерумом и Сарыкамышем114.

В 1920 г. как лояльного Советской власти представителя творче
ской интеллигенции, С. И. Хачатурова пригласили в Театральный отдел 
Наркомпроса РСФСР для организации подотдела национальных мень
шинств. Возглавив это структурное подразделение, в Москве им в те
чение только двух лет были основаны Армянская, Грузинская, Еврей
ская, Украинская драматические студии, а в республиках – Татарская и 
Узбекская115. В 1921 г. по инициативе С. Хачатурова в Москве была 
организована Белорусская студия, в работе которой ведущую роль сыг
рали сотрудники Художественного театра. Однако кабинетная работа 
чиновника его не привлекала и в 1922 г. он всецело отдался дальнейшей 
организации Армянской театральной студии. Евгений Вахтангов, кото
рого Сурен привел для работы в Студию, посвятил ей шуточную ко
лыбельную, где упомянул и Хачатурова:

«Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю,
Тихо смотрит Станиславский
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Полно, не грусти,
«В круг войди», закрывши глазки,
«Мышцы отпусти».
По камням струится Терек,
Спит и лес и дол,
Злой Сурен ползет на берег,
Стрóчит протокол»116.

В высочайшей степени дисциплинированный и собранный, Су
рен требовал самодисциплины и от своих сверстниковстудийцев. В 
1924 г. Армянская студия была переведена в Ереван и Хачатуров, не 
же лая порывать с родным ему художественным театром, принял реше
ние остаться в Москве. С 1923 г. по приглашению столичного театра для 

114 НАРБ. Ф. 42. Оп. 3. Д. 2463. Л. 2 об.
115 Там же, Л. 3.
116 С. Бирман, Судьбой дарованные встречи, Москва, Искусство, 1971, сс. 85 – 86.
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детей он начал работать там как член Дирекции и режиссер. По мотивам 
сказок им были поставлены «Пиноккио» и «Работник балда».

Когда в 1926 г. встал вопрос об организации 2го Белорусского 
государственного театра (БДТ2) в Витебске Нарком просвещения БССР 
А. В. Балицкий, зная о заслугах Хачатурова в деле создания белорусской 
театральной студии в Москве, обратился к нему с предложением 
возглавить художественную часть в театре117. На основании переписки 
между управлением академическими театрами Москвы и белорусского 
Наркомпроса Сурен Ильич был командирован в Витебск для организации 
театра. Согласно постановлению Наркомпроса БССР от 1 февраля 1927 г. 
С.И. Хачатурова назначили на сезон 1926/1927 года в качестве режиссера 
(художественного руководителя) театра118. К торжественному открытию 
театра, состоявшегося 21 ноября 1926 г., был приурочен показ спектакля 
«В прошлое время» И. Бена. По этому поводу Сурен Ильич обратился с 
письмом к актерам труппы. «Вы зачинатели и осуществители нового 
национального театра. Жизнь его в ваших собственных руках. Будьте 
же едины и неделимы, опирайтесь друг на друга, отбрасывайте в себе 
все мешающее вам, стройте мудро и спокойно театр…» – напутствовал 
он119. В конце своего письма он написал: «Да здравствует союз молодых 
энтузиастов, объединенных одним цементом нерушимым – Белорусский 
государственный художественный театр!»120. С пылким намерением 
соз дать здесь новый театр в духе художественных поисков 1920х гг. он 
окунулся с головой в работу, но практически сразу столкнулся с непо
ни манием Дирекции театра, а также зрителей, неготовых воспринимать 
экспериментальные поиски коллектива. Сурен Ильич ставил задачу 
создания театра на высоких этических принципах, со строгой творческой 
дисциплиной. Он старался брать пример с МХАТа121. Белорусское руко

117 Шлях ад студыi да тэатру (гутарка з кiраўнiком Беларускай дзяржаўнай сту
дыi, зараз iнспектарам па мастацкiх справах пры Галоўпалiтасьветы БССР 
тав. Ляжневiчам), Савецкая Беларусь, 1926, 21 лiстапада, с. 5.

118 НАРБ. Ф. 42. Оп. 3. Д. 2463. Л. 1.
119 Сурен Хачатурян: статьи, воспоминания, письма, документы, сост., вступ. ст. 

и коммент. Б. Арутюняна, Ереван, Изд. Акад. наук Арм. ССР, 1969, с. 181.
120 Там же, с. 183.
121 Гісторыя беларускага тэатра: у 3х т., АН Беларускай ССР, Інстытут мас 
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водство требовало от коллектива «приспосабливать свое содержание к 
культурным требованиям рабочих и крестьян»122, с чем в корне не был 
согласен художественный руководитель. В письме к К. С.  Станиславскому 
он писал: «здесь, в провинции, силы, неприемлющие нашу школу и 
наше понимание этического театра, оказались сильнее, чем я пред по
лагал»123. Белорусский искусствовед и театровед В. Мальцев отмечал, 
что «С. И. Хачатуров имел смутные представления о реальных социаль
ных и экономических условиях Беларуси, ее культурных традициях. 
Большинство труппы искренне разделяло его лозунги интеграции куль
тур на почве интернационализма “братства и родства в искусстве”, ведь 
с ними связывались заманчивые возможности построения театра непра
винциального масштаба. Для деятеля национального возраждения Н. Ф. 
Красинского, назначенного Наркомпросом БССР директором, это зву
чало вызовом “московита”, пришедшего в чужой монастырь с соб ствен
ным уставом»124. В личности художественного руководителя Н. Ф. Кра
син ский видел представителя русской культуры, которая угрожала 
заплонить все собой. Он видел опасность русификации национального 
театра125. Довольно быстро на фоне постоянных споров по вопросам 
организации театра между ними вспыхнул конфликт126.

О натянутых до предела отношениях между руководством и ху
дожественным руководителем очень подробно освещается в докладе Ди
рекции театра за период с 1 октября 1926 по 1 января 1927 г. «Вся ху
дожественная часть работы (добор репертуара, постановка пьес) возло

тацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, У. Няфёд, Ю. Пашкін, С. Пятровіч і 
інш.; Рэдкал.: У.І. Няфёд (гал. рэд.) і інш. Мінск: Навука і тэхніка, 1983 – 1987, 
Т. 2, 1985, с. 201.

122 Ул. Лiлiн, Урачыстае адчыненьне Беларускага 2га Дзяржаўнага тэатру ў Вi
цеб ску, Савецкая Беларусь, 1926, 24 лiстапада, с. 5.

123 Сурен Хачатурян: статьи, воспоминания, письма, документы, Сост., вступ. 
ст. и коммент. Б. Арутюняна, Ереван: Изд. Акад. наук Арм. ССР, 1969, с. 183.

124 В. Мальцев, От студии к театру: Второй Белорусский Государственный театр 
в 1920е годы (Из истории русскобелорусских театральных связей): Автореф. 
дис. на соискание степени канд. Искусствоведения, Минск, 1993, с. 15.

125 У. Мальцаў, Пераможцаў не было. Новае з гісторыі БДТ2, Мастацтва, № 7, 
1992, с. 41.

126 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 4722. Л. 24 – 25.
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жена на художественного руководителя т. Хачатурова, режиссера МХАТ, 
которого пригласил еще бывший директор т. Лежневич. Однако стоит 
отметить, что т. Хачатуров вначале не так представлял себе роль в театре, 
имея в первую очередь, тенденцию принимать безпосредственно участие 
в управлении всей жизни театра вместе с дирекцией, или даже в составе 
дирекции. Под этим, по мнению художественного руково ди теля т. Хача
турова, этой основы всей жизни театра, [его деятель ность – А.М.] должна 
была быть поставлена независимо от дирекции, которой оставалось 
только роль исполнителя принятых постановок, и то главным образом, 
со стороны их экономического осуществления»127. В докладе, подготов
ленным под пристальным вниманием и редак тор ской работой Н. Ф. Кра
син ского, также подчеркивалось: «По мнению ди рекции т. Хачатуров, 
желая безпосредственно строить театр, сделать его блестящим, заме ча
тельным театром с художественной стороны, обнаружил определенное 
недоразумение тех условий, в которых надо работать БДТ2. Первый же 
план выпуска постановок, составленный т. Хачатуровым, обнаружил, 
что он не считается ни с экономическими возможностями для БДТ2, ни 
с особыми условиями театра, как театра национального и одновременно 
революционного. План предусматривал выпуск всех пьес, которые счи
таются уже подготовленными, и еще но вых, пожалуй исключительно из 
европейского репертуара, всего до 15 пьес. Оформление всех этих пьес 
было рассчитано не более, чем обозначанные расходы. Понятно, что 
отказ со стороны дирекции при нять этот план, в первую очередь – из 
экономических мотивов, была при чиной начала недоразумений. Среди 
предложенный т. Хачатуравым пьес понятно совсем не было белорусских, 
поскольку эта отрасль ми ровой литературы совершенно неизвестна т. 
Хачатураву, да он не успел до сих пор ознакомиться хотя бы же с 
драматическими белорусским произведениями, несмотря на то, что уже 
полугодие работает в бело русском театре. Не сумел т. Хачатуров найти 
пьесы из жизни Ок тябрь ской революции»128.

Сурен Ильич, ознакомившись с текстом доклада Дирекции, под
готовил свой – доклад художественого руководителя театра за первый 

127 НАРБ. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1067. Л. 27.
128 НАРБ. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1067. Л. 27 – 28 об.
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сезон его жизни129. В нем он подробно остановлися на краткой истории 
Белорусской театральной студии в Москве под руководством актера и 
режиссера В. С. Смышляева, переезде Студии в Витебск, условиях, на 
ко торых С. И. Хачатуров дал согласие на переезд в организаующийся 
БДТ2, спорах с дирекцией в подборе репертуара и т.д. Глазами Сурена 
Ильича деятельность директора театра выглядела следующим образом: 
«Директор есть организующее начало в театре. Так, по крайней мере, 
он говорит в своем докладе. Что сделано директором для того, чтоб та 
маленькая художественная работа велась нормально и бесперебойно? 
Что сделано организатором театра к тому, чтоб репетиции шли нор
маль но, чтоб актерам и артистам оркестра самим не приходилось тас
кать стульев, чтобы репетиционные комнаты были готовы к началу ра
бот, чтобы печи топились вовремя, чтоб в коридоре была тишина во 
время работ, чтоб уважался и ценился творческий нерв актер и ре жис
сера, чтоб на сцену не вваливались все, кому не лень, в калошах и паль
то, чтоб в ложи не тискалась случайная публика с улицы во время репе
ти ции, чтоб был бы бак с кипяченой водой – взываем об этом целый год, 
чтоб было куплено и взято напрокат пианино для репетиций и студий
ных занятий, чтоб театр имел бы вид не грязного сарая, а учреждения 
кующего культуру?»130. Итогом конфликта стало то, что в разгар теа т
рального сезона С. И. Хачатуров выехал в Москву, где в апреле 1927 г. 
был назначен заведующим постановочнохудожественной частью МХТ 
2го. До последнего Сурен Ильич прилагал все усилия для того, чтобы 
молодой витебский театр окреп и мог дальше развиваться самостоя
тельно. Вскоре был снят со своей должности и Н.Ф. Красинский и реп
рессирован по обвинению в национализме. На чьей стороне была прав
да, сейчас сказать трудно, но одно сказать можно: театр и его труппа 
оказались под общесоюзным прессом компании «пролетаризации теат
ра», чего не желала ни Дирекция, и художественный руководитель.

В Москве С. И. Хачатуров принял активное участие в постановке 
«Двенадцатой ночи» Шекспира (1933 г.), много творчества и фантазии 

129 Сурен Хачатурян: статьи, воспоминания, письма, документы, Сост., вступ. 
ст. и коммент. Б. Арутюняна, Ереван: Изд. Акад. наук Арм. ССР, 1969, сс. 
114 –  126.

130 Там же, с. 123.
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вложил в «Испанского священника» Дж. Флетчера, однако завершить 
эту работу не успел. Сурен Ильич скончался в возрасте 45 лет, 5 июля 
1934 г. в санатории им. А. П. Чехова в Башкирии. У него была тяжелая 
форма туберкулеза. Тело его 2 октября того же года было перевезено в 
Мос кву и похоронено на Новодевичьем кладбище. Для многих уход из 
жизни С. И. Хачатурова был невосполнимой утратой. Младший брат 
Су рена, известный советский композитор, дирижер и педагог Арам 
Хачатурян охарактеризовал его следующими словами: «Вечное горение, 
вечная окрыленность, свободное и пылкое воображение, глубокий ум и 
чистое, доброе сердце  – все эти драгоценные человеческие качества 
счаст ливо соединились в характере брата. Видимо, именно сочетание 
всех этих свойств придавало личности Сурена такую неизменную прив
лекательность, так притягивало к нему людей самых различных.… Его 
чистая и трепетная, бескорыстная и фанатическая преданность искус
ству не имела себе равных».

В 1935 – 1937 гг. в Белорусской государственной консерватории 
историю западной и русской музыки преподавал заведующий кафедрой 
специальности фортепиано Николай Артемьевич Асриев. Среди его 
учеников был известный белорусский композитор В. В. Оловников131. В 
Консерватории в должности доцента в 1939 – 1940 гг. работал уроженец 
г. Белый Ключ (совр. ТетриЦкаро) Аршалуйс Мартиросович Азатян. 
Он вел специальный класс скрипки и квартетный класс132.

Если говорить об общей численности армян в 1920 – 1930е гг., то 
необходимо обратиться к материалам переписей населения. По данным 
переписи 1926 г. в БССР проживало 99 армян (54 муж. и 45 жен.), из них 
90 – в городах133. Так, в Гомеле проживало 50 чел., в Минске – 16 чел., в 
Витебске – 8 чел. Численность армян в Гомеле объясняется размещением 
в черте города известной Чонгарской кавалерийской дивизии, в состав 

131 Белорусская государственная консерватория, Академия музыки: история в 
лицах (1932 – 2017 гг.), сост. Е.Н. Дулова и др., Минск, Мастацкая літаратура, 
2017, с. 34.

132 Там же, с. 24.
133 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г., ЦСУ СССР, Отдел переписи, 

Вып. 4: Народность и родной язык населения СССР, 1928, сс. 6 – 7.
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ко торой входили армяне134. Среди 99 учтенных переписью можно упо
мянуть специалиста в области животноводства Ивана Назаровича Ата-
бекянца135. Он родился 24 октября 1874 г. в Тифлисе. В 1902 г. окончил 
Юрьевский ветеринарный институт по специальности зоотехник, мо
лоч ное хозяйство и продовольственное дело. В Минск он приехал в 
1923 г., где приказом Наркомзема БССР от 3 июля был назначен на дол
жность специалиста по крупному рогатому скоту136. С 1 сентября 1924 г. 
его перевели на должность заведующего отделом животноводства и мо
лочного хозяйства Наркомзема. В 1925 г. за организацию выставки по 
молочному хозяйству в БССР ему была объявлена благодарность137. 
И. Н. Атабекянц находил время и для публикации статей, посвященных 
проблемам и перспективам животноводства в республике138. В конце 
ноя бря 1927 г. Иван Назарович написал заявление об увольнении с долж
ности инспектораэкономиста по животноводству и молочному хозяй
ству Наркомзема БССР в связи с переездом на службу в Воронеж. Не
задолго до этого он принимал активное участие в работе совещания по 
пчеловодству при Наркомземе, которое состоялось 14 – 16 ноября139.

134 М. Старовойтов, Динамика численности и расселения армян в БССР в 1920
е – 30е гг. XX в., Международная научнопрактическая конференция «Армя
нобелорусские историкокультурные отношения. Традиции и современ
ность», Минск, 21 – 22 мая 2015 г. , Сост. и отв. ред. Е. Гуринов, Москва, 2019, 
с. 143.

135 НАРБ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 12. Л. 60 об.
136 НАРБ. Ф. 48. Оп. 2. Д. 58. Л. 2 об.
137 НАРБ. Ф. 48. Оп. 2. Д. 58. Л. 3 об.
138 І. Атабякянц, З галавы ці з хваста, Савецкая Беларусь, 1925, 8 студзеня, С. 2; 

І. Атабекянц, Пытаньне аб заваёве малочнага рынку, Савецкая Беларусь, 1925, 
26 лютага, с. 2; І. Атабекянц, Карміце кароў панорме ды падлічвайце даходы, 
Беларуская вёска, 18 верасня, 1925, с. 3; І. Атабекянц, Рыхтуйцеся да першай 
выстаўкі малочнай прамысловасьці, Беларуская вёска, 13 кастрычніка, 1925, 
с. 3; Якія маюцца паляпшэньні ў жывёлагадоўлі (з аб’езду спецыялістага Ів.Н. 
Атабекянца па Слуцкай, Бабруйскай і Мазырскай акр.), Плуг. № 7., 1926, сс. 
18 – 19; Атабекянц. Дапамагай аграномам! Чырвоная зьмена, 1927, 9 сакавіка. 
С. 3; І. Атабекянц, Шляхі беканізацыі свінаводства БССР: Замена сальнага 
адкорму свіней на мясны, З прадм. З. Прышчэпава, Мінск, Выд. Наркамзема 
БССР, 1927.

139 Совещание по пчеловодству при Наркомземе Белорусской республики, Пче
ловодное дело, № 1, 1928, с. 26.
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В число 45 учтенных женщин армянок в БССР следует назвать 
Варвару Сергеевну Оганезову, которая с 1922 г. являлась первой заве
дую щей родильного дома в Бобруйске140. Из архивных документов из
вес тно, что она родилась в 1888 г. в г. Грозном Терской области. В начале 
Первой мировой войны окончила женский медицинский институт 
Харь ковского медицинского общества. С августа 1915 г. она работала 
врачом сначала в Богушевской больнице Минской губернии, а затем в 
сентябре 1916 г. – II изоляционной больнице г. Бобруйска141. В конце ян
варя 1917 г. Варвара Сергеевна перешла на должность заведующей Оси
по вичским врачебнопитательным пунктом. Других сведений до ее воз
вращения в Бобруйск в 1922 г., а также после, вплоть до начала Великой 
Отечественной войны пока не обнаружено.

В 1930е гг. на территории Беларуси оказался выпускник архи тек
турного факультета Ленинградского института инженеров комму наль
ного хозяйства Георгий Артемович Парсаданов (1911 – 1989)142. В 1936 г. его 
направили на преддипломную практику в Белорусский го су дарственный 
проектный институт «Белгоспроект». Согласно дневнику практики, за 
май – сентябрь 1936 г. он успел разработать проект площади в г. Могилеве, 
совершил командировку в г. Гомель для установления объе ма архи тек
турных работ по строительству рабочего поселка Кос тюковка при от
крывшемся в 1933 г. стекольном заводе, спроектировал поселок для рабо
чих фабрики искусственного волокна в Могилеве143. В 1937 г. Георгий Ар
темович защитил дипломный проект на тему «Плани ровка города Ор
джоникидзе и проект гостиницы» и получил красный диплом144.

После окончания вуза 26летний специалист вернулся в Минск в 
«Белгоспроект» на должность архитектора, где активно включился в 

140 О. Кульпанович, История медицины Беларуси в биографиях ее врачей XVII –  
первая половина XX в.: Биобиблиографический справочник от А до Я: 2000 
биографий врачей, Минск: Медисонт, 2011, с 283.

141 Национальный исторический архив Беларуси, Ф. 700. Оп. 1. Д. 1652. Л. 1 – 1 об.
142 Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справ. / Союз архитекторов 

БССР, Сост. В.И. Аникин и др. Минск: Беларусь, 1991, с. 78; Белорусский 
государственный архив научнотехнической документации (Далее БГАНТД). 
Ф. 3. Оп. 4 уд. Д. 19.

143 БГАНТД. Ф. 111. Оп. 1. Д. 21. Л. 7.
144 БГАНТД. Ф. 111. Оп. 1. Д. 21. Л. 1 об.
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проектную работу. В 1937 г. Г. А. Парсаданов разработал генеральный 
план г. Слуцка, в 1939 г совместно с М. И. Томахом – генеральный план 
Речицы, совместно с Н. Е. Трахтенбергом и М. Н. Андросовым – гене
раль ный план Могилева. Разработанные и осуществленные проекты по
с лужили основанием для принятия его в 1938 г. в союз архитекторов 
БССР. В июне 1939 г. Г. А. Парсаданов был мобилизован в армию и назна
чен помощником начальника штаба 10го отдельного мотомеханического 
инженерного батальона при штабе 10й армии Белорусского особого 
военного округа. На этой должности он находился до ноября 1940 г., 
после чего вернулся в «Белгоспроект». Время армейской службы запом
нилось тем, что он в сентябре 1939 г. принимал участие в освободитель
ном походе Красной Армии в Западную Беларусь. Возвращение в уже 
родной «Белгоспроект» было непродолжительным. В феврале 1941 г. по 
решению секретаря ЦК КП(б)Б Г. А. Парсаданов был направлен на ра
боту в институт «Военпроект» для проектирования военных аэро дро
мов. В этой должности в Минске он и встретил начало Великой Отечест
венной войны.

В целом по данным переписи 1939 г. численность армян, по срав
нению с предыдущей переписью, увеличилась более чем в десять раз и 
составила 1814 человек, из которых только 208 были женщины145. Тогда 
в белорусских городах проживало 752 чел. (586 муж. и 166 жен.). Так, в 
Минске армяне составляли 142 чел.146. Соотношение полов по переписи 
частично объясняется тем, что на территории Белорусского особого 
воен ного округа значительная количество армян проходили военную 
службу. В качестве примеров, можно привести начальника Негорельской 
таможни Бабаяна, сотрудника таможни Г. Л. Аветисова, оперуполномо
ченного Осиповичского отдела НКВД Б.А. Корхмазяна147. Кроме военной 

145 Хрестоматия по истории Беларуси, Ч. 2, кн. 1: 1917 – 1945 гг., сост: Я. И. Тре ще
нок [и др.], Минск, 2012. с. 253.

146 А. Дзярновіч, “Новыя гараджане” мегаполіса: трансфармацыя сацыякуль тур
нага асяроддзя Мінска ў 1950я – 1980я гады: пастаноўка праблемы, Працэсы 
ўрбанізацыі ў Беларусі: ХІХ – пачатак ХХІ ст.: зб. навук. арт., ГрДУ імя Я.Ку
палы; рэдкал.: Я.А. Роўба, І.П. Крэнь, І.В. Соркiна (адк. рэдактары) [і інш.], 
Гродна, 2010, с. 98.

147 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 6390. Л. 122; НАРБ. Ф. 129. Оп. 1. Д. 2. Л. 3; НАРБ. Ф. 34. 
Оп. 1. Д. 1024. Л. 1.
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службы армяне были представлены в государственных и партийных 
органах БССР. Так, в 1939 г. в состав Могилевского горсовета входил 
один армянин148. В середине 1930х гг. преподавателем эксплуатационно
го техникума в Орше работал Дененрик Акопович Акопян149. С 1933 г. 
ответственным инструктором ЦК КП(б)Б являлся Аветис Абгарович 
Та ва кальян (1903 – 1937)150. До ареста органами НКВД 9 августа 1937 г. он 
возглавлял Партийные курсы при ЦК КП(б) Белоруссии. 24 ноября 
1937 г. «тройка» осудила его как члена троцкистскотеррористической 
организации и в этот же день расстреляли в Минской тюрьме. В марте 
1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР А. А. Тавакальян был 
реабилитирован.

Не обошел армян в Беларуси маховик репрессий 1930х гг. В их 
числе оказался и командир 16го стрелкового корпуса Андрей Павлович 
Мелик-Шахназаров (1887 – 1937)151, который в 1934 г. был переведен в Бе
ло русский военный округ. 20 ноября 1935 г. приказом наркома обо роны 
СССР К. Е. Ворошилова ему было присвоено генеральское звание ком
дива, а уже в июне 1937 г. Андрея Павловича арестовали как участника 
«антисоветского военнофашистского заговора». 30 октября 1937 г. в Мин
ской тюрьме НВКД состоялось закрытое заседание выездной сессии 
Воен ной Коллегии Верховного суда СССР, по результатам которого ком
кора приговорили к высшей мере наказания. На следующий день при
говор был приведен в исполнение. Определением военной коллегии 
Вер ховного Суда СССР от 29 марта 1958 г. А. П. МеликШахназаров был 
полностью реабилитирован. В списках расстреляных в Минске или 
осуж денных к различным срокам, опубликованых на сайте www.svabo
da.org в разделе «Картотека Сталина», были также найдены и другие 
фамилии армян (Степанян Григорий Григорьевич, Шах-Атуни Вла ди-
мир Владимирович, Арутюнян (Карибянц) Петр (Павел) Паго со вич 
(Павлович), Нарсисян Николай Данилович).

148 І. Пушкін, Удзел нацыянальных мешасцей у грамадскапалітычным жыцці 
Са вецкай Беларусі (1919 – 1990 гг.). Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010, с. 50.

149 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 2. Д. 48. Л. 2.
150 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 7143. Л. 54 – 54 об.
151 Асадов Ю. 3000 армянских офицеров царской России. Историкобиогра фи

ческая книга памяти (1701 – 1921): в 2х т. М.: ООО «Издательство “Перо”», 
2018, Т. 1, сс. 355 – 357.
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Как видно из вышеприведенных данных армяне активно вклю
чились в военнополитические, социальноэкономичекие и культурно
образовательные процессы на территории Беларуси, происходившие в 
1920 – 1930е гг. Несмотря на незначительную численность армян в ука
занный период, их деятельность на различных должностях в БССР не 
ос талась не замеченной и получила свое отражение на страницах 
архивных документов. Вместе с тем, предстоит еще кропотливая работа 
по выявлению новых фактов, имен и событий, связанных с пребываеним 
армян в БССР.

Армяне на территории Беларуси в годы Великой Отече ствен-
ной войны. Во многом благодаря кропотливому труду сотруд ников 
фонда развития и поддержки арменоведческих исследований «Анив» 
тематика, охватывающая вопросы участия армян в событиях Великой 
Отечественной войны на территории Беларуси, на сегодняшний день 
является наиболее проработанной в истории белорусскоармян ско го 
взаимодействия. С выходом в 2019 г. в свет книги «Войныармяне в боях 
за Беларусь (1941 – 1944 гг.)» был подведен своеобразный итог многолетней 
работы в этом направлении152. Активное участие армян в боях на 
территории Беларуси летом 1941 г., в партизанском и подпольном 
движении, в освобождении территории Беларуси от нацистских захват
чиков нашло свое отражение и в других работах153. Всего за освобождение 

152 Хечоян А. [и др.], Войныармяне в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.), под общ. 
ред. А.М. Литвина, А.В. Хечояна, Минск, Белорусская наука, 2019.

153 К. Арутюнян, Сыновья армянского народа в рядах партизан и подпольщиков 
Беларуси в 1941 – 1944 гг., Партизанское движение в Беларуси и его роль в раз
громе фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. 
науч.практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.), [редкол.: М.В. Мясникович 
(председ.) и др.], Минск, 2009, сс. 103 – 108; Судьба человека на войне (До ку
менты военврача Л. А. Атанасяна), Публ. и комент. М. Ф. Шумейко, Беларускі 
археагарфічны штогоднік, Вып. 5, Рэдкал. У.І. Адамушка і інш, Мінск, 
БелНДІДАС, 2004, сс. 277 – 286. К. Арутюнян, Армянегерои Советского Сою
за в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.), К. Аратюнян, А. Литвин, [предисл. А. 
Литвина], НАН Республики Армения, Инт истории, НАН Беларуси, Инт 
истории, Минск, Альтиора – Живые краски, 2010; Э. Иоффе, Участие армян в 
боевых действиях на территории Белоруссии в 1941 – 1944 гг., Международная 
научнопрактическая конференция «Армянобелорусские историкокультур
ные отношения. Традиции и современность», Минск, 21 – 22 мая 2015 г., Сост. 
и отв. ред. Е. Гуринов, Москва, 2019, сс. 183 – 194; А. Литвин, Армяне в рядах 
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Беларуси более 3 тыс. армян (военнослужащих частей Красной Армии, 
партизан и подпольщиков) отдали свою жизнь. Подсчитано, что за годы 
войны в партизанских отрядах и подполье воевало 654 человека. За годы 
борьбы 185 из них были награждены орденами и медалями (10 –  орден 
Красного Знамени, 9 – орден Отечественной войны I ст., 4 – орден Оте
чественной войны II ст., 15 – орден Красной Звезды, 4 – медаль «За отва
гу», 6 – медаль «За боевые заслуги», 72 – медаль «Пар тизану Отече ствен
ной войны» I ст., 65 – медаль «Партизану Отечественной войны» II ст.)154.

Часть из армянпартизан были приняты подпольными органи
зациями ЦК КП(б) Беларуси в ряды ВКП(б). В Национальном архиве 
Ре спублики Беларусь (фонд 4п – Центральный комитет Коммуни сти че
ской партии (большевиков) Белоруссии) сохранились их личные дела 
по вступлению в партию, охватывающие период с 1942 по 1944 гг.155 
Следует подчеркнуть, что указанное количество армянпартизан может 
быть скорректировано в сторону их увеличения. Так, неучтенным в 
издании «Воиныармяне в боях за Беларусь» оказался Аршак Пет ро-
сович Аракелян (1918 г. рожд.), который с 26 октября 1945 г. по 1 июля 
1946 г. являлся ординарцем начальника Белорусского штаба партизан
ско го движения полковника А. А. Прохорова156.

партизан и подпольщиков, там же, сс. 195 – 210; А. Хечоян, Е. Гуринов, Р. 
Атоян, Воиныармяне в боях 1941 – 1944 гг. на территории Витебской области, 
Вялікая Айчынная вайна ў лёсе беларускага народа: матэрыялы міжнар. 
навук. канф., Мінск, 23 – 24 крас, 2020 г., Беларус. дзярж. унт, рэдкал.: А. Г. 
Ка ханоўскі (гал. рэд.) [і інш.], Мінск, БДУ, 2020, сс. 326 – 334.

154 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1424. Л. 3.
155 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 25: Д. 54. Аганисьян Аркадий Нагапетович; Д. 353. Бадальян 

Ла зарь Габриелович; Д. 354. Бадальян Лазарь Габриелович; Д. 1761. Григорян 
Ваган Симонович; Д. 2206. Друян Ибрагим Леонидович; Д. 2679. Захарьян 
Андроник Давыдович; Д. 2987. Калайджан Ваграм Погостович; Д. 4755. 
Мардоньян Константин; Д. 4779. Маркосьян Михаил Андреевич; Д. 4853. 
Матевосян Хачик Огаджанович; Д. 5002. Мигранов Гадий Гайнанович; Д. 
5527. Оганисян Оганис Окопович; Д. 5855. Пилоян Андрей Агасинович; Д. 
7630. Татевосьян Николай Михайлович; Д. 9057. Айрапетов Григорий Али мо
вич; Д. 10146. Мирзаханьян Гурген Мосесович; Д. 10385. Махитарьян Мамикон 
Унанович; Д. 10643. Поповьян Асвадур Хазарасович. Биографические сведе
ния см.: Войныармяне в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.), А.В. Хечоян [и др.]; 
под общ. ред. А.М. Литвина, А.В. Хечояна. Минск: Белорусская наука, 2019, 
сс. 400, 401, 409, 414, 416, 417, 419, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 438,485 – 486.

156 НАРБ. Ф. 1450. Оп. 9. Д. 32. Л. 2.
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Малоизвестной страницей в истории белорусскоармянского 
взаи модействия является тема эвакуации населения. Согласно справке 
об эвакуации населения БССР на 1 июня 1942 г. по имеющимся учетным 
данным на территории Армянской ССР оказалось 600 человек157. В их 
числе был и солист Белорусского театра оперы и балета М. И. Денисов, 
который устроился на работу в Армянский театр оперы и балета158. По
мимо белорусского населения в Армению были эвакуированы и армяне, 
которые до войны проживали на территории Беларуси. Так, 17 июня 
1942 г. заведующий хозяйственного устройства эвакуированного насе
ле ния при СНК Армянской ССР С. Худгарян направил на имя заве дую
щего эвакуотделом СНК БССР список эвакуированных из БССР и раз
ме щенных в Армянской ССР159. Оформленный в таблицу список вклю
чал в себя следующие данные: 1) фамилия, имя, отчество; 2) отношение 
к главе семьи; 3) пол; 4) год рождения; 5) национальность; 6) место 
жи тельства до эвакуации (республика, район, город/село); 7) спе циаль
ность; 8) место работы и должность до эвакуации; 9) место работы и 
должность после эвакуации; 10) адрес проживания. Всего в списке ука
зывались данные на 48 человек. При этом видно, что конечный пункт 
эва куации для ряда граждан не был случайным, поскольку в списке 
имеет ся 22 гражданина армянской национальности: Мартиросян Шога
кат Арутюновна (жена), Лена Саркисовна (дочь) из Бобруйска; Барсегян 
Астгик Ерегловна (жена), Рая Мовсесовна (дочь), Зоя Мовсесовна (дочь) 
из Заславского рна; Есаян Евпраксия Мкртичевна (жена), Лиза Есаевна 
(дочь), Мартин Есаевич (сын) из Слуцка; Степанян Пируза Хачатуровна 
(глава семейства), Клара Миграновна (дочь), Мкртич Мигранович (сын), 
Кнарик Миграновна (дочь), Джулета Миграновна (дочь), Лармина Миг
ра новна (дочь); Оганесян Александра Ивановна (жена), Наполеон Напо
леонович (сын) из Лепеля; Казарян Люся Амбарцумовна (жена), Лена 
Александровна (дочь), Рафик Александрович (сын), Шмавон Алексан
дрович (сын); Геворкян Офик Сааковна (жена) из Бреста; Григорьев Ни

157 НАРБ. Ф. 7. Оп. 3. Д. 689. Л. 209.
158 Белорусы в советском тылу, июль 1941 – 1944 г., Департамент по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции Респ. Беларусь, Национальный ар
хив Республики Беларусь, Минск: НАРБ, 2010, Вып. 1, С. 36, Вып. 2, с 111.

159 НАРБ. Ф. 7. Оп. 3. Д. 1966. Л. 5 – 5 об.
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колай Иванович (глава семейства) из Ветки; Егорова Ольга Николаевна 
(жена) из Ружан. Вполне возможно, что они являлись членами семьи 
воен нослужащих, прибывших из Армянской ССР для прохождения 
служ бы в частях БВО. Подтвердить данную версию затруднительно, 
по скольку сведений о главе семейства (фамилии и имени, которое уста
навливается по отчеству детей) не достаточно для получения более 
детальной информации с использованием доступных поисковых пор
талов и баз данных (ОБД «Мемориал» ОБД «Подвиг народа» портал 
«Па мять народа»). Кроме армян были эвакуированы также отдельные 
семьи белорусов (Зуевы, Зарембо Макушино, Воскобуловы, Грузиновы), 
русских (Матвейчевы, Курниевы, Дажко, Петренко), евреев (Равины, 
Бри лианты), поляков (Кужмина).

Также необходимо сказать несколько слов об участии армян в 
освобождении территории Беларуси в 1943 – 1944 гг. Известно, что за 
боевые подвиги на территории БССР было награждено 2228 человек, 15 
из которых были удостоены звания Героя Советского Союза (И. Х. 
Баграмян, А. А. Казарян, А. Д. Каспаров, А. Б. Манукян, И. К. Шаумян, 
Е. Г. Гаранян, М. К. Нагулян, Е. И. Данильянц, С. А. Саргсян, В. У. Ванцян, 
Г. А. Авакян, Г. Г. Агамиров, М. А. Арутюнов, А. А. Саркисов, А. А. Сноп-
лян)160. При беглом рассмотрении данной темы, которая может стать 
са мостоятельным объемным исследованием, нельзя не обратить вни
ма ние на уникальную карту «Воиныармяне в боях за Беларусь 
(1941 – 1944)», подготовленную известным специалистомкартографом 
Р.В. Атояном161. Она наглядно демонстрирует размещение воинских за
хоронений и мест гибели армян в 804 населенных пунктах, содержит 
информацию, связанную с армянами – Героями Советского Союза, ко
ман дирами, районы действий партизанских формирований, музеи и ар
хивы Беларуси, где хранятся тематические сведения о представителях 
армянского народа и др.

160 К. Арутюнян, Армянегерои Советского Союза в боях за Беларусь (1941 –  
1944 гг.), К. Аратюнян, А. Литвин, предисл. А. Литвина, НАН Республики Ар
ме ния, Инт истории, НАН Беларуси, Инт истории, Минск, Альтиора – Живые 
краски, 2010; Войныармяне в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.), А. В. Хечоян [и 
др.], под общ. ред. А. М. Литвина, А. В. Хечояна, Минск,Белорусская наука, 
2019, с. 14.

161 Карта прилагается к изданию «Войныармяне в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.).
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Особое место в освобождении Беларуси занимает имя коман
дую щего 1м Прибалтийским фронтом маршала Ивана Христофоровича 
Баграмяна (1897 – 1982), которому в мае 2018 г. при поддержке фонда 
«АНИВ» и местной исполнительной власти в Городке Витебской области 
был установлен бюст (автор проекта Армен Сардаров, скульп тор –  
Спартак Арутюнян), а в 2020 г. издан альбом с редкими фотографиями, 
подарками и личными вещами полководца162.

Несомненно, что к теме участия армян в событиях Великой 
Отечественной войны на территории Беларуси исследователи будет 
возвращаться вновь и вновь, поскольку примеры сотрудничества, 
поддержки и самоотверженности в те годы служат фундаментом для 
дальнейшего укрепления дружбы между Беларусью и Арменией.

Созидательный труд армян в послевоенный период (1944 –  
1991). В послевоенный период происходит заметный рост численности 
армян в Беларуси. С 1959 по 1989 гг. их численность увеличилась почти 
в три раза: с 1751 до 4933 человек163. Преобладающее большинство их 
них проживало в городах, где, по мнению исследователей, быстро шел 
процесс русскоязычной ассимиляции представителей других нацио
наль ностей. Так, по переписи 1979 г. русский язык, помимо 1116,5 тыс. 
русских, в городах называли родным 55 % армян164.

Прирост армян в БССР был связан с развертыванием процессов 
восстановления промышленности, сельского хозяйства, городской ин
фраструктуры и необходимостью приглашения высококвалифи циро
ван ных специалистов в различных отраслях (наука, образование, куль
тура, здравоохранение, строительство). Одной из сфер деятельности 
яв лялась архитектура и строительство, где армяне внесли свой суще
ственный вклад.

162 Полководцы Великой Победы: операция «Багратион»: альбом, под общ. ред. 
Е. А. Гуринова, А. В. Хечояна, Банк ВТБ (Беларусь), Фонд развития и поддерж
ки арменоведческих исследований «АНИВ», Минск, 2020, сс. 17 – 111.

163 A. Tichomirow, Ormianie, Azerowie і Gruzini na Bealorusi (1988 – 2002), Oboz, Nr. 
43, 2004, s. 134.

164 І. Пушкін, Удзел нацыянальных мешасцей у грамадскапалітычным жыцці 
Са вецкай Беларусі (1919 – 1990 гг.), Мінск, Выд. цэнтр БДУ, 2010, с. 228.
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В августе 1945 г. Г. А. Парсаданова, как ценного и опытного спе
циалиста в области архитектурнопроектных работ, Совет Министров 
БССР отозвал из армии для работы по восстановлению разрушенных 
войной белорусских городов. Свои впечатления о разрушенной столице 
Беларуси он отразил в воспоминаниях: «В августе месяце я был в 
Минске. Разрушение Минска были потрясающими. Всюду видны были 
одни коробки и пепелища. Расчищены только проезды. Но на лицах 
людей была решительная уверенность не только восстановить столицу, 
но сделать ее еще краше. В Белгоспроекте, который сформировался в 
первые дни после освобождения, кипела бурная жизнь. Работали по 
16 – 18 часов, спали на подрамниках, где и работали. <…> Для восста
нов ления города Минска нужно было, в первую очередь, разработать 
генеральный план города. Нам архитекторам Трахтенбергу Н. Е., Анд
росову М. Н. и мне было поручено в кратчайший срок к годовщине 
освобождения г. Минска завершить проект нового генплана Минска. Мы 
совместно с экономистами и инженерами досрочно выпустили проект 
и уже в мае месяце 1946 года он был утвержден Советом Министров 
БССР. Генеральный план г. Минска был выставлен на планшете 5 на 5 
метров для общего обозрения на углу Ленинского проспекта и ул. 
Володарского, чтобы каждый гражданин активно участвовал в восста
но влении города. В первую очередь было решено восстановить заводы 
и фабрики города, его движущую силу, его сердце, а затем выполнить 
его главную магистраль Ленинский проспект (ул. Советскую)»165. Перед 
группой архитекторов стояло ряд сложностей, преодоление которых 
требовало времени и сил. В историческом очерке «Практика проектиро
вания и застройки городов в послевоенные годы в Белорусской ССР» 
Г. А. Парсаданов отмечал, что «проектнопланировочные работы тор мо
зятся изза недостатка полноценной геодезической подосновы и недо
ста точностью финансирования этих работ. За период войны топогра
фические материалы городов Белоруссии были полностью уничтожены. 
За послевоенный период покрытие городских территорий сплошной 
съемкой не производилось. В каждом городе по мере необходимости 
покрывались съемкой только территории для размещения текущего 

165 БГАНТД. Ф. 111. Оп. 1. Д. 24. Л. 3.
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строительства. До настоящего времени в гг. Бресте и Гродно пользуются 
польскими съемочными материалами, в гг. Молодечно и Барановичи 
съемку начали производить только с 1954 г. По остальным городам 
крупномасштабные съемки имеются только на небольшие террито
рии»166. Несмотря на непростые условия работы и сжатые сроки, дея
тельность над восстановлением белорусских городов активно велась.

В «Белгоспроекте» Г. А. Парсаданов проработал до 1963 г.: сна ча
ла архитектором (1945 – 1950), затем руководителем архитектурнопла
ни ровочной мастерской (1950 – 1959), и главным архитектором инсти ту
та (1959 – 1963). За этот период вместе с коллегами Георгием Артемовичем 
был выполнен целый ряд творческих работ: генеральный план Слуцка 
(1946 г.), Речицы (1947 г.), Могилева (1947 – 1950 гг.); планировка и за
строй ка жилого поселка автозавода по Могилевскому шоссе в Минске 
(совр. Партизанский прт) (проект 1946 – 1949 гг., строительство 1946 –  
1962 гг.), генеральный план застройки сельскохозяйственной академии в 
Горках Могилевской области (проект 1950 г., строительство 1957 г.), план 
красных линий Парковой магистрали в Минске (совр. прт Победителей) 
(проект 1955 г., строительство 1957 г.), застройка экспериментального 
показательного жилого микрорайона «Ипподром» в Минске (совр. ул. 
Волгоградская) (проект 1957 г., строительство 1958 – 1965 гг.), генераль
ный план г. Солигорска (проект 1958 г.) и др.167 17 июля 1961 г. за проект 
ор ганизации отдыха населения у Заславского водохранилища Г. А. Пар
саданову была вручена Большая золотая медаль ВДНХ.

Стоит отметить, что работу в Белгоспроекте он совмещал с боль
шой общественной нагрузкой. В 1955 г. его избрали председателем прав
ления Союза архитекторов БССР, с 1956 по 1958 гг. он являлся также 
чле ном правления Союза архитекторов СССР. За свою плодотворную 
деятельность Г. А. Парсаданов неоднократного награждался и поощрял
ся руководством БССР: в 1949 г. медалью «За трудовую доблесть», в 
1954 г. Почетной грамотой Верховного Совета БССР, в 1958 г. орденом 
Трудового Красного Знамени, в 1961 г. Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР, в 1966 г. орденом «Знак Почета». Одной из главных наград 

166 БГАНТД. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2. Л. 2.
167 БГАНТД. Ф. 111. Оп. 1. Д. 63. Л. 4 – 5.
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для него стало присвоение ему 16 января 1969 г. почетного звания Заслу
женного архитектора Белорусской ССР168.

С 1963 г. и вплоть до выхода на пенсию Г. А. Парсаданов работал 
в должности начальника управления по строительству и архитектуре 
Минского Облисполкома. Несмотря на то, что в августе 1973 г. он вышел 
на заслуженный отдых с установлением ему персональной пенсии 
республиканского значения, Георгий Артемович продолжал трудится в 
должности руководителя архитектурнопланировочной мастерской № 5 
Минского филиала Центрального научноисследовательского и проект
ного института градостроительства. За активное участие в строительстве 
мемориального комплекса Янки Купалы в деревне Вязынка он был удо
стоен почетной грамоты169. В 1973 г. он выполнил корректуру генераль
ного плана г. Солигорска, утвержденного Советом Министров БССР, в 
1975 – 1976 гг. разработал генеральный план курорта «Нарочь»170. Одним 
из последних его проектов стала разработка перспективной схемы 
развития туризма в БССР (1981 г.). Имя Г. А. Парсаданова заслуженно 
вписано не только в историю архитектуры Минска, но и других бело
русских городов.

Активное участие в восстановлении и застройке послевоенной 
БССР, начиная с лета 1946 г., принимал уроженец села Гладзор Вайоц
дзор ской области Армении Аршалуйс Балабекович Маркарьян (1915 –  
1996)171. После окончания восьмилетней школы в 1929 г. Аршалуйс был 
за числен в фабричнозаводское училище при авиационном заводе № 31 
г. Таганрога. Завершив обучение в 1932 г. он устроился столяромсбор
щиком на этот завод и параллельно учился на вечернем рабфаке. Про
работав по специальности несколько лет, А. Б. Маркарьян решил полу
чить высшее образование. В 1936 г. он поступил в политехнический инс

168 Архитектура во имя жизни: Сб. биографических очерков и документов из
вест ных деятелей белорусской архитектуры, сост. Г. И. Шостак, Минск, Изд. 
центр БГУ, 2007, с. 123.

169 БГАНТД. Ф. 111. Оп. 1. Д. 46. Л. 2.
170 БГАНТД. Ф. 111. Оп. 1. Д. 46. Л. 3; Г. Парсаданов, Перспективы развития мест 

отдыха в пригородной зоне г. Минска, В помощь проектировщикуградо
строи телю, 1969, Вып 5, сс. 52 – 56.

171 Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справ., Союз архитекторов БССР, 
Сост. В.И. Аникин и др., Минск, Беларусь, 1991, с. 68.
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титут г. Орджоникидзе, но проучился только два курса и покинул инс
титут «по семейным обстоятельствам»172. В 1940 г. Аршалуйс Бала бе
кович принял твердое решение поступать в Московский архитектурный 
институт. «Видимо, все же умение рисовать, имея чувство меры, да и 
профессия столяра сыграли роль выбора архитектурного факуль те
та» – отмечал он в автобиографии173. Учебу в институте прервала Вели
кая Отечественная война. По этой причине срок обучения продлился до 
1950 г., когда А. Б. Маркарьян получил долгожданный диплом архи тек
тора. Впервые в БССР он приехал летом 1946 г. и устроился в минской 
архитектурнопланировочной мастерской Управления по делам архи
тек туры. Уже после получения диплома его перевели на должность ар
хитектора сначала Ленинского, а затем и Фрунзенского районов Минска. 
С марта 1953 г. он стал работать в должности главного архитектора 
проек та в мастерской № 1 Мингорпроекта174. А. Б. Маркарьян стал проек
тировать жилые, общественные и административные здания, выполнять 
проекты планировок озеленения районов города. Следует отметить, что 
архитектор участвовал в разработке красных линий генерального плана 
Минска. По его проектам были возведены поликлиника на ул. Ульянов
ской (проект 1954 г., строительство 1956 г.), 28ми квартирный жилой 
дом для автозавода и 32квартирный жилой дом для бетонного завода 
(проект 1954 г., строительство 1956 г.), комплекс жилых домов завода 
ото пительного оборудования (проект 1955 г., строительство 1956 г.), ре
конструкциянадстройка общежития медицинского института на углу 
пр. Независимости и ул. Б. Хмельницкого (проект 1955 г., строительство 
1956 – 1957 гг.), колхозные поселки в Несвижском районе Минской обла
сти (проект 1956 г., строительство 1957 г.). Разработанные и осуще ств
лен ные проекты зданий послужили основанием для принятия 28 фев
раля 1957 г. А. Б. Маркарьяна в союз архитекторов БССР175. Помимо ос
новной работы в Мингорпроекте Аршалуйс Балабекович, как и его отец, 
увлекался театром. В 1949 г. он написал либретто к балету «Демон» 

172 БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
173 БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 27. Л. 2.
174 БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 26. Л. 2 об.
175 Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справ., Союз архитекторов БССР, 

Сост. В.И. Аникин и др., Минск, Беларусь, 1991, с. 68.
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А. Ру бинштейна, поставленном в Белорусском государственном театре 
оперы и балета176. В личном фонде А. Б. Маркарьяна в Белорусском го
су дарственном архиве научнотехнической документации хранятся 
вы полненные им эскизы костюмов к спектаклям «Времена года», «Ис
панцы»177.

В 1959 г. А. Б. Маркарьян на непродолжительное время переехал 
в г. Гродно, где до 1962 г. находится на должности главного архитектора 
города. За это время в городе были построены завод «Гродторгмаш» 
(1960 г.), гостиница «Неман» (1961 г.), автовокзал (1962 г.). С сентября 
1962 г., на протяжении двух лет он работал старшим инженером тех над
зора строительства швейной фабрики в г. Гродно. Затем занимал долж
ность начальника технического отдела облпроекта г. Гродно, начальника 
отдела управления по строительству и архитектуры Гродно178.

В 1965 г. А. Б. Маркарьян вернулся в Минск, где ему была пред
ложена должность начальника художественной лаборатории Белорус
ского государственного проектного института Министерства местной 
промышленности (Белместпромпроект). До выхода на пенсию в марте 
1975 г., Аршалуйс Балабекович успел сменить поработать в должности 
главного архитектора отдела института Военпроект № 92, начальника 
архитектурностроительного отдела № 2 Белместпромпроекта, главного 
архитектора отдела института «Колхозпроект», главным архитектором 
отдела Минского филиала института «Гипронефтестрой» Министерства 
промышленного строительства СССР179.

В 1970е гг. архитектором была проделана большая творческая 
работа по составлению проектных предложений идеального города бу
дущего  – «городамонумента» («городазвезды»). В июне 1978 г. он сде
лал доклад о проектном предложении возведения городамонумента, 
писал письма о своих проектных предложениях Генеральному секре
тарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, Первому секретарю ЦК Компартии 

176 БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 21
177 БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 17; БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 18.
178 БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 26. Л. 2 об.
179 Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справ., Союз архитекторов БССР, 

Сост. В.И. Аникин и др, Минск, Беларусь, 1991, с. 68.
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БССР П. М. Машерову, в секцию градостроительства БССР180. Согласно 
за думке архитектора, в основу планировочной схемы города были по
ло жены очертания пятиконечной звезды, символизирующей многона
цио нальное единство советского народа. Однако его творческий проект 
так и остался на бумаге. В 2018 г. в Минской городской ратуше в рамках 
выставки «Город мечты. Минск в проектах известных архитекторов» 
экспонировался его эскизный проект «Городамонумента» (1972 г.).

С 1945 г. и до последних дней жизни в Беларуси жил и трудился 
известный инженерстроитель, выпускник Московского института ин
женеров коммунального хозяйства Сергей Сергеевич Атаев (1916 –  
2006)181. По прибытии в Минск его назначают главным инженером 
строи тельного управления треста «Белтракторострой», отвечавшего за 
возведение Минского тракторного завода. В этой должности он про
работал до 1950 г.182. Поскольку в республике ощущался дефицит ква
лифицированных специалистов в области строительства на фоне стре
мительного роста потребностей в жилье и новых производств, Сергея 
Сергеевича пригласили в 1947 г. работать доцентом на кафедру техно
логий строительного производства Белорусского политехнического ин
с ти тута им. И. В. Сталина (БПИ). Делясь собственным опытом со сту
ден тами, он находил время и для подготовки кандидатской диссертации 
на тему «Исследование эффективности механизации подъемнотранс
портных процессов в малоэтажном строительстве Белоруссии». В 1950 г., 
когда он еще даже не защитился, ВАК СССР присвоил инженеру С. С. 
Атаеву звание доцента кафедры строительного производства. В 1953 г., 
оставив на время политехнический институт, он перешел на работу в 
стройтрест № 1 г. Минска на должность главного инженера, где осу
ществлял техническое и организационное руководство строительством 
сотен объектов в белорусской столице (Телецентр, ТЭЦ3, ТЭЦ2, Ху
дожественный музей). При этом он успевал руководить в Академии 
наук БССР серией исследований в области повышения эффективности 

180 БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 11; БГАНТД. Ф. 272. Оп. 1. Д. 22.
181 Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справ., Союз архитекторов БССР, 

Сост. В.И. Аникин и др, Минск, Беларусь, 1991, с. 11.
182 Архив Белорусского национального технического университета (Далее БНТУ), 

Ф. 210. Оп. 59. Д. 36. Л. 33.
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механизации работ в жилищном строительстве. В 1960 – 1980е гг. обоз
начился интенсивный рост объемов строительства, что потребовало 
разработки и реализации новых индустриальных методов строительства 
и конструктивнотехнологических систем жилых зданий. В это время в 
республике получило крупнопанельное домостроение. Теоретические 
основы технологии крупнопанельного домостроения были заложены 
С. С. Атаевым, который возглавлял Институт строительства и архитек
туры Академии наук БССР183. 18 апреля 1980 г. указом Президиума 
Верховного Совета БССР Сергею Сергеевичу Атаеву было присвоено 
почетное звание Заслуженного деятеля науки и техники БССР184.

В 1979 г. по согласованию с Госстроем СССР и Государственным 
комитетом по науке и технике СССР в БССР был создан новый Научно
исследовательский институт организации и управления строительством 
(БелНИИОУС), который возглавил С. С. Атаев. За годы его руководства 
(1979 – 1987) институт занял лидирующие позиции, как в СССР, так и в 
странах Совета экономической взаимопомощи. С 1993 г. и до конца жиз
ни он работал главным специалистом и главным научным сотрудником 
Государственного предприятия «Институт жилища – НИПТИС» (науч
ноисследовательского и проектнотехнического института строитель
ства), которому в 2007 г. было присвоено имя С. С. Атаева.

Многолетний плодотворный труд С. С. Атаева по достоинству 
оценен государством и нашел высокое общественное и профессиональное 
признание. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966), 
медалью Социалистической Республики Вьетнам «Дружба» (1985), «Ве
теран труда» (1986); почетными грамотами Верховного Совета БССР 
(1958, 1966, 1976, 1986). Указом от 21 мая 1996 г. А. Г. Лукашенко отметил 
выдающиеся заслуги Сергея Сергеевича медалью Франциска Скорины. 
В 2000 г. Коллеги из Британской инженерной академии присвоили ему 
звание «Выдающийся инженер ХХ столетия» и наградили Большой 
медалью. Он был избран академиком Российской академии архитектуры 
и строительных наук и Украинской академии строительства.

183 К столетию Сергея Сергеевича Атаева, Архитектура и строительство, № 3, 
2016, с. 48.

184 Архив БНТУ, Ф. 210. Оп. 59. Д. 36. Л. 53.
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Память о себе, запечатленную в одном из архитектурных памят
ников Минска, оставил известный архитектор Степан Христофорович 
Са тунц (1910 – 1985)185. Наиболее плодотворный период его творчества 
пришелся на конец 1940х – 1960е гг. Так, в 1951 – 1953 гг. по заказу Бело
русского государственного института промышленного проектирования 
он совместно с архитекторами М. П. Парусниковым и Е. В. Шарковой 
запроектировал вторую очередь Минского стадиона «Динамо», который 
возводился с 1947 г.186 В 1954 г. вторая очередь была введена в строй: в 
неё входили восточная, северная и южная трибуны общей вместимостью 
до 43 000 зрителей. Стадион дважды подвергался реконструкции (1978 –  
1980, 2012 – 2018 гг.), однако возведённая по проекту Сатунца стена со
хра нилась: её можно видеть со стороны ул. Ульяновской. Нижнюю 
часть стены заполняют чередующиеся между собой высокие и вдвое 
мень ше по размеру стройные арки, верх увенчан дробным и легким 
аркатурным поясом.

Следует также упомянуть и ряд других менее известных бе ло
русских архитекторов и строителей армянского происхождения, рабо
тавших на разных должностях в 1950 – 1970е гг. в БССР. Так, после 
окон чания в 1967 г. Института живописи, скульптуры и архитектуры в 
Ленинграде в Минскпроекте стал работать Ашот Овакимович Серопян, 
который с 1977 г. стал главным архитектором проектов в Белжилпроекте. 
В 1970е гг. он выполнил целый ряд творческих работ: Дворец культуры 
и техники автозавода (1969 г.), пассажирский павильон аэропорта (в ав
торском коллективе, 1976 г.), терапевтический корпус 6й клинической 
больницы (1975 г.), корпус Института неврологии, нейрохирургии и фи
зио терапии в Минске с И. Д. Левиным (1977 г.)187. Реконструкцией жилых 
поселков Белорусского военного округа с 1952 по 1967 гг. занимался 
начальник проектносметного отдела треста Военпроекта уроженец се
ла Вазгеношен Мартунинского района Нагорного Карабаха Сумбат 

185 Степан Христофорович Сатунц, Армяне в Беларуси, Фонд развития и под
держ ки арменоведческих исследований «АНИВ», Минск, 2018, Л. 12.

186 Степан Христофорович Сатунц, Архитектура. Графика, Сост. Е. Анцута, Мос
ква, Издво «Жираф», 2005, с. 18, 82.

187 Архитекторы Советской Белоруссии: Биогр. справ, Союз архитекторов БССР, 
сост. В. И. Аникин и др., Минск, Беларусь, 1991, с. 90.
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Ара келович Асриев (1906 – 1981) – выпускник Азербайджанского поли
тех ни ческого института188. Над возведением швейных фабрик в Жло
бине и Мозыре, а также реконструкцией Инструментального завода в 
Минске работал выпускник Ереванского политехнического института 
Татевос Саркисович Маркарян.

Следует подчеркнуть, что список этот может быть существенно 
дополнен, но даже на основании деятельности вышеприведенных лиц 
видно, что во многом при участии архитекторов, инженеров и строи те
лей армян в БССР было возведено большое количество жилых домов, 
промышленных, спортивных и культурных сооружений, преобразована 
ландшафтная архитектура, подготовлены специалисты в области 
проек тирования строительства.

Послевоенный период в БССР отмечен притоком специалистов 
в области образования и науки, где армяне также ярко проявили себя189. 
Еще в годы Великой Отечественной войны известный лингвист Степан 
Григорьевич Бархударов (1894 – 1983), находясь в эвакуации, консуль ти
ровал авторов белорусской грамматики, за что был награжден знаком 
«Выдатнік Наркамасветы». Установленные связи с белорусскими фило
логами поспособствовали тому, что в апреле 1946 г. директор Минского 
государственного педагогического института им. М. Горького (МГПИИ) 
М. В. Макаревич обратился к С. Г. Бархударову с приглашением его на 
должность профессора кафедры русского языка. В письме он также 
просил «взять на себя руководство двумя аспирантами, консультацию 
5 – 6ти человек преподавателей института, готовящихся к сдаче кан
дидатского минимума и работающих над диссертациями, организация 
научноисследовательской работы кафедр русского и белорусского 
языка. В будущем учебном году желательно было бы, чтобы Вы также 
прочли спецкурс по языку для студентов IV курса литфака»190.

188 Там же, С. 11.
189 А. Максімчык, Армяне ў вышэйшых навучальных установах Беларусі і іх 

уклад у падрыхтоўку навуковых і педагагічных кадраў, Роль университетского 
образования и науки современном обществе: материалы межд. науч. конф., 
Минск, 26 – 27 февр, 2019 г., Белорус. госуд. унт; редкол.: А. Д. Король (пред
сед.) [и др.], Минск, БГУ, 2019, сс. 618 – 626.

190 Архив Белорусского государственного педагогического университета им. М. 
Танка (Далее БГПУ), Ф. 746. Оп. 1. Д. 19. Л. 3.
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С 1 мая 1946 г. Бархударов был зачислен на ставку профессора в 
МГПИ им. М. Горького. Согласно архивным документам, с 1 сентября 
1947 г. он являлся профессором кафедры русского языка (0,5 ставки), а 
со следующего учебного года – переведен на почасовую оплату. 
«Каждый приезд С. Г. Бархударова в Минск приносит исключительное 
оживление в лингвистических кругах г. Минска. На его доклады сте
каю тся все, кто интересуется вопросами современной лингвистики. 
Кроме того, С. Г. Бархударов выступает с руководящими докладами по 
лингвистике для работников Института литературы и языка Академии 
наук БССР. Ученыйбольшевик, человек большой эрудиции, находит 
так же время выступать с очень важными методическими и научными 
докладами по языку для учительства г. Минска»191. На заседании Уче
ного совета института от 5 июня 1947 г. было единогласно принято ре
шение о выдвижении членакорреспондента Академии наук СССР про
фессора С. Г. Бархударова в действительные члены Академии наук 
БССР за «его интерес к белорусской культуре и помощь в подготовке 
белорусских национальных кадров по лингвистике». Однако инициатива 
сотрудников института не нашел поддержки в вышестоящих инстанциях 
и закончилась безрезультатно. Степан Григорьевич являлся научным 
руководителем М. Г. Булахова – в будущем известного белорусского линг
виста, доктора филологических наук, профессора, заслуженного дея
теля науки БССР.

На протяжении почти 35 лет (с 1948 г.) активно сотрудничал с 
белорусскими лингвистами известный ученыйлингвист Рубен Иванович 
Аванесов (1902 – 1982)192. Ежегодно, а в некоторые годы 2 – 3 раза он 
приезжал в Минск, где непосредственно занимался подготовкой атласа, 
консультировал персонал по вопросам планирования. 23 февраля 1952 г. 
он опубликовал первую статью, посвященную белорусскому языку, на 
страницах газеты «Литература и искусство»193. В 1948 – 1955 гг. он и его 
белорусские коллеги обследовали 1174 населенных пунктов БССР, соби

191 Архив БГПУ им. М. Танка, Ф. 746. Оп. 1. Д. 19. Л. 8.
192 М. Бірыла, Рубэн Іванавіч Аванэсаў [некролог], Беларуская лінгвістыка, 1983, 

Вып. 22, сс. 108 – 110.
193 Р. Аванэсаў, Пытанні беларускага правапісу, Літаратура і мастацтва, 1952, 23 

лютага, с. 2.
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рая материал для диалектологического атласа белорусского языка194. 
Затем, в 1960е гг. совместно с белорусскими учеными и под научной 
редакцией Р. И. Аванесова был опубликован целый ряд исследований, 
существенно обогативших белорусскую филологию и языкознание: 
«Хрэс таматыя па гісторыі беларускай мовы» в 2х частях (1961 – 1962), 
«Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі» (1963), «Дыялекталагічны 
атлас беларускай мовы» в 2х частях (1963), «Нарысы па беларускай 
дыялекталогіі» (1964). В 1968 – 1969 гг. Рубен Иванович вместе с извест
ным белорусским писателем К. К. Атраховичем (Кондратом Крапивой) 
участвовал в редактировании и составлении 3томного труда «Лингвис
тическая география и группировка белорусских речей» (1968 – 1969). 
Для этого исследования Аванесов составил 10 карт, на которых были 
обозначены диалектные зоны Беларуси. В 1971 г. за комплекс работ по 
белорусской лингвогеографии Рубену Ивановичу совместно с авторским 
коллективом была присуждена Государственная премия СССР.

Среди других послевоенных педагогов нужно упомянуть Гур-
гена Амирхановича Мартиросова (1912 – 1995)195. Заброшенный вайной 
на территорию Беларуси, он с 1945 г. начал работать в Гродненском го
сударственном университете старшим преподавателем кафедры марк
систсколенинской философии. Во время учебы в аспирантуре Г. А. 
Мар тиросов в 1951 г. был временно назначен старшим преподавателем 
кафедры логики и истории философии БГУ196. После защиты канди дат
ской диссертации по философии в 1954 г. Гурген Амирханович с 1955 по 
1977 гг. работал заведующим кафедры философии и политэкономии 
Гродненского государственного университета197. Параллельно с 1961 по 
1967 гг. он находился на должности декана историкофилологического 
факультета. В Гродно Г. А. Мартиросов был известен прежде всего как 

194 Наука Беларуси в XX столетии, НАН Беларуси. Комис. По истории науки; 
Редкол.: Н. А. Борисевич (председ.) и др, Минск, Белорусская наука, 2001, с. 
109.

195 НАРБ. Ф. 4п. Оп. 121. Д. 1365.
196 Архив Белорусского государственного университета (Далее БГУ), Ф. 205. Оп. 

1пс. Д. 200. Л. 10.
197 С. Габрусевич, «Учитель живет в учениках» (к 100летию со дня рождения 

Г. А. Мартиросова), Гродзенскі ўніверсітэт, 2012, 22 лютага.
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педагог, активный популяризатор научных знаний, организатор научной 
работы и один из основателей Гродненского педагогического института 
(с 1978 г. – Гродненский государственный университет им. Я. Купалы).

В послевоенное время из Казани в Витебск вернулся С. Т. Аздуни. 
26 июля 1956 г. дирекция Витебского ветиринарного института напра
вило хадатайство в Казанский филиал АН СССР с просьбой перевести 
его в институт. С 1 сентября 1956 г. он был зачислен доцентом кафеды 
марксизма и ленинизма. В осоответветствии с решенеим института от 
19 ноября 1964 г. С. Т. Аздуни избрали на должность заведующего ка
фед рой марксистсколенинской философии и научного коммунизма. 
Несмотря на то, что с июля 1980 г. Сурен Тумасович стал персональныым 
пенсионером республиканского значения, он продолжал работать в 
вузе до июня 1992 г. За годы научнопедагогической работы им было 
опубликовано около 100 научных и научнопопулярных статей по 
вопросам философии. 31 января 1993 г. С.Т. Аздуни умер и был похоронен 
на Мазуринском кладбище г. Витебска.

Вместе с уже упоминавшимся выше С. С. Атаевым в Минск в 
1947 г. по заявке треста «Белтракторстрой» приехала Ирина Татевосовна 
Хачатрянц (1916 – 1999). С августа 1947 по декабрь 1949 г. она работала 
на строительстве Минского тракторного завода в должности старшего 
инженера производственного отдела треста. Приказом по Белорусскому 
политехническому институту от 26 декабря 1949 г. И.Т. Хачатрянц была 
зачислена на должность ассистента кафедры «Строительное производ
ство». В 1954 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Воп
росы повышения производительности труда в жилищном строительстве 
Белорусской ССР»198, а в 1956 г. была утверждена в звании доцента199. За 
годы работы в БПИ (до 1986 г.) она подготовила более 5 тыс. инженеров, 
14 кандидатов наук, издала три монографии. За многолетнюю работу в 
1974 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный строитель 
БССР»).

Среди других известных инженеровпреподавателей Политех
ни ческого института необходимо назвать Иосифа Николаевича Ахвер-

198 НАРБ. Ф. 210. Оп. 4. Д. 787. Л. 12.
199 Там же, Л. 16.
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дова (1916 – 2007)200. Он родился в Тифлисе в семье врачагинеколога. С 
1930 по 1934 гг. обучался в Индустриальном техникуме Тбилиси по спе
циальности техникаконструктора подъемных механизмов. В 1934 г. 
И. Н. Ахвердов поступил на факультет постройки железных дорог Тби
лисского института инженеров железнодорожного транспорта, который 
в 1939 г. окончил с отличием. В ноябре 1939 г. Орджоникидзевским РВК 
Тбилиси инженер был призван в Красную Армию. Проходил службу в 
составе 23го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка, 
который дислоцировался в Ашхабаде. В годы Великой Отечественной 
войны руководил строительством и восстановлением железнодорожных 
путей. Находясь на фронте, И. Н. Ахвердов сдал вступительные экза
мены и два экзамена по кандидатскому минимуму в аспирантуру Ле
нинградского института инженеров железнодорожного транспорта, в 
которую поступил в 1946 г. В том же году по семейным обстоятельствам 
он был переведен приказом Министерства путей сообщения СССР в 
Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта на 
кафедру «Мосты и тоннели». По окончании аспирантуры в 1949 г. ему 
была присвоена степень кандидата технических наук. С мая 1949 по 
июнь 1958 гг. Иосиф Николаевич работал в тресте Закавказ метал лург-
строе в г. Рустави201. Параллельно обучался в техническом отделе док
торантуры Академии наук СССР в Москве (1953 – 1955), занимался 
науч ноисследовательской и изобретательской работой. В мае 1958 г. 
И. Н. Ахвердов защитил диссертацию и в ноябре того же года решением 
ВАК СССР был утвержден в ученой степени доктора технических наук.

Осенью 1958 г. по приглашению директора Института строитель
ства и архитектуры Академии наук БССР С.С. Атаева переехал в Минск 
и занял должность руководителя лаборатории технологии бетона и 
железобетона при Институте, также заведующего лабораторией Гос
строя БССР (в наст. время институт БелНИИС и НИПТИС). В 1959 г. был 
избран членом правления научнотехнического общества строительной 
индустрии БССР. И. Н. Ахвердов являлся одним из инициаторов и чле
нов оргкомитета всесоюзных совещаний по применению мелких песков 

200 НАРБ. Ф. 210. Оп. 12. Д. 134; ЦНА НАНБ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4318.
201 НАРБ. Ф. 210. Оп. 12. Д. 134. Л. 5..



160 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

в бетонах, ультразвука в строительстве, инициатором первого рес пуб
ликанского совещания по бетону и железобетону. Одновременно в 
1959 – 1971 гг. Иосиф Николаевич работал заведующим организованной 
им кафедры строительных материалов в Белорусском политехническом 
институте (в наст. время Белорусский национальный технический уни
верситет)202. В сентябре 1959 г. Ученым советом института он был пред
ставлен на звание профессора. В 1960 г. за большие заслуги в развитии 
строительной науки и технологии И. Н. Ахвердова избрали членомкор
респондентом Академии наук БССР203. При решении сложных тео ре
тических и технологических задач в научной и педагогической работе 
Иосиф Николаевич использовал результаты фундаментальных исследо
ваний из различных областей базовых наук: физики, химии, математики, 
новейших достижений в геологии, грунтоведении, фильтрационной 
гид равлике, теории упругости и др. В 1978 – 1989 гг. он являлся заве дую
щим кафедрой «Технология бетона и железобетона» БПИ (с 1989 г. про
фессор кафедры) и научным руководителем отраслевой научноис сле
довательской лаборатории модифицированного бетона. И. Н. Ахвердова 
по праву считают основоположником научной школы в БНТУ в области 
проблем технологии, структуры и физикотехнических свойств цемент
ного бетона и железобетона. В 1989 г. он был удостоен почетного звания 
«Заслуженный деятель науки БССР». За годы педагогической и научно
исследовательской работы И. Н. Ахвердов опубликовал более 500 науч
ных работ, включая 15 монографий. Ряд его работ переведен на англий
ский, немецкий, французский, китайский и другие языки. Подготовил 
50 кандидатов и докторов наук, в том числе для Польши, ГДР, Чехо
словакии и Болгарии.

В 1950 – 1980е гг. в Политехническом институте работали также 
кандидаты технических наук, доценты Альфред Артюшевич Ару

202 Иосиф Николаевич Ахвердов (К 80летию со дня рождения), Известия НАН 
Бе ларуси. Сер. физ.техн. наук. 1996. № 4. С. 117; Ахвердов Иосиф Николаевич, 
Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справочник. Минск, 2017, с. 
53.

203 НАРБ. Ф. 210. Оп. 12. Д. 134. Л. 28.
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тюнян204, Азиз Николаевич Оганезов205, Лев Михайлович Симонян206. 
Зна чительное количество армян обучалось в аспирантуре института207.

Следует подчеркнуть, что армяне активно участвовали в науч
ной работе в БССР. В национальном составе белорусских ученых армяне 
были представлены следующим образом: в 1960 г. – 21 человек, в том 
числе 1 доктор наук, 11 кандидатов наук, в 1970 г. – 59 человек, в том 
числе 4 доктора и 24 кандидата, в 1987 г. – 80 человек 4 доктора, 27 кан
дидатов208.

В их числе был юристмеждународник Мирза Мосесович Аваков 
(1925 – 1987)209. В 1954 г. он переехал из Ленинграда в Минск, где с 1 сен
тября устроился доцентом кафедры советского права Белорусского го
су дарственного института народного хозяйства. В. В. Куйбышева, где 
проработал до 1963 г. (в наст. время Белорусский государственный эко
номический университет). 17 сентября 1958 г. решением ВАК СССР 
М. М. Аваков был утвержден доцентом кафедры марксизмаленинизма 
(курс гражданского и трудового права).

В 1956 г. в связи с отсутствием в Белорусском государственном 
университете специалистов по международному праву, Мирзу Мо се со
совича, на условиях почасовой оплаты, пригласили на должность 
доцента кафедры теории и истории государства и права юридического 
факультета БГУ210. Там он стал первым читать курсы «Международное 
право», «Государственное право стран народной демократии» и «Осно
вы советского государства и права». М. М. Аваков также читал курсы по 
праву в Высшей школе Министерства охраны общественного порядка 

204 НАРБ. Ф. 210. Оп. 12. Д. 28; НАРБ. Ф. 210. Оп.4. Д. 223.
205 НАРБ. Ф. 210. Оп. 12. Д. 116.
206 НАРБ. Ф. 210. Оп. 8. Д. 242.
207 НАРБ. Ф. 210. Оп. 4: Д. 171. ТерМкртичян Константин Ашотович; Д. 176. 

Тоноян Агаси Галустович; Д. 213. Амбрацумян Владимир Аванесович; Д. 214. 
Андреасян Альфред Амаякович; Д. 227. Ашрафьян Эдуард Борисович; Д. 239. 
Барсегян Микаел Анушаванович; Д. 582. Мушегян Денерик Андраникович.

208 І. Пушкін, Удзел нацыянальных мешасцей у грамадскапалітычным жыцці 
Са вецкай Беларусі (1919 – 1990 гг.), Мінск, БДУ, 2010, с. 208.

209 НАРБ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 5; Архив БГУ, Ф. 205. Оп. 10. Д. 160.
210 Архив БГУ, Ф. 205. Оп. 10. Д. 160. Л. 27.
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БССР. Помимо напряженной педагогической работы, он являлся народ
ным заседателем в Минском областном суде, был членом Минского 
обкома КП(б)Б, руководил минской школой лекторовмеждународников, 
являлся председателем научнометодического совета Минского город
ско го общества «Знание».

С 1963 по 1965 гг. Мирза Мосесович находился в творческом от
пуске – занимался написанием докторской диссертации по теме «Пра
во преемство государств в современном международном праве», текст 
которой представил к защите в 1966 г. Параллельно этот период его био
графии отмечен активным участием в составе делегации Белорусской 
ССР на международных конференциях ООН. В 1963 г. участвовал в кон
ференции по консульским сношениям в Вене, в 1965 г. – в 51й кон фе
ренции Ассоциации международного права в Токио, в 1966 г. – в 52й 
кон ференции в Хельсинки211. В 1965 г. также читал лекции по между на
родному праву в ГДР. В 1966 г. Мирза Мосесович прошел по конкурсу на 
должность доцента кафедры теории государства и права БГУ. 27 сен
тября 1967 г. в университете он успешно защитил докторскую диссер та
цию, по результатам которой 15 марта 1968 г. решением ВАК СССР ему 
была присуждена ученая степень доктор юридических наук. В декабре 
1967 г. М. М. Аваков был избран на должность профессора, а 1 ноября 
1968 г. утвержден в ученом звании профессора по кафедре теории го су
дарства и права БГУ. За годы работы в вузах БССР (1954 – 1972) им было 
опубликовано 25 научных работ212.

211 НАРБ. Ф. 205. Оп. 10. Д. 5. Л. 7.
212 М. Аваков, Советское социалистическое государство – главное орудие пост

рое ния коммунизма в СССР, Советская Белоруссия, 1954, 24 ноября; М. Ава
ков, Великая Октябрьская социалистическая революции и проблема право
преемства, Ученые записки Белорусского государственного института народ
ного хозяйства им. В. В. Куйбышева, 1955, Вып. I, сс. 97 – 118; М. Авакаў, Строга 
ахоўваць правы савецкіх грамадзян, Звязда, 1956, 5 верасня; М. Аваков, Судь
ба международных долгов царской России, Ученые записки БГИНХ им. В.В. 
Куйбышева, 1957, Вып. 3, сс. 109 – 129; М. Аваков, Октябрьская революция и 
Советское гражданство, Ученые записки БГИНХ им. В.В. Куйбышева, 1957, 
Вып. 4, сс. 291 – 318; М. Аваков, Международноправовые вопросы территории 
Советского государства, Ученые записки БГИНХ им. В.В. Куйбышева, 1959, 
Вып. 7, сс. 295 – 319; М. Аваков, Правопреемство Советского государства, Мос
ква, Госюриздат, 1961; М. Аваков, Справочник по трудовому законодательству: 
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30 ноября 1971 г. на имя ректора БГУ академика А. Н. Севченко 
бы ло направлено письмо от ректора Высшей дипломатической школы 
МИД СССР профессора В. И. Попова с просьбой перевода М. М. Авакова 
в Москву на работу. 9 декабря 1971 г. профессор Аваков написал заяв
ление об увольнении из БГУ по собственному желанию. С 1972 по 
1986 гг. он работал в должности профессора кафедры международного 
пра ва Дипломатической Академии МИД СССР, а в 1987 г. был назначен 
проректором Академии. М.М. Аваков принимал участие в кодификации 
современного международного права, являясь членом делегаций СССР 
на Венских дипломатических конференциях ООН в 1975, 1977, 1978, 
1983 и 1986 гг., состоял членом Исполкома Советской ассоциации меж
ду народного права, членом Постоянной палаты третейского суда в 
Гааге. В 1970 – 1980е гг. им были опубликованы ряд монографий: «Право 
международных договоров» (1973, 1974, 1977), «Новые государства 
Азии и Африки и некоторые вопросы правопреемства» (1976, 1980, 
1985), «Правопреемство освободившихся государств» (1983).

Значительную роль в истории географического факультета БГУ 
сыграл професссор Виктор Григорьевич Завриев (1908 – 1976)213. 30 ноя
бря 1960 г. он написал заявление на имя ректора БГУ о зачислении на 
долж ность профессора по кафедре физической географии. Заявление 
бы ло положительно рассмотрено и в январе 1961 г. В.Г. Завриев переехал 
в г. Минск, где его избрали на должность профессора кафедры физиче
ской географии (с сентября 1961 г. кафедра физической географии мате
риков и океанов и методики преподавания географии)214. 30 июня 1961 г. 
его утвердили в должности заведующего созданной им кафедры физи

В вопросах и ответах, М. Аваков, В. Глозман, Под ред. В.А. Дорогина, Минск, 
Госиздат БССР, 1961 (2е изд., 1963, 3е изд. 1966); М. Аваков, Крах колониальной 
системы и некоторые вопросы правопреемства: учеб. пособие, Москва, 1964; 
М. Аваков, Правопреемство при возникновении новых независимых госу
дарств Азии и Африки, Советское государство и право, 1966, № 1, сс. 129 – 132; 
Трудовое законодательство: справочная книга в вопросах и ответах, М.М. 
Аваков, В. А. Глозман, Минск, БГУ им. В. И. Ленина, 1971 (2е изд. 1974) и др.

213 Архив БГУ, Ф. 205. Оп. 10. Д. 215.
214 Завриев Виктор Григорьевич, Прафесары і дактары навук Беларускага джяр

жаўнага універсітэта, 1921 – 2001, Склад. А.А. Яноўскі і інш, Мінск, БДУ, 2001, 
с. 100.
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че ской географии зарубежных стран. С именем Виктора Григорьевича 
связано становление и научноисследовательской лаборатории озеро ве
дения (1974 г.), кафедр геодезии и картографии (1969 г.) и общего зем ле
ведения (1973 г.). Помимо организационнопедагогической работы, он с 
июля 1963 г. по май 1964 г. работал в качестве консультанта Государствен
ного Комитета наук в Демократической республике Вьетнам в области 
природного районирования Северного Вьетнама. В.Г. Завриев создал 
груп пу молодых вьетнамских географов разных специальностей для 
работы по комплексному физикогеографическому районированию 
ДРВ, которая осуществила 10 маршрутов протяженностью более 10 тыс. 
км. Совместно с профессорами Э.М. Мурзаевым (РСФСР) и Нгуэн Дык 
Тинем (Вьетнам) было разработано и принято Госкомитетом наук ДРВ 
географическое деление территории Северного Вьетнама на природные 
области, подобласти и районы. По инициативе и в соавторстве с В. Г. 
Завриевым вьетнамскими географами было составлено 50 авторских 
макетов физикогеографических карт, легших в основу первых в ДРВ 
географических атласов. За время работы в ДРВ профессор прочитал 
лекции в клубе Посольства СССР в ДРВ и Пединституте, провел кон
сультации в Клубе географов для работников провинциальных коми те
тов, для диссертантов по различным вопросам физической географии. 
По результатам командировки Виктор Григорьевич подготовил и издал 
книгу, посвященную географии Вьетнама215.

В 1974/1975 учебном году В. Г. Завриев оказал помощь Чечено
Ингушскому госуниверситету, где прочитал лекции по курсу «Физи че
ская география материков и океанов», спецкурсу «Основные проблемы 
физической географии», консультировал преподавателей кафедры гео
графии по вопросам подготовки диссертаций. Ректорат ЧеченоИнгуш
ского государственного университета объявил благодарность в письме 
на имя ректора БГУ216. Работая в течение последних 15ти лет своей 
жизни на географическом факультете БГУ, он читал студентам лекции 
по физической географии материков и океанов, проблемам физической 
географии, физикогеографическому районированию. Его научные ин

215 В. Завриев, По дорогам Вьетнама, Под ред. В.В. Смирнова, Минск, Беларусь, 
1968.

216 Архив БГУ, Ф. 205. Оп. 10. Д. 215. Л. 52.
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те ресы на факультете были связаны с проблемами Полесья, динамикой 
полесских озер, по которым он опубликовал ряд статей в общесоюзных 
журналах и Вестнике БГУ, установил тесные научные контакты с гео
графическими факультетами Софийского, Белградского, Ягеллон ско го, 
Люблянского, Будапештского университетов, куда непосред ствен но 
выез жал для чтения лекций. В.Г. Завриев много внимания уде лял орга
низации учебной и научной работы на кафедре, оказывал помощь в 
про ведении научной работы аспирантам и докторантам. Под его руко
водством на кафедре было защищено 3 кандидатских диссертации по 
от расли географических наук (М. В. Лавринович в 1967 г. «Лимнология 
озер Полесья», И. П. Галай в 1972 г. «Теоретические вопросы физической 
географии», Г. Я. Рылюк в 1974 г. «Природа запада Полесья»), а за время 
его заведования кафедрой всего было защищено 2 докторских (по от
рас ли географических наук: О. Ф. Якушко в 1969 г. «Лимнология озер 
севера Беларуси», В. А. Жучкевич в 1971 г. «Топонимика») и 5 кандидат
ских диссертаций217. Кафедра, руководимая В.Г. Завриевым, была наг
раждена Почетной грамотой Министерства высшего и среднего спе
циаль ного образования по результатам социалистического соревнования 
в честь столетия со дня рождения В. И. Ленина.

Всего же за 48 лет работы в Тбилиси (10 лет), Баку (23 года) и 
Минс ке (15 лет) под руководством В. Г. Завриева было защищено более 
20 кандидатских диссертаций в Москве, Баку, Минске и опубликовано 
более 80 научных трудов. Кроме того, он сам руководил студенческим 
научным кружком физической географии зарубежных стран, одновре
мен но являлся председателем всесоюзной комиссии по присуждению 
медалей и грамот за лучшие научные работы студентов. Довольно часто 
Виктор Григорьевич выступал с лекциями перед населением, военно
слу жащими и студентами, а также выполнял другие общественные по
ручения, связанные с учебновоспитательной и культурномассовой ра
ботой на факультете. Активно участвовал в работе редакционного Со ве

217 Я. Еловичева, П. Лопух, Завриев – ученый, педагог, создатель и заведующий 
кафедрой физической географии материков и океанов и методики препо да
вания географии Белгосуниверситета, Региональная физическая география в 
новом столетии, Вып. 2, К 100летию со дня рождения Виктора Григорьевича 
Завриева (1908 – 1976), Под общ. ред. Н. В. Науменко, Минск, БГУ, 2007, с. 13.
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та Белорусской Энциклопедии, являлся членом его редакционного со
вета и автором ряда статей. За активное участие в пропаганде по ли ти
ческих и научных знаний среди населения он был награжден благо дар
ственными грамотами Всесоюзного общества «Знание» и Почетной 
Гра мотой Верховного Совета БССР (4 сентября 1971 г.). 16 марта 1976 г. 
Виктор Григорьевич умер и был похоронен на Московском кладбище 
Минска. В. Г. Завриев вошел в историю географической науки как вы со
коквалифицированный ученыйгеограф, талантливый организатор и пе
дагог. Его авторитет и сегодня остается высоким среди учеников и пос
ле дователей218.

Не менее известным специалистом в области географии в БССР 
был профессор Окмир Егишевич Агаханянц (1927 – 2002) На протяжении 
30 лет (с 1973 г.) он преподавал в Белорусском государственном педаго
гическом институте, заведовал кафедрой геоботаники, являлся постоян
ным руководителем студенческой практики на Кавказе, в Карпатах и 
Памире. Окмир Егишевич также читал курс географии и геоботаники 
для учителей общеобразовательных школ на педагогических курсах 
города Минска219.

Нельзя не отметить также вклад представителей армянского 
народа в подготовку медицинских научных и педагогических кадров. 
Так, с 1950 г. заведующим кафедрой нервных болезней Витебского ме
ди цинского института являлся доктор медицинских наук, профессор 
Арташес Айрапетович Кеворкьян (1987 – 1955), который в 1955 г. был 
наз начен заместителем директора инстиута по научной и учебной ра
боте, но успел поработать на этой должности непродолжительное время 
в связи со смертью220.

С 1959 по 1981 гг. кафедрой нормальной анатомии Гродненского 
государственного медицинского института руководил доктор меди

218 Р. Жмойдяк , Я. Еловичева, П. Лопух, Виктор Григорьевич Завриев – ученый и 
пе дагог (к 100летию со дня рождения), Вестник БГУ, Сер. Химия, биология, 
география, 2008, № 1, с.114.

219 Армяне в Беларуси [Изоматериал], [настенный перекидной календарь], Фонд 
развития и поддержки арменоведческих исследований “АНИВ”, А.В. Хечоян 
[и др.], Минск: б. и., 2017. Л. 2.

220 Витебский государственный медицинский университет: 80 лет, 1934 – 2004, 
Под ред. А. Н. Косинца, Витебск, ВГМУ, 2004, с. 40.
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цинских наук, профессор Армен Николаевич Габузов (1906 – 1999)221. В 
связи с 10летним юбилеем института в 1968 г. за активное участие в 
подготовке научных и врачебных кадров министром охраны здоровья 
ему была объявлена благодарность222. Под руководством А. Н. Габузова 
было подготовлено 4 кандидата медицинских наук. Среди других ме
диков и преподавателей ВУЗов БССР следует указать на Леонида Иб-
рагимовича Друяна, который с открытием в Гомеле медицинского инс
титута активно включился в организацию на базе института Гомельской 
областной клинической больницы инвалидов Великой Отечественной 
войны кафедры пропедевтики внутренних болезней. На этой кафедре 
он читал курс лекций и проводил практические занятия. В 1992 г. из
дательство “Вышэйшая школа” опубликовало его работу “Кароткі тэр
міналагічны слоўнік для медыцынскіх сёстраў”, в которой медицинские 
терминвы впервые были изложены на белорусском языке223. В 2001 г. в 
соответствии с указом Президента Республики Беларусь Л.И. Друяну 
было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Бе
ларусь». К слову, его отец – Ибрагим Леонидович – в 1964 г. получил по
четное звание «Заслуженный врач БССР»224.

С 1973 г. в Гомеле работал талантливый ученый и исследователь 
Альберт Семенович Шагинян (1934 – 2000). На протяжении 13 лет он 
работал директором – главным конструктором специального конструк
тор скотехнологического бюро сейсмической техники с опытным 
произ водством «Сейсмотехника». Особое внимание Альберт Семенович 
уделял подготовке молодых специалистов и кадров высшей научной 
квалификации. Им была подготовлена целая плеяда талантливых кон
структоров и исследователей машин. С 1986 до 2000 г. А.С. Шагинян 
возглавлял Гомельский политехнический институт. Под его руковод
ством была разработана программа развития, направленная на повы ше
ние качества и уровня обучения, эффективности НИР, усиление ответ

221 П. Гарелик, 50 лет Гродненскому государственному медицинскому универ си
тету: события и биографии, Гродно, ГрГМУ, 2008, с. 53.

222 НАРБ. Ф. 46. Оп. 16. Д. 3. Л. 19.
223 Леонид Ибрагимович Друян (к 60летию со дня рождения), Здравоохранение, 

№ 8, 2004, с. 59.
224 Музей истории медицины Беларуси.
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ственности за конечный результат деятельности, создание благо прият
ных условий для самореализации в учебной и научной деятельности. 
За годы его руководства ВУЗом расширились учебные площади универ
ситета, были открыты новые факультеты, четыре кафедры, аспирантура, 
магистратура, Совет по защите кандидатских диссертаций, вышел в 
свет первый номер научнопрактического журнала «Вестник Гомель
ско го государственного технического университета имени П. О. Сухого», 
начата подготовка специалистов по семи новым специальностям и спе
циализациям. Несмотря на колоссальную загруженность Альберт Семе
нович разработал и читал курсы «Пневмосистемы роботов и мани пу ля
торов», «Гидравлические и электрогидравлические системы для испы
та ния материалов и конструкций», «Испытательная техника», отдель
ные циклы лекций по динамике систем читались им в США, Германии 
и Италии. Важно подчеркнуть, что А. С. Шагинян принимал активное 
уча стие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он 
начал готовить совместную Программу работ Беларуси, Украины и 
России по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Он су
мел привлечь к этой программе внимание многих ведущих специалистов, 
объединить их усилия в решении конкретных задач, нацеленных на 
борь бу с последствиями катастрофы225.

Не менее значительным был вклад армян в производственную 
сферу. В качестве примера можно привести деятельность уроженца г. 
Ахалцихе Григория Борисовича Мартиросова (1901 – 1962)226. В годы Ве
ликой Отечественной войны он работал главным инженером танковых 
заводов в Свердловске, Омске, директором танкового завода № 40 в г. 
Мытищи, помощником наркома В.М. Молотова по вопросам танко
строе ния (1943 – 1944). В августе 1944 г. Г.Б. Мартиросов в составе совет
ской закупочной комиссии был командирован в США и Канаду с целью 
изучения автомобильной промышленности этих стран. За время 
командировки он изучил опыт 520 наиболее крупных машино строи

225 Армяне в Беларуси [Изоматериал], 2018: [настенный перекидной календарь], 
Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований “АНИВ”, А.В. 
Хечоян [и др.], Минск: б. и., 2017, Л. 12.

226 Текущий архив ОАО МАЗ, Ф. 2363. Оп. 2. Д. 319. Л. 2; И. Мясникова, Взгляд на 
много лет вперед, Автозаводец, 2018, 28 сентября, с. 6.
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тель ных заводов. В конце 1946 г. Мартиросов вернулся домой и вскоре 
был вызван в ЦК ВКП(б). Ему сообщили, что направляют в БССР с це
лью строительства крупного автомобильного завода по выпуску боль
шегрузных машин. Приказом от 23 ноября 1946 г. Григорий Борисович 
был назначен директором Минского автомобильного завода227. При нем 
завод прекратил выпуск иностранных грузовиков и начал подготовку к 
производству собственных автомобилей семейства МАЗ200. Первые 
пять машин выехали с завода к 30й годовщине Октябрьской революции. 
В 1949 г. он был награжден вторым орденом Трудового Красного Зна
мени228.  Благодаря Г. Б. Мартиросову и конструктору Б. А. Долматовско
му у автомобилей МАЗ появилась производственная эмблема в виде 
белорусского зубра229. Наряду со строительством завода он также ку
рировал работу Минского тракторного завода. Осенью 1949 г. на дирек
тора написали донос, в котором его безосновательно обвиняли в шпио
на же и преклонении перед Западом. Приказом от 2 октября 1949 г. Гри
горий Борисович был уволен с должности директора МАЗа и переехал 
в Москву. В 1950 г. устроился начальником цеха на Московский завод 
ма лолитражных автомобилей, затем с 1957 по 1961 гг. Григорий Борисо
вич жил и работал в Запорожской области УССР, возглавлял управление 
машиностроения, был членом Совета Запорожского Совнархоза. В 
1961 г. Г. Б. Мартиросов переехал в Москву и получил должность дирек
тора Всесоюзного научноисследовательского института подшипниковой 
промышленности СССР230.

В 1968 г. в БССР был направлен инженер Дерожант Леванович 
Акопов (1940 – 1993)231. В Осиповичах он занимался строительством кар

227 Текущий архив ОАО МАЗ, Ф. 2363. Оп. 2. Д. 319; Минский автомобильный 
завод. Опыт семи десятилетий, фотоальбом, авт. текста, сост. С.В. Михай лов
ская, фото И.Н. Аблажей, М.С. Гучека, Минск, БЕЛТА, 2014, с. 19.

228 М. Блистинов, Ю. Богушевич, Е. Вайнруб, Минский автомобильный, Очерк 
истории завода, Минск, Беларусь, 1972, сс. 46 – 47.

229 И. Демин, Истоки будущего: повесть, Москва, Профиздат, 1981, сс. 335 – 339.
230 Е. Мартынюк, И танки наши быстры… О флагмане отечественного машино

строения, Дорогомилово сегодня, № 3 (64), 2004, с. 3.
231 Армяне в Беларуси [Изоматериал], 2017: [настенный перекидной календарь], 

Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований “АНИВ”, А.В. 
Хечоян [и др.], Минск: б. и., 2017, Л. 5.
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тоннорубероидного завода (ныне – Кровельный завод «ТехноНИКОЛЬ»), 
который в 1976 г. возглавил. Под его руководством завод неоднократно 
выходил победителем в социалистическом соревновании, получил зва
ние предприятия высокой культуры.

В 1977 – 1978 гг. Д. Л. Акопов был генеральным директором произ
водственного объединения «Гомельстройматериалы». Перспективного 
и успешного руководителя заметило руководство БССР. С 1979 по 
1981 гг. он был назначен заместителем министра промышленности строи
тельных материалов БССР. В 1981 г. Д. Л. Акопова назначили директором 
строящегося Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине. 
На этом посту он проработал до конца 1985 г. Особое значение директор 
придавал строительству жилья и социальной инфраструктуры для ра
ботников завода. Благодаря такому подходу Жлобин интенсивно раз ви
вал не только свой промышленный потенциал, но и социальную инфра
структуру. В 1987 г. Дерожант Леванович стал директором строя щегося 
Бе лорусского цементного завода в Костюковичах. В июле 1993 г. Де ро
жанта Левоновича не стало, ему было всего лишь 53 года. В 2004 г. на 
доме в Жлобине, где жил Д. Л. Акопов, была установлена памятная дос
ка. Его именем названа одна из улиц Жлобина, возле заводоуправления 
поставлен и его памятный бюст. В 2013 г. на осиповичском предприятии 
также была установлена мемориальная доска в память о первом руко
во дителе предприятия.

Долгое время директором швейной фабрики «Индпошиводежда» 
в Бресте работал бывший командир партизанской бригады им. И. В. Ста
лина Брестской области Сумбат Хачатурович Арзуманян (1917 – 1999). 
Под его руководством предприятие неоднократно становилась победи
телем в социалистическом соревновании. В восьмой пятилетке (1966 –  
1970) 14 кварталов подряд фабрике вручалось переходящее знамя 
област ного управления бытового обслуживания232. Вклад С. Х. Ар зу
маняна в послевоенное развитие республики был высоко оценен и ру
ководством районного центра Брестской области – г. Малориты. В 1984 г. 
он был удостоен звания «Почетный гражданин» этого города.

232 Хечоян В. [и др.], Войныармяне в боях за Беларусь (1941 – 1944 гг.), под общ. 
ред. А. М. Литвина, А. В. Хечояна, Минск, Белорусская наука, 2019, с. 452.
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Активно включились армяне и в культурную сферу жизни 
БССР. В 1945 г. сюда приехала молодая артистка Олимпиада Ивановна 
Шах-Парон (1922 – 2009). После окончания Московского городского 
теат рального училища она переехала в Минск, где устроилась артисткой 
художественного чтения и ведущей в Белорусскую государственную 
ордена Трудового Красного Знамени филармонию233. Непродолжительное 
время Олимпиада Ивановна работала в Государственном театре им. Ле
нинского комсомола Белоруссии в Бресте, а затем по приглашению ре
жиссера Н. А. Ковязина – в Бобруйском областном драматическом теат
ре. С 1 августа 1947 г. и до последних дней жизни О. И. ШахПарон 
служила актрисой в Государственном Русском драматическом театре 
БССР (совр. Национальный академический драматический театр им. М. 
Горького)234.

В 1952 г. ее актерская деятельность была отмечена дипломом 
Первой степени на Республиканском фестивале творческой молодежи. 
В 1954 г. актриса дебютировала в кино в роли Софьи Яковлевны в 
фильме «Кто смеется последним» (реж. В.В. КоршСаблин) по мотивам 
одноименной сатирической комедии К. Крапивы. Высоким 
профессионализмом на сцене отличались образы О.И. ШахПарон в 
роли Анны Вырубовой в телеспектакле «Крах» по мотивам пьесы А.Н. 
Толстого и П.Е. Щёголева «Заговор императрицы» (1966 г.) и Жанны 
Владимировны в телеспектакле «Чужие и близкие…» по пьесе «Жанна» 
А.М. Галина (1998 г.)235. Помимо татральной деятельности, Олимпиада 
Ивановна с 1971 по 1974 гг. два созыва избиралась депутатом Фрунзенского 
районного совета депутатов трудящихся г. Минска, являлась народным 
депутатом Минского городского совета, членом Московского райкома 
КПСС г. Минска, секретарем партийной организации театра236. За годы 
работы Государственном Русском драматическом театре БССР она 

233 Архив Белорусской государственной филармонии, Ф. 1. Оп. 2л. Д. 2. Л. 38.
234 А. Усцінава, ШахПарон, Тэатральная Беларусь, Энцыклапедыя, У 2 т. Т. 2, 

Рэд кал., Г.П. Пашкоў [і інш.], Мінск, БелЭн, 2003, сс. 528 – 529.
235 Там же, с. 529; Алімпіяда ШахПарон, Р. Смольскі Тэатр у прасторы часу, 

мастацтвазнаўчыя артыкулы, рэцэнзіі, творчыя партрэты, Мінск, Мастацкая 
літаратура, 1998, сс. 247 – 251.

236 Личное дело О. И. ШахПарон, Архив Национального академического драма
тического театра им. М. Горького.



172 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

сыграла около ста драматических и характернокомедийных ролей. 
Указом Президиума Верховного Совета БССР от 28 февраля 1955 г. 
Олимпиаде Ивановне было присвоено звание Заслуженного артиста 
БССР «за заслуги в развитии советского искусства и в связи с декадой 
белорусского искусства и литературы в г. Москве». В 1972, 1978, 1982 гг. 
актриса также была отмечена почётными грамотами Верховного совета 
Белорусской ССР.

С освобождением Минска от нацистских захватчиков в Минск 
приехала пианистка Тамара Вартановна Миансарова (1913 – 1990). Пер
вое время она работала на должности концертмейстера Государ ствен
ного Большого театра оперы и балета, а затем долгие годы (с 1948 по 
1985 гг.) концертмейстеромаккомпаниатором в Государ ственном коми
тете по телевидению и радиовещанию БССР237.

Неоднократно приезжал на работу в БССР известный ком по
зитор, хормейстер, дирижер, аранжировщик, педагог и популяризатор 
на родной музыки Вальтер Грайрович Мнацаканов (1935 – 2020). В 1958 г., 
после окончания дирижерскохорового отделения Московской государ
ственной консерватории им. П. И. Чайковского по распределению мо
лодого специалиста направили в Гомель. До 1963 г. он преподавал хоро
вые дисциплины в городском музыкальном училище. Параллельно 
Валь тер Грайрович обучался в Государственной консерватории им. Н. А. 
РимскогоКорсакова в Ленинграде (отделение оперносимфонического 
дирижирования)238. В сентябре 1963 г. его пригласили в Белорусскую го
сударственную консерваторию на должность преподавателя кафедры 
хорового дирижирования. После непродолжительной работы дири же
ром в Челябинском театре оперы и балета (февраль 1967 – ноябрь 1968), 
В. Г. Мнацаканов вернулся в Минск, где устроился дирижером в народ
ном оркестре Белорусской государственной филармонии239. Одновре
мен но он стал преподавать в Минском музыкальном училище, руково
дил спектаклями в Народной оперной студии Дворца профсоюзов. За 

237 Большая энциклопедия Большого театра Беларуси, Редкол. В.В. Андриевич 
(гл. ред.) [и др.], Минск, Энцикл. им. П. Бровки, 2014, с. 394.

238 Белорусская государственная консерватория, Академия музыки: история в 
лицах: (1932 – 2017 гг.), сост.Е.Н. Дулова [и др.], Минск, Мастацкая літаратура, 
2017, с. 233 – 234.

239 Архив Белоруской государственной филармонии, Ф. 1. Оп. 3л. Д. 69. Л. 2 – 7.
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время работы в студии им был поставлен ряд спектаклей («Травиата» и 
«Риголетто» Дж. Верди, «Кастусь Калиновский» Д. Лукаса, «Джанни 
Скикки» Дж. Пуччини, «Царьплотник» А. Лорцинга). После ухода из 
филармонии в феврале 1972 г. Вальтер Грайрович перешел на работу в 
Инс титут искусствознания, этнографии и фольклора Академии наук 
БССР на должность старшего лаборанта. В институте он занимался но
тированием (расшифровкой) архивных магнитофонных записей бело
рус ских народных песен для многотомного издания «Беларуская народ
ная творчасць» (нотировано более 200 записей, из которых 147 вошли в 
тома «Жніўныя песні» (1974), «Восеньскія і талочныя песні» (1981). К 
дан ной работе привлекался также в 1979 г. До назначения в октябре 
1973 г. главным дирижером симфонического оркестра ЧеченоИнгуш
ской государственной филармонии В. Г. Мнацаканов преподавал на ка
федре хороведения Минского педагогического института, вел занятия 
по хоровому дирижированию в Минском педагогическом училище.

По возвращению из Грозного в Минск в 1980 г. Вальтер Грайрович 
одно время работал дирижером театра музыкальной комедии БССР. С 
апреля 1981 г. он перешел на преподавательскую работу в Минский инс
титут культуры (в наст. время Белорусский государственный универ
ситет культуры) на кафедру духовых, эстрадных оркестров и спе
циальных инструментов. С 1982 по 1985 гг. В.Г. Мнацаканов работал в 
должности доцента кафедры эстраднодухового дирижирования. В сво
бодное время публиковал статьи в журналах «Мастацтва Беларусі», 
«Советская музыка», газетах «Літататура і мастацтва», «Звязда», «Голос 
Родины», являлся внештатным автором газеты «Советская Белоруссия», 
на страницах которой размещал интервью с видными композиторами и 
музыкантами. Совместно с Государственным народным оркестром 
БССР он записал пластинку на фирме «Мелодия» с произведениями 
«Мин ская сюита» К. Тесакова и концертом для цимбал О. Янченко. На 
Белорусском радио талантливый дирижер осуществил с оркестром 
записи увертюры Д. Смольского для оркестра народных инструментов 
и авторских переложений классики («Волшебное озеро» А. Лядова и 
«Воспоминание об Альгамбре» Ф. Тарреги).

Находясь в постоянном творческом поиске в 1985 г. В. Г. Мна ца
канов уехал в Узбекистан, где был назначен главным дирижером Самар
кандского театра оперы и балета, а затем в Россию – главным дирижером 
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Омского симфонического оркестра. В 1993 г. Вальтер Грайрович вернулся 
в Минск и вновь перешел на преподавательскую работу, устроившись в 
Музыкальный колледж. С 2001 по 2012 гг. Вальтер Грайрович – доцент 
кафедры оперной подготовки Белорусской государственной академии 
музыки (2001 – 2012). За время работы в Академии он подготовил более 
30 учеников.

Не менее известным белорусским дирижером и музыкантом 
был Владимир Иосифович Пирадов (1892 – 1954). В 1948 – 1950 гг. он яв
лялся главным дирижером и художественным руководителем Государ
ствен ного театра оперы и балета БССР. Одновременно он преподавал в 
должности профессора кафедры оперной подготовки в Белорусской 
государственной консерватории240. В стенах данного учреждения также 
работала Эльмира Сергеевна Габриэлян (1938 – 1993). С 1964 по 1992 г. 
она являлась создателем и руководителем факультативного курса 
старинной музыки241. В 1961 – 1965 гг. на кафедре народной инстру мен
тальной и оперной подготовки преподавал известный дирижер Мартин 
Саакович Нерсисян (1926 – 1996), который также являлся заведующим 
кафедры оперной подготовки242. В 1940 – 1980е гг. много армян на раз
ных должностях работало в стенах Белгосфилормонии243.

240 Белорусская государственная консерватория, Академия музыки: история в 
лицах: (1932 – 2017 гг.), сост.Е.Н. Дулова [и др.], Минск, Мастацкая літаратура, 
2017, с. 276; Большая энциклопедия Большого театра Беларуси, Редкол. В. В. 
Андриевич (гл. ред.) [и др.], Минск, Энцикл. им. П. Бровки, 2014, сс. 164 – 165.

241 Белорусская государственная консерватория, Академия музыки: история в 
лицах: (1932 – 2017 гг.), сост.Е.Н. Дулова [и др.], Минск, Мастацкая літаратура, 
2017, с. 82.

242 Там же, с. 250.
243 Архив Белгосфилормонии, Ф. 1. Оп. 2л. Д. 36. Л. 145. Азарянц В.С. (танцор); 

Ф. 1. Оп. 2л. Д. 87. Л. 265. С.А. Саакян (артист); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 40. Л. 1 – 14. 
Л.Р. Акопджанян (кларнетист оркестра); Ф. 1. Оп. 2л. Д. 1. Л. 19 об. Г.М. 
Аракелов (танцор); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 74. Л. 19 – 34. Х.А. Арсенян (вокалист); Ф. 
1. Оп. 3л. Д. 9. Л. 128 – 132. Г.В. Арутюнов (артист разговорного жанра); Ф. 1. Д. 
3л. Д. 119. Л. 278 – 322. Т.А. Ванецян (вокалистка); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 30. Л. 
244 – 252. С.К. Вартанов (администратор); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 26. Л. 348 – 355. В.А. 
ГеворковаГеворкьян (вокалистка); Ф. 1. Оп. 2л. Д. 4. Л. 406 – 407, 425 – 426. 
Н.Г. Капрэлян (администратор); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 2. Л. 231 – 232 об. Г.Г. Карганов 
(артист); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 175. Л. 392 – 410. М.Г. Киракозов (танцор); Ф. 1. Оп. 2л. 
Д. 1. Л. 28. С.Я. Мадатов (скрипач); Ф. 1. Оп. 2л. Д. 8. Л. 166. Б.А. Мнацаканян 
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Ярким театральным художником БССР являлся Армен Баг ра-
тович Григорьянц (1918 – 1976). В 1953 г. он приехал в Минск и устроился 
художникомпостановщиком в Государственный русский драматиче
ский театр им. Горького. В 1955 г. талантливый художник был удостоен 
звания заслуженного деятеля искусств БССР. С 1958 г., параллельно с 
творческой работой, А. Б. Григорьянц преподавал в Белорусском теат
раль нохудожественном институте.

В 1962 г. Армен Багратович перешел в Театр им. Я. Купалы (в 
наст. время − Национальный академический театр имени Я. Купалы) на 
должность главного художника. Следует также сказать, что Григорьянц 
сотрудничал с киностудией «Беларусьфильм»: был художникомпос
та новщиком таких художественных фильмов, как «Кто смеется пос лед
ним?» (1954), «Белорусский концерт» (1955), «Полесская легенда» 
(1957), «Красные листья» (1958), которые пользовались огромным успе
хом у кинозрителей. Работал Армен Багратович и для Государственного 
театра оперы и балета Беларуси, на сцене которого в его сценографии в 
1968 г. были поставлены «Богема» Дж. Пучини и «Риголетто» Дж. 
Верди244.

Навсегда в историю театрального искусства Беларуси вошли 
такие яркие спектакли в оформлении Армена Багратовича, как: «Хит
ромудрая влюбленная» Лопе де Веги (1952), «Король Лир» У. Шекспира 
(1953), «Брестская крепость» К. Губаревича (1954), «Хитрости Скапена» 
Ж.Б. Мольера (1955), «Мертвая схватка» Дж. Голсуорси (1956), «Опти
ми стическая трагедия» Вс. Вишневского (1957), «Иркутская история» А. 
Арбузова, «Венецианские близнецы» К. Гальдони (1960), поставленные 
на сцене Театра имени М. Горького245.

А. Б. Григорьянц был известен не только как сценограф, но и как 

Б.А. (артист); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 45. Л. 162 – 169. Э.Г. Мхчынян (гитарист); Ф. 1. Оп. 
3л. Д. 136. Л. 221 – 236. С.К. Папазян (артист); Ф. 1. Оп. 3л. Д. 92. Л. 129 – 140. 
Б.Г. Погосов (концертмейстер).

244 Армяне в Беларуси [Изоматериал], 2017: [настенный перекидной календарь], 
Фонд развития и поддержки арменоведческих исследований “АНИВ”, А.В. 
Хечоян [и др.], Минск: б. и., 2017, Л. 10.

245 Белорусская ССР, Краткая энциклопедия, В 5и т, Т. 5, Биографический 
справочник, Редкол.: И.П. Шамякин (гл. ред.) [и др.], Минск, Издво «Бел. 
Сов. Энцикл.» им П. Бровки, 1981, с. 172.
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режиссерпостановщик двух знаковых спектаклей в истории театраль
ного искусства Беларуси: «Матушка Кураж и ее дети» Б. Брехта (1962) 
на сцене Государственного русского драматического театра им. М. 
Горького и «Волшебная дудка» В. Вольского (1968) на сцене Белорусского 
республиканского театра юного зрителя.

24 марта 1976 г. талантливый художник умер и был похоронен 
на Северном кладбище Минска.

Подводя итог, следует отметить, что время, в которое пред
ставителям армянского народа приходилось работать на благо БССР, 
было крайне сложным и оставило свой глубокий отпечаток, как на ис
тории Республики, так и их биографии. Оглядываясь назад, можно с 
уве ренностью сказать, что армяне активно включились в военнопо
литические, социальноэкономические и культурнообразовательные 
про цессы в Белорусской ССР. На конкретных примерах хорошо виден 
их вклад в область культуры, образования, искусства, медицины, 
экономики. Целенаправленная работа в архивах, библиотеках и музеях 
позволит продолжить перечень известных и талантливых белорусских 
армян.
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Գլուխ 2.  
ԲՍՍՀ-ի հայերը ռազմաքաղաքական, սոցիալ- 

ժողովրդագրական և կրթամշակութային գործընթացներում

Ներկայումս հայբելառուսական համագործակցությունն ընդլայն վում է ինչ
պես ժամանակագրորեն, այնպես էլ թեմատիկ: Ընդ որում, մի շարք խնդիր
ների ուսումնասիրության ժառանգորդականությունը պահպանվում է:

Թեմայի վերլուծության հիմքում ընկած է պատմագրական ակնարկ, որը 
հենվում է բացահայտված արխիվային փաստաթղթերի և հրատարակված 
աղ բյուրների վրա: Սույն գլխում մանրամասն նկարագրված և փաստագրված 
է հայերի ներդրումը Բելառուսի պետության զարգացման և կայացման գոր
ծում: Վերլուծվում է հայ էթնոսի մասնակցությունը երկրի այնպիսի բնա գա
վառներում, ինչպես արտադրությունըմ արդյունաբերությունը, ռազ մական 
գոր ծը, արտաքին և ներքին քաղաքականությունը, մշակույթը, գիտությունը, 
ճարտարագիտությունը, շինարարությունը, ճարտարապետությունը, բժշկու
թյունը, մանկավարժությունը, պետական և միջազգային իրավունքը, լեզ վա
բանությունը, գրականությունը, թարգմանչությունը, կառավարումը և այլն:

Ամփոփելով, հեղինակը մատնանշում է, որ ժամանակը, որում հայ ժողովրդի 
ներկայացուցիչները աշխատել են հանուն Բելառուսի, եղել է ծայրահեղ 
դժվար, սակայն, հետ նայելով, հեղինակը համոզված պնդում է, որ հայերը 
երկրի ողջ տարածքով ակտիվորեն ներառվել  են ռազմականքա ղաքական, 
սոցիալտնտեսական և կրթամշակութային գործընթացներում:

Chapter 2.  
Armenians in the military-political socio-demographic  

and cultural-educational processes in the BSSR

At the present stage, the Belarusian  Armenian cooperation is expanding both 
chronologically and thematically. At the same time, the continuity of the study of 
a number of issues remains.

In the base of the analysis of the topic lies a historiographic review based on a 
significant layer of identified archival documents and published sources. In this 
chapter, the contribution of Armenians to the formation and development of the 
state of Belarus is described in detail and proven with documents. In this chapter 
the participation of the Armenian ethnos in the development of various branches 
of the country such as: production, industry, military affairs, domestic and foreign 
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policy, culture, science, engineering, construction, architecture, medicine, pedago
gy, state and international law, linguistics, literature, translation activities, manage
ment etc. is analyzed.

Summing up, the author especially emphasizes that the time, when the represent
atives of the Armenian people had to work for the good of Belarus, was extremely 
difficult, however, looking back, the author confidently asserts that the Armenians 
were actively introduced into the militarypolitical, socioeconomic and cultur
aleducational processes throughout the country. 
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Բաժին III. 
Էթնիկ ինքնությունը ինտեգրման համատեքստում

Հայերի ինտեգրումը այլէթնիկ միջավայրում ուղեկցվում է սո
ցիալական և մշակութային փոփոխություններով, որոնք դրսևորվում 
են շրջապատի սոցիալական և մշակութայինառօրեական հմտու թյուն
ների ընդօրինակման մեջ: Այս գործընթացն ուղեկցվում է նյութական 
մշակույթում և կենսակերպում էթնիկ հատկանիշների մասնակի 
կորստով, որի հիման վրա էթնիկ խումբը, տվյալ դեպքում սփյուռ քա
հա յերը, նորովի են կերտում իրենց միկրոմիջավայրը: Դրանում է կա
յանում էթնիկ ինքնության պահպանմանը և միջավայրում ինտեգրման 
գործընթացի հարաբերակցության իմաստավորման հիմնախնդիրը: 
Նման բարդ թեմայի՝ էթնոսոցիալական միջավայրի հետ հոգեբա նա
կան հարաբերակցությանն է նվիրված բաժինը, որում Ֆրանսիայի, 
Չե խիայի, Բելառուսի, Վրաստանի և Իրանի հայերի օրինակով դի
տարկ վում է ինտեգրման փոխկապվածությունն էթնիկ ու կրոնական 
ինքնանույնացման, էթնիկ էնդոգամիայի և սեփական էթնոմշակութային 
առանձնահատկության պահպանման հետ:

Раздел III. 
Этническая идентичность в контексте интеграции

Интеграция армян в иноэтническую среду сопровождается со
циаль ными и культурными изменениями, которые проявляются в пере
нимании социальных и культурнобытовых навыков окружения. Этот 
процесс сопровождается частичной утратой этнических признаков в 
ма териальной культуре и стиле жизни, этничность же в большей мере 
проявляется в самоидентификации, на основе которой этническая груп
па, в данном случае армяне диаспоры, поновому маркируют свою 
мик росреду. В этом заключается проблема осмысления соотносимости 
процесса интеграции со средой, с сохранением этнической идентичности. 
Подобной сложной теме психологической соотносимости с этносоциаль
ной средой посвящен раздел, в котором на примере армян Франции, 
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Че хии, Беларуси, Грузии и Ирана рассматриваются взаимосвязи инте
грации с этнической и религиозной самоидентификацией, поддержания 
этнической эндогамии и своего этнокультурного своеобразия.

Section III. 
Ethnic identity in the context of integration

The integration of Armenians into a foreign ethnic environment is 
accompanied by social and cultural changes, which are manifested in the 
adoption of social, cultural and everyday skills of the environment. This 
process is accompanied by a partial loss of ethnic characteristics in material 
culture and lifestyle, while ethnicity is manifested to a greater extent in 
selfidentification, on the basis of which the ethnic group, in this case the 
Armenians of the Diaspora, relabel their microenvironment in a new way. 
This is the problem of comprehending the correlation of the integration pro
cess with the environment, with the preservation of ethnic identity. A simi
lar complex topic of psychological correlation with the ethnosocial environ
ment is devoted to the section, which examines the relationship of integra
tion with ethnic and religious selfidentification, the maintenance of ethnic 
endogamy and their ethnocultural identity using the example of the Arme
nians of France, Czech Republic, Belarus, Georgia and Iran.
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Գլուխ 1.
Հայերի համարկումը եւ/կամ ձուլումը 
Ֆրանսիայում (1920 – 2000-ականներ)

Ֆրանսիայում հայերի ինտեգրումը տեղի է ունեցել ֆրանսիական մի
 ջավայրում նրանց լիովին ներառման և մի շարք իրադար ձու թյուն
ների խորապատկերին, որոնք առանձնապես ներգործել են նրանց 
ինքնության վրա: Նշված գործընթացն ակնառու երևում է ֆրան սա
հայերի հինգ սերնդից յուրաքանչյուրի մոտ: Առաջին սե րունդը՝ փրկ
վելով ցեղասպանությունից Օսմանյան Թուրքիայից, 1923 – 1930 թթ. 
տեղափոխվեց Ֆրանսիա Կլիկիայից, Սիրիայից և Լի բանանից: Այս 
սերունդը կազմում էին արհեստավորները և տար բեր մասնագի տու
թյունների տեր անձինք, նրա մեծ մասը չէր տիրա պե տում ֆրան սե
րենին, սակայն ստեղծեցին մինչև այժմ գործող ազ գային կառույցների 
մեծ մասը և համախմբվեցին դրանց շուրջ: Երկ րորդ սերունդը՝ ար
դեն Ֆրանսիայում ծնված հայերը դարձան երկ մշա կույթ. Նրանք յու
րացրել էին հայկական և ֆրանսիական մշա կույթը և լեզուն: Եր րորդ 
սերունդը հայտնվեց իր ինքության փնտրման իրավիճակում: 
1970ական ներին ծնված չորրոդ սերունդը ներառվեց իրադարձու
թյուններում, երբ երիտասարդ հայերը, 1915 թ. Հայոց ցե ղա սպա նու
թյան վրա համաշխարհային հանրության ուշադությունը գրավելու 
նպա տակով, թուրք դեսպանների նկատմամբ կազմակեր պեցին ահա
բեկչությունների շարք: Հինգերորդ սերունդը դարձավ Ֆրան սիայում 
Ցեղասպանության ճանաչման, իր էթնիկ հայրենիքի անկախության 
և Արցախյան պատերազմի ականատեսը: Իսկ ողջ հա յության հա
մար երկրաշարժի, շրջափակման, պատերազմի և այլ իրադար ձու
թյունների ցավին արձագանք գտան ֆրանսահայերի գի տակ ցության 
մեջ՝ ծնելով նոր ընկալում իր և իր երկրի մասին:

Հայերը զանգուածային կերպով սկսեցին գաղթել Ֆրանսիա 
1923ից: Նրանք գալիս էին հայկական նախկին տարածքներից եւ Օս
մանեան Կայսրութեան այն վայրերից, որտեղ աւելի վաղ հաստատուել 
էին (մեծամասնութիւնը Կիլիկիայից եւ ոչ միայն):

Ցեղասպանությունից յետոյ հայերի որոշ մասը Ֆրանսիա տե
ղափոուելուց յետոյ հաստատուեց այն քաղաքներում եւ գիւղերում, որ
տեղ կարող էին աշխատանք գտնել: Օրինակ՝ Մարսէլ, Վալանս, Լիոն 
եւ Փարիզի շրջան:
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1923 – 2010՝ Ֆրանսայի մէջ ապրեցան ու կենսագործեցին հինգ 
հայ սերունդներ: Ստորեւ կը ներկայացնենք անոնց իւրաքանչիւրին 
ինք նութենական ընդհանրական դիմանկարը եւ իւրայատ0կութիւնները: 
Բնական է կատարուածը համընդգրկուն չի կրնար ըլլալ (նկատի առ
նելով բացառութիւնները), բայց ինչպէս ըսինք՝ ընդհանրացման մեծ 
ուժ ունի:

Ա. Առաջին սերունդ. բնակութեան հաստատում
Խօսելով Ֆրանսիայում հայերի ժամանման մասին՝ մենք արդէն 

նշել ենք նրանց բնակեցման հանգամանքները: Հայերի մեծ մասը 
Ֆրանսիա գաղթեց հիմնականում ընտանիքներով, կային նաեւ ան
հատներ, ովքեր սկզբում մենակ եկան աշխատանքի եւ բնակութեան 
վայրի հարցերը լուծելու, յետոյ արդէն բերելու իրենց ընտանիքներին: 
Լիբանանում եւ Սիրիայում ապաստանած հայերի մի մասը՝ արհես
տաւորներ եւ տարբեր մասնագէտներ, տեղում արդէն կարողացել էին 
ֆրանսիական կառավարութեան որոշ պաշտօնեաների միջոցով (այդ 
ժամանակ Սիրիան եւ Լիբանանը գտնւում էին Ֆրասիական մանդատի 
ներքոյ) ապահովել աշխատանքային տեղեր, կեցութեան պայմաններ 
եւ յետոյ տեղափոխուել:

Առաջին սերունդը չգիտէր ֆրանսերէն կամ շատ քիչ գիտէր, 
փոր ձում էր մտքից ջնջել կոտորածների մղձաւանջը: Ջնջել, բայց ոչ 
մոռանալ։ Դա ցմահ խարանուած սերունդ էր, որի ներքին տառապանքը 
կրկնապատկւում էր ապրելու անյագ ծարաւով։

Ժամանելով Ֆրանսիա հայերը ձգտում էին՝ լինել խոհեմ, աս
տիճանաբար հարմարվել նոր կենսապայմաններին և բարի դրա ցիա
կան հարաբերություններ ստեղծել հյուրընկալող երկրի բնակիչների 
հետ:

Նրանց համայնքային կեանքը աստիճանաբար զարգանում էր, 
եւ դա առաջացնում էր ապահովութեան զգացում։ Կառուցուեցին եկե
ղեցիներ, կրթական եւ մշակութային նորաստեղծ կենտրոններ, սկսե
ցին հրատարակուել թերթեր, ստեղծուեցին հայկական կուսակցական 
առաջնային կազմակերպութիւններ… այս բոլորը նպաստեցին հայկա
կան գաղութի կեանքի աշխուժացմանը:

1930ականներին քրտնաջան աշխատանքի շնորհիւ հայ հա
մայն քը մեծ առաջընթաց ունեցավ: Ֆրանսիայում տեղի ունեցաւ տնտե
սական ճգնաժամ եւ աշխատատեղերի կրճատում:
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Հայերը տուժեցին 1932 Օգոստոսի 10ի «Օտարերկրեայ Աշխա
տողների Թուակազմի Հաստատման Մասին» օրէնքից, ըստ որի ար
տա սահմանցիների միայն 10 տոկոսը կարող էր աշխատել Ֆրանսայի 
արդիւնաբերական ձեռնարկութիւններում: Դա իհարկէ հարուած էր: 
Սակայն տառապանքը իսկական յաջողութեան վերածուեց որոշ մարդ
կանց համար, ովքեր «նետուեցին» շուկաներում սնունդ եւ հագուստ 
վաճառելու, որպէսզի ի վերջոյ յաջողութեան հասնեն կրպակայինփե
րե զակային առեւտրում:

Սա այն պարկեշտ սերունդն էր, որն իր դժբախտութիւնը թաք
ցնում էր իր մէջ ու չէր հաղորդում նրանց, ովքեր հայ չէին: Նա վախենում 
էր բացուել դէպի արտաքին միջավայր, քանի որ օտար լինելու միֆը 
ջլատում էր նրան: Նա նախանձախնդիր էր իր կենսապայմանների 
նկատ մամբ՝ ընտանիք, խոհանոց, սովորոյթներ, մշակութային աւան
դոյթ ներ, բանահիւսութիւն, եկեղեցի: Կեթթոյի իր կեանքը՝ առանձ նա
ցած ապրելը նրան չէր խանգարում: Այդ սերնդի աշխարհագրական (տա
րածքային) համախմբուածութիւնը եւ այցելութիւնները՝ համեր կրա ցի
ներին, նրան զերծ էին պահում ձուլման գայթակղութիւնից ու վտանգից։

Բ. Երկրորդ սերունդ. երկու մշակոյթների միջեւ
Նրանք ծնուեցին Ֆրանսիայում, կամ 1923ին ժամանելիս ըն

դա մէնը մի քանի տարեկան էին։ Դա մի սերունդ էր, որը բացառապէս 
ապրում էր երկու մշակոյթների միջեւ: Որպէս կանոն նրանց ծնողները 
կրթութիւն գրեթէ չունէին, որբ էին եւ ֆրանսերէն լաւ չգիտէին: Տանը 
նրանք խօսում էին հայերէն եւ երբեմն՝ նոյնիսկ թուրքերէն, իսկ 
դպրոցում՝ ֆրանսերէնն էր: Շատերը բաւականին ուշ ընդունուեցին 
դպրոց: Իհարկէ, նրանք պէտք է նախ յաջողութեան հասնէին: Այդ 
պահից սկսած ոչինչ հեշտ չէր նրանց համար։ Նրանք սերունդների, 
մտածելակերպի, բարքերի բախման մէջ էին։ Նրանց համար կրկնակի 
մշակոյթի խնդիր կար:

● Մի կողմից՝ ընտանիքից փոխանցուող արեւելեան մշակոյթ, 
բարքեր, բարոյականութիւն, մտածելակերպ, ընտանեկան 
կեանք.

● միւս կողմից՝ հիմնականում դպրոցի կողմից փոխանցուող 
արեւ մտեան մշակոյթ:
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Երկու մշակոյթների միջեւ մեծացող անհատը անպայման պէտք 
է ունենար կողմնորոշման դժուարութիւններ, սակայն ի պատիւ մեր 
հայրենակիցների՝ նրանց մեծ մասը պահպանեց իր ինքնութիւնը 
շնորհիւ ընտանեկան աւանդական սովորոյթների, միջհամայնքային 
կեանքի զարգացման, հայկական հոգեւոր եւ մշակութային արժէքների 
հետ մշտական հաղորդակցութեան:

Գ. Երրորդ սերունդ` ինքնութեան որոնում
Երրորդ սերունդը ցանկանում էր յաջողութեան հասնել իրեն եւ 

այ լոց համոզելու համար, որն ինքն աւելի լաւ է համարկուել: Ոմանք 
լուծւում էին, խառնւում ֆրանսիական հասարակութեան մէջ: Շատերի 
համար ոչհայի հետ ամուսնութիւնն օգնում էր մեղմել մշակութային 
տարբերութիւնները, երբեմն հեռացնում հայկական միջավայրից, սա
կայն բոլորն էլ այս կամ այն չափով պահպանում էին իրենց հայ լինելը: 
Ցավոք, կային անհատներ որոնք լիովին հեռանում էին հայկական 
արմատներից: Այդ սերունդը ծնուել էր 1950ականներին՝ Երկրորդ Հա
մաշխարհային Պատերազմից յետոյ։ Ծնուել էր Ֆրանսիայում` հայկա
կան ծագումով ֆրանսիացի ծնողներից: Շատերը խառն ամուսնու
թիւն ներից էին ծնուել։ Այդ սերնդի հիմնական մշակոյթը ֆրանսիականն 
էր: Ընկերաբանական առումով, նրանք շատ տարբերակուած մասնա
գիտութիւններ ունէին՝ ազատ գործի ասպարէզի մարդիկ, վարչա կա
լա կան կամ վարչատարական պաշտօնեաներ, մասնագիտացած ար
հես տաւորներ, տնօրէններ, ուսուցիչներ: Այս սերունդը ֆրանսիա ցի նե
րից ցածր լինելու զգացողութիւն չունէր։

Նախորդ սերունդն են արդեն բարձր էր պահել հայ մարդու 
հեղինակութիւնը, վարկը յաչս տեղաբնիկների, այնպէս որ օտար երկր
ներում գաղթական հայերը ոչ մի վտանգ չէին ներկայացնում այդ 
երկրների համար, այլեւ այդ երկրների օգտակար եւ հաւատարիմ 
մասն էին կազմում: Այդ հայ գաղթականները հիւրընկալ երկրներին 
տուեցին բարի ու նուիրեալ քաղաքացիներ, տաղանդաւոր մարդիկ, 
ականաւոր անհատներ մարդկային կենսագործունէութեան բոլոր ճիւ  
ղե րում եւ բնագաւառներում:

Այս սերունդը օգտակար էր` իհարկէ, բայց նաեւ հաւատարիմ էր 
պայմանով, որ կարողանար պահպանել եւ զարգացնել իր սեփական 
մշակութային հարուստ ժառանգութիւնը:
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Այս երրորդ սերունդը քիչ գիտէր, վատ գիտէր կամ ընդհան րա
պէս չգիտէր հայերէն: Միշտ չէ, որ ուղիղ կապ ունէր իր ինքնութեան 
հետ: Եւ այնուամենայնիւ, սա երիտասարդների միաժամանակ զարմա
նալիօրէն հանգիստ հաւասարակշռուած ու վճռական սերունդ էր: 
Ոմանք պատրաստ էին ամէն ինչի: Դա հայկական զինուած պայքարի 
սերունդն էր (ձուլուած իրական դիմադրութեանը): Նրա համար ամ
բողջ աշխարհում եւ իհարկէ Ֆրանսիայում, հայկական անհատա կա
նութիւնը վերացնելու հարցը օրակարգից դուրս էր: Բոլոր բարդոյթ
ներից ազատուած հենց այս երրորդ սերունդն էր, որ կարողացաւ 
համարկուել երկրի կեանքում՝ բազում մակարդակներով, սակայն միա
ժա մանակ պայքարելով ընդդէմ ձուլման։

Դ. Չորրորդ սերունդ
Այս սերունդը ծնուել է 1975ականներից սկսած եւ դրանից յե

տոյ: Նա ծնուել է հենց այն ժամանակ, երբ սկսուեցին առաջին մահա
փոր ձերը թուրք դիւանագէտների դէմ: Յամենայնդէպս, այս սերունդը 
օգուտ քաղեց նախորդ սերունդների աշխատանքից, նրանց իրակա
նացրած գործողութիւնների բոլոր ձեւերից՝ ժամանակաւոր նահանջ, 
դիւանագիտական քայլեր, ինքնահաստատուելու ցանկութիւն, բռնու
թեան կիրառում:

Այս չորրորդ սերունդը հեռուից ականատեսն էր եղել նաեւ Հա
յաս տանում կատարուող մի շարք կարեւոր իրադարձութիւնների. 1988ի 
Դեկտեմբերի 7ի երկրաշարժ, 1991ին Հայաստանի անկախութիւն, Լեռ
նային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրաւունքի ազատագրական պատե
րազմ: Այս ժամանակահատուածում էր, որ Սփիւռքը կարողացաւ էլ 
աւե լի համախմբուել, հաստատուն կապեր ստեղծել Հայաստանի 
հետ… իսկ Հայաստանի անկախութիւնն ու ղարաբաղեան պատե րազ
մում տարած յաղթանակները զոհի, խեղճի բարդոյթը փոխարինեցին 
հպարտութեան զգացումով, եւ աշխարհի բոլոր հայերը մեծ վստա
հութեամբ լցուեցին Հայրենիքի հանդէպ, եւ ձգտում առաջացաւ առաւե
լագոյնն անել Հայրենիքի համար՝ հասարակական կեանքի բոլոր բնա
գա ւառներում կայունութիւն ապահովելու:
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Ե․ Հինգերորդ սերունդ
Նա ծնուել է 2000ականներին եւ դրանից յետոյ: 2001ին Ֆրան

սիան պաշտօնապէս ճանաչեց 1915 թուականի Հայոց Ցեղասպա նու
թիւնը:

Այս հինգերորդ սերնդի համար հայկականութիւնը ոչ միայն 
նա խորդ սերունդների պայքարն է, այլ նաեւ անկախ Հայաստանի 
գոյութեան փաստն է, որի հետ կապերն ու յարաբերութիւնները օրէցօր 
ամրապնդւում են: Ինչպիսի՞ դիրք կը բռնի այս 5րդ սերունդը՝ կեանքը, 
ապագան ցոյց կը տայ: Բայց կարող ենք յոյսով լի լինել ապագայի 
նկատմամբ:

Այս սերունդը լաւագոյնս տիրապետում է Տեղեկատուական 
Տեխնոլոգիաներին, եւ սա նոր մշակոյթ է, որն օգնում է հետեւել Հայաս
տանում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձութիւններին, անմիջական կա
պեր հաստատել Հայաստանի եւ Սփիւռքի այլ երկրների հայերի հետ: 
Նրանք թէպէտ ֆիզիքապէս Հայաստանում չեն ապրում, սակայն ընդ
հանուր հայրենիքի գաղափարը միասնականացնում է նրանց, ինչն էլ 
օգնում է ներգրաւուել հայաստանեան խնդիրներին եւ օգտակար լինել 
հայրենակիցներին:

Համարկման եւ ձուլման իմ տեղայնացուած 
մօտեցումն ու սահմանումը
Ահա իմ դիրքորոշումը, իմ հասկացումը եւ ընկալումը համարկ

ման եւ ձուլման գաղափարների վերաբերեալ:

ա) Համարկում
Մէկ էթնիկ փոքրամասնութեան համարկումը, ինչպիսին հայե

րինն էր, Ֆրանսիայում տեղի ունեցաւ միքանի փուլով.
 – նոր երկիր տեղափոխվելը
 – շփումներըհաղորդակցութիւնը.

ա) ֆրանսիական տարածքի հետ.
բ) Ֆրանսիայում ապրող բնակչութեան հետ (ֆրանսիացիներ 

եւ ոչֆրանսիացիներ).
գ) գոյատեւման խնդիրների հետ (աշխատանք, կացարան):

Այդ պահից սկսած շատերի համար պարզ էր, որ նրանց ար
տաքսումը, հաւանաբար երկար կը տեւէր՝ չնայած ոմանք յոյս ունէին, 
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որ հայկական տարածքների ապագան եւ իրենց հաւանական վերա
դարձի հարցերը շուտափոյթ լուծում կը ստանային։ Ուստի նրանք հո
գում էին ամենահրատապի մասին. ապրելու տեղ գտնել, աշխատել, 
սնուել:

Հայերի համար համարկումը մի կողմից նշանակում էր մեծ յար
գանք Ֆրանսիայի նկատմամբ, բայց նաեւ իրենց աւանդական արժէք
ների` եկեղեցու, լեզուի, մշակոյթի, բանահիւսութեան պահպանման 
կարիք:

Այսպիսով, հայերի համար «համարկուել Ֆրանսիայում» – իմ 
պատ կերացմամբ – նշանակում է հետաքրքրուել հիւրընկալ երկրի ար
ժէք ներով՝ բոլոր ոլորտներում, եւ ընդունել դրանք այնպէս, որ դրանք 
հայերի համար օտար չլինեն, այնպէս՝ կարծես թէ միշտ հայերինն են 
եղել, կարծես թէ հայերի էութեան, անձի մասն են կազմում: Որոշ 
առումով, ստիպուած, բայց բնականօրէն պատկերացնել, որ հայերին` 
դա ուղղակիօրէն հայերին է վերաբերում, նախնիները՝ գալիացիներն 
են, նոյնիսկ, եթէ գիտեմ, որ իրականում իմ նախնիներն այլ էին:

Այո, համարկուել նշանակում է յաղթահարել վերապրելու, գոյա
տեւման խնդիրները, աստիճանաբար տեղաւորուել բոլոր մակարդակ
ներում: Իրեն յարմարաւէտ զգալ՝ մոռանալով սկզբնական դժուարու
թիւն ները (նսեմացում, թերարժէքութեան բարդոյթ, տարբերութիւն
ներ...):

Հաշուի առնելով նախորդ նկատառումները՝ կարող ենք ասել, 
որ հայերը Ֆրանսիայում են եւ լաւ են համարկուել: Փաստօրէն, նրանք 
ոչ միայն յաղթահարել են վերապրման խնդիրները, այլեւ նրանց յա ջո
ղուել է ներկայ լինել հիւրընկալ երկրի բոլոր կառոյցներում. տնտեսա
պէս՝ արդիւնաբերութեան եւ առեւտրի բոլոր ճեւղերում, սոցընկերային 
առումով՝ գործունէութեան բոլոր բնագաւառներում (բժշկական, հան
րային եւ մշակութային), քաղաքականապէս՝ սկսելով «տեղաւորուել»՝ 
գործընկերների վրայ «յոյս դնելու» փոխարէն: Քաղաքական պլանը 
բացայայտում է, թէ հայն ինչ աստիճանի հետաքրքրութիւն է ցու ցա բե
րում իր երկրի` Ֆրանսիայի, նկատմամբ, իսկ Ֆրանսիան՝ հակառակը, 
վստահութիւն է նրան ներշնչում։ Այսպիսով, հայերի համարկումը 
Ֆրանսիայում ընդհանուր առմամբ յանգում է օրինակելի յաջողութեան:
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բ) Ձուլում
Այսպիսով, համարկում չի նշանակում ձուլում, այսինքն՝ կլանում:
Ֆրանսիայում հայերի նոր սերունդների կարգախօսը լաւա

գոյնս կարող է ամփոփուել հետեւեալ բանաձեւում՝ «համարկում՝ այո, 
ձուլում՝ ոչ»:

Իհարկէ որոշ հայեր այլեւս չեն ցանկանում լսել իրենց ծագման 
մասին: Նրանց համար դա անցեալի փակուած էջ է. այսուհետ նրանք 
ֆրանսիացի են, նրանք իրենցից հեռացնում են հայերի հետ կապուած 
ամէն ինչ: Պաշտօնապէս նրանք մոռացել են ամեն ինչ եւ այլեւս ոչինչ 
չեն յիշում: Որոշ առումով դա նրանց այլեւս չի հետաքրքրում: Ամե նա
կա րեւորը նրանց համար ներկան ու ապագան են, կարեւորը ֆրան
սիացի լինելն է: Իրենց համարկումը իրենց բաւարար չէ, պէտք է նոյ
նիսկ ջնջել ֆրանսիական իրական եւ իրենց ծանր կեանքի միջեւ եղած 
ցանկացած տարբերութիւն կամ աններդաշնակութիւն եւ, իսկապէս 
ֆրանսիացի լինելու համար, լուծումը ձուլման գործընթաց սկսելն է:

Այնուամենայնիւ, ֆրանսիահայերի մեծամասնութիւնը դրակա
նօրէն չի ընկալում ձուլման գայթակղիչ կոչը: Նրանք դա տեսնում են 
որպէս կործանարար երեւոյթ, որը հանգիստ, բայց հաստատ կերպով 
ջլատում է անհատներին, համայնքները եւ հաւանական էթնիկ փոք
րա մասնութիւններին:

Ֆրանսիայի հայերի համար ձուլումը կը յանգեցնէր իր ողջ ան
ցեալի, մշակութային ժառանգութեան, աւանդոյթների մոռացմանը, եթէ 
ոչ ամբողջական անհետացմանը: Լաւագոյն դէպքում, այն կը սահ մա
նա փակէր հայկական ինքնութիւնն ու էութիւնը իր միակ բանահիւսական 
արտայայտութեամբ՝ զրկելով իր ծագման հարստութեան հետ որեւէ 
կապից եւ պահանջատիրական իրաւունքից։

Սա վատագոյն խիզախումը կը լինէր նրանց համար՝ ստիպելով 
լռել, զիջել, հրաժարուել, որպէսզի քուն մտնեն ու մեռնեն բնական 
մահով։

Ամփոփում
Առաջին սերունդը ներքաշուած վարք էր ցուցաբերում։ 2րդ սե

րունդը փորձում էր յարմարուել տեղի պայմաններին: 3րդ սերունդն 
աւելի ուշադիր էր ինքնութեան խնդրին: Այնուամենայնիւ, նկատելի էր 
ճեղքուածք՝ 3րդ սերնդի անտարբեր մասի (որը ձուլման ճանապարհին 
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էր) եւ մարտնչող թեւի միջեւ: Կարելի է մերժել ձուլումը՝ չյայտնուելով 
հասարակութիւնից դուրս վիճակում։ Համարկումը իր հետ չի բերում 
պարտադիր ձուլում: Այն չի հակասում ձուլմանը։ Այլ՝ անդրադառնում է 
ինքնութեան խնդրին (մէկ ուրիշի կերպարը, կաղապարը), որտեղից էլ 
գալիս է ծնողների, լեզուի, օրինակ ծառայող վկաների, փոխանա կում
ների կանոնների, ուրիշների մասին պատերացումների դերը: Դէմ յան
դիման սեփական մշակոյթին` Ֆրանսիայում հայերի սերունդները 
շփւում էին գերիշխող մշակոյթի հետ:

Այստեղից էլ մեկուսացումը եւ միաժամանակ որոշակի մաս նա
տումը. երբ կար երկու մշակոյթների փոխադարձ ներդրումը եւ դրանք 
միմեանց հակադրելը, որն էլ յանգեցնում էր մշակութային կապերի 
ստեղծմանն ու փոխանակումներին:

Глава 1.  
Интеграция и/или ассимиляция армян во Франции

Интеграция армян во Франции происходила на фоне их полного вовлечение 
во французскую среду и культуру и ряда событий особенно повлиявших на 
их самоидентификацию. Указанный процесс наглядно прослеживается на 
при мере этнокультурных особенностей каждого из пяти поколений фран цуз
ских армян. Первое поколение – спасшаяся от геноцида часть этноса из Осман
ской Турции – переселилась во Францию из Киликии, Сирии и Ливана с 1923 
по 1930 гг. Это поколение состояло из ремесленников и лиц разных профессий, 
его большая часть не владела французским, но создала большую часть фун
кционирующих до сих пор национальных организаций и сплотилось вокруг 
них. Второе поколение – поколение уже родившихся во Франции армян – стало 
бикультурным: усвоило армянскую и французскую культуру, и язык. Третье 
поколение оказалось в условиях поиска своей идентичности. Четвертое поко
ление – родившиеся в 1970х гг. – окунулось в события, когда молодые армяне, 
с целью привлечения внимания мирового сообщества на Геноцид армян в 
1915г., организовало серию терактов по отношению к турецким послам. Пятое 
поколение стало очевидцем признания геноцида во Франции, независимости 
своей этнической Родины и Карабахской войны. А общая для всего армянства 
боль землетрясения, блокады, войны и других событий откликнулись в соз
нании французских армян, породив новое восприятие о себя и своей стране.
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Chapter 1:  
Integration and/or Assimilation of Armenians in France

The integration of Armenians in France took place with their full involvement in 
the French environment and culture and a number of events that especially influ
enced their selfidentification. The mentioned process can be clearly seen in the 
example of the ethnocultural characteristics of each of the five generations of 
French Armenians.

The first generation that escaped from genocide, was a part of the ethnic group of 
Ottoman Turkey – moved to France from Cilicia, Syria and Lebanon from 1923 to 
1930. That generation consisted of artisans and people of different professions and 
most of them did not speak French, but they created most of the still functioning 
national organizations and rallied around them. The second generation of Armeni
ans, that was born in France – became bicultural and learned Armenian and French 
culture and language. The third generation found itself in the conditions of search
ing for their identity. The fourth generation – those born in the 1970s – plunged into 
the events when young Armenians, in order to attract the attention of the world 
community to the 1915 Armenian Genocide, organized a series of terrorist attacks 
against the Turkish ambassadors. The fifth generation witnessed the recognition of 
the genocide in France, the independence of their ethnic homeland and the Kara
bakh war. The pain of the earthquake, blockade, war and other events, common to 
all Armenians, resonated in the minds of the French – Armenians, giving rise to a 
new perception of themselves and their country.
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Chapter 2.
Preferences in partner selection within members  
of the Armenian community in the Czech Republic

The aim of this study was to identify and analyze the reasons that play a 
role in the choice of a partner among members of the Armenian communi
ty in the Czech Republic. Among young Armenians, the topic of choosing 
a partner is an integral part of family conversations, and of course this is 
also true for Armenians living abroad, where the choice of a partner has a 
major impact on the preservation of Armenian ethnicity and identity. The 
desire not to mix with other peoples so that the Armenian family remains 
Armenian leads parents and their offspring to reflect and discuss this topic.
The migration flows caused began to lead and still lead to a large number 
of Armenians finding themselves abroad. With this came the need to pre
serve their cultural identity, their cultural heritage and not to forget their 
roots. The first generation of Armenians who came to the Czech Republic 
have a completely different view of the future than the generation of their 
children who were born in the Czech Republic or immigrated at a very 
young age.
The children’s generation is often strongly marked by the environment in 
which they grew up, and it is difficult for its members to understand a 
different way of life than what they are used to from their surroundings, 
even if it is the way of life of their own parents. The children’s and parents’ 
ideas of the right way of life are thus very different and come into conflict 
far more than just the ‘normal’ clash between two generations.
The basis of the thesis is qualitative research conducted in the form of un
structured interviews with Armenians living in the Czech Republic, focus
ing on informants of different gender and different generations of immigra
tion. In particular, the study focuses on the criteria by which informants 
choose partners, whether and why they prefer Armenians or other nation
alities, and how they perceive national gender and family stereotypes.

How to choose their future partner or what kind of partner their 
parents imagine their children to have by their side is one of the most dis
cussed topics not only in Armenian families, starting from the period of ad
olescence. The first generation of Armenians who came to the Czech Repub
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lic has a completely different view of the future than the generation of their 
children who were born in the Czech Republic or immigrated at a very 
young age. The children’s generation is often strongly marked by the envi
ronment in which they grew up246, and it is difficult for its members to un
derstand a different way of life from what they are used to from their envi
ronment, even if it is the way of life of their own parents. The children’s and 
parents’ ideas of the right way of life are thus very different and come into 
conflict far more than just the ‘normal’ clash between two generations. Of 
course, the roles of individuals that are subsequently created may differ by 
their age and the time they have spent in their home country247. Their ac
tions are also influenced by the degree of respect they have for their parents, 
which to some extent does not allow them to act only according to their own 
ideas, and they then choose a way of life that, again to some extent, corre
sponds to the ideas of their immediate environment248.

Thus, among Czech Armenians of the younger generation, the tradi
tional communal way of life, with its emphasis on family, mutual help and 
other Armenian values “at home”, in the immediate family, and a much 
more individualistic life “outside”, emphasising independence and emancipa
tion, are mixed. This phenomenon can be described by the term “chamele
onism”249, which refers to the mixing or blending of two or more cultures, 
and the individual is then able to move and act in both cultures and transi
tion seamlessly between them. The individual thus becomes bicultural250. 
However, an acculturation gap can be observed between members of the 

246 This issues is further discussed by Marjan Nadim in the Pakistani community in 
Norvay: M. NADIM, Reinterpreting the relation between motherhood and paid 
work, Secondgeneration immigrant women in Norway, The Sociological Review 
62, 3, 2014, p. 494 – 511.

247 H. Hamilton, Adolescent independence across immigrant generations: Age and 
ethnicity variations? Sociological Focus 43, 2010, p. 240 – 258.

248 U. Erel, Migrant women transforming citizenship, Lifestories from Britain and 
Germany. UK, The Open University, 2009.

249 D. Pollock, R. Van Reken, Third culture kids, The experience of growing up among 
worlds, Boston, and Londo,: Nicholas Brealey Publishing, 2001.

250 K. Dvořáková, Jaká matka taková dcera? Reprodukce genderových rolí u jede
napůlté generace arménských migrantek v České republice [online], 2015 [cit. 
20170718], Avaiable from: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138998, Thesis 
supervisor Dana Bittnerová.
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immigrant generation due to the different degree of acquisition of the cul
ture of the destination country. The acculturation gap can usually be char
acterised by the degree of adoption of the traditions, language, values and 
general culture of the destination country. The older incoming generation is 
slower to acquire these values than subsequent generations who have al
ready been born or at least raised in the majority society. With their values, 
mixed from two very different cultures, the generation of young Armenians 
is in conflict with their parents251. On the one hand, the older generation 
tries to understand the majority society, mainly by learning a new language 
and integrating into various cultural and social structures in the broadest 
sense of the word, but at the same time it often interacts with the local com
munity of its own culture and seeks solace in its society252. The next gener
ation, however, develops its personality first and foremost in the destination 
country in which it grows up253. Further conflicts within the family then 
arise, for example, due to a higher degree of parental (first generation) ‘con
trol’ over the daily activities of their children (the next generation) than is 
the case for children from the majority society254. The consequence of such 
disputes is then a situation where a member of the younger generation lives 
a double life, divided into public and domestic life, and where his behaviour 
in the environment of the majority society, which corresponds to its values, 
differs significantly from his behaviour in the domestic environment, which 
conforms to the traditional ideas of his family255. Of course, we cannot speak 
only of generational differences, because different generations of immigrants 

251 Simillar issues is further discussed by: J. Ho, D. Birman, Acculturation gaps in Vi
etnamese immigrant families, Impact on family relationships, International Journal 
of Intercultural Relations, 34, 2010, pp. 22 – 33.

252 M. Pedersen, „You want your children to become like you“, The transmission of 
religious practices among Iraqi families in Copenhagen, In K. Olwig, M. Rytter, 
(eds.), Mobile Bodies, Mobile Souls, Family, religion and migration in a global 
world, Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2011, pp. 117 – 138.

253 This issues is further discussed by M. Nadim, Reinterpreting the relation between 
motherhood and paid work, Secondgeneration immigrant women in Norway, The 
Sociological Review, 62, 3, 2014, pp. 494 – 511.

254 H. Hamilton, Adolescent independence across immigrant generations, Age and eth
nicity variations. Sociological Focus, 43, 2010, pp. 240 – 258.

255 U.  Erel, Migrant women transforming citizenship, Lifestories from Britain and 
Germany, UK, The Open University, 2009.
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also share many of the same values; children understandably learn from 
their parents and follow them to a large extent. Then there is the personality 
of each individual, both in the parents’ generation and in their offspring, and 
the particular environment in which they live, all of which together deter
mine the extent to which the next generation will adopt the original culture 
and the new culture and how it will develop further.

Cultural identity, family and gender roles
The Armenian family can be described as patriarchal and patrilineal. 

Relatively strong family ties are maintained, but it is also not uncommon to 
maintain strong ties with cousins or more distant relatives. Visits between 
extended family and mutual assistance are taken for granted. In terms of 
gender stereotypes, the Armenian family is currently considered more con
servative. “Traditionally, the man is considered the breadwinner and the 
main external authority, while the woman should first of all be a faithful 
wife and a good mother. Violation of this image is usually interpreted in an 
unfavourable light by the public.”256 Emphasis is also placed on the Armeni
an groom choosing an Armenian bride. The mother tongue also plays a role, 
as it is considered essential for future life. Marrying a foreigner, on the other 
hand, runs the risk that Armenianness will slowly begin to fade away and 
that future generations will increasingly move away from their original roots 
and forget national traditions257.

Especially in the diaspora, choosing the right partner is considered 
crucial. By spending their lives far from home and in a foreign environment, 
Armenians living in the diaspora are all the more afraid that their children, 
whether born abroad or living here from a young age, will become distant 
from their original nationality. Therefore, they attach great importance to 
the Armenian language, the choice of a partner, raising their children in the 
spirit of Armenian traditions and frequent visits to their original homeland. 
In all Armenian families living in the diaspora, the above issues are among 
the main and frequently discussed topics.

256 P. Košťálová, Stereotypní obrazy a etnické mýty: kulturní identita Arménie, Pra
ha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, p. 242.

257 P. Košťálová, Život pod jednou střechou, In J. Jiroušková, Svatební rituály u nás a 
ve světě, Praha, NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, pp. 121 – 131.
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Prolonged noncommittal dating between two young partners is usu
ally considered socially unacceptable among Armenians. A man should soon 
realize his role and, accompanied by his parents, propose to his girlfriend’s 
parents. Subsequently, the two families agree on an engagement and after 
the engagement, preparations for the wedding begin. Historically, the first 
impulse to marry a young man usually came from his mother. The mother 
first became well informed as to whether the chosen girl would be suitable 
for her son258. She then “unobtrusively” invited the girl and her mother to 
visit so that they could get to know each other better. One of the respondents 
said, “I married my neighbour. One day I remember I came home and my 
mother started telling me about our neighbour Aram, how he was a decent, 
educated and most importantly a very hardworking man. I didn’t really 
want to get married yet, but my mom kept telling me nice things about 
Aram. She told me to go on at least one date with him, if I didn’t like him I 
wouldn’t go again. She kept telling me that it was important that they had 
been neighbors for so long and knew each other well as families. She said it 
would be nice to marry her daughter off to someone so close and familiar. 
Aram and I eventually hit it off and got married. We traveled together to 
Czechoslovakia, where our daughter was then born. We have lived here for 
twentyfive years and my mother lives in the US. Unfortunately, my moth
er’s idea of marrying close by didn’t turn out the way she wanted.”259 I also 
asked the other side, the informant’s husband Aram, and he confided that 
“his mommy had arranged with my future wife’s mommy that we would go 
together to visit a neighbor so that her daughter would be at home. Everything 
seemed inconspicuous, but we all knew exactly what was going on.”260

In this kind of “matchmaking” of partners, mediated introductions 
such as “our neighbor has a very nice unmarried daughter,” or “my friend’s 
daughter or granddaughter is ready to get married,” and also “my friend’s son 
saw pictures of your daughter and asked if I could introduce them.” are com
mon. In Armenian, the term “sabab” is used for such matchmaking for mar
riage. The one who becomes the matchmaker makes the sabab, which is con

258 Ibid
259 Respondent Nara.
260 Respondent Aram, husband of respondent Nara.
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sidered a very responsible task. In case the marriage fails for some reason, the 
main blame is usually put on the mediator. In order to avoid responsibility, 
intermediaries often try to hint, indirectly warn or subtly suggest potential 
partners. The art of sabab is therefore considered a very subtle and delicate 
art, full of hints and indirect allusions, and is usually mastered by more expe
rienced women, usually mothers or grandmothers of young Armenians.

Various celebrations, the most important of which are certainly wed
dings, engagements, christenings and birthdays, and the annual New Year 
celebration, are a very important part of Armenians’ social life and, due to the 
broad concept of the Armenian family, where even very distant relatives or 
neighbours are considered close, are usually held with a large number of vis
itors. During these celebrations, the different gender roles of Armenian men 
and women can be well observed. Women are in charge of preparing most of 
the food, with the exception of grilling the meat (khorovac in Armenian), 
which is usually done by several men together, while women serve the food 
and men serve the alcohol. The most prominent man at the party then takes 
on the role of tamada, a sort of chairman of the entire meal. The tamada is 
usually a head of the family where the celebration is held; at a wedding it is 
usually the groom’s father. The tamada opens the celebration with a toast and 
a short speech, and always after him the other men join the toast with short
er speeches, again usually in order of their importance. Alcohol is only ever 
drunk in conjunction with the toast, i.e. a participant can only ever drink 
immediately after the toast has been made and again during the next toast.

At the party, men and women are usually grouped together soon 
after the party starts, and usually in groups according to age, i.e. older and 
younger people separately, and discuss topics close to their own age, older 
men of course about work or politics, and women mainly about family rela
tionships. Men continue to make toasts, often in smaller groups, and smoke, 
smoking being a means of further bringing men together, for example out
side a restaurant. Women usually do not smoke, or only in a circle of women 
so that their husbands or fathers cannot see them, and they participate in 
toasts more symbolically, as it is not appropriate for them to be drunk. How
ever, drunkenness is also considered indecent among men, and alcohol and 
plenty of food are mainly used to induce good mood and fun.
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In interviews with Armenians, one can observe a tendency to often 
praise oneself or one’s loved ones and improve one’s or their social status and 
achievements, for example at work or in studies, in order to give others the 
best impression. The environment, i.e. “the others”, plays a strong influence 
here; for Armenians it is very important what others, including their loved 
ones, think of them. Therefore, from talking to Armenians, you will often 
not know exactly what kind of work they do or what they study, but it is 
always a very profitable activity or an excellent school. Often even a close 
family relative does not know exactly what his relatives do for a living, but 
that does not prevent him from praising and exaggerating their achieve
ments. Therefore, external appearance, i.e. clothes or jewellery, and perhaps 
a car, also play an important role, by which other Armenians form an image 
of others. “I have one friend whom I have known for a long time. She really 
wanted to get into veterinary college, so she applied, but unfortunately she 
didn’t get in. She tried the next year, but didn’t get in. But she told everyone 
that she got in and how happy she was. She told me, too, but I found out it 
wasn’t true. So I told her, and she was so sorry and said I shouldn’t have said 
anything, and that she did it because she didn’t want to look stupid around 
other people. When the subject comes up amongst her friends, she always 
proudly replies how wonderful it is and that she’s going to be a vet one day. 
She’s totally living it. Or I know of another case where a girl participated in 
some school design competition and her family hyped the whole thing up so 
much that they made it look like a worldwide fashion show.”261

There is also a palpable sense of strong selfconfidence; you rarely see 
an Armenian underestimating himself, quite the opposite. And they have a 
strong perception of price and level of service, where Armenians do not toler
ate mistakes or rude behaviour from, for example, a waiter in a restaurant. 
The level of service is very high in Armenia, because service providers are 
always prepared for the fact that a customer might complain and consequent
ly lose their favour. If an Armenian is not satisfied with the level of service, he 
will usually complain until he gets the level he is entitled to. The Czech men
tality in this is usually rather the opposite, rather than complain, the Czech 
will put up with the level of service provided and the result is then a percep

261 Respondent Narine.
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tion of low selfesteem262. “My husband [Czech] came from the airport with a 
broken suitcase and didn’t bother to claim it on the spot because he said it 
would be stupid. I had to call and claim the suitcase over the phone. In the end, 
we got a new one, but my husband would have preferred to leave it alone.”263

Armenians living in the diaspora try to maintain as much as possible 
the same traditions and customs as if they were living in their homeland. If 
you ask Armenians living abroad how they feel about their homeland, you 
will find that they usually appreciate their homeland more than Armenians 
who have never left it and have a very idealised and nostalgic view of Arme
nia. In Armenia, then, one can observe exactly the opposite tendency, i.e. 
that life abroad is considered better, happier and richer among Armenians 
there, and that ideas about life in Europe and America are highly idealised 
and distorted. Therefore, Armenians abroad are often strongly patriotic to
wards their homeland, care about Armenia and often talk about it and rem
inisce nostalgically about it. Unlike Armenians in Armenia who “don’t know 
the feeling of what it is like to live abroad, they think that everywhere out
side Armenia is paradise and perhaps that money grows on trees. However, 
they don’t see at all how hard it all is. Even some people in my neighborhood 
couldn’t stand it and moved back to Armenia. No one misses dealing with 
the authorities, the occasional racist remarks, learning a new language and 
living far away from their own culture and relatives, whom they often only 
see via Skype. What we would do without Skype, God knows. Things have 
been better lately. A lot of Armenians go home a lot.”264 There are also a 
large number of foundations and various organizations abroad supported 
specifically by Armenians in the diaspora (such as Armenia Fund, Hope(and)
Help, Mision Armenia NGO), whose mission is to help Armenians living in 
poverty or to contribute to the development of agriculture, infrastructure, 
education, restoration of monuments, etc. Armenians love their nation, their 
traditions and are proud to be Armenians. This was confirmed by all the 
respondents I met in the context of my research. Although they have reser

262 For illustration: J. Vavroň, Proč Češi přicházejí o sebedůvěru? Novinky.cz [online], 
[cit. 20170711], Avaiable from: https://www.novinky.cz/finance/334370procce
siprichazejiosebeduveru.html.

263 Respondent Mara.
264 Respondent Hasmik.
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vations, of course, and are critical of various Armenian issues, their attitude 
towards Armenianness is still quite clearly positive265.

Armenia is a very homogeneous state in which Armenians make up 
almost one hundred percent of the population and therefore logically marry 
each other first and foremost. Abroad, where they have a choice of a nonAr
menian partner, the situation is different for men and different for women. 
Armenian women abroad often prefer foreigners, mainly because of percep
tions about the nature of Armenian and nonArmenian men, while men 
continue to try to choose a primarily Armenian partner. However, this can 
be a problem due to the aforementioned different preferences of Armenian 
women, so bringing a bride directly from Armenia is a very common solu
tion. It is quite common among Armenians living abroad for a family, most 
often the mother, to look for a wife for their son in Armenia through rela
tives and acquaintances. The problem may be the journey to Armenia itself, 
which is both expensive and completely out of the question for a relatively 
large number of foreign Armenians due to their sociopolitical situation. 
Some Czech Armenians cannot leave the Czech Republic because of the 
asylum procedure, and a relatively large number of young men because of 
the socalled denial of military service. As the Armenian community in the 
Czech Republic is small, finding a bride for a son can be difficult, and the 
exception is not an engagement over the internet or a wedding with an Ar
menian who has only come to the country on a tourist visa.

Significant differences in family relations between Armenians and 
Czechs can be observed by watching Armenian and Czech films and televi
sion series. In Armenian series, significantly different gender roles are thema
tized in most of them. They usually take place in families where the focus is 
e.g. on the relationship between daughterinlaw and motherinlaw, or the 
relationship between parents from daughterinlaw and soninlaw. In Arme
nian, there is a separate word “khnami”, which is used by the parents of one 
of the partners to refer to the parents of their daughterinlaw or soninlaw. 
There is a strong sense of family in the series, with the woman usually pre
sented as a good housewife, an emphasis on child rearing, and less common in 

265 Simillar issues is further discussed by R. Klvaňová, Na cestě za důstojným životem, 
Motivy a strategie migrace Arménů žijících v Brně, Diplomová práce na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Brno, 2006.
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the Czech Republic, close relationships and frequent interaction with neigh
bours. The main features of Armenian TV series and films are male strength 
and bravery, pride, love of the country, language, homeland and history. In
timate or sexual scenes are almost completely absent. The difference can be 
observed only in the films of foreign Armenian directors, in whose films sen
sitive scenes are already normally present. On the other hand, infidelity and 
divorce are frequent themes in Czech series, and this for people of any age. It 
is also possible to see a very balanced and emancipated division of gender 
roles both in the home and in everyday life. This portrayal reflects the very 
different situation of Czech and Armenian society, which can be measured, 
for example, by the high percentage difference in the divorce rate.

If Armenian parents have a son and a daughter, then in their adult
hood they have a very different relationship with each of them, which corre
sponds to patrilineal family relationships. In their relationship with their son’s 
family, they usually have a condescending attitude towards his wife, their 
daughterinlaw, and after their son’s marriage they live in the same house
hold with the young family. This phenomenon is still quite common in rural 
Armenia and smaller towns, or among Armenians abroad if the son brings his 
bride from Armenia. It is less common among Yerevan residents who live a 
more modern big city life and among Armenians living in the diaspora if they 
are already more influenced by the culture of the host country. On the other 
hand, with their daughter, the parents behave more like visitors and show 
respect to her husband and his parents who live with their daughter’s family.

The comparison between Czechs and Armenians in terms of divorce 
rates is interesting. The divorce rate can be measured in various ways, but it 
is not entirely telling to say that the divorce rate in the Czech Republic is 
54 % and in Armenia 17 %. The percentage is the result of the ratio of the 
number of divorces per 1,000 inhabitants in one calendar year to the num
ber of marriages per 1,000 inhabitants in one year. Thus, in the Czech Re
public, statistics indicate 4.6 marriages and 2.5 divorces per 1000 inhabitants 
per year, while in Armenia there are 6 marriages and 1 divorce266. This cal

266 Data by Divorce demography. Wikipedia: the free encyclopedia [online], San Fran
cisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 20170711], Avaiable from: https://
en.wikipedia.org/wiki/Divorce_demography. E. Kačerová, Obrat v rozvodech. Sta
tistika & My – měsíčník Českého statistického úřadu [online], 2013, 10, [cit. 2017
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culation, however, does not take into account generational fluctuations in 
the population; if, for example, a country has a very high number of young 
people and a small number of older people, there will logically be many 
more marriages than divorces, with the opposite age distribution.

There is also a considerable difference in the postdivorce situation 
of men and women in Armenia, while for men the situation for starting a 
new family after divorce does not change much, for women the possibilities 
of remarriage through divorce are considerably reduced267.

Research analysis
The migration flows caused began to lead, and still lead, to large 

numbers of Armenians finding themselves abroad. With this came the need 
to preserve their cultural identity, their cultural heritage and not to forget 
their roots, which is manifested, among other things, by the desire to marry 
only among Armenians, both among the first generation, the one and a half 
generations and the generation of children already born abroad. On the oth
er hand, however, this has also led to disagreements caused by different 
ideas about the right way of life among the generation influenced by the way 
of life abroad and their parents’ generation.

Young Armenian men often only want an Armenian woman as a wife 
who is ideal for starting a future family, who will take good care of the chil
dren and the household, and who will be a faithful and obedient wife to a man 
who will provide for the family, especially materially. These are approximate
ly the characteristics that an Armenian man ideally expects from his wife and 
which are in no way fulfilled by the European woman, who is considered by 
Armenians to be too emancipated, too individualistic, too focused on her ca
reer and her own wellbeing. Parents who want an Armenian woman for their 
son and have been working hard at it since his adolescence have a similar 
view, which can lead to a man marrying an Armenian woman who meets his 

0711], Avaiable from: http://www.statistikaamy.cz/2014/02/obratvrozvodech/.
 Divorce rate declines in Armenia, Armenpress [online], 29, 1, 2016, [cit. 201707

11], Avaiable from: https://armenpress.am/eng/news/833802/divorceratedeclines 
in armenia.html.

267 P. Kokaisl, Manželství a rodina obyvatel Kavkazu a Střední Asie. Praha: Za hranice 
 Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v 
Praze, 2010, p. 172.
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parents’ expectations. Since the Armenian community in the Czech Republic 
is relatively small and Armenian women from a generation that has already 
at least partially absorbed the local culture are closer to European women in 
their ideas and are therefore no longer suitable for Armenians, it is not un
common for young Armenians to import a woman directly from Armenia.

Armenian women, on the other hand, often look for a foreign part
ner from the country they live in and expect their partner to respect them, 
listen to them sensitively and consider them as equals and not just as women 
who ensure the smooth running of the household. They are no longer at
tracted to the idea of living in a household and, in general, young Armenian 
women have essentially the opposite idea of their future married life to 
young Armenians. The idea that an Armenian woman would go to Armenia 
to find a husband with even more traditional views than those of Czech Ar
menians is then basically unthinkable268.

Sample selection
The study is based primarily on the findings from the field research. 

The main source of information was key respondent interviews focused on 
preferences for partner selection. Furthermore, I also included in my work 
the findings obtained through partial interviews, or more often just every
day conversations with various respondents belonging to the Czech Armeni
an community. In addition to interviews, I also conducted several hidden 
observations in the field.

I chose seven respondents for my main research and deliberately 
chose respondents who were different in the sense that they represented 
different approaches to the problem of mate selection. Thus, the aim of the 
research was not to deeply characterize one particular group of people, but 
to capture and represent the full range of approaches and attitudes of mem
bers of the Czech Armenian community. Some respondents belong to the 
one and a half generation269 of immigrants, others are ethnically mixed, and 

268 The choice of a partner, especially for women, is undoubtedly greatly influenced 
by their education and level of emancipation, here I draw on my own experience 
and knowledge of the environment of the more educated Armenian class.

269 A generation that was born in their home country but grew up outside it, some
times included in the second generation.
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others came to live in the Czech Republic only in adulthood. I also deliber
ately selected respondents according to their partners so that both those 
who chose a Czech or Czech woman as their life partner and those who 
chose an Armenian or Armenian man were represented. In my research, I 
try to find out the motives that led them to choose that particular partner, 
what their decision depended on, whether it was completely free or whether 
something restricted their decision. In my research, I have tried to reach 
different types of people in different situations in order to reveal as many 
possible reasons that influenced them in their decisionmaking. In addition 
to Armenians, I also included two Czech respondents who married Armeni
ans in the research to add an “outsider’s” perspective and to get a chance to 
compare with the Armenians’ accounts. In analyzing the accounts of all re
spondents, I compare, comment on and supplement the information ob
tained through observation.

Conclusion
The aim of this research was to present the different reasons, moti

vations and preferences for choosing a life partner among members of the 
Armenian community in the Czech Republic. I deliberately chose respond
ents very different from each other in order to show the widest and most 
diverse range of approaches and opinions on the problem under study. 
Therefore, the selected sample of respondents consists of a group of people 
who have different relationships to the Armenian community, two Czechs 
(one woman and one man) who have an Armenian or Armenian woman as a 
partner, and five Armenians (two men and three women) who live in the 
Czech Republic, some of whom were born here, others who came with their 
parents in early childhood and others who came later in life, and who have 
different life experiences. In addition to the selected key informants, with 
whom I conducted unstructured indepth interviews, I also used in my work 
the insights gained through longterm observation of the environment of the 
Armenian community in the Czech Republic, of which I am a part. The 
Armenian community began to form in the Czech Republic in the 1990s, 
soon after the collapse of the Soviet Union, and today this community num
bers several thousand people.

The traditional Armenian family is patriarchal and patrilineal, and 
the division of roles in the Armenian household is very traditional, conserv
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ative and gender stereotyped. Between two generations of Armenians, i.e.the 
generation of children, who have already been greatly influenced by life 
abroad, and the generation of their parents, still firmly rooted in Armenian 
tradition, there is a rather significant change in the view of partnership and 
family life. The parents’ idea is at odds with that of the children, who are 
naturally influenced by the host, in our case Czech, culture. Generations of 
children feel strong pressure from their parents when choosing their life 
partner. This pressure is compounded by the parents’ fear of losing their 
ethnic cultural identity, i.e. Armenianness, in a foreign country, fear of los
ing their connection to their country of origin, fear of losing their own roots. 
This is then reflected, among other things, in the desire to influence their 
children’s choice of life partner towards a partner of Armenian origin. Main
taining an ethnically pure and unmixed family is one of the priorities for 
parents and therefore they themselves are very actively involved in the 
choice of a partner and the issue of choosing a partner and the advantages 
or disadvantages of whether it will be an Armenian, an Armenian woman or 
a foreigner is one of the most discussed topics among parents and their teen
age children.

However, the research also revealed that parents, especially moth
ers, who have the main say in the upbringing of their children, have very 
different attitudes towards their sons and daughters and the resulting de
mands and expectations. More partner relationships and marriages in the 
Czech Republic are between an Armenian woman and a Czech man, while 
there are significantly fewer cases of the opposite, i.e. relationships and mar
riages between an Armenian man and a Czech woman. This difference is 
mainly due to the influence of the mother, who in a traditional Armenian 
family becomes part of her son’s family after the marriage of her children, 
while her daughter’s family is similarly part of her motherinlaw’s family. In 
the spirit of this tradition, the parents try to find an Armenian wife for their 
son in order to continue the family tradition, while at the same time believ
ing that marriage to an Armenian woman will be better for him in more or 
less all respects, as they consider the role of a man in the traditional Arme
nian family to be more advantageous in their own experience. On the other 
hand, they consider the position of the woman to be worse, they are aware 
of this difference, and breaking out of the Armenian tradition means an 
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improvement in their daughter’s situation, which is why they are much 
more inclined to marry a foreigner for their daughter. Thus, the parents’ 
desire to influence their children’s choice of partner is particularly evident 
in the case of sons, who may resist or submit to parental influence, but then 
risk regretting their decision if they rely on, for example, parental choice of 
life partner rather than a romantic love relationship. This creates an accul
turation rift between the two generations, complicating the relationship be
tween parents and children and causing mutual misunderstanding.

In the research I conducted, I met with an Armenian informant who 
had defied his parents and had a longstanding relationship with his Czech 
partner. Another Armenian informant completely gave in to the influence of 
his parents and chose a partner he had never seen in person before, only 
through the Internet. Armenian men are not satisfied with the freespirited
ness and emancipation of their partner and therefore prefer to choose a 
woman who will submit to stereotypical family ideas so that her husband’s 
parents can be satisfied with her because she will take good care of their son 
and grandchildren. Other respondents were Armenian women who either 
chose a Czech partner straight away or after negative experiences with an 
Armenian man that led to divorce. None of the Armenian respondents want 
to fulfill the gender role that women have in the traditional Armenian fami
ly, which fulfills the stereotypical ideas of a housewife, mother, cook and 
good housekeeper. Therefore, they choose a simpler and perhaps better way 
of life with a Czech partner who does not put traditional and stereotypical 
demands on them.
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Գլուխ 2.  
Չեխիայի Հանրապետությում հայկական համայնքի անդամների 

շրջանում զուգընկերոջ նախընտրությունները
Այս հետազոտության նպատակն էր բացահայտել և վերլուծել պատ ճառները, 
որոնք որոշում են Չեխիայի հայ համայնքի անդամների շրջանում ամուսնու/
կնոջ ընտրությունը: Հայերի համար ամուսնության թեման ընտա նի քում 
զրույցների անբաժանելի մասն է և, իհարկե, այն արդիական է նաև արտ եր
կրում ապրող հայերի համար, որտեղ կողակցի ընտրությունը մեծ նշա նա կու
թյուն ունի հայ ինքնության պահպանման համար: Այլ ազգերի հետ չխառն
վելու ցանկությունը, որպեսզի հայ ընտանիքը մնա հայ, ավելի շատ զգում են 
ծնողները: Նրանք այդ թեման քննարկում են իրենց երեխաների հետ: Ին
տենսիվ միգրացիոն հոսքերը հանգեցնում են արտերկրում հայտ նված ՀՀ 
քաղաքացիների քանակի աճին: Այդ պատճառով, առաջացել է ան հրա ժեշ
տություն պահպանել մշակութային ինքնաբավությունը, մշակութային ժա
ռան գությունը և արմատների մասին հիշողությունը: Չեխիա եկած հայերի 
առաջին սերունդը բոլորովին այլ կերպ է նայում ապագային, քան նրան 
հաջորդողները, որոնք ծնվել են Չեխիայի Հանրապետությունում կամ ներ
գաղթել են շատ վաղ տարիքում: Երիտասարդ սերունդը սոցիալականացվել 
է Չեխիայի միջավայրում, նրանք դժվարությամբ են հասկանում այլ կեն սա
կերպ, որը տարբերվում է իրենց սովորածից, եթե անգամ այդ կենսաձևն 
իրենց ծնողներինն է: Այդպիսով, ճիշտ կենսաձևի մասին երեխաների և 
ծնող  ների պատկերացումները շատ տարբեր են և կոնֆլիկտն ավելի մեխ է, 
քան պարզապես երկու սերունդների «բնականոն» բախումը: Տվյալ որա կա
կան հետազոտության հիմքը չձևայնացված հարցազրույցներն են Չեխիայում 
ապրող հայերի հետ, նկատի առնելով սեռի, տարիքի և միգրացիայի ժա մա
նակի տարբերությունները: Մասնավորապես, ուսումնասիրության մեջ հիմ
նա կան ուշադրությունը հատացվել է այն չափանիշներին, որոնցով հարց
վող ները ընտրել են իրենց զուգընկերոջը, նախընտրում են արդյոք և ինչու 
հենց հայերի կամ այլ ազգի ներկայացուցիչների, նրանց ազգային, գենդե
րային և ընտանեկան կարծրատիպերը:
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Глава 2.  
Предпочтения в выборе брачных партнеров  

среди членов армянской общины Чехии
Целью данного исследования является выявление и анализ причин, опре де
ляющих выбор брачного партнера среди членов армянской общины Чехии. 
Сре ди армян тема брака  неотъемлемая часть разговоров в семье, и, конечно 
же, это актуально и для армян, живущих за границей, где выбор парт нера 
имеет большое влияние на сохранность армянской идентичности. Желание не 
смешиваться с другими народами, чтобы армянская семья оста валась армян
ской, больше ощущают родители, они со своими детьми обсуж дают эту тему. 
Интенсивные миграционные потоки привели и до сих пор при водят к уве
личению количества граждан Армении. оказавшись за границей. В этой связи 
возникла необходимость сохранить культурной самобытности, куль турного 
наследия и памяти о своих корнях. Первое поколение пришедших армян в 
Чехию совершенно иначе смотрят в будущее, чем их последующие, родив
шиеся в Чешской Республике генерации или те, которые иммигрировали в 
очень раннем возрасте. Молодое поколение социализировалось в среде Че
хии, они с трудом понимают другой образ жизни, отличный от того, которому 
они привыкли , даже если это образ жизни их собственных родителей. Таким 
об разом, представления детей и родителей о правильном образе жизни очень 
разные и конфликт гораздо глубже, чем просто «нормальное» столкновение 
двух поколений. Основа данного качественного исследования, интервью не
структурированной формы с армянами, проживающими в Чехии, с учетом 
по ловых различий лиц разных возрастов и времени иммиграции. В частности, 
основное внимание в исследовании уделялось тем критериям, по которым 
респонденты выбирают партнеров, предпочитают ли они и почему именно 
армян или представителей других национальностей, и их национальные, 
гендерные и семейные стереотипы.
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Глава 3.
Армяне Беларуси: стратегии и тактики 
поддержания культурного своеобразия  
на современном этапе

Армяне на белорусских землях появились еще в средневековье. Исто
рически выделяются три волны заселения Беларуси армянами. Пос
лед ние данные позволяют говорить о четвертой – постсоветской вол
не. Согласно же мнениям экспертов, численность армян в современной 
Беларуси оценивается в пределах 30 тысяч человек, и этому способ
ствует традиционно высокая толерантность, характерная для бело
рус ского общества.
Длительное время единственным институтом поддержания армян
ской идентичности в Белоруссии оставалась семья, которая посред
ством сохранения родственных связей с исторической Родиной, а 
также через формирования социальных границ визуальной этничности 
(вн ешний вид, армянская кухня, праздники и традиции) сохраняла и 
поддерживала армянскую этничность. Однако, согласно результатам 
полевых исследований, при смешанных браках уже во втором или 
третьем поколении она начинала утрачиваться. В данной ситуации 
только постоянная «подпитка» миграцией из Армении способна была 
сохранить устойчивую армянскую идентичность. А в настоящее вре
мя важным фактором поддержания национальной идентичности сре
ди армян Белоруссии стали также современные информационные тех
нологии, позволяющие поддерживать постоянную и прочную связь с 
исторической Родиной.

Армяне на белорусских землях появились еще в средневековье. 
Исторически можно выделить как минимум три волны заселения Бе
лареруси. Первая волна (XIV – XV вв.) была прервана и с последующими 
миграциями связи не имела. Вторая была обусловлена вхождением бе
лорусских земель в состав Российской империи и созданием огромного 
внутреннего рынка. По переписи 1897 г. на белорусских землях про
живало около 250 армян. Очевидно, что цифра не точна, однако иллю
стрирует масштабы заселения. Третья волна была связана с возник но
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вением СССР и огромными социальнополитическими трансформация
ми в советскую эпоху. Мощная внутренняя миграция, особенно во вто
рой половине ХХ в. сформировала в БССР заметную группу армян:: 
1959 – 1751 человек; 1970 – 2362; 1979 – 2751. С конца 1980х гг. наблюдался 
дальнейший рост численности армян в Беларуси: 1989 г. – 4933; 
1999 – 10191; 2009 г. – 8512; 2019 – 9392. Такие данные позволяют говорить 
о четвертой – постсоветской волне. Однако многие эксперты сомневаются 
в данных последних переписей, оценивая численность армян в совре
мен ной Беларуси в пределах 30 тысяч человек. Такое расхождение 
объяс няется стремлением армян в Беларуси скрыть свою этническую 
принадлежность и оказаться в составе русских или белорусов. Этому 
спо собствует традиционно высокая толерантность, характерная для бе
лорусского общества.

В этих условиях исследование армянской этнической идентич
ности становится крайне актуальной научной задачей. Долгое время в 
Бе ларуси не было армянской общины, которая бы объединила армян. 
Фактически в советское время, а также в начале 1990х гг. единственным 
институтом поддержания собственной армянской идентичности оста
ва лась семья, которая посредством поддержания родственных связей с 
исторической родиной, а также через формирования социальных гра
ниц визуальной этничности (внешний вид, армянская кухня, праздники 
и традиции) сохраняла и поддерживала армянскую этничность. Однако 
полевые материалы свидетельствуют, что в смешанных браках во вто
ромтретьем поколении она утрачивалась. В такой ситуации только по
стоянная «подпитка» миграцией из Армении сохранялась устойчивая 
«армянскость». В настоящее время важным фактором стали также со
временные информационные технологии, позволяющие поддерживать 
постоянную и прочную связь с исторической родиной.

Армяне на белорусских землях появились еще в средневековье. 
Исторически можно выделить как минимум три волны заселения Бела
руси. Первая волна (XIV – XV вв.) была прервана и с последующими 
миг рациями связи не имела. Вторая была обусловлена вхождением бе
лорусских земель в состав Российской империи и созданием огромного 
внутреннего рынка. По переписи 1897 г. на белорусских землях прожи
ва ло около 250 армян. Очевидно, что цифра не точна, однако иллюс
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три рует масштабы заселения. Третья волна была связана с возникно ве
нием СССР и огромными социальнополитическими трансформациями 
в советскую эпоху. Мощная внутренняя миграция, особенно во второй 
по ловине ХХ в. сформировала в БССР заметную группу армян:: 1959 –  
1751 человек; 1970 – 2362; 1979 – 2751. С конца 1980х гг. наблюдался даль
нейший рост численности армян в Беларуси: 1989 г. – 4933; 1999 – 10191; 
2009 г. – 8512; 2019 – 9392. Такие данные позволяют говорить о четвер
той – постсоветской волне. Однако многие эксперты сомневаются в дан
ных последних переписей, оценивая численность армян в современной 
Беларуси в пределах 30 тысяч человек. Такое расхождение объясняется 
стремлением армян в Беларуси скрыть свою этническую принад леж
ность и оказаться в составе русских или белорусов. Этому способствует 
традиционно высокая толерантность, характерная для белорусского 
общества. Таким образом в настоящее время армянское меньшинства в 
Бе ларуси является одним из крупнейших неславянских сообществ, 
сфор мировавшееся во второй половине ХХ – начале ХХI в. Одним из 
самых актуальных вопросов изучения армян Беларуси является проб
лема способов сохранения культурного своеобразия численно неболь
шой группы в белорусском доминирующем ландшафте.

Долгое время (до 1990х – 2000х гг.) армяне на белорусских зем
лях не ощущали себя единым сообществом. Этому способствовало как 
незначительная численность в досоветский период, так и советская на
циональная политика интернационализма: «…Но знаете, тогда мы как
то не расспрашивали друг друга, какой ты национальности. В Советском 
Союзе мирно жили люди разных национальностей... Встречаясь с армя
нами, я люблю разговаривать на армянском языке, но я знаю также и 
белорусский, русский, грузинский и даже немножко немецкий языки…
»270. Тем не менее, формирование современного армянского меньшин
ства, которое начало осознавать себя группой в Беларуси началось еще 
во второй половине ХХ в. Это было связано с учебной и трудовой миг
рацией внутри СССР. БССР была промышленно развитой по срав нению 
с другими республиками, имела статус «европейской» республики с 

270 И. Красавина, Славные дети своей земли. Беседа с Эдуардом Арташевичем 
Геурковым, Ноев Ковчег, Информационноаналитическая газета армянской 
диаспоры СНГ, https://old.noevkovcheg.ru/article.php?n=82&a=27.
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хорошим уровнем жизни и спокойными межнациональными отноше
ниями. Причиной приезда в Беларусь большинство взрослых респонден
тов назвали учебу, службу в армии и работу. Классическим примером 
может служитьслучай Камо Аганисяна, 24летнего футболиста сборной 
Армении и белорусского клуба «ТорпедоБелАЗ»: «Папа служил в Кри
чеве, а затем занялся бизнесом в Беларуси – тут для этого были хорошие 
условия. Мой отец Арташес открыл первый частный обувной магазин в 
Могилеве, до этого ему принадлежал производственный цех, который 
он унаследовал от деда. В те годы каждый зарабатывал столько, сколько 
мог. Со временем мы вернулись на родину, потому что для моего отца 
было важно воспитать нас в армянских традициях»271. Похожий пример 
произошел с руководителем общественного объединения «Минское 
городское культурнопросветительское общество« Айастан »Георгием 
Егиазаряном:«Еще в Ереване я подрабатывал внештатным экскурсо во
дом. Так что у меня были друзья по всему Союзу. Среди них были ре
бята из сборной Беларуси по прыжкам в воду.Они пригласили меня в 
Минск. Здесь я встретил Викторию. После свадьбы мы решили остаться 
в Беларуси»272. Некоторых распределяли в Беларусь после учебы: «…Я 
даже не знал, где находится этот город,« А где он, Гомель?» спрашиваю. 
И они показывают мне на карте: «Вот!» По сравнению с аналогичными 
вакансиями в вузах КомсомольсканаАмуре, Ташкента или других 
городов Гомель был намного лучше…»273. Армен Хачатрян, глава Мо ги
левского областного благотворительного армянского общественного 
объе динения «Масис», так описывает свой путь оседания в Беларуси: 
«Я впервые приехал в 1990 году, пошел в школу, учился здесь. Женился, 
остался. Город красивый, люди очень хорошие. Здесь выросли мои де

271 В. Ковальчук, “Я точно не стал бы заказывать драники”, Армянский футболист 
— о жизни в Беларуси, https://sport.tut.by/news/football/544112.html?crnd, 
Дата доступа 22.12.2018.

272 Своя Эребуни, http://mk.by/2013/03/01/78725/, Дата доступа 15.11.2018.
273 О. Астапенка, В Гомеле проживают представители более 80 национальностей, 

“ГВ” побывали в гостях у армянской семьи, https://newsgomel.by/news/lit
sagomelya/15241vgomeleprozhivayutpredstavitelibolee80nacionalnostey
gvpobyvalivgostyahuarmyanskoysemi.html, Дата доступа 14.10.2018.
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ти…»274. Глава гродненской общины армян ГригорАдамянподелился 
своим путем в Беларусь: «…Причина переезда в Беларусь – призыв на 
воен ную службу. Я служил в Бобруйске, так получилось, что после ар
мии решил остаться здесь. Позже я начал учиться, когда меня пригласили 
мои военные друзья из Гродно. Гродно изначально мне както понра
вил ся, поэтому я решил остаться здесь. Конечно, сначала было сложно: 
новый город, люди, менталитет. Но это не помеха для человека, который 
хочет жить и работать…»275.

Такие примеры стали классическими для большинства армян. 
Директор Слонимской прядильной фабрики Шафагат Сантурович Гри
горян, директор Бобруйской трикотажной фабрики Эдуард Арташевич 
Геурков и многие другие приехали в Беларусь служить в советской 
армии и остались здесь на всю жизнь, создав семью с белорусками.

Перелом в формировании групповой солидарности армян в 
Беларуси произошел после миграций конца 1980х и 1990х гг., когда 
количество армян в Беларуси резко увеличивается вдвое. По мнению 
белорусского исследователя А. Тихомирова, такойрост количества ар
мян связан с азербайджаноармянскими столкновениями в феврале 
1988 г., вызвавшими первую значительную волну армянских беженцев, 
а также беспорядками в декабре 1989 г. в г. Баку и начало осени, кон
фликт 1990 года в Нагорном Карабахе276. Общее количество беженцев за 
этот период можно увидеть в отчете Клэр Мессина, представителя 
Международной организации по миграции и Управления Верховного 
ко миссара СБСЕ по делам беженцев, изучавшего миграцию и беженцев 
в СНГ. Белорусский исследователь А. Рагимов, изучавший выходцев с 
Кавказа в Беларуси, утверждает, что три четверти армян переселившихся 
на белорусские земли в 80е годы ХХ века, были беженцами из Азер

274 Как живётся в Могилёве представителям других национальностей, https://
gorad.by/by/page/society/3266/, Дата доступа 14.10.2018.

275 Человек, который создал «Мусалер» в Гродно, http://miasin.by/2014/05/23/
chelovekkotoryjsozdalmusalervgrodno/, Дата доступа 14.10.2018.

276 А. Tichomirow, Armenians in Belarus Today and in the Past, Armenians in 
PostSocialist Europe, Edited by Konrad Siekierski and Stefan Troebst, Böhlau, 
Verlag, Köln, W.
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байджана277. Однако некоторые респонденты также называют причиной 
миграции в БССР землетрясение в Спитаке в декабре 1988 г. довольно 
резкий приток крупной группы армян в Беларусь по причинам далеким 
от свободного выбора. Именно эта миграция привела к появлению ар
мян, насильно вырванных из своего традиционного ареала обитания. 
Нередко приезжали целыми семьями, которые переносили свою куль
туру целиком, не желая утрачивать ее.

Именно у армян этой волны миграции в Беларусьбыла необхо
ди мость в сохранении культурной самобытности и групповой солидар
ности. Повидимому, эта активность была также синхронна с обретением 
независимости Арменией и Беларусью, где резко актуализировались 
вопросы национального самоопределения, национальной идентичности 
и национализма в целом. Это обусловило активный и до сих пор не 
характерный для белорусских армян процесс создания собственных 
культурных организаций в Беларуси. В начале 1990х годов возникают 
организации, направленные на решение вышеуказанной проблемы. В 
1990 году минские армяне создали Культурнопросветительское обще
ство «Айастан». В него вошли известные армяне Беларуси, которые бы
ли выразителями общественного мнения: руководитель танцевального 
ансамбля МамиконКирокозов, дизайнер Левон Дарбинян, театральный 
критик Левон Егаян, архитектор Армен Сардаров, активисты Андрей и 
Сергей Амбарцумян, Георгий Егиазарян и другие.

Среди армян Беларуси появились новые потребности. Глава 
гродненской армянской общины «Мусалер» Г. Адамян определил их 
так: «…Мы поставили четкие цели: сохранить армянский язык, куль
туру, наши обычаи. Вы знаете, нам, как старшему поколению, очень 
важ но передать все это молодым, чтобы они не забывали о своих кор
нях. Ведь армяне – уникальный народ, который не имеет права терять 
свою национальную идентичность. И он был назван «Мусалер» в честь 
моих предков, которые ценой своей жизни сражались, защищали свою 
Родину…»278. В настоящее время также действуют армянские общест

277 А. Рагимов, Народы Кавказа, Кто живет на Беларуси, Минск, Бел.думка, 2012, 
с. 618.

278 Человек, который создал «Мусалер» в Гродно, http://miasin.by/2014/05/23/
chelovekkotoryjsozdalmusalervgrodno/, Дата доступа 14.10.2018.
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вен ные организации в Могилеве – «Масис» и Бобруйске – «Урарту». Есть 
и неформальные армянские объединения,существующие в Бресте, Ви
тебске и Гомеле, о деятельности которых можно судить по их группам 
в социальных сетях279.

Таким образом можно определить условную точку отсчета фор
мирование новой армянской общины в Беларуси, которая уже имела 
свою групповую идентичность и стремилась сохранить культурное 
своео бразие в иноэтнической среде – конец 1980х – первая половина 
1990х гг. резкий рост численности армян в Беларуси, появление целых 
семей из Армении, привело к вовлечению в процесс этнической и куль
турной консолидации и армян, которые уже жили в Беларуси. Основ
ными путями сохранения собственной культуры для армян Беларуси 
ста ли стандартные и ожидаемые направления для небольшой этни че
ской группы внутрииного культурного пространства, определенные бе
лорусским законодательством: изучение армянского языка, истории 
ар мянского народа, участие в культурной жизни белорусского общества. 
Была открыта армянская воскресная школа, стали проводиться лите
ратурные вечера, посвященные выдающимся деятелям армянской 
культуры, национальным праздникам Армении. Был организован
фольк лорный ансамбль «Эребуни», участвующий во многих культур
ных мероприятиях Беларуси, репрезентуя своеобразие армянской 
куль туры.

В Минске стала действовать Республиканская община армянской 
молодежи. В декабре 2008 г.она провела первый фестиваль армянской 
молодежи Беларуси «Миасин». Следующие мероприятия такого форма
та прошли в феврале 2010 г., в апреле 2012 г. и в мае 2016 г. В 2020 г. изза 
ковида фестиваль был перенесен.Помимо фестивалей, они проводят 
армянские вечеринки с яркой и красочной программой, периодически 
выступает армянский КВН.Как отмечает заместительпредседателя 

279 А. Тяпкова, Формирование армянской общины и развитие армянских нацио
нальнокультурных объединений в Беларуси, Белорусская диаспора в Ар ме
нии и армянская диаспора в Беларуси, Этническая идентичность и межкуль
турные взаимоотношения в современных условиях, [монография], М. 
Галстян, А. Гурко [и др.], Отв.ред. М. Галстян, А. Гурко, Ереван, Издво ИАЭ 
НАН РА, 2021, с.110.
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молодёжного движения армянского культурнопросветительского обще
ство «Айастан» К. Мурадян, «самая активная часть диаспоры – это мо
ло дежь, на которой все и держится».Помнению бывшего председателя 
могилёвского армянского общественного объединения «Масис» А.М.Ха
чарян, такие объединения нужны, «чтобы дети наши знали свои корни, 
традиции, какие праздники и как нужно отмечать, чтобы понимали, 
что мы представители армянского народа, чтобы языкнаш сохранился». 
Председатель могилёвскогообластного благотворительного армянского 
общественного объединения «Масис» К.С.Памбухчян отметил, что 
«про водимыемероприятия, помогают армянской молодежи взаимо
дейст вовать, находить время для встреч и передавать друг другу на
копленный опыт и знания о родной культуре»280.

Важное значение для стабильного поддержания культурного 
своео бразия любого этнического меньшинства имеет собственная систе
ма ретрансляции знаний – школа. С 1995 г. в Минске была открыта вос
кресная армянская школа, где преподают местные армяне. Основная 
цель школы – обучать и воспитывать детей от четырех лет и старше. 
Обу чение проводится по программе для школоднодневок, утвержден
ной Министерством образования и науки Республики Армения. В про
граммуобучения входят армянский язык, армянская литература, 
история Армении, народные танцы и народные песни. Количество 
учеников в отдельные годы доходило до 80 человек. Педагоги школы 
прошли повышение квалификации в Армении. Об уровне преподавания 
свидетельствует тот факт, что по итогам 2012 г.Министерством Диаспоры 
Республики Арменияшкола признана лучшей281. В 2012 г. армянская 
воскресная школа была открыта в Гродно. В 2020 г. при этой школе были 
открыты языковые курсы и для взрослых. Ценность функционирования 
таких институтов в небольших общинах заключаются в стабильной 

280 А. Тяпкова, Формирование армянской общины и развитие армянских нацио
наль нокультурных объединений в Беларуси, Белорусская диаспора в Арме
нии и армянская диаспора в Беларуси, Этническая идентичность и межкуль
тур ные взаимоотношения в современных условиях, [монография], М. Галс
тян, А. Гурко [и др.], Отв.ред. М. Галстян, А. Гурко, Ереван, Издво ИАЭ НАН 
РА, 2021, сс.110,112, 114.

281 Армянская воскресная школа в Минске, http://miasin.by/armyanskaya 
voskresnayashkolavminske/, Дата доступа 14.03.2019.
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дея тельности. Как правило, они работают на энергии волонтеров и ис
кренне любящих свое дело активистов. Как только они уходят, такие 
инс титуты начинают переживать кризис.

Для армянской общины в Беларуси важным символическим ре
сурсом поддержания культурного своеобразия стала религия. Сейчас 
ар мяне принадлежат к Армянской апостольской церкви и католической 
церк ви. Община ААЦ зарегистрирована в Минске, но сейчас в Беларуси 
нет армянских священников. Священники ОАЦ приезжают по приглаше
нию армянской общины. Например, 28 октября 2018 г. в Доме Мило сер
дия в Минске два священника (глава Украинской епархии ОАЦ Србазан 
Маркас и Тер Геворг из СпасоПреображенского собора г. Москвы) совер
шили обряд крещения (мкртутюн ) и свадьба. И на период с 2015 – 2018 гг. 
крестились 67 человек и поженились три пары.

Армянская религиозная община планирует построить в Минске 
храм Апостольской церкви в честь Святого Григория Просветителя. От
сутствие церкви беспокоит верующих армян: «Одной из болезненных 
проб лем белорусских армян является отсутствие собственной церкви. 
Армянская апостольская отличается и от православной, и от католи чес
кой, но в нашей стране не так много армян, чтобы ее открывать. Поэтому 
часто приходится ходить в ближайший храм, чтобы зажечь свечу и 
помолиться. Нет церкви – нет священника, а значит, и таинств. Сюзанна, 
например, крестила дочь в православной церкви. Но она хочет выйти 
замуж за своего белорусского мужа в Ереване, на фоне гор, в родной 
церкви…282.

Ежегодно в декабре в храме Александра Невского проводится 
служба и возлагаются цветы к хачкару в связи со Спитакским земле тря
сением. Этот хачкар был привезен из Армении и установлен на военном 
кладбище Минска в 1991 году в память о жертвах Спитакского землетря
сения 1988 года. Армяне собираются кхачкару в печальные даты в исто
рии армянского народа.

Наличие собственной религиозной традиции у армян Беларуси 
и возможность ее реализации является важным символическим ресур

282 Вераніка Пуставіт Армянки, которые любят драники, zviazda.by/ru/news/ 
20170206/1486392661armyankikotoryelyubyatdraniki, Дата доступа 14.10. 2018.
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сом и капиталом, который дает возможность сплачивать людей, иметь 
четкие социальные границы своей этничности, даже в ситуации совре
менного свободомыслия и светскости.

Одним из важнейших социальных институтов поддержания куль
турного своеобразия является семья. Большинство мигрантов в Бе
ларуси – мужчины, армяне не исключение. Поэтому среди армян Бела
руси очень много смешанных браков. Однако даже в этом случае вос пи
тание детей обязательно включает армянский язык: «…армяне уделяют 
большое внимание воспитанию детей. Он основан на уважении к стар
шим, к традициям. И сама семья, и наши семейные ценности очень кон
сервативны»283.

Семья также играет важную роль в построении групповой соли
дар ности: «Наверное, потому, что мы уважаем традиции, уважаем 
стар ших, у армян всегда очень крепкие браки. Разговор о разводы почти 
никогда не ведется. Если это происходит, то, скорее, в виде исклю че
ния»284. «…Семья священна. У меня замечательная жена Жанна, бело
руска по национальности, она отлично говорит поармянски, знает и 
сле дует нашим традициям и обычаям. У нас трое сыновей, которыми 
мы гордимся и радуемся их успехам»285. Армяне стараются давать 
своим детям армянские имена, что также помогает сохранить этниче
скую идентичность: «Девочку назвали в честь Святой Рипсиме, одной 
из девушек, что принесли христианство в Армению. Ваагнамом назы
вали древнего бога огня. Так что у наших детей символические име
на...»286. Армяне Беларуси являются группой с одним из самых низких 
процентов разводов. Это свидетельство сохранения ценности традицион
ного института семьи.

Важным инструментом сохранения культурного своеобразия и 
этнической идентичности до настоящего времени остается язык. 
Переписи 2009 г. и 2019 г. показали, что половина армян в Беларуси наз

283 Своя Эребуни, http://mk.by/2013/03/01/78725/, Дата доступа 15.11.2018.
284 В. Пуставіт, Армянки, которые любят драники, zviazda.by/ru/news/2017020 

6/1486392661armyankikotoryelyubyatdraniki, Дата доступа 14.10.2018.
285 Человек, который создал «Мусалер» в Гродно, http://miasin.by/2014/05/23/

chelovekkotoryjsozdalmusalervgrodno/, Дата доступа 14.10.2018.
286 Своя Эребуни, http://mk.by/2013/03/01/78725/ Дата доступа 15.11.2018.
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вала своим родным языком армянский. «Дома я говорю только поар
мянски, потому что считаю, что это важно для моей семьи, и я уверен, 
что эта практика не только не повредит моей дочери и сыну, но и по мо
жет им вырасти достойными людьми»287. Однако стоит отметить, что 
второе и третье поколение армян в Беларуси утрачивает навыки актив
ного владения армянским языком. Это обусловлено объективными при
чинами снижения сферы его употребления. Однако знания языка ос
тается важным элементом армянской идентичности.

Армяне Беларуси стараются сохранить собственные традиции 
питания. К праздникам готовят много армянских блюд. Однако «…слож
ность приготовления чегото армянского заключается исключи тель но в 
отсутствии определенных ингредиентов. Или, даже если они есть, не 
всегда обычного качества и вкуса. Армянский продуктовый магазин 
совсем недавно открылся в Минске, а в Москве есть целые павильоны с 
ними…»288. Из блюд очень распространены долма (голубцы в вино град
ных листьях), хаш (суп, похожий на кисель, только в горячем виде), 
шаш лык, люлакебаб, гата (сладость), армянский лаваш. Они пьют тан 
(молочный напиток, похожий на простой йогурт). Блюда обычно очень 
острые, с добавлением различных специй. Однако белорусская кухня 
(или традиционная советская) широко используется в повседневной 
жиз ни: «Белорусская кухня очень хорошая. Жена у меня белоруска, все 
очень вкусно, все довольны…»289. Очевидно, что глобализация в целом, 
и давление белорусской культуры в частности, оказывает в первую оче
редь влияние на изменение материальной культуры. Питание в целом 
важно для любого человека, а собственные этнические традиции пита
ния являются еще и огромным символическим ресурсом противостояния 
аккультурации и ассимиляции. У армян Беларуси праздничная культура 
питания сохраняет армянские традиции.

В настоящее время огромное значение для поддержания внутри
групповых связей имеет большое значение создание внутриобщинных 

287 В. Пуставіт, Армянки, которые любят драники, zviazda.by/ru/news/20170206/ 
1486392661armyankikotoryelyubyatdraniki Дата доступа 14.10.2018.

288 В. Пуставіт, Армянки, которые любят драники, zviazda.by/ru/news/20170206/ 
1486392661armyankikotoryelyubyatdraniki, Дата доступа 14.10.2018.

289 Как живётся в Могилёве представителям других национальностей, https://
gorad.by/by/page/society/3266/, Дата доступа 14.10.2018.
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каналов коммуникации. Развитие информационных технологий дает 
шанс небольшим этническим группам широко и эффективно исполь зо
вать их потенциал. Первоначально для армянской общиныв Беларуси 
та кими каналами коммуникации были журнал «Анив» и газета «Миа
син», которые издавались в Минске. Однако такие издания требуют 
зна чительных финансовых ресурсов. Поэтому с определенного момен
та они ушли в интернетпространство. Недавно появилась интернетга
зета армян Беларуси «Миасин», которая стремится освещать все собы
тия, связанные с армянской общиной Беларуси. Так как она также дей
ст вует благодаря небезразличным волонтером, ее работа носит нере
гулярный характер. Однако во всех основных социальных сетях соз
даны группы армян Беларуси, которые помогают доносить все актуаль
ные новости, организовывать быстрое информирование всей общины, 
во влекать в коммуникацию многих членов сообщества, чего ранее до
биться было крайне затруднительно.

Также способствует сохранению идентичности армян желание 
иметь постоянные связи с Арменией: «Даже если мы не родились в Ар
мении, у нас все еще есть сильные связи с родственниками дома. На
пример, в прошлом году, в день столетия геноцида армян, мне не уда
лось приехать в Ереван. Я прилетела туда через месяц, будучи бере мен
ной, с маленьким сыном на руках – ему не было и двух лет. Мы с мужем 
возили его по местам, которые я помню с детства. Мой сын катался на 
тех же качелях, что и я. Мы принесли цветы на могилу деда. Из поко
ления в поколение мы передаем все самое лучшее, что у нас есть. По то
му что это так естественно…»290. Перелеты в Армению из Беларуси 
довольно дороги и ездить часто для многих армян Беларуси нет возмож
ности. Однако сама возможность такой связи, а также простая коммуни
кация посредством телефона или социальных сетей формирует новую 
реальность, где расстояния перестают иметь то довлеющее значение, 
каковым оно было ранее.Примером устойчивой связи армян Беларуси с 
исторической родиной, наличия четкой армянской идентичности стал 
выезд в зону конфликта в Нагорный Карабахе в 2020 г. нескольких 
добровольцевармян из Беларуси.

290 В. Пуставіт, Армянки, которые любят драники // zviazda.by/ru/news/20170206/ 
1486392661armyankikotoryelyubyatdraniki, Дата доступа 14.10.2018.
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Важной формой поддержания групповой солидарности и куль
тур ного своеобразия, этнической идентичности является политика па
мяти. Армянское присутствие в Беларуси, количественно небольшое, 
теряется посреди белорусского культурного массива и может привести 
к ассимиляции сообщества. Однако исторические символы, отражающие 
реальную историческую связь армян с белорусами, их вклад в развитие 
Беларуси помогает и позволяет армянам сохранять и развивать свою 
идентичность. Сознательную и планомерную работу по продвижению 
армянской политики памяти в белорусском культурном пространстве 
активно формирует и развивает фонд развития и поддержки арме но
ведческих исследований «Анив». В Беларуси огромным символическим 
пространством, обладающим политическими и культурными коннота
циями, является тема Второй мировой войны и Великой Отечественной 
войны. Беларусь покрыта невероятной сетью памятников жертвам и ге
роям войны. В этих условиях мемориализация вклада армян в победу 
над немецкофашистскими захватчиками в Беларуси с одной стороны 
увеличивает узнаваемость и позитивирует образ армян в Беларуси, а с 
другой стороны является понятным символом объединения самих ар
мян вокруг своего прошлого в рамках истории другого народа. Приме
рами такой деятельности является установка памятника И.Х. Баграмяну 
в Городке Витебской области, и последовавшее за тем присвоение его 
имени школе №46 г. Витебска, а такжеработа над установлением 
памятного знака подпольщикуармянину Генриху Закаряну в Могилеве. 
В этой же сфере важной значение имеет организация научных истори
че ских конференций в Минске о роли армян в истории Беларуси, с по
следующей публикацией научных сборников. Подготовка и издание 
фундаментальной книги «Воиныармяне в боях за Беларусь» стала еще 
одним таким символом, направленным на формирование исторических 
связей армян с Беларусью и поддержания собственной идентичности. 
Фонд «Анив» также с 2007 г. издает иллюстрированный календарь «Ар
мяне в Беларуси», где на каждый месяц дается краткая информация о 
конкретном армянине, внесшим значительный вклад в культурное, эко
номическое или спортивное развитие Беларуси.

В 2014 г. на набережной реки Днепр в г. Могилевев честь 11 армян, 
которые сражались в годы Великой Отечественной войны на территории 
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Могилевской областибыл установленХачкар. Средства на памятный 
знак собрали членымогилёвской общины армян. Это хороший пример 
кон солидации локальной группы белорусских армян для мемориа лиза
ции общего прошлого армян и белорусов, а также сохранение армянского 
символа в иноэтническом ландшафте.

Консолидации армян Беларуси служат также общие представ
ления о трагических событиях прошлого – геноциде армян в Турции в 
1915 г., землетрясение в Спитаке 1988 г., а также военный конфликт в 
на горном Карабахе, который продолжается и сейчас.

Таким образом, исследование армянской этнической идентично
сти является крайне актуальной научной задачей. Долгое время в Бе
ларуси не было армянской общины, которая бы объединила армян. 
Фактически в советское время, а также в начале 1990х гг. единственным 
институтом поддержания собственной армянской идентичности оста
ва лась семья, которая через родственные связи с исторической родиной, 
а также через формирования социальных границ визуальной этничности 
(внешний вид, армянская кухня, праздники и традиции) сохраняла и 
поддерживала армянскую этничность. Однако полевые материалы 
свидетельствуют, что в смешанных браках во второмтретьем поколении 
она утрачивалась. В такой ситуации только постоянная «подпитка» 
миг рацией из Армении сохранялась устойчивая «армянскость».

С конца 1980х – первой половины 1990х гг. наблюдается фор
ми рование новых механизмов поддержания культурного своеобра зия –  
создание институтов общины, школьного образования детей и взрослых, 
организация культурных мероприятий для внутренней и внешней 
демонстрации армянской культуры, создание внутренних каналов ком
муникации посредством газеты и социальных сетей, а также активного 
сознательного формирования собственной политики памяти в Беларуси.
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Գլուխ 3.  
Բելառուսի հայերը. մշակութային ինքնատիպության պահպանման 

ռազմավարությունները և մարտավարությունը ներկա փուլում
Երկար ժամանակ Բելառուսում հայկական ինքնության պահպանման միակ 
ինստիտուտը մնում էր ընտանիքը, որը պատմական հայրենիքում ազ գակ
ցական կապերի պահպանման, ինչպես նաև վիզուալ էթնիկության (ար տա
քին տեսքմ հայկական խոհանոց, տոներ և ավանդույթներ) սոցիալական 
սահ մանների ձևավորման միջոցով պահպանել է հայկական ինքնությունը: 
Սակայն, դաշտային հետազոտությունների արդյունքների համաձայն, երկ
րորդ կամ երրորդ սերնդի խառնամուսնությունների պարագայում այն սկ սել 
է կորսվել: Տվյալ իրավիճակում Հայաստանից միգրացիայի միջոցով մշտա
կան «սնուցումն» էր միայն ունակ պահպանել կայուն հայկական ինքնությունը: 
Իսկ ներկայումս Բերլառուսի հայերի շրջանում ազգային ինք նության պահ
պանման կարևոր գործոն դարձան նաև ժամանակակից տեղե կատվական 
տեխ նոլոգիաները, որոնք թույլ են տալիս պահել մշտական ամուր կապ 
պատմական հայրենիքի հետ:

Chapter 3.  
Armenians of Belarus: strategies and tactics  

of maintaining cultural identity at the present stage
For a long time, the family remained the only institution for maintaining Armenian 
identity in Belarus, which, through the preservation of family ties with the histor
ical homeland, as well as through the formation of social boundaries of visual eth
nicity (appearance, Armenian cuisine, holidays and traditions) preserved and sup
ported Armenian ethnicity. However, according to the results of the field studies, 
with mixed marriages, the national identity is lost already with the second or third 
generation. In this situation, only a constant “feeding” by migration from Armenia 
was able to preserve a stable Armenian identity. And at present, modern informa
tion technologies have also become an important factor in maintaining national 
identity among the Armenians of Belarus, which make it possible to maintain a 
constant and strong connection with their historical homeland.
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Глава 4.
Религиозная идентичность в диаспоре: 
особенности религиозного сознания  
и поведения армян Тбилиси и Тегерана

Развитие современных обществ во многом связано с этнорелигиоз
ными процессами. Изучение диаспор сквозь призму религиозных про 
цес сов, прежде всего, имеет целью выявление воздействия религиоз
ного сознания и поведения на процессы воспроизводства этнической 
иден тичности. Чаще всего именно религия ассоциируется с этнической 
куль турой и историческим наследием. В связи с особенностями стра
ны проживания разные сегменты одной и той же этнической группы 
могут демонстрировать разное религиозное сознание и поведение.
Данная глава посвящена сравнительному анализу религиозного пове
де ния и сознания представителей армянских общин Тбилиси и Теге
рана, на основе полученных данных масштабных этносоциологических 
исследований, проведенных с 2013 по 2017гг. в Тегеране и в Тбилиси, 
в контексте различных сфер общественных отношений. Подобный 
исследовательский опыт представляет собой интерес не только для 
осмысления динамики этнорелигиозных процессов в диаспоре, но и 
для понимания роли религии, как одного из важнейших факторов, в 
формировании механизмов самосохранения этноса, его современного 
состояния и перспектив развития в условиях своего, иноэтнического 
и/или инорелигиозного (иноконфессионального) окружения.

Введение
Сегодня религиозные процессы обсуждаются в широком со

циаль ном аспекте. Это одно из важных, интересных и, одновременно, 
слож ных направлений в современной гуманитарной науке, так как, до 
сих пор, в научном дискурсе остается открытым вопрос о теоретико
методологических подходах изучения данной тематики.

Изучение диаспор в контексте религиозных процессов, в первую 
очередь, направлено на выявление влияния религиозного сознания и 
поведения на разные аспекты жизнедеятельности этнических общин.
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Подавляющая часть представителей разных диаспор – это носи
тели определенной религиозности, непосредственно связанной с опре
де ленной этнической идентичностью, часто контрастирующей с куль
турой и религиозной традицией принимающей страны.

В связи с особенностями страны проживания – будь то религиоз
ные, этнические, культурные или политические – разные сегменты од
ной и той же этнической группы могут демонстрировать разное рели
гиозное поведение. И независимо от того, существуют ли разногласия в 
определениях идентичности по основным характеристикам выражения, 
религия занимает особое место в контексте формирования и поддер жа
ния этнической идентичности291.

Современные авторы утверждают, что даже в наши дни, не смо
тря на тенденции унификации (глобализации), этническое (нацио наль
ное) и религиозное сознание никуда не исчезают292. Как отмечает С. 
Джангозян, на опыте 20в. становится очевидным, что модернизация не 
устраняет этнические узы и этническую идентичность293. Более того, в 
новое время возникают сильные этноцентристские инстинкты вкупе с 
развитым транснациональным опытом294. И данную реальность, при 
сильной взаимосвязи этнического и религиозного, вполне можно 
спроектировать и в религиозную сферу.

В силу исторических особенностей, взаимосвязь между этниче
ской и религиозной идентичностью в ее ярких проявлениях видна 
имен но на Востоке. Что же касается армянского этноса, то в нем более 

291 Տանաջյան Լ. Ա., «Կրոնական վարքագծի որոշ առանձնահատկություններ 
Թեհ  րանի եվ Լոս Անջելեսի հայկական համայնքներում (էթնոսոցիոլոգիա
կան հետազոտության տվյալներ)», ՀԱԲԻՏՈՒՍ, Երևան, Գիտություն, 2020 
(հանձնված է տպագրության):

292 А. Агаджанян, «Этнос, нация и религия: научные парадигмы и реальность 
Южного Кавказа», Государство, религия, церковь в России и за рубежом, № 2, 
Москва, 2016, с. 337.

293 С. Джангозян, «К вопросу проявления этнической идентичности в диаспоре 
(теоретические подходы)», Республиканская научная конференция (5 ноября 
2013г.) «Проблема национальной идентичности в условиях глобализации (меж
дисциплинарные аспекты)», РоссийскоАрмянский (Славянский) уни вер си
тет, Ереван, 2014, с. 116.

294 Агаджанян, 2016, с. 352.
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интенсивно происходит взаимопроникновение этнической и рели гиоз
ной идентичности, а на некотором уровне они даже неразделимы. 
Имен но религия чаще всего ассоциируется с этнической культурой, на
циональным культурным наследием и, в конце концов, с патрио тиз мом 
и национализмом295.

Армянское христианство, всегда рассматривается в качестве 
сим вола национальной идентичности296. «В Армении» – отмечает Ага
джанян, – «Церковь всегда была и остается носителем исторического 
наследия»297.

Современными исследователями установлено также, что имен
но религиозные организации помогают иммигрантам легче адап ти
роваться в новой социальной среде. И что успешность адаптации обес
печивают именно религиозные факторы адаптации298. Ю. Арутюнян, в 
свою очередь замечает, что в условиях проживания на чужой тер
ритории, «цементирующим звеном для армянской диаспоры слу жи ла 
именно Армянская Апостольская Церковь, способствовавшая со хра
нению этнической идентичности армян»299.

Нельзя не согласиться и с тем фактом, что армяне всегда в силу 
разных исторических обстоятельств, даже в условиях потери государ
ственности и при опасности ассимиляции возводили, своего рода, 
культурную стену, культурный барьер в сознании, в основе которых 
ле жали именно религиозная традиция, язык и т. д. «И как только эта 
стена рушилась происходила ассимиляция»300.

Таким образом, в армянской диаспоре религиозные процессы 

295 Н. Хачатурян, К вопросу о теоретических проблемах изучения этнорелигиоз
ной идентичности армян, Caucaso-Caspica, V, Ереван, 2020, с. 150. 

296 A. Agadjanian, Armenian Christianity Today: Identity Politics and Popular Prac
tice, London, New York, 2014, р. 72.

297 Агаджанян, 2016, с. 346.
298 Е. Янакова, «Религиозный аспект социальной адаптации иммигрантов в сов ре

менном мире», Конференция «Ломоносов 2016», Секция «Социология семьи и 
демографии», Москва, 2016, эл. доступ: https://lomonosovmsu.ru/archive/Lo
monosov_2016/data/8531/uid107576_report.pdf, (дата обращения: 14.07. 20).

299 Ю. Арутюнян, Российские армяне. Этносоциологическое исследование, Ере
ван, 2016, с. 158.

300 О. Саркисян, «Осмысление некоторых аспектов понятий «национальная иден
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иг рают важную роль с точки зрения самоорганизации общин, вопросов 
управления, этнического воспроизводства и т. д. Религиозное поведение 
и сознание становятся неотъемлемой частью повседневной жизни301. Но 
несмотря на важность и актуальность данного аспекта, исследования, 
связанные с религиозным сознанием и поведением членов диаспоры, 
относительно ограничены.

Армяне принадлежат к числу наиболее дисперсно расселенных 
в мире этносов. И сравнительный анализ как армян Армении, так и ар
мянских переселенческих очагов в Европе, Азии, Америке и Австралии 
открывают большие возможности для осмысления общих этно социаль
ных (этнокультурных, этнорелигиозных) процессов не только в пре де
лах данной этничности, но и в современном мире, в целом302.

С этой точки зрения армянская диаспора становится уникальным 
объектом изучения, благодаря которому можно выявить схожие и 
различные особенности религиозного сознания и поведения армян в 
разных средах, которые во многом способствуют сохранению этни че
ской идентичности и воспроизводству данного этноса.

Основные понятия и подходы
При анализе религиозного сознания и поведения важно их пони

мание как неотъемлемой части духовного и культурного слоев обще
ства, определяющих сферу значений и ценностей, относящихся к фун
да ментальным аспектам человеческого бытия. Эти пласты традиционно 
сформированы в обществе в качестве самостоятельного социального 
института, однако находящегося в тесной связи с другими структурами.

Под понятием «религиозность» следует считать духовное, куль
турное и социальное состояние человека, которое выражается в при
нятии определенных религиозных представлений, самоидентификации 
и выборе модели поведения на индивидуальном и групповом уровнях303.

тичность» и «глобализация»», Республиканская научная конференция (5 ноя
бря 2013г.) «Проблема национальной идентичности в условиях глобали зации 
(междисциплинарные аспекты)», РоссийскоАрмянский (Славянский) уни
вер ситет, Ереван, 2014, сс. 53 – 63.

301 Լ. Տանաջյան, 2020, там же.
302 Ю. Арутюнян, 2016, с. 5.
303 О. Ширко, «Религиозность как категория изучения», Вышэйшая школа: наву
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Однако, следует иметь виду, что уровень религиозности зависит 
от факторов, воздействующих на нее, от ситуации, где она проявляется, 
от окружения, исторических реалий и, что важно, от того, как она 
воспринимается обществом и индивидом, к какой системе ее относят, 
духовной или культурной, церковной или социальной, врожденное ли 
или приобретённое это качество человека и общества.

Согласно М. Элиаде, прежде чем попытаться определить фено
мен религиозного, необходимо обсудить «факты» данной религиозной 
системы, по преимуществу те факты, которые являют себя «в чистом 
виде», и, возможно, более близки к своему «источнику»304. Автор ут
верждает, чтобы понять феномен религиозности, мы должны распо ла
гать достаточным количеством его проявлений305.

С конца 20в. исследователи стали все чаще применять комплекс
ный подход к операционализации понятия религиозности, подразуме
ваю щий одновременное использование нескольких переменных, объяс
няющих определенные модели поведения и сознания306. Так, религиоз-
ные действия (участие в богослужениях, посещение религиозных, свя
тых мест, следование определенным нормам поведения и т.д.), ре ли-
гиоз ное сознание (религиозная самоидентификация, принятие религиоз
ных догм, связь ключевых аспектов жизни с религиозными нормами, 
стремление к духовному познанию и развитию), глубина веры и степень 
духовности в равной мере важны, так как вместе представляют наиболее 
полную картину религиозности.

С этой точки зрения, исследования религиозности в рамках оп
ределенной этничности имеют своей окончательной целью выявление 
базирующихся на религиозном факторе механизмов самосохранения 
эт нических сообществ как в определенные исторические периоды, так 

коваметадычны і публіцыстычны часопіс, № 2, 2016, с. 49.
304 М. Элиаде, Очерки сравнительного религиоведения, Пер. с англ. Ш. А. Боги

ной, Н. В. Кулаковой и др., пред. Ж. Дюмезиля, комм. В. Я. Петрухина, Москва, 
1999, с. 10.

305 Там же, сс. 10 – 11.
306 Е. Пруцкова, «Операционализация понятия «религиозность» в эмпирических 

исследованиях», Государство, религия, церковь в России и за рубежом, №2, 
2012, с. 270.
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и на протяжении всей истории данного этноса307.
Как справедливо отмечает Б. Андерсен, степень религиозности 

(данной этничности) связана со степенью ее этнокультурной гомеген но
сти (однородности)308. А этнокультурная гомогенность среди армян от
мечена практически во всех странах проживания: «Первое, что делают 
армяне, это основывают церкви и школы». Это наблюдение, сделанное 
многими народами, достаточно точно отражает главенствующее место 
религии и армянского языка в иерархии ценностей армян диаспоры309.

Сегодня в мире, в общей сложности, насчитывается более 10 
млн. армян. Самые многочисленные общины принято считать американ
скую и российскую – от 1,5 до 2 млн. Что касается исследуемых в данной 
главе армянских общин Грузии и Ирана, то согласно данным переписей 
и экспертным оценкам в Грузии проживает около 300 тыс. армян, а в 
Иране – около 100 тыс.

Таким образом, исследования по изучению степени соотно си
мос ти этничности и религиозности среди армян значимы с точки зрения 
понимания механизмов самосохранения этноса, его современного со
стоя ния и перспектив развития в условиях своего, иноэтнического и/
или инорелигиозного (иноконфессионального) окружения.

Методология и методика
В данной главе сделана попытка сравнительного исследования 

уровня религиозности среди представителей двух крупных общин ар
мянской диаспоры Грузии и Ирана – армян Тбилиси и Тегерана. Данное 
исследование основывается на материалах конкретных эмпирических 
исследований современной армянской диаспоры в армянских пересе
лен ческих очагах Тегерана, Бейрута, Парижа, ЛосАнджелеса и Тби ли
си, разработанных в рамках проекта «Армяне в своей и инонациональной 
среде» и реализованных научными сотрудниками Отдела исследований 
диаспоры Института археологии и этнографии НАН РА под руко вод
ством автора проекта, Р. C. Карапетяна.

307 Хачатурян Н., 2020, с. 148.
308 Б. Андерсен, Воображаемые сообщества, Москва, 2016, с. 173.
309 В. Дятлов, Э. Мелконян, Армянская диаспора: очерки социокультурной типо

логии, Ереван, 2009, с. 50.
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Базовыми источниками для аналитических разработок, пред
ставленных в данной главе, являются материалы стандартизированного 
интервью большого массива армян, материалы более четырех десятков 
интервью местных экспертов, мониторинг и анализ вторичных данных, 
полученных в ходе проведения исследований.

Главной целью данного проекта являлось эмпирическое изучение 
этнической группы в инонациональном окружении, осмысление ее со
стояния и перспектив на основе информации, полученной от ее пред
ста вителей310.

На основе материалов исследований, проведенных среди армян 
с 2013 по 2017 гг. в Тегеране и в Тбилиси, главе представлен сравнительный 
анализ религиозного поведения и сознания представителей армянских 
общин Тбилиси и Тегерана, в контексте различных сфер общественных 
отношений Задачами сравнительного исследования являются фиксация 
особенностей религиозного сознания и поведения представителей этих 
двух общин, с учетом характера воздействия окружающей среды, 
исторического фактора и политической ситуации в стране проживания.

Выбор этих двух общин для сравнительного изучения рели гиоз
ного сознания и поведения был обусловлен следующими причинами.

Грузия и Иран имеют глубокие исторические, культурные и по
литические связи с Арменией и армянами. На территории этих двух 
стран компактно проживают традиционные «старые» армянские об щи
ны. История общин указывает на сравнительную стабильность сов мест
ного исторического проживания, как результат относительной солидар
ности со стороны титульных народов этих стран и положительной по
литики по отношению к национальным меньшинствам, проживающих 
на данных территориях. Несмотря на некоторые «проблемные» истори
ческие периоды, армяне, тем не менее, веками пользовались особым 
отношением к себе, к своему вероисповеданию и своей культуре как в 
одной, так и в другой стране. Более того, Грузия и Иран непосредственно 
граничат с Арменией, имеют высокий культурный фон, ярко выражен
ный почти во всех типах социальных отношений, что также типично 
для армянского этноса, и что не могло не отразиться на многих аспектах 

310 Ռ. Կարապետյան, Հայ համայնքները այսօր. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի, Բեյ
րութի, Փարիզի, Թբիլիսիի հայերի էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրու
թյուն ներ, Երևան, 2018, էջ 243:
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жизнедеятельности и установках проживающих в этих странах пред
ста вителей армянских общин.

Интересны и различия между выбранными странами. Грузия –  
стра на с глубокими христианскими традициями и, одновременно, стра
на постсоветская, которая в некоторой степени пока что несет на себе 
отпечаток того времени. Иран же, является традиционно восточной му
сульманской страной, еще до недавнего времени, с монархическим 
строем, что также сказывается на всех сферах общественных отношений, 
а также на политику по отношению проживающих на его территории 
на циональных меньшинств.

Таким образом, сопоставление уровня религиозности членов об
щин, образовавшихся в средах порою противоположных по конфес сио
нальному признаку и социальнополитическим условиям, представляет 
особый интерес.

Общины в исторической динамике
На протяжении многих веков непосильные вызовы были бро ше

ны армянскому и грузинскому народам, которые, имея глубокие этни
ческие и религиозные традиции, столетиями пытались вместе преодо
левать натиски угнетателей.

Новое и новейшее время продолжает бросать вызовы: перекрой 
За кавказья (в том числе, и этнический), в результате усиления геополи
тических интересов мировых империй к данному региону; основание 
Советской власти, результат ее атеистической деятельности; увеличение 
тюркского элемента на армяноязычных территориях Грузии за послед
ние десятилетия привели к стиранию и исчезновению большого пласта 
армянского культурнорелигиозного наследия на данной территории.

К началу XVIII в. г. Тбилиси насчитывал 20 тысяч жителей, из ко
торых – 12 тысяч составляли армяне311. В течение XIX века общая числен
ность города стремительно росла, при этом претерпев значи тель ные 
изменения в процентном составе этнических групп (см. Таб. 1). В 1803 
году армяне составляли 92.6 % населения Тбилиси, в 1846 году число 

311 М. Полиетков, Г. Натадзе, Старый Тифлис в известиях современников, Тифлис, 
1929, с. 30.
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армян снизилось до 75.4 %, к 1864 году армяне составляли уже 47.4 %312.
Таблица 1.  

Динамика этнического соотношения среди жителей  
города Тифлис в течение второй половины 20 в.313

Год Общее 
население Армяне Грузины Татары Греки Русские

1846 11 906 8982 2621 235 65 3
1864 60 085 28 488 14 878 1119 ? 12 302
1865 71 051 31 914 14 787 1213 ? 12142
1876 104 024 37 610 22 233 2502 417 30 823
1897 159 590 47 133 42 200 5577 1238 44 823

«В 19 в. в Тифлисе насчитывалось 54 церквей, из коих право слав
ных 25, армяногригорианских 26, лютеранских 2, римскокатоли че
ская 1, монастырей 2, часовня 1, мечетей 2, синагог 2, молоканский мо
лит венный дом 1»314. Сегодня, к сожалению, картина в Тбилиси со вер
шенно иная. Из 26и армянских храмов 8 переделаны в грузинские (Ав
лабарская церковь Св. Карапета, Верийская церковь Св. Карапи, «Ка ра
пи» Церковь Св. Георгия, Девичий монастырь, Бетхеемская цер ковь 
Пресв. Богородицы, Церковь Св. Карапета, Церковь Св. Степаноса, Чу
гуретская церковь Пресв. Богородицы), 11 были снесены, в большей 
мере во времена Советской власти (Ванкский собор, Дзорабашская 
церковь Св. Георгия, Джиграшенская церковь Св. Благовещения, Ка моя
на церковь Св. Георгия, Кукийская церковь Пресв. Богородицы, Навт
лугская церковь Св. Георгия, Церковь Св. Архангелов, Церковь Св. Геор
гия Просветителя, Церковь Зркинянц, Церковь Камянц, Церковь Св. Сар
гиса), 3 церкви не действующие (Мугнинская церковь Св. Георгия, Цер
ковь Норашен, Церковь Св. Минаса), еще 2 церкви находятся в раз ва
линах (Церковь Сурб Ншан, Шамхорская церковь Пресв. Бого родицы). 
Действующими являются лишь 2 церкви – Церковь Сурб Геворг (Первоп

312 Чхетия Ш., «Армяне в Тбилиси в шестидесятых годах XIXв.», Историкофи
ло логический журнал, Ереван, № 3, 1958, с. 163.

313 Там же.
314 Н. Берзенов, Д. Бакрадзе, Тифлисъ в историческом и этнографическом отно

шениях, СанктПетербург, 1870, сс. 131 – 133.
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рестольная) и Церковь Нор Эчмиадзин или Сурб Эчмиадзин315.
Среди известных армян, родившихся в Тбилиси следует от ме

тить известного музыканта СаятНова, драматурга Габриела Сундукяна, 
мецената и нефтяного магната Александра Манташяна (Манташева), ге
нераллейтенанта, героя Кавказской войны АргутинскогоДолгорукова 
Моисей Захаровича, известного изобретателя Арамаиса Арутюнова, 
рос сийского военачальника, генераладъютанта Михаила Тариэловича 
ЛорисМеликова, российского специалиста по международному праву 
Юрия Барсегова, выдающегося астрофизика Виктора Амбарцумяна, 
меж дународного гроссмейстера, чемпиона мира по шахматам Тиграна 
Петросяна, всемирно известного композитора Арама Хачатуряна, из
вест ного художника и кинорежиссера Сергея Параджанова и др.

Издавна, члены армянской общины занимали высокие долж но
сти в руководящих органах страны, например, более 40 армян были 
мэрами Тбилиси316.

Согласно официальным данным 2002г. в Тбилиси проживало 80 
000 армян, а в 2014г. – уже 50 000. Многие мигрировали в Армению, 
Рос сию, Украину и в западные страны – Европу и Америку317. 95 % гру
зин ских армян сегодня проживают на территории Ахалкалака и Ахал
цхы318.

Армяноиранские связи, в свою очередь, имеют уникальную 
дли тельную историю. Это достаточно редкий феномен взаимоотноше
ний двух народов и двух миров: христианского и мусульманского.

На протяжении многих веков, несмотря на разные, порой проти
воположные исторические периоды, отношение между армянами и 
Ира ном не прекращались. Ни одно национальное меньшинство не по
слу жило своей второй родине, так, как иранские армяне Ирану. Их 
вклад в социальноэкономическую, политическую и культурную сферы 
страны неоценим.

315 Епархия Армянской Апостольской Святой Православной Церкви в Грузии 
https://www.armenianchurch.ge/ru/znakomstvoseparkhiej/dejstvuyush
chietserkviichasovni

316 Грузия, Общины армянской диаспоры, http://diaspora.gov.am/ru/pages/42/georgia
317 Ռ. Կարապետյան, 2018, 207 էջ:
318 Там же, 208 էջ:
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Как показывают экспертные оценки, несмотря на то, что армяне 
в Иране официально признаны религиозным меньшинством, как со сто
роны общества, так и, вомногом, со стороны государства они выделены 
как особая этноконфессиональная общность среди остальных этниче
ских и конфессиональных групп319.

Уже в середине 20в. правом избирать своих депутатов в медж
лис, помимо персов, могли пользоваться только немусульманские 
мень шинства – зороастрийцы, армянехристиане, иудеи и ассирийцы320. 
Однако только армяне имеют в меджлисе двоих депутатов, которые 
упол номочены заниматься не только армянскими вопросами, но и воп
росами всех христианских этнических групп.

Были и сложные периоды, когда Шах Реза Пехлеви в начале 20в., 
стремясь стереть неперсидское наследие Ирана, запретил языки 
меньшинств в школах, в искусстве (например, театральные представ ле
ния), религиозных церемониях и в книгах. Также, многие деревни, имев
шие армянские названия были изменены на персидские321. Имело место 
и принуждение родителей давать персидские имена своим де тям322.

Вторая мировая война дала иранским армянам возможность 
уве личить свою экономическую мощь, поскольку союзники решили ис
пользовать Иран в качестве моста в СССР. Западное оружие и поставки 
в Союз были отправлены через Иран, и некоторые армяне, которые зна
ли русский язык, играли главную роль в этом начинании. Затем, в 1946г. 
после неудачного создания коммунистического режима на севере Ира
на, многие армяне ушли с иранскими социалистами в СССР. По разным 
оценкам, к ноябрю 1946 года в Армянскую ССР вернулись более 50 000 
иранских армян323.

В настоящее время в Иране проживают около 100 тысяч армян. 
Большинство иранских армян – ремесленники, бизнесмены и коммер

319 Там же, 2018, 25 էջ:
320 М. Иванов, «Иран», Национальные процессы в странах Ближнего и Среднего 

Востока, Москва, 1970, сс. 119 – 120.
321 E. Sanasarian, Religious Minorities in Iran, Cambridge, 2000, p. 38.
322 J. Barry, Armenian Christians in Iran: Ethnicity, Religion and Identity in the Islam

ic Republic, Cambridge, 2019, p. 68.
323 G. Bournoutian, A Concise History of the Armenian People: from Ancient Times to 

the Present, Mazda Publishers, 2002, p. 353.
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сан ты. Большое число также представителей интеллигенции – врачей, 
юристов, инженеров, архитекторов, учителей, преподавателей, госу
дар ственных служащих и т. д.

Армянская Апостольская Церковь в Иране имеет три епархии: 
Атрпатаканская, Тегеранская и Исфаханская. Каждая из епархий яв
ляет ся отдельной единицей, которая находится под протекторатом Ка
толикосата Великого Киликийского дома. Все три епархии признаны 
государством как духовные и светские центры общины.

В Иране также есть общины армянских католиков и евангелистов, 
которых очень мало324.

Как уже было указано, армянская община Ирана в меджлисе 
ИРИ представлена двумя депутатами. Один из них представляет армян 
Тегерана и Северного Ирана, другой представляет армян Южного Ира
на. Деятельность армянских парламентариев меджлиса сосредо точена 
вокруг прав армянской общины как религиозного меньшинства и дру
гих христианских религиозных общин.

Сегодня армянские архитектурные памятники в Иране находятся 
в хорошем состоянии. Общество по сохранению культурного наследия 
и власти страны проявляют большую заботу о монастырях, церквях и 
других памятниках страны. При ограниченном бюджете, большие 
день ги уходят на реставрацию. Самые известные – Монастырь Святого 
Фаддея и Монастырь Святого Стефана – место паломничества армян 
всего мира. Сегодня в Иране также действует 40 армянских церквей325.

Язык, используемый в армянских общинах региона – запад ноар
мянский, за исключением армянской общины Ирана, где используется 
восточноармянский язык в классическом правописании. В настоящее 
время в Иране насчитывается около 30 армянских школ (мужских, жен
ских, общих, начальных, средних) и детских садов. С 1995 года кафедры 
арменоведения действуют на факультетах литературы университетов 
Тегерана («Азат») и Исфахана. В Иране также есть типографии, библио
теки и издательства. С 1962 года действует Союз армянских писателей 

324 Pars Today, Армяне Ирана, 2017, https://parstoday.com/ru/radio/programs i73258.
325 Armenian Churches in Asia, 2012, http://www.armeniapedia.org/index.php?ti

tle=Armenian_Churches_in_Asia#Iran.
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Ирана. Есть театры, музыкальные и танцевальные коллективы326.
Армянская епархия Тегерана первоначально была временно ор

ганизована по указу Эчмиадзинского собора. После формирования ар
мян ской епархии в Тегеране были назначены члены Совета патриархата 
армян Тегерана. Затем, возле церкви Святая Мария было построено не
большое здание Совета армянской епархии Тегерана. 1 января 1960 г. 
епископ Артак Манукян приехал в Тегеран и до конца жизни (он умер 
15 октября 1999 г.) занимал пост патриарха армян Тегерана. После кон
чины патриарха армян Тегерана архиепископа Артака Манукяна, 26 ок
тября 1999 г. генеральная ассамблея представителей армян Тегерана 
изб рала епископа Себуха Саркисяна сперва наместником патриарха, а 
затем 6 июня 2000 г. патриархом армян Тегерана. С назначением архи
епископа Себуха Саркисяна на пост патриарха в церковной, нацио наль
ной, культурной и образовательной жизни тегеранских армян открылась 
новая глава327.

Сегодня в Тегеране находятся семь действующих армянских 
церк вей: Кафедральный собор Св. Саркиса, Церковь Свв. Вардананц, 
Цер ковь Св. Григория Просветителя, Церковь Св. Марии, Церковь Свв. 
Переводчиков, Церковь Свв. Фаддея и Варфоломея, Церковь Св. Сте
фана328.

В список известных армян Тегерана входят известные актрисы 
Лоретта Айрапетян, Варто Терьян, Мери Алик, Махая Петросян, из вест
ная современная писательница Зоя Пирзад, известный хореограф Сар
кис Джанбазян, фотограф Никол Фаридани, композиторы Никол Галан
дериан, Варужан Ахбандян, архитектор Вардан Ованнисян, художник 
Акоп Овнатанян, кинорежиссер Самуель Хачикян, известный актер 
Марко Хан, певец Андраник Мададиан и др.

Таким образом, согласно оценкам экспертов, в целом, отношения 
титульного иранского народа, разных инорелигиозных групп и армян 
Ирана считаются положительными и конструктивными329.

326 Pars Today, 2017, там же.
327 Pars Today, 2017, там же.
328 Armenian Churches in Asia, 2012, там же.
329 Ռ. Կարապետյան, 2018, էջ 28:
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Результаты исследования и анализ данных
Нынешняя ситуации в армянских общинах Тбилиси и Тегерана в 

основном вытекает из исторических и современных реалий Грузии и 
Ирана и, соответственно, из сформировавшихся особенностей в отноше
ниях армяне – титульный народ, – страна проживания, – политика, – ино
национальное окружение, – религиозное окружение.

Наряду с блоками вопросов, выявляющих степень религиозности 
населения, были включены и вопросы по выявлению характера и ди на
мики изменений религиозного сознания и поведения различных групп 
горожан. В качестве индикаторов были выбраны ответы, выясняющие 
отношение респондентов к вере и религии, частота посещения ими 
церк вей и т. д., и все это в контексте различных сфер общественных от
ношений.

На вопрос «Как Вы относитесь к религии?», те респонденты, ко
торые выбрали ответ «глубоко верую» были выделены как глубоко ве
рующие представители общин. Респондентов же, ответивших на выше
указанный вопрос ответом «просто верю», можно представить, как 
людей, которые положительно относятся к религии, имеют соответ
ствующее религиозное сознание, однако еще не обрели сопутствующее 
ему религиозное поведение, которое углубляет степень религиозности 
в разы и формирует понятие духовности в сознании индивида. Эти рес
понденты были выделены как религиознонастроенные.

Согласно исследованиям (см. Таб. 2), уровень религиозности 
сре ди представителей тбилисской армянской общины выше тегеранской 
в 1.2 раза. Так, глубоко религиозные представители тбилисских армян 
составляют 36 %, а среди тегеранских армян – 30 %.

Согласно данным исследования, в целом, положительную дис
по зицию по отношению к религии высказали 55.5 % представителей ар
мянской общины в Тегеране и 62.9 % армян в Тбилиси. Таким образом, 
религиозное сознание армян Тбилиси в 1.13 раза больше, нежели среди 
армян Тегерана.

Что касается сомневающихся и неверующих респондентов, то 
согласно данным исследования, среди тбилисских армян их процент 
крайне мал – 1.1 %, а среди тегеранских армян сомневающиеся и не ве
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рующие составляют 12.8 %, что является, почти, 1/7ой частью от общего 
количества армян Тегерана.

Казалось бы, что в инорелигиозном окружении, среди мусуль
ман, армяне Тегерана должны были быть более религиознонастроен
ными, однако результаты исследования указывают на противополо жен
ное явление. Этот феномен, возможно, имеет следующее объяснение: 
армяне Грузии исторически жили и живут в христианской стране с мно
говековыми традициями, в окружении людей с высокой степенью 
религиозного (христианского) сознания и поведения, что не могло не 
сказаться на религиозном сознании и поведении самих представителей 
армянской общины. За всю историю своего проживания там, армяне 
Тбилиси могли свободно исповедовать свою веру, ходить в свою цер
ковь, праздновать свои религиозные праздники. Что касается армян 
Теге рана, то несмотря на видимую лояльность, исторически они все
таки имели ограничения, хотя к ним, как к самому многочисленному 
религиозному меньшинству в Иране всегда относились с особым по че
том. Это наводит на мысль, что в Тегеране для армян исповедание хрис
тианства является исповеданием «армянского христианства», ко то рое 
обеспечивает укрепление национальной идентичности, этниче ско го 
сознания и поведения в инорелигиозном/иноэтническом окру жении.

 Таблица 2.
Соотношение степени религиозности  
среди армян Тбилиси и Тегерана ( %)

Город Просто  
верю

Глубоко  
верую

Сомневаюсь  
или не верую

Тегеран 55.5 30 12.8
Тбилиси 62.9 36 1.1

Помимо регионального фактора в изменении религиозного соз
нания важное значение имеют и демографические показатели. В первую 
очередь это касается половозрастного состава населения.

Таблица 3. 
Показатели степени религиозности среди  

армянских мужчин и женщин Тегерана и Тбилиси ( %)
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Пол
Просто  
верю

Глубоко  
верую

Сомневаюсь  
или не верую

Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси
Мужчины 47.1 55 23.5 40 26.5 5
Женщины 57.1 67.7 33.3 32.3 6 0

На вопрос «Как вы относитесь к религии?» среди респондентов
мужчин глубоко верующими оказались 40 % тбилисских армян и 
23.5 % – тегеранских (см. Таб. 3). Разница между показателями составляет 
1.7 раз. Среди глубоко верующих армянских женщин Тбилиси и Тегерана 
существенной разницы не фиксируется, соответственно, 33.3 % и 32.3 %. 
Однако, видимая разница среди армянского женского населения данных 
городов проявляется в вопросе положительного отношения к вере. На 
вышеуказанный вопрос ответили «просто верю» 57.1 % армянок Тегерана 
и 67.7 % армянок Тбилиси. Среди религиознонастроенных мужчин так
же фиксируется разница в 1.18 раза, и показатели, соответственно, со ста
вляют 47 % армянских мужчин Тегерана и 55 % армянских мужчин 
Тбилиси.

Сомневающихся и не верующих среди армянских женщин Тби
ли си не выявилось, а среди тегеранских армянок показатель оказался 
очень низким – всего 6 %, в то время как среди тегеранских мужчин ко
личество неверующих и сомневающихся составил 26.5 %, что в 5.3 раза 
больше, чем показатель неверующих и сомневающихся тбилисских ар
мян ских мужчин и в 4.4 раза больше, чем среди тегеранских женщин.

Таблица 4. 
Показатели степени религиозности в возрастном срезе  
среди армянского населения Тегерана и Тбилиси ( %)

Просто  
верю

Глубоко  
верую

Сомневаюсь  
или не верую

Возраст Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси
20 – 29 38.5 50 23.1 50 23.1 0
30 – 39 43.8 73.1 56.2 26.9 0 0
40 – 49 67.7 50 25.8 50 6.5 0
50 – 59 56 60 20 40 20 0
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60 ≥ 100 62.5 0 31.2 0 1.3

Замечается также разница в религиозном сознании и в возраст
ном срезе.

В целом, на вопрос «Как Вы относитесь к религии?» показатели 
религиознонастроенных респондентов среди тегеранских и тбилисских 
армян распределяются следующим образом: во всех возрастных 
группах показатели тбилисских армян выше, нежели тегеранских. 
Только в двух группах «40 – 49 лет» и «60+» среди тегеранских армян 
показатели выше, чем среди тбилисских армян.

Среди глубоко верующих армян почти во всех возрастных 
группах выявляется разница показателей в 2 раза: у тбилисских армян 
показатели выше, чем у тегеранских армян. Исключение составляют 
возрастные группы «30 – 39 лет», где выявлена обратная пропорция: 
почти в 2 раза выше показатели тегеранских армян, нежели тбилисских, 
и «60+», где среди тегеранских армян глубоко верующих данного 
возраста не зафиксировано. В противоположность данному показателю, 
среди тбилисских армян зафиксировано 31.2 % глубоко верующих 
пожилых и старых представителей общины.

Так, в возрастной группе «20 – 29 лет» глубоко верующие армяне 
Тегерана составляют 23.1 %, а армяне Тбилиси – 50 %. В группе от 40 до 
49и лет армяне Тегерана с глубоким уровнем религиозности составляют 
25.8 %, в Тбилиси же, соответственно, 50 %. В группе «50 – 59 лет» среди 
армян Тегерана глубоко веруют 20  % армянского населения, а в 
Тбилиси – 40 %. И в группе от 30 до 39и лет процент глубоко верующих 
армян в Тегеране составляет 56.2 %, а в Тбилиси, как уже было указано, 
почти в 2 раза меньше – 26.9 %.

Результаты данного исследования показывают, что среди 
тбилисской молодежи активно присутствует религиозное сознание и 
поведение, так как в возрастной группе «20 – 29 лет» среди тбилисских 
армян не наблюдается разницы между показателями глубоко верующих 
и религиозно настроенных, а среди тегеранских армян религиозно 
настроенных почти в 1.7 раза больше, чем глубоко верующих.

Что касается сомневающихся, то уже в соответствии с логикой 
полученных результатов замечаем, что в Тбилиси практически 
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отсутствуют сомневающиеся и неверующие. Лишь 1.3 % составляют 
тбилисские армяне старше 60и лет. В Тегеране же в большинстве 
возрастных категорий присутствуют неверующие и сомневающиеся.

Таблица 5. 
Показатели степени религиозности среди армянского  

населения Тегерана и Тбилиси в образовательном срезе

Просто  
верю

Глубоко  
верую

Сомневаюсь  
или не верую

Образование Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси
Среднее 60.5 62.1 25.6 34.5 14 3.4
Средне-специальное 63.6 73.3 18.2 26.7 18.2 0
Высшее 50.8 60 32.8 40 9.8 0

Анализ данных корреляции отношения к религии и уровня обра
зо вания имеет следующую картину. В категории положительного отно
шения к религии в группах, имеющих среднее, среднеспециальное и 
выс шее образование наблюдается небольшой отрыв. Выше всего пока за
тели в группах со среднеспециальным образованием (73.3 % у тбилис
ских армян, 63.6 % – у тегеранских). Следующая ступень образовательного 
ценза у религиозно настроенного армянского населения является сред
нее образование (62.1 % тбилисских армян и 60.5 % тегеранских армян), 
и на третьем месте – религиозно настроенные респонденты с высшим 
об разованием (соответственно, 60 % и 50.8 %). Интересен тот факт, что 
распределение степеней уровня образования у религиозно настроенных 
респондентов как в случае тбилисских, так и в случае тегеранских 
армян параллельное (т. е., на первом месте представители среднеспе
циального уровня образования, на втором – респонденты со среднем и 
на третьем – с высшим образованием). Разница показателей между груп
пами составляет соответственно 1.02, 1.15 и 1.18 раза (см. Таб. 5).

Среди показателей глубины религиозности наблюдаем чуть 
боль  ший сдвиг в сторону армян Тбилиси. Разница среди групп образо
ва тельного ценза – среднего, среднеспециального и высшего образо ва
ния – соответствует почти 1.3, 1.4 и 1.2 разам.
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Здесь также наблюдается параллельное распределение уровней 
образования со степенью религиозности. Так, на первом месте предста
вители с высшим образованием среди глубоко верующих (тбилисские 
армяне  – 40 %, тегеранские – 32.8 %), далее, группа со средним образова
нием (Тбилиси – 34.5 %, Тегеран – 25.6 %) и в конце глубоко верующие ар
мяне со среднеспециальным образованием (соответственно, 26.7 % и 
18.2 %).

Среди сомневающихся и не верующих большую долю состав
ляют армяне Тегерана. Среди армян Тбилиси, имеющих среднеспе
циаль ное и высшее образование и вовсе отсутствуют неверующие и 
сом невающиеся. А среди тбилисских армян со средним образованием 
по рядок данного показателя снижается вплоть до 3.4 %. Таким образом, 
можем предположить, что в Грузии имеющий место высокий религиоз
ный фон непосредственно отражается как на культуре данной страны, 
так и на системе образования.

Таблица 6. 
Соотношение состава семьи и степени религиозности  

среди армянских общин Тбилиси и Тегерана

Просто  
верю

Глубоко  
верую

Сомневаюсь  
или не верую

Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси
Один (-на) 50 25 0 75 50 0
Нуклеарная 53.3 50 35.6 50 11.2 0
Сложная 71.4 53.3 0 40 28.6 6.7

Далее, согласно результатам исследования, анализ корреляций 
показателей степени религиозности и состава семьи указывает на то, 
что глубокая религиозность более присутствует среди семей тбилисских 
армян, нежели среди семей тегеранских армян. В случае нуклеарных 
семей разница в показателях составляет 1.4 раза: 50 % в армянских семей 
Тбилиси и 35.6 % армянских семей Тегерана являются глубоко верую
щими. Что касается сложных семей, то в Тегеране не отмечено ни одной 
сложной семьи с глубокой степенью религиозности, тогда как в Тбилиси 
показатель подобных семей доходит до 40 %. То же самое касается и 
одиноко проживающих армян. 75 % одиноко проживающих армян Тби
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лиси являются глубоко верующими, когда в Тегеране среди одиноко 
про живающих респондентов не отмечено ни одного.

Намечается, также, одинаковая тенденция, зависимости степени 
глубины религиозности от типа семьи. Как среди тегеранских, так и 
среди тбилисских армян нуклеарные семьи более глубоко религиозны, 
нежели сложные. Так, в Тбилиси в 1.4 раза больше степень глубокой ре
лигиозности среди армянские нуклеарных семей, чем в Тегеране.

Интересны также показатели религиозно настроенных семей 
сре ди тегеранских и тбилисских армян. Среди нуклеарных семей раз
ни ца в показателях незначительна – 50 % тбилисских армянских семей и 
53.3 % тегеранских. Что свидетельствует о том, что и в Тбилиси, и в Те
геране армянские нуклеарные семьи являются почти одинаково рели
гиозно настроенными. Однако, из сложных (трех поколенных семей) в 
Тбилиси религиозно настроенными являются 53.3 % армянских семей, 
тогда как среди тегеранских семей данный показатель доходит до 71.4 %. 
То есть, религиозно настроенных сложных семей в 1.33 раза больше в 
Тегеране, а глубоко религиозных сложных семей больше среди армян 
Тбилиси.

Таблица 7. 
Соотношение семейного положения и степени  

религиозности среди армянских общин Тбилиси и Тегерана

Просто  
верю

Глубоко  
верую

Сомневаюсь или 
не верую

Семейное положение Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси
Не замужем/ не женат 66.7 81.8 16.7 18.2 11.1 0
Замужем / женат 53.3 55.4 35.6 42.9 11.2 1.8
Вдова / вдовец 80 60 0 40 20 0

При анализе соотношения показателей семейного положения и 
сте пени религиозности наблюдается следующая картина.

Среди незамужних и неженатых, религиозно настроенных боль
ше среди армян Тбилиси (81.8 %), нежели Тегерана (66.7 %). Разница 
меж ду показателями составляет 1.22 раза. Среди замужних и женатых, 
показатели степени религиозности сближаются – 55.4 % и 53.3 % соответ
ственно, что видно также из Таб. 7 при анализе религиозно настроенных 
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нуклеарных семей. Однако среди вдовствующих мы наблюдаем иную 
тенденцию: среди тегеранских армян больше религиозно настроенных 
вдовствующих (80 %), чем среди армян Тбилиси (60 %).

Показатели глубоко верующих людей, не имеющих семей пред
ставлены 16.7 % в Тегеране и 18.2 % в Тбилиси. Показатели имеют тен
денцию сближения. Далее, среди глубоко верующих семейных респон
дентов очевиден сдвиг в сторону тбилисских армянских семей, разница 
между показателями составляет 1.2 раза, которые распределяются сле
дую щим образом: среди тбилисских армян 42.9 % составляют глубоко 
верующие семьи, среди тегеранских армян – 35.6 %.

Интересна также картина степени глубокой религиозности сре
ди вдовствующих членов общин. Среди тегеранских армян не были 
выяв лены глубоко верующие вдовствующие члены общины, тогда, ког
да среди тбилисских армян их показатель доходит до 40 %.

Достаточно закономерно представлено соотношение неверую
щих и сомневающихся тбилисских и тегеранских армян. Среди семей 
обоих общин низкий процент неверующих и сомневающихся. Среди 
тби лисских незамужних, неженатых и вдовствующих членов общины 
сомневающихся и неверующих не выявлено, а среди замужних лишь 
1.8 % относится к данной группе. Далее, среди сомневающихся и неве
рую щих тегеранских армян, имеющих семьи или не имеющих, показа
тели доходят почти до 11  %, а среди вдовцов – 20 %.

Таким образом, согласно результатам исследования, мы наблю
даем высокую степень религиозного сознания именно среди семейных 
представителей армянских общин как Тбилиси, так и Тегерана. Пред по
лагаем, что это связано с низкой степенью смешанных браков как среди 
армян Тбилиси, так и среди армян Тегерана. Согласно экспертным 
оцен кам данная тенденция стабильно поддерживается среди пред ста
ви телей обеих общин330.

Посещение церкви является одним из важных составляющих 
сте пени религиозности членов общины. В сочетании показателей отно
ше ния к вере и частоты посещения церкви мы нащупываем некую сте
пень закономерности религиозного сознания и поведения членов обеих 

330 Կարապետյան Ռ. (2018), 25, 56, 208 էջ:
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об щин. Тбилисские армяне почти в 2.6 раза чаще посещают церковь, 
не жели тегеранские армяне (см. Таб. 8). Глубоко верующие члены тби
лисской общины почти в 2 раза чаще посещают церковь, чем глубоко 
ве рующие тегеранские армяне, в то время как при показателе посещения 
«1 – 2 раза в месяц» тегеранские глубоко верующие армяне посещают 
цер ковь чаще, чем тбилисские. Религиозно настроенные члены тбилис
ской общины также чаще посещают церковь, нежели армяне из Тегерана, 
принадлежащие к той же группе.

Таблица 8. 
Соотношение степени религиозности и частоты  

посещения церкви среди тегеранских и тбилисских армян

Отношение  
к вере

1 раз  
в неделю

1 – 2 раза  
в месяц

1 раз  
в месяц

1 раз  
в год

Не 
посещаю

Те
ге

ра
н

Тб
ил

ис
и

Те
ге

ра
н

Тб
ил

ис
и

Те
ге

ра
н

Тб
ил

ис
и

Те
ге

ра
н

Тб
ил

ис
и

Те
ге

ра
н

Тб
ил

ис
и

Глубоко верую 25 51.6 41.7 32.3 5.6 3.2 27.8 6.5 1.5 3.2
Просто верю 13.8 32.1 23.1 41.1 12.3 14.3 49.2 8.9 0 3.6
Сомневаюсь или не верую 0 0 0 0 12.5 0 25 0 50 0
Всего 15.1 39.1 25.2 37.9 10.1 10.3 42.9 8 4.2 3.4

Среди сомневающихся и неверующих членов общин, мы видим 
следующую картин: 12.5 % неверующих и сомневающихся тегеранских 
армян 1 раз в месяц так или иначе посещают церковь, а 25 % посещают 
церковь 1 раз в год. Во всех остальных случаях сомневающиеся и не 
верующие не отметили посещение церкви: в особенности, среди тби
лисских армян таковых не было выявлено.

Среднее посещение церкви 1 раз в месяц практически одинаковое 
у представителей обеих общин.

Таким образом, мы наблюдаем, что частота посещения церкви 
вы ше у тбилисских армян, нежели у тегеранских, что также выявляется 
при анализе экспертных оценок331.

Изучение соотношения показателей принадлежности к ААЦ и 

331 Կարապետյան Ռ. (2018), 214 էջ:
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степени религиозности было выбрано не случайно.
Изначально была предложена гипотеза по выявлению различной 

степени религиозности среди армян – представителей разных конфес
сий. Однако, результаты исследований оказались не достаточными, что 
обязывает продолжить изучение по данной тематике. В итоге, были вы
делены результаты исследований, указывающих на степень религиоз
ности среди армян, принадлежащих к ААЦ.

Как видим из таб. 9, степень религиозности, как глубокой, так и 
не глубокой, практически сближена в обоих группах. А представленная 
разница, ввиду различия регионального характера – закономерна.

Таблица 9. 
Соотношение показателей принадлежности к ААЦ  

и степени религиозности среди армян Тбилиси и Тегерана

Просто  
верю

Глубоко  
верую

Сомневаюсь или 
не верую

Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси Тегеран Тбилиси
Армянская 
Апостольская 
Церковь

57.7 62.8 32.4 37.2 9.9 0

Рассмотрим данное сочетание как отражение религиозности 
армян в данном инонациональном и иноконфессиональном/инорели
гиоз ном окружении, в целом. Итак, в случае тбилисских армян наблю
дается 62.8 % религиозно настроенных и 37.2 % глубоко верующих пред
ставителей общины. Это означает, что в Тбилиси армяне, принадлежащие 
к Армянской Апостольской Церкви абсолютно религиозны, и религия 
со ставляет весомую часть когнитивной, поведенческой и, естественно, 
эмоциональной модели данной этничности.

В случае тегеранских армян, мы имеем, практически, подобное 
соотношение при показателях 57.7 % религиознонастроенных и 32.4 % 
глубоко верующих. То есть, 90.1 % армян, принадлежащих к ААЦ, в Те
геране религиозны. А так как, согласно экспертным оценкам, 98 % армян 
Ирана принадлежат к ААЦ и лишь 2 % принадлежат к иным кон фес
сиям332, то можем утверждать, что, армяне Тегерана, принадлежащие к 

332 Ռ. Կարապետյան, 2018, էջ 54:
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ААЦ также, в целом, религиозны, и что религиозность отражается на 
всех компонентах модели данной этничности. При этом, имея ввиду, 
что в случае тегеранских армян ААЦ играет роль не только религиозного 
института, но и берет на себя функции «представительства» армянского 
этноса333, представляющего его интересы и осуществляющего его за
щиту в данном инонациональном и иноконфессиональном/инорелигиоз
ном окружении, оставшиеся 9.9  % сомневающихся и неверующих со
гласно Таб. 9, возможно, являются результатом воздействия региональ
ных особенностей (см., также Таб. 2), а также могут исходить и из того 
фактора, что в Иране принадлежность к общине для армян практически 
прямо пропорциональна принадлежности к данной этнорелигиозной 
идентичности. Таким образом, этот показатель может указывать и на 
тех представителей данного этноса, которые по тем или иным причинам 
отделились от общины.

Заключение
Анализ религиозного сознания и поведения армян Тбилиси и 

Тегерана на основе материалов сравнительного этносоциологического 
исследования показывает, что на степень религиозности, на особенности 
религиозного сознания и поведения данной этничности, в первую оче
редь, имеет воздействие региональный фактор, который, однако, не иг
рает решающей роли.

Для армян Тегерана исповедание христианства является испове
да нием «армянского христианства», которое обеспечивает для пред
ста вителей общины укрепление национальной идентичности, этни че
ского сознания и поведения в инорелигиозном/иноэтническом окру же
нии. Тогда как, у армян Грузии исторически проживающих в хрис тиан
ской стране, более высокая степенью религиозного сознания и по ве де
ния, а также более глубокое восприятие религии.

Выраженная религиозная идентичность присутствует как в од
ном, так и в другом случае.

В процессе изучения данного феномена, приходим к выводу, что 
религиозность в зависимости от некоторых демографических, образова

333 Ռ. Կարապետյան, 2018, էջ 86:
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тель ных и социальных факторов склонна варьироваться. Замечается 
также разница в религиозном сознании и поведении как в половоз раст
ном, так и в образовательном срезе. На степень религиозности также 
мо жет воздействовать тип семьи и семейное положение респондента.

В результате была разработана гипотеза о наличие нескольких 
видов религиозности в зависимости от факторов, воздействующих на 
нее, от ситуации, где она проявляется, от окружения, исторических 
реа лий и, что важно, от того, как она воспринимается обществом и ин
ди видом, к какой системе ее относят.

Исследования, направленные на выявление особенностей рели
гиозной и этнорелигиозной идентичности армян имеют важное значе
ние с точки зрения осмыслении роли религии в жизни диаспоры.

Данный опыт эмпирического исследования религиозного созна
ния и поведения путем фиксации мнений и оценок среди представите
лей армянской общины городов Тбилиси и Тегерана позволяют пред
ставить некоторые закономерности в динамике религиозных процессов. 
Представленные в настоящей статье материалы конкретных исследо ва
ний и их аналитические выкладки являют собой опыт системного сле
жения за общественными процессами. Последние, будучи сложно ком
по нентными, требуют более пристального и глубокого подхода, осо бен
но, когда динамика этих процессов соприкасается с важнейшей для 
лич ности и общества сферой – религией.

С этой точки зрения армянская диаспора становится уникальным 
объектом изучения, благодаря которому можно выявить схожие и 
различные особенности религиозного сознания и поведения армян в 
разных средах, которые во многом способствуют сохранению этниче
ской идентичности и воспроизводству этноса.
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Գլուխ 4.  
Կրոնական ինքնությունը սփյուռքում. հայերի կրոնական գիտակցության 

և վարքագծի առանձնահատկությունները Թբիլիսիում և Թեհրանում
Ժամանակակից հասարակությունների զարգացումը մեծապես կապ ված է 
էթ նոկրոնական գործընթացների հետ: Սփյուռքների ուսումնասիրումը կրո
նական գործընթացների պրիզմայի միջոցով, առաջին հերթին, նպատակ է 
հե տապնդում բացահայտել կրոնական գիտակցության և վարքի ազդե ցու
թյունը էթնիկ ինքնության վերարտադրման գործընթացի վրա: Հաճախ հենց 
կրոնն է ասոցացվում էթնիկ մշակույթի և պատմական ժառանգության հետ: 
Կախված ընդունող երկրի առանձնահատկություններից, միևնույն էթ նիկ 
խմբի տարբեր հատվածներ կարող են ցուցաբերել տարբեր կրոնական գի
տակցություն և վարք:

Սույն գլուխը նվիրված է Թբիլիսիի և Թեհրանի հայկական համայնք ների 
ներկայացուցիչների կրոնական գիտակցության և վարքի համեմա տա կան 
վերլուծությանը, որը հիմնված է 2013 – 2017 թթ. մասշտաբային էթնո սո ցիո լո
գիական հետազոտությունների տվյալների վրա: Նման հետազոտական 
փորձն իրենից ներկայացնում է հետաքրքություն ոչ միայն սփյուռքում էթնո
կրոնական գործընթացների շարժընթացի իմաստավորման համար, այլև 
կրո նի՝ որպես էթնոսի ինքնապահպանության մեխանիզմների ձևավորման, 
սեփական և այլէթնիկ և/կամ այլադավան միջավայրում նրա ժամանակակից 
վիճակի և զարգացման հեռանկարների գործում կարևորագույն գործոններից 
մեկի դերի ընկալման համար:

Chapter 4.  
Religious Identity in the Diaspora: Peculiarities of Religious Consciousness and 

Behavior of Armenians in Tbilisi and Tehran
The development of modern societies is largely associated with ethnoreligious 
processes. The study of diasporas through the prism of religious processes is pri
marily aimed at identifying the impact of religious consciousness and behavior on 
the processes of reproduction of ethnic identity. Most often, it is religion that is 
associated with ethnic culture and historical heritage. Due to the peculiarities of 
the country of residence, different segments of the same ethnic group may demon
strate different religious consciousness and behavior.

This chapter is devoted to a comparative analysis of the religious behavior and 
consciousness of the representatives of the Armenian communities of Tbilisi and 
Tehran, based on the data obtained from the largescale of ethnosociological stud
ies realized from 2013 to 2017 in Tehran and Tbilisi, in the context of various 



250 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

spheres of public relations. Such research experience is of interest not only for 
understanding the dynamics of ethnoreligious processes in the diaspora, but also 
for understanding the role of religion, as one of the most important factors, in the 
formation of the mechanisms of selfpreservation of an ethnic group, its current 
state and development prospects in the context of its own, different ethnic and / or 
foreign religious (nonconfessional) environment.
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Բաժին IV. 
Համայնքային կառույցների ձևավորումը

Համայնքային կառույցների ձևավորումը այլազգի միջավայրում 
էթնիկ խմբի ադապտացման գործուն ձևերից մեկն է։ Այն թույլ է տալիս 
տվյալ համայնքի յուրաքանչյուր ներկայացուցչի անցնել հարմարման 
և ինտեգրման համեմատաբար հարթ էվոլյուցիոն ուղի: Սա ենթադրում 
է վերստեղծել այն կոնկրետ միջավայրը, որտեղ տվյալ համայնքի յու
րաքանչյուր անդամ կարող է իրեն հարմարավետ զգալ: Առաջին հեր
թին, դա վերաբերում է տվյալ պայմանների համար ընդունելի էթնոսո
ցիալական ենթակառուցվածքի ստեղծմանը, որը սպասարկում է հա
մայնքի յուրաքանչյուր ներկայացուցչի իրավական, տնտեսական, սո
ցիա լական և մշակութային կարիքները։ Այլազգի միջավայրում ինքնա
կազմակերպման, պետությանը զուգահեռ ինքնակառավարման ինս
տի տուտներ ստեղծելու ունակությունը կարող է միայն վկայել տվյալ 
խմբի կայունության, էթնիկությունը վերստեղծելու կարողության մա
սին: Այս բաժնում դիտարկվում են բուն խմբի որակական հատ կա
նիշներով բևեռային տարբեր էթնոսոցիալական միջավայ րերում՝ 
Իրա նում, Լիբանանում, Ուկրաինայում և ԱՄՆում հայերի ինքնակազ
մակերպման եղանակները:

Раздел IV. 
Формирование общинных структур

Формирование общинных структур – одна из действенных форм 
адаптации этнической группы в инонациональной среде. Она позволяет 
каждому представителю данной общности пройти эволюционный путь 
адаптации и интеграции сравнительно безболезненно и растянуто во 
времени. Это предполагает воссоздание той специфической среды, в 
которой каждый член данного сообщества смог бы чувствовать себя 
комфортно. В первую очередь, это касается создания приемлемой для 
данных условий этносоциальной инфраструктуры, обслуживающей 
правовые, экономические, социальные и культурные потребности 
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каждого представителя общности. Способность самоорганизовываться 
в инонациональной среде, создавать институты самоуправления, 
параллельно государственным, может только свидетельствовать об 
устойчивости данной группы, способности воссоздания этничности, 
эволюцию последней в специфическую субэтническую и субкультурную 
общность. В данном разделе рассматриваются способы самоорганизации 
армян в разных этносоциальных средах, в различном этносоциальном 
окружении и в полярных по качественным характеристикам среды 
самой группы в Иране, Ливане, Украине и США.

Section IV. 
Formation of community structures

The formation of community structures is one of the most effective 
forms of adaptation of an ethnic group in a foreign environment. It allows 
each representative of a given community to go through the evolutionary 
path of adaptation and integration relatively painlessly and stretched over 
time. This assumes recreating that specific environment in which each mem
ber of a given community could feel comfortable. First of all, it refers to the 
creation of an ethnosocial infrastructure acceptable for the given condi
tions, serving the legal, economic, social and cultural needs of each member 
of the community. The ability of being selforganized in an international 
environment, creating institutes of selfgovernment, in parallel with govern
mental, can only testify the stability of the given group, the ability of creat
ing their ethnicity and the evolution of the latter into a specific subethnic 
and subcultural community. This section examines the ways of selforgani
zation of Armenians in various ethnosocial environments, in different eth
nosocial surroundings and in qualitatively polar opposite environments of 
the group itself in Iran, Lebanon, Ukraine and the United States.
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Գլուխ 1.
Հայերի ինքնակազմակերպումը սփյուռքում՝ 
Բեյրութի և Թեհրանի հայ համայնքների 
օրինակով

Ժամանակակից միգրացիոն գործընթացների արդյունքում ձևավոր
վում են էթնիկ, սփյուռքյան համայնքներ նոր միջավայրերում, որոնք 
իրենց սոցիալական բովանդակությամբ և կառուցվածքով հետաքր
քրու թյուն են ներկայացնում սոցիալհասարակական գիտություննե
րի հետազոտողների համար։ Դրանց ուսումնասիրությունը հնարա
վո րություն է տալիս հասկանալ համայնքային ինքնակազմակերպ
ման գործընթացները և հետևել կառուցվածքային փոփոխությունների 
օրինաչափություններին: Վերջինիս բացահայտման համար կարևոր 
է դառնում սոցիալական կապերի ուսումնասիրությունը սփյուռքյան 
համայնքներում։ Հետազոտական թեմայի ընտրությունը պայմանա
վորված է հայկական սփյուռքի համայնքներում սոցիալական կա
պերի գործառնության առանձնահատկությունների ուսումնա սիրու
թյան անհրաժեշտությամբ, քանի որ այն հնարավորություն է ըն ձե
ռում հասկանալ համայնքներում սոցիալական հարաբերությունների 
բնույթը, կառուցվածքը, համայնքի ինքնակազմակերպման մեխա
նիզմ ները: Վերջիններս կախված են մի շարք գործոններից, ընդհա
նուր (ընդունող երկրի վարչակարգ, կրոնական, էթնիկ կառուցվածք, 
տնտեսական վիճակ) և առանձնահատուկ (ընդունող հասարակու
թյան վերաբերմունք, ներգաղթի պատճառ և այլն) խմբերի: Այդ գոր
ծոնները ներազդում են համայնքի վրա՝ որոշելով դրա սահմանները, 
կառուցվածքը, ներկայացուցիչների կարգավիճակը, ինչպես նաև առ
կա խնդիրներն ու մարտահրավերները:

Հայկական սփյուռքը ձևավորման ընթացքում ստեղծել է ինք
նա կազմակերպման իր մեխանիզմները, որոնք, բնորոշ դառնալով 
հայ կական սփյուռքին, ընդունվում են որպես դրա առանձնա հատ կու
թյուն: Այդ մեխանիզմները հիմնված են սփյուռքում գործող սոցիալա
կան հարաբերությունների վրա, որոնք իրենց կառուցվածքով ցան ցա
յին են:
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Այս առումով շատ կարևոր է ուսումնասիրել, թե այլ միջավայ րե
րում հայերն ինչպես են հաստատում և զարգացնում հարաբերություն
ներ, արդյո՞ք պահպանվում են նշյալ առանձնահատկությունները և ի՞նչ 
փո փոխությունների են ենթարկվում արտաքին միջավայրի ազդեցու
թյամբ:

Գլուխը հենված է սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունք
ների վրա, որի տեսամեթոդաբանական հիմքում ընկած են էթնիկ ինք
նության, սփյուռքի ուսումնասիրության, սոցիալական ցանցի դա սա
կան հայեցակարգային մոտեցումները: Որպես էմպիրիկ հետազո տու
թյան մեթոդներ կիրառվել են՝

● տվյալների տեսական վերլուծության մեթոդներ (գիտական 
գրականության վերլուծություն, համակարգայինկառուցված
քային վերլուծություն, ընդհանրացում, մեկնաբանություն),

● տվյալների վիճակագրական մշակման մեթոդներ (SPSSվի
ճակագրական փաթեթ սոցիալական գիտությունների հա
մար),

● տվյալների մեկնաբանության մեթոդներ (տիպաբանում, կո
րե լացիոն կապերի գնահատում, գրաֆիկական տվյալների 
վեր լուծություն, քարտեզագրում): 

 Հետազոտությունն իրակա նաց վել է քանակական և որա կա
կան մեթոդների զուգորդ մամբ: Ընտրվել են կիրառական 
ուսում նասիրության հետևյալ մեթոդները.

● Ձևայնացված հարցում, որն անցկացվել է Թեհրանի և Բեյ
րութի հայ համայնքներում ներգրավված հայերի հետ` քվո
տա յին ընտրանքով և ձնակույտի մեթոդով: Հարցմանը մաս
նակցել են 230 հոգի՝ Թեհրանում, 250 հոգի՝ Բեյրութում: 
Մաս նակիցները 18 տարեկանից բարձր են և ներգրավված 
են համայնքային կյանքում:

● Դիտարկում՝ չներգրավված և առանց պլանի ձևաչափով:
● Փորձագիտական հարցում՝ տվյալ հիմնախնդրով համայնքի 

փորձագետների հետ (42 հոգի): Որպես փորձագետ են դի
տարկ վել համայնքային հիմնական կազմակերպություննե րի 
պատաս խանատուները՝ պահպանելով ներկայացուցչա կա նու
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թյան և համակողմանիության սկզբունքը (հա մայնքային ավան
դական կառույցներ, երեք եկեղեցի, երեք կուսակ ցու թյուն, 
բազմազան դպրոցներ, մարզական և մշակութային, սկաու
տա կան միություններ, բարեգործական համահայկա կան և 
տեղական կառույցներ, տպագիր մամուլ, ռադիո), ինչ պես 
նաև համայնքային կյանքում որոշակի ազդեցություն ունե ցող 
«առանցքային անհատներ», ովքեր համայնքում ունեն չեզոք 
դիրքորոշում, սակայն անհատապես կամ համա խոհների հետ 
իրականացնում են համայնակենտրոն գործու նեություն:

●  Խորին հարցազրույց, որտեղ ընդգրկվել են համայնքի ներ
կայացուցիչներ ըստ իրենց հմտությունների և տեղեկաց վա
ծության աստիճանի (31 հոգի):

 Տվյալների վերլուծությունն իրականացվել է նկարագրական 
վեր լուծության և ցանցային վերլուծության մեթոդներով:

 Համայնքների ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվել մի 
շարք գործոններ. կարևորվել են ինչպես դրանց ընդհան րու
թյունները, այնպես էլ տարբերությունները:

 Ընդհանրություններ. երկու համայնքներն էլ համարվում են 
ավանդական, դասական տիպի համայնքներ, երկուսն էլ 
ձևա վորվել են մահմեդական, այլակրոն միջավայրում, երկու 
երկրում էլ հայերն ունեն նմանատիպ կարգավիճակ (դիտվում 
են որպես կրոնական փոքրամասնություն, օրենսդրությամբ 
կարգավորվում է նրանց ներկայացվածությունը որպես կրո
նական համայնք, նրանց ներկայացվածությունը խորհրդա
րանում, կառավարությունում և այլն):

 Տարբերություններ. երկուսն էլ ունեն լեզվական առանձ նա
հատկություն՝ արևմտահայերեն և արևելահայերեն (դասա
կան ուղղագրությամբ), համայնքները ձևավորվել են տարբեր 
պատճառներով և ունեն տարբերություններ՝ համայնքի գո
յու թյան տևողության, ելակետային տնտեսական պայման նե
րի, Հայաստանից ունեցած հեռավորության, ընդունող երկր
նե րի տարբերության (չափ, բնակչություն, ժողովրդա վա րու
թյան, բարեկեցության աստիճան և այլն) ցուցանիշներով:
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Հայկական սփյուռքի համայնքներում ինքնակազմակերպման 
մեխանիզմների, և դրանում առկա փոխազդեցությունների առ անձնա
հատկությունները պարզելու համար նախ անհրաժեշտ է անդրադառնալ 
որոշակի սկզբունքներով ընտրված հետազոտական դեպքերի քննարկ
մանը: Այսպես, քննարկենք Թեհրանի հայ համայնքի դեպքը:

Թեհրանի հայ համայնքում սոցիալական ցանցի գործառ նու
թյունը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ պայման է որոշակիացնել 
նախադրյալների այն շրջանակը, որից ներս պետք է քննարկվեն հա
մայնքում տեղի ունեցող ժամանակակից երևույթները: Այդ նպատակով, 
նախ, անդրադառնանք դրա ձևավորման պատմությանը, պատճառ նե
րին, ներկայացնենք համայնքի ներկայիս ընդհանուր պատկերը:

Այսպես, Թեհրանի հայ համայնքն Իրանահայ համայնքի կազ
մում հանդիսանում է սփյուռքի առանձնահատուկ գաղթօջախներից 
մե կը: Այն համարվում է Մերձավոր և Միջին Արևելքի խոշորագույն, 
ամենահին և ավանդական համայնքը:

Այս համայնքի առանձնահատկությունը նախ և առաջ այն է, որ 
դարերի ընթացքում պահպանել է սերտ կապ հայրենիքի հետ: Վերջինս 
հնարավոր է դարձել առավելապես աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ, 
բայցև համայնքի ինքնակազմակերպվածության և ինքնակառավարման 
հատուկ մեխանիզմների:

Ի տարբերություն հայ սփյուռքի այլ գաղթօջախների, որոնց 
առաջացման համար գլխավոր պատճառ է հանդիսացել ցեղա սպա
նությունը, Իրանի հայ համայնքը ձևավորվել դեռևս ցեղասպանությու
նից շատ դարեր առաջ և պահպանվել է մինչև այժմ:

Մինչև 1970ական թվականները թեհրանահայության շրջանում 
քիչ չէին խոշոր ձեռնարկատերերը, զգալի թիվ էին կազմում նավթար
դյունաբերության ոլորտի աշխատողները, համայնքի անդամները ներ
գրավված էին պետական համակարգում և տնտեսական ու իրա վա բա
նական ոլորտներում, ներկայացված էին նաև բանակային, սպա յական 
ծառայության մեջ։ 1950ական թվականներից սկսած աճ է ար ձանագրել 
նաև հայ մտավորականության թիվը (բժիշկներ, իրա վա բաններ, ուսու
ցիչ ներ, ճարտարագետներ և այլն), որոնց մի մասը մաս նագիտական 
բարձրագույն կրթությունը ստացել էր Արևմուտքի երկր ներում։

1979 թ. իսլամական հեղափոխությունից հետո տիրող անկայուն 
կացության, անուղղակի խտրական վերաբերմունքի պատճառներով 
հա յության թիվն Իրանում կրկնակի կրճատվեց։
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Ներկայումս Իրանում հայերի թվի մասին պաշտոնական վի
ճա կագրություն գոյություն չունի։ Դժբախտաբար ստույգ տվյալներ 
չկան նաև մայրաքաղաքում նրանց թվաքանակի մասին։ Ոչ պաշտո
նական տեղեկությունների համաձայն՝ ներկայումս Թեհրանում հա
յերի թիվը հասնում է 50.000ի:

Հայերի հիմնական զանգվածի կենտրոնացումը Թեհրանում 
պայ մանավորված է նրանով, որ Իրանում գյուղական բնակչության 
տեսակարար կշիռը մշտապես կրճատվում է ներքին միգրացիոն գործ
ընթացների հետևանքով։ Ընդ որում, ներքին տեղափոխությունների 
հիմնական ուղղվածությունը «գյուղքաղաք» ուղղությունն է334։

Համաձայն համայնքի փորձագետի դիտարկման՝ «Վերջին 10 
տարվա կտրվածքով արտագաղթն իր որոշակի տեմպերով գոյություն 
ունի և այդ պատճառով բնական աճին հակակշռում է, և, հետևաբար, 
կարելի է ասել թվաքանակային իմաստով համայնքը նահանջ է ապ
րում: Արտագաղթը պետք է գլխավորապես կապել տնտեսական վի
ճակի հետ: Սխալ է այն տպավորությունը, որ հայերը Իրանից արտա
գաղթում են ոչ տնտեսական պատճառներով: Հիմնականում պատճառ
ները տնտեսական ու սոցիալական բնույթի են, այլ ոչ թե կրոնական, 
ինչը շատ շահարկվում է»335:

Սակայն, ըստ այլ փորձագետի գնահատականի, արտագաղթի 
պատճառներն իրականում շատ ավելի բարդ են և զուտ տնտեսական 
կամ սոցիալական վիճակով այն բացատրել չի կարելի: «Արտագաղթի 
առթիվ տարբեր պատճառներ կան: Պատմականորեն մարդիկ իրենց 
ընտրածով, իրանց ցանկությամբ չեն եկել այս տարածքի վրա, բնա
կանաբար, չեն էլ հաշտվում: Մարդիկ տարբեր պատճառներով են 
հայտնվել Պարսկաստանում, սակայն երբեք ոչ թե նրա համար, որ 
իրենք են ընտրել այս երկիրը: Երևի արտագաղթի պատճառներից մե
կը դա է: Մյուսը փոքրամասնությունների իրավունքներն են, որոնք 
թղթի վրա գոյություն ունեն, բայց իրականության մեջ չեն գործադրվում, 
իհարկե հարաբերականորեն, ժողովրդին մղում է դեպի արտագաղթ: 
Դրան ավելանում են անձնական պատճառները, մարդանց էն ցան կու

334 Բայբուրդյան Վ., Իրանի հայ համայնքը. Արդի հիմնախնդիրներ, Երևան, Լու
սակն, 2013, էջ 33 – 34:

335 Փորձագիտական հարցազրույց N5, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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թյունը, որ իրենց հայրենիքում չեն ապրում, ուրեմն գոնե ավելի լավ 
երկրում ապրեն: Ավելի լավը տարբեր մարդկանց համար տարբեր 
է:»336:

Համայնքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար 
կարևոր է քննարկել հայերի ներկայության սոցիալական, տնտեսական 
կողմը: Վերջինը ևս կարելի է դուրս բերել փորձագիտական և խորին 
հարցազրույցների տվյալներից: Ընդհանուր առմամբ, համայնքի սո
ցիալական և տնտեսական իրավիճակի փոփոխության հիմնավորման 
համար հարցվողները նշում են մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատ
ճառներ:

Նշված խնդրի վերաբերյալ խորին հարցազրույցի հացվողի դի
տարկումը հետևյալն է. «Սոցիալական, տնտեսական կյանքը մեր հա
մայն քում, երևի արդեն գիտեք, անկում է ապրել: Ահմադի Նեժաթի ժա
մանակներից արդեն Իրանը ընկավ համաշխարհային որոշ գործ ըն
թացների մեջ՝ էմբարգո և այլն, և աստիճանաբար, մանավանդ վերջին 
2 տարում կտրուկ վատացավ պայմանները, ու հեռանկարում շատ 
դրական բաներ չեն սպասվում»337:

Շարունակելով օբյեկտիվ պատճառների քննարկումը փորձա
գետը նշում է. «Էսօր եթե ուզում ես լավ ապրես, պետք է լավ մաս
նագիտություն ունենաս, 30 տարի առաջ եթե տնից մեկն աշխատեր, 
տունը կպահեր, հիմա երևի պետք է բոլորն աշխատեն, եթե ուզում ես 
բարեկեցիկ ապրել, ունենաս քո ուզած բաները, պետք է լուրջ սովորես, 
լուրջ աշխատես: Երկրի ընդհանուր կենսամակարդակը բարձրացել է: 
Իսկ անձնապես էսօր մարդիկ ավելի շատ պետք է աշխատեն իրանց 
սովորական կյանքն ապահովելու համար: Մարդկանց սպասելիքն էլ 
այլ էր, պահանջները հիմա փոխվել են, կենսամակարդակն է բարձ
րացել»338:

Հայերի սոցիալտնտեսական վիճակն անհրաժեշտ է դիտարկել 
ընդհանուր խորապատկերին, որպեսզի պարկերացում կազմենք, թե 

336 Փորձագիտական հարցազրույց N4, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:

337 Խորին հարցազրույց N12, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի ԴԱՆ, 
Թեհրան, 2014 թ.:

338 Փորձագիտական հարցազրույց N4, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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արդյոք հայերն ինչպիսի՞ դիրք են զբաղեցնում իրանական հասա րա
կության մեջ, արդյոք ո՞ր սոցիալական շերտում են տեղավորված, որ
քա նո՞վ է համասեռ հայերի հանրույթը սոցիալմասնագիտական առու
մով, և կա՞ն արդյոք որոշակի տնտեսական ցուցիչներ, որոնք բնութա
գրական են հենց հայերին:

Այսպես, փորձագետի գնահատմամբ, «Սկզբնական շրջանում 
երբ հայերը կենտրոնացած էին, որպես քաղաքում ապրող մարդ ավելի 
կրթյալ են եղել, հիմնականում բժիշկներ, նկարիչներ, ոսկերիչներ: 
Հետո երբ որ մուտք են գործում Թեհրան, արդեն, որովհետև ուսում 
ունեին, ավելի հանգիստ էին շփվում եվրոպացու հետ, ավելի լավ էր 
անգլերենը կամ հիմնականում ֆրանսերենը, կարողանում էր վերցնել 
իր վրա նաև մեխանիկական գործերը, գործեր, որոնք տեխնիկային են 
վերաբերում, հայերը կարողանում են էդ տեղը գրավել: Նույնիսկ էսօր 
էլ եթե պարսիկի հարցնեք` որտեղ կարելի ա մեքենան լավ սարքել, 
անպայաման կասի հայի մոտ: Էդպես հայերն իրենց անունը ունեցան 
որպես լավ մեխանիկներ, ոսկերիիչներ, վարպետներ, որպես թարգ
մա նիչներ, բժիշկներ և այլն»339: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ 
մինչև ներկայիս ժամանակները (մասնավորապես մինչև հեղափո խու
թյունը) մասնագիտական մրցակցությունն ավելի առողջ է եղել, աշ
խա տանքային շուկան՝ ավելի ազատ: Սակայն ներկայիս իրավիճակը 
բավականին տարբերվում է նախկինից, և դա առաջին հերթին կրո
նական, ազգային պատկանելության նկատմամբ ընկալումների փո
փո խության հետևանք է: Որքան էլ հայերը, որպես ազգություն և կրո
նական փոքրամասնություն, գտնվեն հանդուրժողականության միջա
վայրում, միևնույն է, կրոնը և ագությունը գործոններ են Իրանում: Այս 
համատեքստում փորձագետը զուգահեռներ է տանում հեղափո խու
թյու նից առաջ և հետո հայերի սոցիալտնտեսական կյանքի և դիրքի 
միջև, նշելով, «Նախքան հեղափոխությունը, այստեղ հայերը մեծ դիրք 
են ունեցել, մանավանդ նավթային ընկերությունները. այստեղ առաջին 
խավը անգլիացիներն են կազմել, հետո մենք, և դրան կապված 
բավականին աշխատանքներ են արել, շատ եկամտաբեր աշ խա տանք
ներ, և մեծ գործարաններ, արտադրություններ են ունեցել: Հի մա նավ

339 Փորձագիտական հարցազրույց N2, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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թային ընկերություններում հայ չկա, եթե կա էլ ուղղակի աշխատողներ 
են, և ընդհանրապես, պետությունն իր ձեռքը դրել է առաջին օղակի 
վրա, կրոնական հարցերն ավելի շեշտակի են դարձել, ու հիմա, եթե 
ուզես էլ, հնարավորություն չկա սովորական աշխատողից ավելի 
բարձ րանալու, ինչպես նաև էլ ցանկություն էլ չկա, որ գիտես ամեն 
քայլին պետք է լարված, զգույշ լինես, կրոնիդ համար, և այլն…Բայց ես 
գտնում եմ, որ հատուկ միտում չկար այս ամենի մեջ, դա ուղղակի 
իրենց խիստ կրոնական հայացքի արդյունք էր…»340:

Համայնքային կյանքի կենսագործունեության մեջ մեծ նշանա
կու թյուն ունեն կազմակերպությունները, որոնք սկսել են ձևավորվել 
դեռևս ինքնակազմակերպման նախնական փուլում:

Թեհրանում հայկական առաջին հասարակականքաղաքական 
կազմակերպություններն ու միությունները ձևավորվել են 19րդ դարի 
վերջին և 20րդ դարի սկզբին: Ներկայումս գործող ազգային քաղա
քա կան կազմակերպություններն են` ՀՅԴի տեղական մարմինը և 
Հայ կական ժողովրդական միությունը (ՀԺՄ): Քաղաքում գործում են 
նաև ՀԲԸՄի, ՀՕՄի, Համազգային հայ կրթական և մշակութային 
միու թյան, Հայ դատի, Հայ երիտասարդաց ընկերակցության մասնա
ճյու ղերը, ինչպես նաև մշակութային, մարզական և կրթական կազ մա
կերպություններ: Գործում է մի քանի տասնյակ հայկական դպրոց:

Համաձայն փորձագիտական դիտարկման, «Համայնքը ներ
կա յումս ղեկավարվում է ազգային իշխանության կողմից կամ ազգային 
առաջնորդարանի կողմից, որն ունի իր տարբեր կառույցները և լծակ
ները, օղակները և ենթաօղակները»341: Թեմի առաջնորդն է գե րաշնորհ 
սրբազան Սեպուհ Սարգսյանը: Թեմն ունի պատգա մա վո րա կան ժո
ղով, խորհուրդ: Որպես գործադիր մարմին, աշխատում է թե մական 
խորհուրդը, որին օժանդակում են թեմական ենթախոր հուրդ ները: 
Դրանք են` դատական խորհուրդը, կրթական խորհուրդը, կտա կա
կալվածային, շինարարական ֆոնդը և մեկենասող խորհուրդը: Սա 
այն մեխանիզմն է, որը թույլ է տալիս մասնագիտական ոլորտի 
ձեռքբերումները ծառայեցնել համայնքի շահերին:

340 Փորձագիտական հարցազրույց N1, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:

341 Փորձագիտական հարցազրույց N4, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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Ելնելով վերոնշյալ հիմնավորումներից, կարելի է պնդել, որ 
Թեհրանի հայ համայնքում առկա են տարաբնույթ կազմակեր պու
թյուն ներ,

● որոնք ունեն ինքնակազմակերպման և ինքնակառավարման 
առանձնահատկ մեխանիզմներ,

● որոնք փոխկապված են միմյանց և այլ համայնքների իրենց 
մասնաճյուղերի հետ ցանցայինս կզբունքով:

Հաշվեքննիչ 
հանձնախումբ

Կրոնական 
ժողով

Ազգային 
վարչություն

Մշակութային դաստիարակչական 
հանձնախումբ

Իրավական հարցերու  
հանձնախումբ

Ստացվածքներու  
պաշտպանության հանձնախումբ

Հայրենի  
վերաշխուժացման մարմին

Երիտասարդների ներգրավման և 
վերաշխուժացման  հանձնախումբ

Ազգային վարժարաններու 
խնամակալ մարմին

Կալվածոց  
հանձնախումբ

Մամլո հարաբերական 
հանձնախումբ

Դպրեվանքի սաների մարմին

Կիրակնօրյա վարժարաններ

Ս. գրոց  
սերտողություն

Լուսավորիչ  
երգչախումբ

Հանրային վրժ. հայ աշակերտներու 
հարցերուն հետևող հանձնախումբ

Ազգային 
Երեսփոխանական 

ժողով 
(Առաջնորդարան)

Գծապատկեր 1. 
Թեհրանի հայ համայնքի ինքնակառավարման կառուցվածքը
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Համայնքի ինքնակազմակերպման հիմնախնդրի ուսումնասի
րության ժամանակ անհրաժեշտ է համայնքային կազմակեր պու թյուն
ների (տարբեր չափի, ձևի և ֆորմալության աստիճանի) կողքին դի
տարկել նաև հայահոծ թաղամասերը՝ որպես ինքնուրույն համայնքային 
միավոր:

Ներկայումս Թեհրանում հայերը համախումբ ձևով գլխավորա
պես բնակվում են Մաջիդիե, Զարքեշ, Հեշմաթիե, Նարմաք և մի շարք 
այլ թաղամասերում, թեև կան նաև ամբողջ քաղաքում ցրված հայ 
ընտանիքներ։ Հատկանշական է, որ թեհրանահայերի շրջանում տվյալ 
թաղամասերն ունեն իրենց համարժեք հայկական անվանումները՝ 
Զեյթուն, Սասուն, Կենտրոն:

Տվյալ դեպքում համախումբ ասելով նկատի ունենք հայազգի 
բնակչության, համայնքային կառույցների՝ եկեղեցի, դպրոց, հի վան
դանոց, ծերանոց, ակումբներ, միություններ և այլն, կուտակումներ, 
ինչ պես նաև լրացուցիչ սպասարկող կազմակերպությունների խիտ 
առկայություն՝ խանութներ, դեղատներ, տրանսպորտային ծառայու
թյուն ներ և այլն:

Նկար 1ում ներկայացված է քարտեզ342, որը ցույց է տալիս 
Թեհրանում հայկական համայնքների տարածական տեղակայումը:

Քարտեզում նշված սահմաններն, իհարկե, պայմանական են և 
պաշտոնապես ամրագրված չեն: Դրանք գտնվում են երկու մշա կույթ
ների սահմանագծի վրա: Թեհրանի դեպքում այդ սահմանագիծը գրե
թե ամբողջովին համընկնում է հայկական փողոցների, կառույցների 
շուրջ կառուցված պարիսպների, հայկական գրություններով կամ 
պատ կերներով ցուցանակների, ցուցափեղկերի հետ: Այստեղ կարևոր 
է նշել, որ պարիսպների կառուցումը պայմանավորված է Իրանի` մշա
կույթների տարբերակման քաղաքականության պահանջով. որևէ 
խմբի կամ փոքրամասնության կողմից գերիշխող մշակույթի ցանկա
ցած նորմին հակասող դրսևորում չպետք է կրի բացահայտ բնույթ ողջ 
հասարակության համար: Ստացվում է, որ ազգային ինքնության մի 
շարք տարրերի արտահայտման համար միակ հասանելի վայրը 
համայնքային կառույցների պարիսպների ներսում է:

342 Սույն աշխատության մեջ քարտեզն իրենից ներկայացնում է իրական օբ
յեկտների արբանյակային տեղանշման սխեմատիկ պատկեր, որը հնարա
վորինս ճշտգրիտ արտացոլում է դրանց իրական տեղակայումը քաղաքում:
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Նկար 1. Թեհրանում հայկական համայնքների տարածական տեղակայումը

Բացի դրանից, թե՛ հայերի, թե՛ իրանցիների մոտ (համաձայն 
տեղացի հայերի գնահատման) կա տվյալ թաղամասի հայկականության 
հստակ ընկալում: Վերջինս մեկնաբանվում է նաև այս թաղամասի 
բնակիչների համար անվտանգության, ազատության բարձր շեմով. 
հայ համայնքը լրացուցիչ ոչ ֆորմալ վերահսկողություն ունի տվյալ 
թաղամասերում և, համապատասխանաբար, կրում է չբարձրաձայնվող 
պատասխանատվություն:

Այսպիսով, ակնհայտ է, որ համայնքում ինքնություն կառու
ցակցելու և հետագայում պահպանելու համար Թեհրանի հայ հա
մայնքում առկա են որոշակի սոցիալական միջավայրեր, որոնք լցված 
են առավելապես ազգային, ավանդութային բովանդակությամբ:

Կարևոր է քննարկել, թե ինչպե՞ս են ձևավորվում այդ մի ջա
վայրերը, ի՞նչ հարաբերություններ են ներառում և ի՞նչ չափանիշների 
համաձայն են գործում: Այստեղ անհրաժեշտ է անդրադառնալ Թեհ
րանի հայ համայքնում հարաբերությունների գործառնությանն ըստ 
ցանցային որակական չափանիշների:

Կենտրոնացվածության չափանիշ: Թեհրանի հայ համայնքում 
նկատվում է առավել մեծ քանակի կապերի ակտիվություն մեկ կառույցի 
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շուրջ, ինչը վկայում է կենտրոնացվածության բարձր աստիճանի մա
սին: Որպես այդպիսին հանդես է գալիս Ազգային առաջնորդարանը, 
որի շուրջն են տեղակայվում համայնքային մյուս կառույցներն ըստ 
որո շակի հաջորդականության: Վերջինս որոշվում է կենտրոնից ունե
ցած հեռավորությամբ: Թեհրանի հայհամայնքի համար Ազգային 
առաջ նորդարանը կատարում է յուրատեսակ տեղեկատվական կենտ
րոնի գործառույթ. ցանկացած տեղեկատվություն, այսպես թե այնպես, 
կապված է առաջնորդարանի հետ: Մնացած կառույցները գտնվում են 
ինֆորմացիոն երկրորդ (դպրոցներ, կուսակցություններ, համալսա րա
նականամբիոն), երրորդ (միություններ, ակումբներ) և հաջորդ գոտի
ներում: Այսաստիճանավորումը համընկնում է դրա տարածական տե
ղա կայման հետ:

Գծապատկեր 2. 
Թեհրանի համայնքային կազմակերպությունների  

տարածական տեղակայման մոդելը

Կենտրոնացման չափանիշ: Համաձայն կենտրոնացման ցու
ցա նիշի, Թեհրանի հայ համայնքում առկա է բավականին բարդ ցան
ցային համակարգ, որտեղ ներգրավվածության խորությունից կախված 
իջնում է անձնավորվածության աստիճանը` մի կողմից, որպես ավան
դական վարքի դրսևորում, մյուս կողմից՝ արտաքին միջավայրի ճնշում: 
Այստեղ կենտրոնացումը մեծ մասամբ կատարվում է կառույցների, այլ 
ոչ թե անհատների շուրջ:



266 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

Խտության չափանիշ: Թեհրանի հայ համայնքում դիտարկվել 
է ցանցային բարձր խտություն: Սրա մասին է վկայում այն, որ մեկից 
մյուս անհատի հետ կապ հաստատելու համար կարող են կիրառվել 
առնվազն մի քանի ուղի: Սրա պատճառն այն է, որ համայնքում առկա 
է դերերի համընկնման բարձր հաճախականություն:

«Ես հանգիստ եմ տղայիս համար, որովհետև նա հաճախում է 
նույն ակումբը, ինչ որ ես, ինչ որ իմ ծնողներս ժամանակին, հիմա էլ նա 
է գնում իր ընկերների հետ: Այստեղ հանգիստ է էդ առումով. Դու գի
տես երեխուդ ընկերներն ովքեր են, մեծ մասը հարևանությամբ են 
ապ րում, այսինքն նույն թաղից ենք, կամ ծնողերի հետ միևնույն գործն 
ենք անում, կամ եկեղեցում ենք հանդիպում, կամ ինչոր բարե գոր ծա
կանով, եթե ազգականներ չենք: Կարելի է ասել, այստեղ բոլորս էլ 
իրար գիտենք, եթե ոչ, դժվար չէ իմանալ»343:

Այս համընկնումները, մի կողմից, ամրապնդում, մյուս կողմից 
բարդացնում են հարաբերությունները, որն էլ նպաստում է համայնքի 
ներփակմանը:

Ելնելով վերոնշյալ դիտարկումներից, կարելի է ենթադրել, որ 
համայնքն առնվազն ֆորմալ առումով փակ է, քանի որ հարա բե րու
թյունների բազմազանության պահանջը բավարարվում է ներքին ռե
սուրսների հաշվին՝ անտեսելով պահանջվող որակը: Մյուս կողմից, 
տվյալ պետության պատասխանատու մարմինների և նույն միջա վայ
րում գտնվող այլէթնիկ հանրույթների հետ հարաբերությունները տեղի 
են ունենում մեկ ելքով:

Դիրքորոշման չափանիշ: Թեհրանի համայնքային կառույց նե
րում նկատվում են սոցիալական կյանքի կազմակերպման տարիքային, 
սեռային առանձնահատկություններ: Բացի դրանից, կարևոր է առանձ
նացնել համայնքում դիրքորոշման դրսևորման ցուցանիշը, որն իրա
կա նանում է եկեղեցական, կուսակցական պատկանելության և այլ 
բնո րոշիչների համադրմամբ: Տվյալ պարագայում վերջինս կատարում 
է զտիչի գործառույթ: Այս տեսակի խմբավորումը համայնքում ժամա
նակի ընթացքում հանգեցնում է թեհրանահայերի առանձին խմբերի 
կոմպակտ տեղաբաշխմանը քաղաքում, այլ կերպ ասած՝ կենտրոնաց
մանը թաղամասայինս կզբունքով:

343 Խորին հարցազրույց N17, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի 
ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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Այս երևույթն ակնհայտ է դառնում, եթե դիտարկենք հա մայն
քային կազմակերպությունների ֆիզիկական տեղակայությունը քա ղա
քում (տե՛ս նկար 2):

Նկար 2. Թեհրանում գործող հայկական կազմակերպությունները

Բերված պատկերից պարզ է դառնում ոչ միայն կազմա կեր պու
թյունների մոտ տեղակայումը, այլև դրանց բազմազան բնույթը (յուրա
քանչյուր տեսակի կազմակերպություն նշված է առանձին գույնով):

Թեհրանի հայ համայնքում գործում են հետևյալ բնույթի կազ
մակերպությունները՝ կրթական, մարզական, մշակութային, իրա վա
կան, արդարադատական, բարեգործական, տպագրական: Կազ մա
կեր պությունների բնույթի խմբավորումն արվել է իրակա նաց րած գոր
ծառույթի և հայտարարված նպատակի համաձայն:

Համայնքում գործող կազմակերպությունները ներառում են բո
լոր վերը քննարկված տեսակի կառույցները՝ միություններ, կրթական 
հաստատություններ, բարեգործական կազմակերպություններ, եկեղե
ցիներ:

Համայնքային բոլոր կազմակերպությունները ոչ առևտրային և 
ոչ պետական են:

Կառույցների միջև առկա են հորիզոնական և ուղղահայաց 
(տվյալ դեպում կենտրոնի՝ առաջնորդարանի հետ) կապեր, որոնք 
ունեն փախադարձ ազդեցություն միմյանց վրա: Սա կարելի է համարել 
խառը բնույթի փոխհարաբերությունների տեսակ: Սակայն հորիզո նա
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կան կապերի ներսում ևս առկա են խառը և ճկուն փոխհա րա բե րու
թյուններ:

Հայկական դասական համայնքներում, որպիսին է Թեհրանի 
համայնքը, որպես կանոն, գործող երեք ավանդական եկեղեցիները՝ 
հայ առաքելական, հայկ աթողիկե, հայ ավետարանական, ներհա մայ
նական միջավայրի ընկալումներում կապված են և զուգակցվում են 
երեք ավանդական կուսակցությունների՝ Հայ հեղափոխական դաշ
նակ ցության (ՀՅԴ), Սոցիալդեմոկրատ հնչակյան կուսակցության 
(ՍԴՀԿ) և Ռամկավար ազատական կուսակցություն (ՌԱԿ) հետ:

Կարևոր է ընդգծել, որ պաշտոնապես քաղաքական, կուսակ
ցա կան կառույցներն իրականում բացակայում են Թեհրանում: Սա 
կապ ված է Իրանի պետական քաղաքականության հետ: Սակայն փո
խարենը մյուս՝ մարզական, մշակութային և այլ կառույցները տարբեր 
հարաբերակցությամբ իրականացնում են քաղաքական, կուսակցական 
գործունեություն:

Ի դեպ, կուսակցություններից յուրաքանչյուրը կապված է կոնկ
րետ մարզամշակութային, պարբերական մամուլի, կրթական, սկաու
տա կան կազմակերպությունների հետ:

Թեհրանի համայնքային կառույցներում նկատվում են սո ցիա
լական կյանքի կազմակերպման տարիքային, սեռային առանձնա հատ
կություններ: Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական, կուսակցական 
պատ կանելությանը, ապա թեհրանահայերի շրջանում դա չի հիշա
տակ վում որպես առանձին կառույցի անդամակցություն: Սա, ըստ 
էության, արտաքին միջավայրի գործոնի ազդեցություն է, քանի որ այս 
տիպի կառույցներն իրականում բացակայում են, փոխարենը մյուս կա
ռույցները տարբեր հարաբերակցությամբ իրականացնում են քաղա
քա կան, կուսակցական գործունեություն:

Հատկանշական է համայնքի անդամների մեծամասնության 
ներ գրավվածությունը համայնքային կառույցներին, ինչը նրանց կող
մից ընկալվում է որպես սոցիալական պատկանելություն, ուստի և 
դառնում է բնութագրիչ՝ տվյալ անհատի տեղը համայքնում մատնա
նշելու համար:

Այս տեսակի խմբավորումը համայնքում ժամանակի ընթացքում 
հանգեցնում է քաղաքում՝ թեհրանահայերի առանձին խմբերի հոծ տե
ղաբաշխմանը, այլ կերպ ասած՝ կենտրոնացմանը թաղամասային 
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սկզբուն քով: Սա ունի երկակի գործառույթ. մի կողմից, կարող է 
իրականացնել համախմբման և ինքնակազմակերպման, մյուս կողմից՝ 
պիտակավորման և մասնատման գործառույթներ: Այս համատեքստում 
շատ կարևոր է հասկանալ, թե համայնքի ներկայացուցիչները որպես 
ով են ներգրավված այդ կառույցներում:

Աղյուսակ 1. 
Թեհրանի համայնքի անդամների՝ կառույցներում 

ներգրավվածության ձևը ( % հարցվածներից)

Թեհրանի համայնքի անդամների՝ 
կառույցներում ներգրավվածության ձևը

Տոկոս 
հարցվողներից

Անդամ 46 %
Մասնակից 26 %
Կազմակերպիչ 18 %
Հովանավոր 9 %
Այլ 1 %
Ընդամենը 100 %

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ համայնքային կառույցների 
ակտիվությանը մասնակցայնություն ցուցաբերում են մեծամասամբ 
մաս նակից անդամները, սակայն ոչ պակաս մասնաբաժնով են ներ
գրավ ված հովանավորներն ու կազմակերպիչները: Ընդհանուր առ
մամբ, նկատվող բարձր ցուցանիշներն, անշուշտ, արտահայտում են 
ողջ համայնքի սոցիալական ակտիվությունը և տարբեր խմբերի մաս
նակցայնությունը ինքնակառավարման գործընթացում: Սակայն անհրա
ժեշտ է հաշվի առնել, որ բավականին մեծ է կառույցների կողմից ար
տա դրվող համայնքային ուղղվածության նյութի «սպառողների» և 
դրանց «ստեղծողների» միջակայքը՝ 72 %/27 % հարաբերակցությամբ:

Այժմ դիտարկենք տվյալ երկրի ընդհանուր սոցիալական հա
րա բերություններում ներգրավվածության, ցանցային կողմնորոշման 
հանգամանքներն անհատական մակարդակում:

Համայնքում կատարվող խորքային գործընթացների մասին 
տեղեկություն ստանալու համար անհրաժեշտ է գտնել այնպիսի ցու
ցիչներ, որոնցով կարելի է որոշակի պատկերացում կազմել համայնքի 
ներքին կյանքի կարգավորման գործընթացների օրինաչափությունների 
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մասին: Այդպիսի ցուցիչներից է այն հարցը, թե որքանով են Թեհրանի 
հայերը ներառված սոցիալական հարաբերություններում: Սա դուրս 
բերելու համար դիտարկվել են հետևյալ ցուցիչները. հարցվողի ներ
կայիս աշխատանքը, նրա ներգրավվածությունը համայնքային կա
ռույց ներում, երկիրը, հայրենիքի ընկալումը, և թե ում է ընտրում որպես 
ամենամոտ ընկեր՝ կախված հարցվողի սեռից, տարիքից և կրթու թյու
նից:

Տարիքային առանձնահատկություններն, ի տարբերություն 
սեռի, այդքան էլ խիստ ընդգծված չեն: Միջին և բարձր տարիքի խմբե
րը դրսևորում են գրեթե նույնչափ ակտիվություն բոլոր ոլորտներում, 
իսկ երիտասարդներն առավելապես կենտրոնացած են մարզա մշա
կու թային կառույցներում:

Հաջորդիվ դիտարկենք Թեհրանի համայնքի ներկայացու ցիչ
ների ընգրկվածության աստիճանը սոցիալական հարաբերու թյուն նե
րում՝ կախված կրթությունից։ Այստեղ դիտվում է բարձրագույն կրթու
թյուն ստացածների գերակշռություն: Հատկանշական է կրթության 
մա կարդակի բևեռացվածությունը եկեղեցում և աշխատանքային որոշ 
խմբերում:

Ելնելով ներկայացված ցուցիչներից, հետազոտության ար
դյունք ների քննարկումից, կարելի է պնդել, որ Թեհրանի հայ հա
մայնքում հարաբերականորեն կայուն ու ընդգծված տարբերիչը սեռն 
է: Սա կարելի է դիտարկել նաև տեղական իրանական հասարակության 
սոցիալմշակութային առանձնահատկության համատեքստում և եզ
րա կացություն անել տիտղոսային ազգի գերիշխող մշակութային ազ
դեցության մասին: Սակայն այս պարագայում առավել հետաքրքրական 
է հասկանալ այդ առանձնահատուկթյան դրսևորման երանգա վո
րումները հայ համայնքում:

Այսպիսով, այլէթնիկ միջավայրում ցանցային վարքի փոփո
խու թյան կամ առանձնահատկությունների պահպանման համար կա
րևորագույն գործոններից է արտաքին և ներքին միջավայրերի ազ
դեցության հարաբերակցությունը: Դրանցից որևէ մեկի գերիշխումը 
հանգեցնում է համայնքում բոլորովին այլ սոցիալական հարաբե րու
թյունների և վարքի ձևավորման: Բացի արտաքին ու ներքին գործոն
ներից, կարևոր է առանձնացնել անհատընտանիքհամայնք շղթան, 
որտեղ յուրաքանչյուր բաղադրիչ կարող է հանդես գալ որպես առան
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ձին գործոն համայնքի ձևի, բնույթի, դրա ներսում սոցիալական հարա
բերությունների սահմանման համար:

Այլէթնիկ միջավայրում ինքնակազմակերպման հիմնախնդիրը 
վերլուծելու համար քննարկենք հայկական սփյուռքի մեկ այլ համայնքի՝ 
Բեյորութի հայ համայնքի օրինակ։

Բեյրութի հայ համայնքը344 կազմավորվել է XIX դ. վերջին, աս
տիճանաբար ստվարացել է Առաջին համաշխարհային պատերազմից 
հետո: Քաղաքային բնակչության աճին զուգահեռ Բեյրութի ընդար ձակ
ման հետևանքով ներկայումս նրա մասն են կազմում նախկինում քա
ղաքի արևելյան արվարձաններից Բուրջ Համուդ հայաբնակ թա ղա մասն 
ու Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության աթոռանիստ Ան թի լիաս 
ավանը, թեև վերջիններս պահպանում են տեղա կան ինքնա կա ռա
վարման իրենց ուրույն մարմինները: Բեյրութում և հիշ յալ ար վար ձան
ներում է բնակվում լիբանանահայերի գերակշռող մե ծա մաս նությունը:

Բեյրութում առավել հոծ բնակեցված թաղամասերից կարելի է 
նշել Աշրաֆիեհը` Հաճնը (Կորնիշ Նահր), Խալիլ Բադավին, Կարմէլ
Զեյթունը (Հայաշեն), Ռմեիլը, Ջմմեյզը, Սուրսոկը և Ջիթավին: Հայերը 
խիտ բնակություն են ունեցել Բեյրութի այլ շրջաններում ևս, ինչպիսիք 
են Խանդաք Ղամիկը, ԶուգաքալԲլաթը, Զարիֆը, Բաբ Իդրիսը, Սա
նայեհը (Քանթարի), Կլեմանսոն և Համրան: Քաղաքացիական պա
տերազմի ժամանակ այդ հայերից շատերն արտագաղթեցին կամ տե
ղափոխվեցին Լիբանանի ավելի անվտանգ տարածաշրջաններ: Բեյ
րու թի արվարձաններից հայերը կենտրոնացած են հիմնականում 
Մաթ նում, մասնավորապես՝ Բուրջ Համուտ, ԴորաԱմանոս, Ֆանար, 
Ռաուդա, Ջդեիդը, Զալկա, Ջալ Էլ Դիբ, Անթիլիաս, Մժեր (Ծաղկաձոր), 
Նաքքաշ, Դբայեհ, Ավքար թաղամասերում, ինչպես նաև Անթիլիասից 
մինչև Բիքֆայա ընկած շրջաններում: Հյուսիսում, Ջունիեում, Ջեբիլում 
(Բիբլոս) և Տրիպոլիում (մասնավորապես՝ Մայնի տարածքում) ապրում 
են հայերի ցրիվ խմբեր:

Բեյրութում հայերի թվային ներկայության մասին գնահա տա
կանները տարբերվում են, սակայն տատանումը տեղի է ունենում 
60.000ից 90.000ի միջակայքում: Բնականաբար, հնարավոր առավել 
ցածր թվաքանակը ներկայացվում է հիմնականում պաշտոնական 

344 Ա. Սանջյան, «Հայ Սփյուռք հանրագիտարան», գլխ. խմբ. Հովհ. Այվազյան, 
Հայկականհանրագիտարանհրատ., Երևան, 2003, էջ 294 – 295:
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կամ պաշտոնականին հարող աղբյուրներոմ: Իսկ ահա փորձագետների 
գնահատականով հայերի թիվը Բեյրութում հասնում է 90000ի345:

«Խոսելով Պէյրութի հայերի թվաքանակի մասին գանք Լի բա
նանից. Քաղաքացիական պատերազմին գաղութի թիւ 300.000 կըհա
շուէր, իսկայսօր 100.000 – 120.000 կըհաշուէ: Շատեր արտագաղթեցին 
դէպի Ամերիկա, Արեւելեան եւ Արեւմտեան Ամերիկա, Գանատա, իսկ 
շատ քիչ թիւ դէպի Եւրոպա: Այսօր արտագաղթը նոյն թափով չէ, որով
հետեւ այստեղ մնացող մարդիկ երկու խնդիր ունին: Կամ այն է չեն 
կրցած վիզա ստանալ եւ կամ նիւթական միջոցներ չեն ունեցած` դուրս 
գա լու եւ այլերկրի մէջ վերսկսելու համար: Սակայն միայն Պէյրութի 
մեջ հայերի թիվը կհասնի շուրջ 90.000ի»:

Սակայն քանակական ներկայությունը տվյալ քաղաքում սո
ցիա լական միջավայրի մի մասն է, հետևաբար՝ տրամաբանորեն հա
ջորդիվ պետք է քննարկել նրանց մասնագիտական կարողությունները:

Հայերը ավանդաբար հայտնի են որպես լավ արհեստավորներ, 
բանվորներ ու մանր առևտրականներ: Սակայն ներկայումս նրանց 
զբաղվածությունը տարածվում է նաև այլ ոլորտների վրա. խոշոր 
առևտրականներ, ձեռնարկատերեր, արդյունաբերողներ, մեծ թվով 
մտավորականներ՝ բժիշկներ, ճարտարապետներ ու ճարտարագետներ, 
ուսուցիչներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, գրողներ: Սակայն այսօր պատ
կերը բավականին տարբերվում է նախկինից, և այլևս հնարավոր չէ 
Բեյրութի հայ համայնքը բնութագրել որպես արհեստավորների հա
մայնք: Դա են հաստատում նաև փորձագիտական գնահատակնների, 
որոնցից մեկը, մասնավորապես, նշում է. «Այսօր պատկերը ամբող ջա
պէս տարբեր է: Այդ ձեռայինա շխատանքներն այսօր վերացած են և 
իրենք իրենց արժէքը կորսնցուցած են, որովհետև արդիականացումը 
այնպիսի տեղ հասցուցած է, որ մարդիկ ձեռքով աշխատելով տեղ չեն 
հասնիր: Նոր սերունդն ընդհանրապէս աւելի դէպի համալսարանական 
ուսում և վարչագիտական աշխատանքներու մղուած են: Այդ դէպքում 
ունինք բազմաթիւ բժիշկներ, ճարտարապետներ, ճարտարագէտներ, 
իրաւաբաններ, ֆինանսականգործի և ITի մասնագէտներ, ինչպէս 
նաև կան երիտասարդներ, որոնք կըզբաղին հոգեբանութեամբ, գրա
գի տութեամբ, թղթակցութեամբ և հաղորդավարութեամբ: Այսինքն 

345 Փորձագիտական հարցազրույց N3, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժ նի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.:
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մեր երիտասարդութեան մէկ բաժինը ուսանելու փափաքը ունին: Հի
մա, վերջին 15 տարիներու ընթացքին ուսանիլը նուազած ու դժուա րա
ցած է, որովհետև ուսումնավար ձերը թանկ են: Մէկ բաժինը ուղղուած 
է դէպի տեխնիկական ոլորտ, բայց համալսարանի կրթութիւն չէ դա: 
Մէկ խօսքով` այսօրուայ համեմատութեամբ արհեստաւորներու թիւը 
նուազած է ի նպաստ ուսանողներու: Մարդիկ, ովքեր իրենց արհեստ
ները ժառանգած էին իրենց ընտանիքէն, այսօր չկայ, որովհետև առաջ 
արդիւնաւէտ և շահաբեր էին այդ արհեստները, իսկ այսօր` ոչ»346:

Ինչ վերաբերում է համայնքային կազմակերպություններին, 
ազ գային կառույցներին, ապա անհրաժեշտ է նշել, որ լիբանանահայ 
ազգային հաստատությունների գերակշիռ մասը կենտրոնացած է Բեյ
րութում: Առաջին հայկական եկեղեցին՝ Ս. Նշանը, կառուցվել է 1851ին: 
Այժմ գործում են հայ առաքելական՝ 8, կաթոլիկ՝ 4 և ավետա րա նական՝ 
4 եկեղեցիներ, որոնց կից կան կիրակնօրյա դպրոցներ: Առա ջին 
հայկական դպրոցը բացվել է 1859ին: Ներկայումս (2003) գործում են 
մոտ 25 դպրոցներ, արհեստագիտական վարժարաններ, Համազգա յին 
հայագիտական բարձրագույն հիմնարկը, Հայկազյան համալ սա րանը:

Բեյրութում են հաստատված հայ ազգային կուսակցությունների 
կենտրոնական մարմինները, գործում են բազմաթիվ հայրենակցական, 
բարեգործական, մշակութային, երիտասարդական, ուսանողական, 
մար զական և այլ կազմակերպություններ, որոնք մեծ մասամբ գտնվում 
են կրոնադավանական համայնքների կամ քաղաքական կուսակցու
թյուն ների հովանավորության կամ վերահսկողության ներքո: Կան 
թա տերախմբեր («Գասպար Իփեկյան», «Վահրամ Փափազյան»), 
երգ չախմբեր ու պարախմբեր:

Բեյրութում առաջին հայերեն թերթը լույս է տեսել 1921ին. ցայ
սօր լույս է տեսել շուրջ 200 անուն թերթ ու հանդես: Այժմ լույս են տես
նում 20ից ավելի պարբերականներ: Կան հայկական տպարաններ: 
Չնայած ներկայացված համայնքային ընդհանուր և բազմակողմանի 
պատկերին, որը ձևավորվել և զարգացել է տասնյակ տարիների ըն
թացքում, այնուամենայնիվ, առաջադրված խնդրի վերհանման նպա
տա կով անհրաժեշտ է, նախ, անդրադառնալ համայնքի ներկայիս 
ընդ հանուր նկարագրին:

346 Փորձագիտական հարցազրույց N3, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.: 
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Բեյրութի հայ համայնքն այժմ ունի բավականին մեծ ցրվա ծու
թյուն, և միայն մի քանի թաղամասերում է պահպանել կոմպակտ կե
ցու թյունը:

Նախկինում (մինչև 1971 թ. հեղափոխությունը) հայերը Բեյրու
թում կոմպակտ բնակվել են Բուրջ Համութ, Անթիլլիաս, Համրա թա
ղամասերում: Հատկանշական է, որ նշված թաղամասերն ունեցել են 
տարբեր կուսակցական և եկեղեցական պատկանելություն: Համապա
տասխանաբար, յուրաքանչյուր թաղամասում տեղակայված են եղել 
տվյալ եկեղեցին և կուսակցական կառույցները՝ իրենց մարզա մշա կու
թային, կրթական, բարեսիրական և այլ միություններով: Ըստ փորձա
գիտական գնահատականի, «թաղամասերի միջև շփումը բավականին 
թույլ հիմքերի վրա է եղել հատկապես հեղափոխությանը մոտ ժամա
նա կաշրջանում: Մեկ թաղամասի երեխան մյուսում դպրոց չէր գնում, 
տարբեր թաղամասերի երիտասարդներ միմյանց հետ չպետք է ամուս
նանային»347: Սա խոսում է համայնքի առանձին թաղամասերում 
բարձր համասեռության մասին: Սակայն, միևնույն ժամանակ, առկա 
իրավիճակը կարող է արտահայտել թաղամասերի միջև ծայրահեղ 
սիմ վոլիզացված վերաբերմունք: Այստեղ կարելի է խոսել գործնա
կանում համագործակցային համայնավարման համակարգի մասին:

Սակայն իրավիճակը փոխվել է հեղափոխությունից հետո, երբ 
քաղաքը բաժանվել է սունի և շիա կրոնական ուղղությունների միջև՝ 
կրոնական ազդեցության սկզբունքով: Արդյունքում հայկական թաղա
մասերը տարածականորեն բաղդատվել են և ստիպված են եղել ցրվել 
քաղաքի տարբեր (հիմնակաում տնտեսապես ավելի զարգացած) 
շրջան ներ:

Ներկայումս հայերը Բեյրութում շարունակում են ապրել ինչպես 
քաղաքի տարբեր թաղամասերում, այնպես էլ պահպանել իրենց կե
ցու թյունը նախկին հայկական թաղամասերում, սակայն անհամեմատ 
ավելի պակաս կոմպակտությամբ: Բավական է ընդգծել, որ մի շարք 
հայկական կազմակրպություններ մնացել են սունի իսլամականների 
ազդեցության շրջանում, որտեղ մշտապես բնակվող հայերի թիվն 
անհամեմատ իջել է: Ստացվել է այնպես, որ տարբեր կուսակցական և 

347 Փորձագիտական հարցազրույց N12, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
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եկեղեցական պատկանելության անձինք դարձել են հարևաններ, և 
հակառակը: Թաղամասերի եղած կառուցվածքի կազմաքանդումը, 
ցրու մը քաղաքի տարբեր մասերով, ակամա խառը կեցությունը և ևս 
մի քանի պատմական իրադարձություններ բավականին մեղմել են 
տարբեր թաղամասերի բնակիչների միջև սուր հարաբերությունները:

Այս ամենը ցույց է տալիս, թե ինչ հետևանքների է հանգեցրել 
սփյուռքի համայնքներում հարաբերությունների սոցիալական ցան ցե
րի տարածական համընկնումը՝ նույն համայնքի, դրա անդամների, 
կազ մակերպությունների սոցիալական միջավայրի վրա:

Անդրադառնանք համայնքի ղեկավարման կառուցվածքին: 
Բեյ րութի հայկական համայնքը համարվելով ավանդական, դասական 
համայնք, ինքնակազմակերպման մեջ կիրառում է ճկուն մեխանիզմներ, 
որոնք միաժամանակ կրում են և՛ աստիճանակարգային, և՛ ցանցային 
բնույթի տարրեր: Բեյրութի հայ համայնքում բավականին շատ են 
կենտ րոնացած համահայկական կազմակերպությունները: Այս հան
գա մանքով պայմանավորված հարաբերականորեն ավելի ինտենսիվ 
և բազմակողմ է Բեյրութի կապը հայկական սփյուռքի այլ համայնքների 
հետ: Կազմակերպությունների այսպիսի բազմազանությունը և պատ
մա կան ժառանգորդությունը հանգեցրել է համայնքում մի շարք կազ
մակերպությունների տարածական կուտակման: Ստորև ներկայացված 
է համայնքային կազմակերպությունների ֆիզիկական տեղակայու
թյու նը քաղաքում (տե՛ս նկար 3) քարտեզի տեսքով:

Նկար 3. Բեյրութում գործող հայկական կազմակերպությունները
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Այստեղ նույնպես, ինչպես Թեհրանի պարագայում, համայն
քա յին կառույցները տեղակայված են առավելապես հայահոծ շրջան
ներում: Բացի դրանից, համայնքի ներկայացուցիչները ձգտում են 
իրենց անձնական կազմակերպությունները տեղակայել հայերի խիտ 
բնակեցման տարածքներում: Կարելի է նկատել նաև, որ Բեյրութում են 
գտնվում տարբեր այլ համայնքային կառույցների գլխավոր մասնա
ճյու ղերը: Սա բացատրում է Բեյրութի համայնքի ակտիվությունը ողջ 
հայկական սփյուռքի տիրույթում որպես ինքնության տարրերի, ազգա
յինմշակութային արժեքների, ինչպես նաև ինքնակազմակերպման 
փորձի տարածող: Եվ չնայած առկա տարբերություններին՝ Բեյրութի 
հայերը նույնպես ապրում են թաղամասային տեղաբաշխման սկզբուն
քով և կազմակերպում են իրենց ինքնակառավարումը համաձայն այս 
մոդելի: Վերջինն ավելի պատկերավոր երևում է նկար 4ում պատ կեր
ված քարտեզում:

Նկար 4. Բեյրութում հայկական համայնքների տարածական տեղակայումը

Ներկայացված պատկերում երևում է Բեյրութի հայերի կե ցու
թյան ձևը: Ակնհայտ է նաև նրանց ցրումը քաղաքի արևմտյան մասից 
դեպի կենտրոնական և արևելյան շրջաններ՝ տեղակայվելով ծովե
զերքի երկայնքով: Ինչպես արդեն նշվել է, առավել հոծ ձևով հայերը 
բնակվում են Բուրջ Համուդում: Մնացյալ թաղամասերում հայերն ապ
րում են համեմատաբար ավելի ցրիվ՝ ի տարբերություն Թեհրանի հա
յերի: Սակայն այստեղ անհրաժեշտ է նշել, որ Բեյրութի հայաբնակ թա
ղամասերը, չնայած իրենց նոսրությանը, տարածականորեն հեռու չեն 
գտնվում միմյանցից: Դա նպաստում է համայնքի ներկայացուցիչների 
միջև փոխհարաբերությունների հաճախակիության բարձրացմանը: 
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Վերջինս կարևոր պայման է համայնքային կյանքի ինքնակազ մա
կերպ ման և ինքնակառավարման համար: Բացի աշխարհագրական 
գործոնից պետք է ընդգծել, որ Բեյրությում գրեթե բացակայում են հա
մայնքային միջավայրի ձևավորմանը խոչընդոտող գործոնները:

Կարևոր հանգամանք է նաև ընդունող երկրի կողմից ազգային 
տարբերությունների հանդուրժողականությունը, ինչը նպաստում է 
հայկական համայնքի բաց լինելուն:

Ստորև անդրադառնանք ցանցային որակական չափանիշներին:
Կենտրոնացվածության չափանիշ: Բեյրութի համայնքում սո

ցիա լական կապերի կենտրոնացվածությունը տեղի է ունենում ոչ թե 
մեկ կառույցի կամ անհատի շուրջ, այլ մեկ սոցիալական տիրույթի: 
Վերջինս տարածվում է համայնքային մի քանի կառույցների միա տեղ
ման և հոծ բնակեցման տարածքների վրա: Որպես այդպիսին կարելի 
է նշել Բուրջ Համուդ թաղամասի մի քանի կենտրոնացված տիրույթներ: 
Ահա սրանց շուրջ էլ իր հերթին տեղի է ունենում համայնքի ներ
կայացուցիչների փոխհարաբերությունների կենտրոնացվածությունը:

Կենտրոնացման չափանիշ: Քննարկելով Բեյրութի հայ հա
մայնքի ցանցային կառուցվածքը և դրանում առկա հարաբերությունները, 
ելնելով կենտրոնացման չափանիշից՝ անհրաժեշտ է փաստել, որ հա
մայնքում առկա է բարձր կենտրոնացում: Այստեղ ևս հստակ նկատվում 
է դերերի համընկնման երևույթը, որի շնորհիվ հնարավոր է դառնում 
առավել քիչ ռեսուրսների կիրառմամբ հասնել անհաժեշտ արդյունքի: 
Չնայած այն հանգամանքին, որ Բեյրութում հայերը բնակվում են հա
րաբերականորեն ցրիվ և բաց կենցաղով, այնուամենայնիվ, համայնքի 
անդամների միջև փոխհարաբերություններն անձնավորված են:

Խտության չափանիշ: Բեյրութի համայնքում ևս, ինչպես և 
Թեհ րանում, նկատվում է բավականին խիտ հարաբերությունների 
ցանց: Դրա շնորհիվ համայնքում կարելի է դիտարկել արագ և ար
դյունավետ ինքնակազմակերպում մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ: 
Հա մայնքում կուտակվող սոցիալական ներուժն ունի ներուղղված և 
շղթայական ազդեցություն: Համայնքի սոցիալական ցանցի կամայա
կան երկու միա վոր միմյանց հասնելու համար նույնպես ունեն մի քանի 
տարբերակ: Ցանցային որակական վերլուծություններում կարելի է եզ
րակացնել, թե որքան շատ են ու բազմազան մեկ այլ անձի հետ շփման 
ուղղու թյուն ները:
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Դիրքորոշման չափանիշ: Այս չափանիշը քննարկելիս կարևոր 
է առանձնացնել համայնքի գոյության երկու շրջան՝ նախահե ղափո
խա կան և հետհեղափոխական: Նախքան հեղափոխությունը համայն
քը բա ժանված էր հայահոծ թաղամասերի՝ համապատասխան եկե ղե
ցա կան և կուսակցական պատկանելության զուգակցմամբ: Այս հան
գա ման քը, մի կողմից, նպաստում էր առավել արդյունավետ համայն
քային կառավարման և բարձրացնում ինքնակազմակերպական մա
կար դակը: Սակայն թաղամասերի միջև փոխհարաբերությունների 
բևե ռացումն ի վերջո հանգեցնում էի բախումների: Այս երևույթը քա
ղաքացիական հեղափոխության խորապատկերին կազմաքանդեց 
հայ կական հա մայն քի թաղային հոծ տեղաբաշխման կառուցվածքը: 
Ցրվելով քաղաքի այլ թաղամասեր, համայնքի տարբեր «դիրքորո շում
ներ» ունեցող ներ կայացուցիչները սկսեցին ապրել հարևանությամբ: 
Արդյունքում առաջ եկավ համայնքային վարքի նոր մոդել, որը ան պայ
մանորեն կապված չէր կուսակցական կամ եկեղեցական պատ կանե
լության հետ: Ահա այս տեղ արդեն սկսեց ձևավորվել հետհեղա փո
խական համայնքային կառուցվածք՝ իր բնորոշիչ հարտկանիշներով: 
Այսօր Բեյրութի հայ հա մայնքում գործառնող սոցիալական ցանցի 
ներ սում դիրքորոշման չա փանիշը թաղամասային ձևից փոխակերպվել 
է խմբային կամ անհա տական ձևի:

Կազմակերպությունների բնույթը: Բեյրութի հայհամայնքն 
իր ինքնակազմակերպան ճանապարհին ստեղծել է ինքնության ձևա
վոր ման և պահպանման, համայնքային ներուժի կուտակման և վերա
բաշխ ման, ինքնակառավարման համար անհրաժեշտ կազմակեր պու
թյուններ: Դրանք իրենց կատարած գործառույթներով կարելի է բա
ժանել կրթա կան, մարզական, մշակութային, իրավական, արդարա դի
տական, բա րե գործական, տպագրական տեսակների: Այստեղ կա րևոր 
է նշել, որ, կախված ընդունող երկրի առանձնա հատկու թյուն ներից, 
նշված կազ մա կերպությունները կարող են իրականացնել նաև լրա ցու
ցիչ այլ գոր ծառույթներ՝ բացահայտ կամ լատենտ ձևով:

Պետք է հաշվի առնել, որ համայնքային կազմակերպությունների 
գործունեությունը օտար պետության տարածքում չի կարող ուղեկցվել 
անսահմանափակ հնարավորություններով:

Այլ պետությունների տարածքում համայնքային կազմակերպու
թյուններն իրենց գործունեության որոշակի փուլերում օրինաչափորեն 
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բախվում են խոչընդոտների: Հիմնականում դրանք են՝ պետական 
օրենք  ները, երկրի վարած քաղաքականությունը, կառավարման առաջ
 նա հերթությունները, բարոյական նորմերը և այլն, որոնք սահ մանում 
են համայնքային կազմակերպության գործառնության ազա տության 
չափը: Այս պատճառով հայկական սփյուռքում նույնպես հա մայնքային 
տարբեր կառույցների, հատկապես մամուլի, եկեղե ցիների, դպրոց նե
րի, վարժարանների գործունեությունը պահանջում է բավա կա նին մեծ 
սո ցիալական և նյութական ռեսուրսներ:

Մամուլի դեպքում ակնհայտ է երկկողմանի (տեղեկատվության 
տարածման և սպառման) ազդեցության կառավարման անհրա ժեշ
տու թյունը: Սա անմիջական առնչություն ունի և՛ ընդունող երկրի, և՛ 
էթնիկ համայնքի շահերի հետ: Հետևաբար, այն կարող է իրականացնել 
համախմբման, միավորման, ներքին խնդիրների և մարտահրավերի 
լուծման միջոց, սակայն, մյուս կողմից, ծառայել որպես համայնքի գոր
ծունեության կարգավորման գործիք:

Գործունեության դիրքորոշվածության տեսանկյունից թերևս 
ամե  նաչեզոքը մարզամշակութային կառույցներն են: Դրանք իրենց 
բնույթով բաց են, ինքնաբավ և, շնորհիվ հռչակված համամարդկային 
արժեքների (առողջ ապրելակերպ, մշակութային ինքնության պահ պա
նություն), եզր չեն թողնում հնարավոր արտաքին ազդեցության համար:

Բեյրութում գործում են մի շարք կրթական հաստատություններ՝ 
թե՛ համայնքային, թե՛ անհատական ֆինանսավորմամբ:

Համայնքում գործող կազմակերպությունների առումով Բեյրու
թի առանձնահատկությունը, համեմատած հայկական սփյուռքի մնա
ցած համայնքների, այն է, որ այս համանքում գործում է բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն՝ Հայկազյան համալսարանը: Վերջինս 
երկրի բուհական համակարգում ունեցած հեղինակությամբ բավա կա
նին մեծ ազդեցություն ունի նաև համայնքային կյանքում:

Կրթական գործունեությանը զուգահեռ համալսարանն իրակա
նացնում է համախմբող և հավասարակշռող գործառույթ համայնքի 
տար  բեր կուսակցական, եկեղեցական պատկանելություն ունեցող 
ուսա  նողների և հետազոտողների համար:

Անդրադառնալով համայնքում գործող կազմակերպությունների 
տեսակներին, անհարժեշտ է նշել, որ հայկական սփյուռքի մի շարք 
կազ մակերպությունների ձևավորման օրրանը գտնվում է հենց Բեյ րու
թում: Դրանք ժամանակի ընթացում ճյուղավորվել և տարածվել են աշ
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խարհի տարբեր երկրներ՝ ձեռք բերելով համահակական, համա
սփյուռ քյան, երբեմն նույնիսկ միջազգային բնույթ: Սակայն մինչ օրս էլ 
շատ կազմակերպությունների համակարգող կենտրոնները դեռևս 
գոր ծառնում են Բեյրութում: Եթե դասակարգենք այդ կազմակեր պու
թյուններն ըստ տեսակի, ապա կստացվի գրեթե նույն պատկերը, ինչ 
Թեհրանի հայ համայնքի դեպքում. միություններ, եկեղեցիներ, բարե
գործական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, որոնք առավե
լա պես գործում են հովանոցային կազմակերպական ձևով:

Բեյրութի հայ համայնքի դեպքում ևս բոլոր կազմակեր պու
թյուն ները ոչ առևտրային և ոչ պետական են:

Ինչպես նշվել է, Բեյրութի հայ համայնքում գործում են երեք 
ավանդական եկեղեցիները՝ հայ առաքելական, հայ կաթողիկե, հայ 
ավե տարանական, և երեք ավանդական կուսակցությունները՝ Հայ հե
ղափոխական դաշնակցություն (ՀՅԴ), Սոցիալդեմոկրատ հնչակյան 
կուսակցություն (ՍԴՀԿ) և Ռամկավար ազատական կուսակցություն 
(ՌԱԿ): Այն դիտարկումը, համաձայն որի սոցիալական միջավայրի ըն
կալումներում կուսակցությունների ու եկեղեցիների, ինչպես նաև մար
զամշակութային կառույցների գործունեությունը զուգակցվում է, Բեյ
րու թի համայնքում նույնքան վառ արտահայտված չէ, որքան Թեհրանի 
համայնքի պարագայում: Սրա կարևոր պատճառներից է բեյրութա հա
յերի հարաբերականորեն ցրիվ կեցությունը, ինչպես նաև նախա հե
ղափոխական շրջանի բացասական փորձը: Իհարկե այդ կառույց ները 
կապված են միմյանց հետ և անհարժեշտ չափով համագործակցում են 
ընդհանուր նպատակների համար, սակայն դիրքորոշումների ծայ րա
հեղ դրսևորումներն անհամեմատ քիչ են:

Այստեղ բավականին կարևոր դեր ունեն նաև համայնքային 
կա ռույցներում ներգրավվելու առանձնահատկությունները:

Բեյրութի հայ համայնքն իր բնույթով բաց է: Համայնքի ինքնա
կառավարման վրա չկան պետության կողմից սահմանված հատուկ 
արգելքներ: Բավական է անդրադառնալ համայնքում խառնամուս նու
թյունների տեսակարար կշռին, որը, համաձայն փորձագիտական 
գնա հատականների, հասնում է մինչև 40 – 45 %, արդեն պարզ է դառ
նում երկկողմանի (ընդունող երկրի և համայնքի կողմից) ներառ վա
ծությունը սոցիալական կյանքում:

Համայնքային կազմակերպություններն իրենց գործառնության 
բովանդակությամբ և բազմազանությամբ համայնքի ներկա յացու ցիչ



281ԲԱԺԻՆ IV. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ

ների ընկալումներում գրեթե համարժեք մրցակցության մեջ են ըն դու
նող հասարակության կողմից «առաջարկվող» սոցիալական ակտի
վու թյան ձևերի հետ:

Այս կապակցությամբ դիտարկենք Բեյրութի հայ համայնքի ներ
կայացուցիչների ներգրավվածությունը համայնքային կառույց նե րում:

Որևէ համայնքային կառույցում համայնքի անդամների ներ
գրավ վածությանն անդրադառնալով պարզվում է նրա սոցիալական 
ակտիվությունը, մասնակցությունը համայնքի ինքնակազմակերպմանը, 
ինքնակառավարմանը: Բացի այդ, պարզ է դառնում համայնքի ներ
կայացուցիչների սոցիալական գործունեության բազմազանության 
աս տիճանը և ուղղվածությունը (դեպի ներս՝ համայնք, կամ դեպի 
դուրս՝ օտար միջավայր), սոցիալական ռեսուրսների ձեռքբերմանն 
ուղղված ներդրումները: Մյուս կողմից, կարևոր է հասկանալ, թե որ 
գործոններով են առաջնորդվում համայնքի ներկայացուցիչները հա
մայնքային այս կամ այն կառույցի ընտրության ժամանակ, իսկ այդ 
կազ մակերպություններն ինչ մեխանիզմներով են փորձում ներառել 
համայնքի անդամներին ինքնակազմակերպման գործընթաց:

Այստեղ տեղին է նկատել, որ ընդհանրապես որևէ սփյուռքյան 
կազմակերպություն ներգրավվելու համար կարող են պայման հան դի
սանալ դրանց կազմակերպած միջոցառումները. որքան ակտիվ են, 
որքան շատ ու բազմազան միջոցառումներ են կազմակերպում, այնքան 
հանրությունն ավելի շատ է ներգրավվում: Հետևաբար ներգրավվելու 
կամ չներգրավվելու որոշման, նաև ներգրավվելիս կառույցի ընտրու
թյան հարցում կարևոր դերը տվյալ կառույցի նախաձեռ նողա կա նու
թյունն ու ակտիվությունն է: Սակայն Բեյրութի պարագայում որոշիչ 
կա րող են հանդիսանալ մի շարք այլ գործոններ:

Ուսումնասիրված խմբի մեծամասնությունը`94 %ը ներգրավված 
է այս կամ այն համայնքային կառույցում: Սա խոսում է համայնքի ինք
նակազմակերպման և կառավարման գործում բարձր մասնակցայնու
թյան մասին:

Ինքնակազմակերպման գործընթացում համայնքի ներկայացու
ցիչների մասնակցությունը նպաստում է ընդհանուր համակարգի կա
յու նության ապահովմանը՝ արտահայտելով համայնքում առկա տար
բեր սոցիալական խմբերի հետաքրքրությունները: Այն դեպքում, եթե 
գործող ինքնակառավարման համակարգը համաչափ ձևով է արձա
գանքում շրջապատող սոցիալական միջավայրին և նրա պահանջներին, 
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ապա մասնակցութունը շարունակվում է՝ փոխակերպվելով աջակցու
թյան և վերահսկողության: Հակառակ պարագայում, երբ համայնքի 
ան դամները չեն տեսնում իրենց գործառույթը համակարգի կենսագոր
ծունեության ապահովման որևէ փուլում, ապա համայնքի կառուցվածքը 
ենթակա է պառակտման:

Այս առումով կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսի սոցիալական 
ակտիվություն են ցուցաբերում համայնքի ներկայացուցիչներն ընդ
հան րապեՍ. արդյո՞ք ակտիվ համայքնային վարքը, ընդհանուր առ
մամբ, համապատասխանում է նրանց սոցիալական վարքին, թե` ավե
լի վառ դրսևորվում է այլընտրանքային սոցիալական ակտիվության 
բա ցակայության խորապատկերին: Փաստորեն, համայնքի ներկայա
ցուցիչների սոցիալական ակտիվության որոշակի մասն ապահովվում 
է հենց համայնքային սոցիալական հարցերով և լրացվում է հայկական 
«բովանդակությամբ»:

Անձի իրականացրած սոցիալական գործառույթը որոշակի կա
ռույցում կարող է ցույց տալ ինչպես նրա դիրքը համայնքի ներսում, 
այնպես էլ ազդել անձի սոցիալական դիրքորոշումների, նախ ընտրու
թյունների վրա: Այս նպատակով անհրաժեշտ է պարզել, թե հա մայն
քային կառույցներում ներգրավված լինելն ինչ կապի մեջ է այդ կա
ռույցներում զբաղեցրած տեղից:

Ստորև ներկայացված է ուսումնասիրված խմբի ներգրավ վա
ծությունը համայնքային կառույցներում:

Աղյուսակ 3.
Ներգրավվածությունը համայնքային  
կառույցներում ( % հարցվածներից)

Կազմակերպութան տեսակը  %
Կուսակցական 37,9
Մշակութային 19,7
Բարեսիրական 19,7
Մարզական 18,2
Հայրենակցական 1,5
Կրթական 1,5
Եկեղեցական 1,5
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Համաձայն տվյալների, ուսումնասիրված խումբը համայնքային 
կառույցներից ամենաակտիվ ներգավվածությունը ցուցաբերում է քա
ղաքական կուսակցությունների գործունեությանը: Ըստ ներգրավ վա
ծության աստիճանի, կուսակցություններին հաջորդում են մշակու թա
յին, բարեսիրական և մարզական կառույցները, որոնց միջոցա ռում նե
րին մասնակցում է մեր կողմից հարցված ամեն հինգերորդ բեյրու թա
հայը: Չնայած այն հանգամանքին, որ թվարկված մյուս կառույցները 
ևս անուղղակիորեն առնչվում են կուսակցական գործունեությանը, 
այնուամենայնիվ, հնարավոր չէ ակտիվ վարքը միանշանորեն վերա
գրել լատենտ կուսակցական կապին: Այստեղ որոշիչ գործոն է նաև 
տվյալ կառույցների աշխարհագրական տեղակայումը կոնկրետ թա
ղա մասում, տվյալ ուղղվածության այլընտրանքային կառույցների բա
ցակայությունը և այլն: Սակայն զուտ ներգրավվածությունից բացի 
կարևոր է նաև անդրադառնալ կառույցներում ներգրավվածության 
ձևին: Կառույցներում ներգրավվածության որոշակի ձևը կարող է ազ
դեցություն ունենալ նաև համայնքում զբաղեցրած դիրքի վրա:

Ուսումնասիրված խմբի համար համայնքային կառույցներում 
ներգրավվածությունը կարող է ստեղծել հայկական միջավայր, որտեղ 
դրանց ներկայացուցիչներն այս կամ այն կերպ առնչվում են «հայ կա
կանության» հետ և իրենց հերթին ներմուծում են ինքնության հայկա
կան տարրեր: Որպես կազմակերպության անդամ ներգրավվածների 
մեծ չափը խոսում է հենց դրա մասին, քանի որ այս մարդիկ կրում են 
ոչ միայն հայկականին առնչվող տեղեկատվություն, այլև տարածում 
են այն: Ուշագրավ է կազմակերպիչների բավականին մեծ տոկոսը, 
ինչը թույլ է տալիս հետևություն անել համայնքում ստեղծվող կամ հա
մայնք ներմուծվող տեղեկատվության բազմազանության մասին: Վեր
ջինս տեղեկատվության որակի կարևոր ցուցիչներից մեկն է, ուստի 
կարելի է եզրակացնել, որ կազմակերպիչների քանակի աճին զուգահեռ 
բարձրանում է նաև տեղեկատվության որակը:

Հաջորդ կարևոր հարցը թույլ է տալիս հասկանալ, թե համայնքի 
անդամներն ինչ ռեսուրսների վրա են հիմնվել որևէ բան նախա ձեռ
նելիս, օգտվել են արդյոք համայնքային ներքին ռեսուրսներից, թե ոչ, 
ինչպես նաև հարցը թույլ է տալիս բացահայտել համայնքի անդամների 
միջև վստահության մակարդակը, այս երևույթի հետ կապված ընդուն
ված նորմերը տվյալ սոցիալական միջավայրում:
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Աղյուսակ 4. 
Բեյրութի հայ համայնքի ներկայացուցիչների ունեցած 

ձեռքբերումներն ըստ պատճառների ( %-ը հարցվածներից))

Ինչի՞ կամ ու՞մ շնորհիվ եք ունեցել 
ձեռքբերումներ

Տոկոս 
հարցվածներից

Սեփական ջանքերի 45,4 %
Ազգականների 50,0 %
Ընկերների 4,6 %
Ընդամենը 100 %

Ուսումնասիրված խմբի 50 %ը նշում է, որ կյանքում ձեռքբե
րում ներ ունեցել են ազգականների (ազգականներ ասելով նկատի 
ունենք ինչպես հեռու ազգկաններին, այնպես էլ ծնողներին ու սե
փական ընտանիքը) շնորհիվ, ինչը կարող է խոսել մի քանի երևույթների 
մասին: Նախ, օտար միջավայրում կենսագործունեությունը պահպանո
ղական է, ուստի սոցիալական աճ կամ գոնե առաջընթաց ապահովելու 
հարցում անձը կարող է ապավինել առավելապես սոցիալական հա
րաբերությունների նեղ շրջանակներին (ընտանիք, ազգականներ): 
Բա ցի դրանից, մեծ նշանակություն ունեն համայնքի անդամների կամ 
նրանց խմբի մրցակցային հնարավորությունները կամ հմտությունները 
տվյալ սոցիալական միջավայրում: Վերջինիս հետ կապված խնդիր նե
րի առաջացումն օտար միջավայրում օրինաչափ է, և, որպես կանոն, 
դրանց այժմեականությունը մարում է տվյալ միջավայրում ապրած 
տա րիների թվին զուգընթաց: Սակայն դրանց վերջնական լուծումը 
հնա րավոր է դառնում միայն սերնդափոխության պարագայում, այն էլ՝ 
հարակից նպաստավոր գործոնների առկայության պայմաններում: Եվ 
վերջապես, նոր տարրերի ներգրավման հարցում արտաքին միջա վայ
րի դիրքորոշումը ևս կարող է պատճառ հանդիսանալ կոնկրետ տե
սակի վարքի դրսևորման համար. որքան այն ազատ է և բաց, այնքան 
մեծ է հավանականությունը, որ սոցիալական աճի համար անձն ինք
նու րույն քայլեր կձեռնարկի: Ուսումնասիրված խմբի 45 %ը, պատաս
խանել է, որ ունեցած ձեռքբերումներին հասել է սեփական ջանքերի 
շնորհիվ, իսկ մնացյալ 5 %ը՝ ընկերների: Սա վկայում է այն մասին, որ 
Բեյրութի հասարակությունն անհատական սոցիալական զարգացման 
և աճի համար նպաստավոր պայմաններ է ընձեռում:
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Հաջորդիվ ներկայացվում է համայնքի սոցիալական շփումների 
շրջանակները, համայնքի անդամների մտերմության աստիճանը և 
դիրքը շփումների համակարգում: Մտերմության մակարդակները դա
սա կարգվել են համաձայն ստացված տվյալների և տարանջատվել 
առանձին գոտիներով (տե՛ս գծապատկեր 8):

Գծապատկեր 8. 
Համայնքի անդամների մտերմության  

աստիճանը ( % հարցվածներից)

Պատկերում կարելի է տեսնել կորի անհամաչափ բաշխում 
մտեր մության ցուցանիշների գոտևորման սանդղակի վրա: Համա պա
տաս խանաբար, ձեռք բերված տվյալների արդյունքում ձևավորվել է 
հետևյալ պատկերը. ուսումնասիրված խմբի համար մտերմության 
առա ջին գոտում գտնվում են հավասարապես ընտանիքի անդամները 
և ընկերները, երկրորդում՝ դրացիները, երրորդում՝ հեռու հարազատ
ները և գործընկերները, և չորրորդում՝ համայնքի անդամները:

Տվյալների համաձայն, համայնքի անդամների մտերմության 
աստիճանը գնահատելիս կարևոր առանձնացող գործոն է հանդի սա
նում տարիքը: Այդ նպատակով փորձենք հասկանալ տարբեր տարի
քային խմբերում մտերմության արտահայտման չափը (տե՛ս գծա պատ
կեր 9):

Գծապատկերից երևում է, որ բոլոր երեք տարիքային խմբերում 
պահպանվել է վերոնշյալ գոտևորման տրամաբանությունը՝ ոչ նշանա
կալի շեղումներով:
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Գծապատկեր 9. 
Համայնքի անդամների մտերմության աստիճանն  

ըստ տարիքային խմբերի ( % հարցվածներից)

Այն փաստը, որ ընկերներն ընտանիքի անդամների հետ հավա
սարապես կիսում են սոցիալական հարաբերությունների առաջին գո
տին, թույլ է տալիս կարծել, որ ուսումնասիրված անձանց ընկերները 
հիմնականում հարազատներ են, հաջորդ գոտում գործընկերների առ
կայությունը ցույց է տալիս, որ համայնքի անդամների շրջանում մեծ 
թվով մարդիկ ունեն հարազատներ, որոնք միաժամանակ և՛ գործընկեր 
են, և՛ պարզապես ընկեր:

Տվյալ եզրահանգումը ստուգելու համար անհրաժեշտ է տեսնել 
միմյանց այցելելու հաճախականությունը (տե՛ս գծապատկեր 10):

Վերոնշյալ գծապատկերից երևում է, որ համայնքի ներկա յա
ցուցիչների այցելությունն ազգականներին, հարևաններին ու ընկերնե
րին իրականանում է գրեթե միևնույն հաճախականությամբ:

Փոքր տարբերությամբ առանձնանում է շաբաթը մի քանի 
անգամ հարևաններին այցելությունը, ինչը բնական է զուտ տա րա ծա
կան առումով: Չնայած այս դեպքում ևս չենք կարող բացառել հավա
նականությունը, որ համայնքի անդամների որոշ խմբի պարագայում 
հարևանները համընկնում են ազգականների հետ:

Այսպիսով, համաձայն վերը քննարկված տվյալների, կարելի է 
եզրակացնել, որ Բեյրութի հայ համայնքում ևս առկա է անձնա վոր վա
ծության բարձր աստիճան, ինչն իր հերթին ազդում է համայնքի ներ
սում ունեցած փոխհարաբերությունների վրա: Փաստորեն, հատկանիշ
ների վերագրումը որևէ անձին իրականանում է տարատեսակ խմբերին 
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նրա պատկանելության համաձայն: Սա, մի կողմից, հանգեցնում է 
պա տասխանատվության բարձրացման, համայնքի համախմբման, 
իսկ մյուս կողմից, ազդում անձի ընտրության հնարավորության վրա՝ 
անուղղակի կերպով նպաստելով նորանոր վերագրումների ու պատ
կա նելության բարձրացման:

Գծապատկեր 10. 
Համայնքի անդամների՝ մտերիմներին այցելության 

հաճախականությունը ( % ազգական, ընկեր, դրացի խմբերից)

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ էթնիկ հանրույթների ինք նա
կարգավորման գործում սոցիալական ցանցի դերի քննարկումը թույլ է 
տվել վեր հանել դրանց իրականացրած գործառույթներն ընդհանրա
պես և սփյուռքյան համայնքներում մասնավորապես։ Սփյուռքում ինք
նա կազմակերպումն իրականացվում է համայնքային կազմակեր պու
թյունների միջոցով, որոնք ունեն կարգավորող ինստիտուտների դեր:

Դիտարկելով նշված տեսական ընդհանրացումները կիրառա
կան մակարդակում, երկու համայնքների դեպքերի օրինակով հնարա
վո րություն է ընձեռեվլ դուրս բերել դրանցում սոցիալական հարաբերու
թյունների ցանցային գործառնության մեխանիզմները: Սփյուռքի յու րա
քանչյուր ուսումնասիրված համայնքում գործող սոցիալական ցանցն 
ամ րագրում են համայնքի նշանակալի բնութագրիչներ: Այդ բնութա
գրիչների միջոցով կարելի է պարզել սփյուռքի համայնքներում փոխ
հա րաբերությունների խտությունը, ինտենսիվությունը, կենտրոնաց
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վա ծությունը և այլն: Ստացված տվյալների արդյունքում կարելի է նշել, 
որ դերերի համընկնումը համայնքային միջավայրում հանգեցնում է 
դրա ներփակման:

Համայնքի ինքնակազմակերպումը, որպես սոցիալական ցան
ցի կարևոր գործառույթներից մեկը, պայմանավորված է համայնքային 
կազմակերպությունների գործառնությամբ և միջկազմակերպական 
հարաբերություններով: Այստեղ մեծ դեր ունեն նաև համայնքի ներ
կայացուցիչները, որոնք ներառվում են համայնքային կյանք առանձին 
կամ խմբերով: Նրանց մասնակցությունն ինքնակազմակերպման գործ
ընթացին կարող է հանգեցնել համայնքի կառուցվածքի փոփո խության: 
Կախված համայնքային կառույցների գործառնության ձևից, տեսակից, 
արդյունավետությունից, ձևավորվում է որոշակի տիպի հա մայնք:

Հայկական սփյուռքում համայնքային ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կա
ռույցները միջավայր են հանդիսանում «հայկականության» պահպա
ման, վերարտադրման և տարածման համար: Մյուս կողմից, դրանք 
դառ նում են ընդունող երկրի, հասարակության հետ հարաբերակցման, 
ինտեգրման խողովակ: Դրանց դրսևորման ձևերը կարող են տար
բերվել յուրաքանչյուր համայնքում՝ ներառելով հասարակական կյան
քի տարբեր մակարդակներ:

Հիմնվելով իրականացված էթնոսոցիոլոգիական հետազոտու
թյան արդյունքների վրա, ներկայացվում է սփյուռքի համայնքի տի պա
կան մոդել, որտեղ համայնքի տարբեր բաղկացուցիչ միավորներ փոխ
կապված են ցանցային սկզբունքով: Որպես միավորներ կարող են 
հան դես գալ ինչպես կայացած համայնքային կառույցները, այնպես էլ 
համայնքի առանձին ներկայացուցիչներ կամ խմբեր: Իսկ փոխկապ
վա ծության ցանցայնությունը ենթադրում է մի քանի պայմանների բա
վարարում: Փորձը ցույց է տալիս, որ առավել ճկուն ու հարմարվող են 
այն համայնքները, որտեղ գերակշռում են ապակենտրոնացված, փո
խադարձ և ինտենսիվ կապերը: Այս համատեքստում սփյուռքը կարելի 
է դիտարկել որպես գերկառուցվածք, որը բնութագրվում է կապերի 
հաստատման և ինստիտուցիոնալացման տարբեր ձևերով: Համաձայն 
հետազոտության արդյունքների՝ հայկական սփյուռքի համայնքների 
ինքնակազմակերպումն ու ինքնակարգավորումը տեղի է ունենում 
միաժամանակ և՛ հիերարխիկ, և՛ ցանցային սկզբունքներով: Վերջինս 
բարդացնում է սփյուռքում գործող համայնքների կառուցվածքը և 
հանգեցնում առավել արդյունավետ գործառնության:
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Глава 1.  
Самоорганизация армян в диаспоре на примере  

армянских общин Бейрута и Тегерана

Выбор темы для данной главы обусловлен необходимостью изучения осо бен
ностей функционирования социальных отношений в общинах армян ской диа
споры. Это дает возможность понять природу социальных отношений в об
щи нах, ее структуру, механизмы самоорганизации и т.д.

В процессе формирования армянская диаспора создала механизмы са моорга
низации, которые, став типичными для армянской диаспоры, вос при ни мают
ся как ее особенность. Эти механизмы основаны на социальных от ношениях 
в диаспоре, которые имеют сетевую структуру.

В связи с этим возможно изучить, как армяне устанавливают и раз вивают от
ношения в новой социальной среде, сохраняются ли эти особенности и какие 
изменения они претерпевают под влиянием внешних факторов.

В главе представлены результаты социологического исследований, теоретико
методологической основой которых являются классические концептуальные 
подходы к этнической идентичности, изучению диаспоры и социальных 
сетей.

Chapter 1.  
Self-organization of Armenians in the Diaspora  

on the Example of Armenian Communities in Beirut and Tehran

The choice of the topic of this article is conditioned by the necessity of studying 
the peculiarities of the functioning of social relations in Armenian diaspora com
munities. It gives us the opportunity to understand the nature of social relations in 
communities, the structure, mechanisms of selforganization, etc.

During its formation process, the Armenian Diaspora has created mechanisms of 
selforganization, which have become typical for the Armenian Diaspora and are 
perceived as its peculiarity. These mechanisms are based on social relations in the 
diaspora, which have a network structure.

In this regard, it is possible to study how Armenians establish and develop relation
ships in the new social environment, whether these features are preserved and 
what changes they undergo under the influence of external factors.

The article is based on the results of sociological research, the theoretical and 
methodological basis of which are classical conceptual approaches to ethnic identi
ty, the study of diaspora and social networks.
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Գլուխ 2.
Իրանահայ հոգևոր թեմերին պատկանող 
պաշտամունքային հուշարձանները  
(վանքերն ու եկեղեցիները)

Գլխում  ներկայացված են Իրանի հայերի պաշտամունքային հուշար
ձան ները, որոնք կառուցվել են այդ երկրում հայերի չորսդարյա կեն
սագործունեության  ընթացքում:  Իրանի Հայ Առաքելական Եկեղե
ցուն պատկանող կառույցների ցանկում ներառված են նոր և վաղ 
միջնադարյան վանքերն ու եկեղեցիները: Ուշադրություն է դարձվում  
այդ հուշարձանների  վերականգնման, պահպանման և պաշտպա
նու թյան գործում  Իրանի իշխանությունների հատուկ վերաբերմուն
քին: Գլխում  տրված է  հայկական վանքերի և եկեղեցիների ամբող
ջա կան ցանկը, գնահատված է նրանց դերը իրանահայության կրո
նական և ազգային ինքնության պահպանման գործում, ինչպես նաև 
ցույց է տրված  նրանց տեղը  տոնածիսական պրակտիկայում:

Մայր հայրենիքից դուրս, աշխարհով մեկ սփռված հայկական 
գաղթավայրերի շարքում հնագույններից են պարսկահայկական կամ 
իրանահայկական գաղթօջախները, որոնք իրենց բազմադարյա պատ
մության ընթացքում բազմաթիվ փորձությունների են ենթարկվել՝ 
մերթ ստվարանալով, մերթ նոսրանալով, սակայն միշտ եղել են հա
մայն հայության համար հոգևորմշակութային, տնտեսական և նույ
նիսկ քաղաքական նշանակալի կենտրոններ:

Ժամանակակից Իրանի տարածքում գործող Հայ Առաքելական 
եկեղեցու երեք թեմերից երկուսը՝ Ատրպատականի և Սպահանի թե
մերն իրենց հիմնավոր տեղն ու դերն են ունեցել ոչ միայն կոնկրետ 
իրանահայ գաղթօջախների կյանքում, այլև եղել են համահայկական 
նշանակության ունեցող շատ հիմնահարցերի արծարծման կիզա կե
տում: Վերջինը հատկապես վերաբերում է Նոր Ջուղայի թեմին, որի 
հա վատացյալ հոտի առաջնորդներն ու զավակները շուրջ երկու դար 
շարունակ հանդիսացել են հայոց հոգևորմշակութային առաջընթացի 
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առաջամարտիկներ և, դրան հավելած, դարձել են նաև հայոց քա ղա
քական մտքի զարթոնքի հիմնադիրներ:

Հայ Առաքելական եկեղեցու թեմերի հոգևոր իշխանության 
սահ մաններում գործել են վեց նշանավոր վանքեր և վանական հա
մալիրներ. Ատրպատականի նահանգում՝ Դերիկի Ս. Աստվածածին 
վան քը, Ս. Ստեփաննոս Նախավկայի և Ս. Թադեոսի վանքերը, Նոր 
Ջու ղայում՝ Ս. Ամենափրկիչ և Ս. Կատարինյան, Փերիայի գավառում՝ 
Հազարջրիբ գյուղում Ս. Աստվածածին վանքերը:

Դերիկի Ս. Աստվածածին վանքն ավերված է, այն ժամանակին 
վերածվել էր հայդուկական զինատար խմբերի ճամբարի: Ավերված է 
նաև Փերիայի Հազարջրիբի Ս. Աստվածածին վանքը:

Ս. Թադեի վանքն, ըստ ավանդության, կառուցվել է Թադեոս 
Առա քյալի նահատակության վայրին մոտ կամ նրա շիրիմի վրա: Առա
քյալի նահատակության վայրում հետագայում կառուցվել է եկեղեցի, 
ավելի ուշ Վանական մեծ համալիր, և այդ վայրը սրբագործվել ու դար
ձել է հայ հավատացյալների սիրելի ուխտատեղիներից մեկը: Այստեղ, 
ըստ հայկական եկեղեցական ավանդության, նահատակվել և թաղվել 
է նաև Սանատրուկ թագավորի դուստր Սանդուխտ կույսը: «Տեղի հա
յությունը, — գրում է Ա. Հախնազարյանը, — ավանդաբար հավատում 
է, որ Թադեոս Առաքյալի գերեզմանը գտնվում է վանքի աջ կողմի խո
րանում, իսկ Սանդուխտ կույսի գերեզմանի վրա կառուցված մատուռը 
վան քին կից բլրի վրա է գտնվում»348: Վանքի կառուցման ժամանա կա
շրջանը ստույգ հայտնի չէ, և, ըստ ուսումնասիրողների, այն թվագրվում 
7 – 9 դարերով: Վանքի եկեղեցու բազիլիկատիպ շենքը հետագա դա
րերում մի քանի անգամ վերակառուցվել է և ենթարկվել վե րա փո խում
ների349: Ս. Թադեի վանական թեմը կարևորագույններից էր հայոց 
եկեղեցու թեմական աստիճանակարգում, և նրա ներկայացուցիչները 
վճռական խոսքի իրավունք ունեին Հայ Առաքելական եկեղեցու համար 

348 Ա. Հախնազարյան,Սուրբ Թադեի վանքը, «Էջմիածին» ամսագիր, հ. ԲԳ, 
Ս. Էջմիածին, 1985, էջ 55; Լ. Մինասյանը պնդում է, որ Ս.Թադեոսի գերեզ
մանը գտնվում է վանքի ձախակողմյան խորանի մեջ՝ հարավային կողմում, 
որը վրի պակ է, քանզի ձախակողմյան խորանը հայկական տաճարների 
հյու սի սային կողմում են, տե՛ս, Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական վանքերը, 
Բ. տ պա գրութիւն, Նոր Ջուղա, 2003, էջ 10:

349 Վ. Հարությունյան, Հայկական ճարտարապետության պատմություն, «Լույս» 
հրատ., Երևան, 1992, էջ 413:
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կարևոր որոշումների ընդունման գործում: Արտազ գավառը եղել է 
Ամատունի նախարարական տոհմի բնօրրանը և պատահական չէր, որ 
IXդ. վերջին Ամատունյաց տան եպիսկոպոս Գրիգորը իր աթոռը տե
ղա փոխել է այն վայրը, որտեղ նահատակվել է Ս. Թադեոս Առաքյալը350: 
Կոնստանդին Ա Բարձրբերդցի (1221 – 1267) կաթողիկոսը հատուկ մտա
հո գության առարկա է դարձնում Թադեոս առաքյալի վանքի վե րա շի
նության հարցը, 1247 թ. հրապարակված կոնդակով այն դարձնելով 
Հա յաստանյայց եկեղեցու նորաստեծ մի թեմի կենտրոն, որի հոգևոր 
իշխանության սահմանները տարածվելու էին շրջակա գավառների 
վրա, իրենց մեջ առնելով նաև Իրանում և Անդրկովկասում հաստատ
ված մոնղոլ տիրակալների վարչաքաղաքական կենտրոն Ատրպա_
տա կանը՝ Մարաղա և Թավրիզ քաղաքներով351: Հետագայում Ս. Թա
դեոսի վանքը մի քանի դարերի ընթացքում հանդիսանում էր Ատրպա
տականի թեմի կենտրոնը և միայն 1833 թ. զրկվեց այդ կարգավիճակից: 
1231 թվականին խաշնարած հրոսակները ավերում և թալանում են 
վանքը: Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ՝ 1247 – 1250 թթ. Հովսեփ 
վարդապետը Հայոց Կոնստանդին Ա Բարձրբերդցի կաթողիկոսի հո
վանավորությամբ և մոնղոլ Անագուրակնուին խանի թույլտվությամբ 
վերաշինում է Ս. Թադեի ավերված վանքը. «…յորժամ ՈՂԶ (1247) էր 
թուականս հայոց, առաքինի կաթողիկոսն Կոնստանդին առաքէ… 
շրջաբերական նամակ շիրմի առաքելոյն Թադէոսի տալ նմա վիճակ 
զշրջակա գաւառսն և զքաղաքսն և ոսկի յոլով ի շինութիւն գաւթին, 
զոր շիներ վարդապետն Յովսեփ, յետ ավերածոյն՝ որ ի թուրքաց, և ի 
հինիցն վրաց, քանզի յոլով ժամանակս անբնակ էր ի մարդոյ և ամայի: 
Եւ Յովսեփ երթալ առ զօրագլուխ մի թաթարին, որում անունն էր Անա
գուրակնուին, որոյ իջաւանքն իւր յաւուրսն ամարանայ հուպ էր ի գե
րեզման սուրբ առաքելոյն Թադէոսի, և նորա հրամանաւ սրբեալ զեկե
ղեցին և նաւակատիս կատարեալ՝ շինեաց զվանսն և ժողովեաց ի նա 
կրօնաւորս բազումս»352: Կիրակոս Գանձակեցին հաղորդում է, որ 
Անա գուրակնուինը նույնիսկ ճանապարհ կառուցել տվեց դեպի Ս.Թա

350 Լ. Խաչիկյան, Արտազի հայկական իշխանությունը և Ծործորի դպրոցը, Բան
բեր մատենադարանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1973, № 11, էջ 125:

351 Նույն տեղում, էջ 133:
352 Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն հայոց, Աշխատասիրությամբ Կ. Մե

լիքՕհանջանյանի, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1961, էջ 311:
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դեի վանք և խստիվ հրամայեց չխանգարել ուխտագնացներին այցե
լելու վանք: Եթե հավատանք Կիրակոս պատմիչին, վանք էին գալիս 
նաև մոնղոլներն իրենց ընտանիքներով, որոնցից շատերը բժշկվելու 
ակն կալիքով, իսկ որոշները նույնիսկ մկրտվում էին այնտեղ353: Ս.Թա
դեի վանքը հիմնովին ավերվեց 1319 թ. կործանարար երկրաշարժից և 
միաբանության անդամներից շատերը զոհ գնացին արհավիրքին354: 
1329 թ. Ատրպատականի վերականգնյալ թեմի առաջնորդ և Ս. Թադեի 
վանահայր Զաքարիա եպիսկոպոս Բեստացու ջանքերով նախկին խո
նարհված վանական շինությունների վրա կառուցվեց հայ ճարտարա
պե տության լավագույն կոթողներից մեկը355: 1650 թ. Փիլիպոս Ա Աղ բա
կեցի (1633 – 1655) Հայոց հայրապետի հրամանով Ս. Թադեի վանահայր 
Մկրտիչ եպիսկոպոսն ու միաբանները ձեռնամուխ են լինում թուրք
պարս կական պատերազմների ժամանակ ավերված և թալանված 
վանական շինությունների վերակառուցմանը և Ս. Սանդուխտ կույսի 
մա տուռի նորոգմանը356: 1810 – 1820 թթ. Ս. Թադեի վանահայր Սիմեոն 
արք. Բզնունիի ջանքերով կառուցվեց վանական համալիրի մաս կազ
մող սպիտակ քարերով շարված եկեղեցին, որն իր հատակագծով 
նման էր Ս. Էջմիածնի Մայր տաճարին, և մայրավանքի գավիթը357: 
Թուրք մենչայի պայմանագրի կնքումից հետո Ատրպատականի հայու
թյունը ներգաղթեց Արևելյան Հայաստան: Միայն Մակուի շրջանում 
դատարկվեց 80 հայկական գյուղ, որոնց շնորհիվ գոյատևում էր 
Ս. Թադեի վանքի միաբանությունը և, բացի այդ, 1833 թ. երբ միա տեղ
վեցին Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և Ս. Թադեի առաջնորդությունները 
մեկ միասնական Ատրպատականի թեմի հոգևորվարչական կառույցի 
մեջ՝ նստավայրը Թավրիզում, հռչակավոր այս վանական համալիրը 
կորցրեց իր երբեմնի նշանակությունը: Ս. Թադեի վանքի վերջին 
վանահայրն էր «Մենավոր» մականունը ստացած Քաջբերունի Պետ
րոս վարդապետը, ով 35 տարի միայնակ ապրել է վանքում: Երբ վանքի 

353 Նույն տեղում, էջ 312:
354 Միքայել Չամչյանը վկայում է, որ երկրաշարժին զոհ են գնացել 75 հոգի, տե՛ս 

Մ. Չամչյան, Հայոց պատմություն, հ. Գ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1984, էջ 317:
355 Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական վանքերը, էջ 11:
356 Ա. Հախնազարյան, Սուրբ Թադեի վանքը, էջ 57:
357 Ա. Հախնազարյան,Սուրբ Թադեի վանքը, էջ 57; Լ. Մինասյան, Իրանի հայ

կական վանքերը, էջ 12:
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հոգևոր հոտը կազմող Ղարաքիլիսե հայկական գյուղի բնակչությունը 
1946 թ. ներգաղթեց Խորհրդային Հայաստան, Տեր Պետրոս վար դա
պե տը, հնարավորություն չունենալով հետևել իր հոտին, տեղափոխվեց 
Թավրիզ և իր մահկանացուն կնքեց 1948 թ.358: Ս.Թադեի վանքը հա
մա հայկական նշանավոր ուխտատեղիներից էր, ուր այցելում էին ոչ 
միայն հասարակ աշխարհական և հոգևոր դասերի ուխտավորներ, 
այլև հայոց արքաներ: Կիլիկիայի հայկական պետության թագավոր 
Լևոն Գը (1269 – 1289) մոնղոլական Արղուն խանի հետ հանդիպման 
համար գալիս է Ատրպատական և այցելում է Ս. Թադեի վանք, որտեղ 
հանդիպում ժամանակի անվանի մտավորական Թորոս փիլիսոփային 
և մենաստանի վանահայր Տ. Տիրացու եպիսկոպոսի հետ359:

Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքը հայոց հնագույն և սիրված 
ուխտատեղիներից է, որտեղ, ըստ ավանդության, ամփոփված են 
Սրբոց Վարդանանց նշխարները: Տարին մեկերկու անգամ այստեղ 
ընտանիքներով ուխտի էին գալիս հարյուրավոր հայ հավատացյալներ 
և «ամայի այդ ձորերը լցնում ուրախության աղաղակներով և ժայռերը 
թնդացնում դհոլզուռնայի ու խրախճանքի ձայներով»360: Վանքը ժո
ղովրդի շրջանում կոչվել է Մաղարթա Ս. Ստեփանոս՝ հանդիպակաց 
Մա ղարաթա լեռան անվամբ, կամ Դարաշամբի վանք՝ մոտակա գյուղի 
անվամբ361: Վանքը գտնվում է Գողթն գավառի սահմանագլխին, 
Արաք սից հարավ և այժմ մաս է կազմում Իրանի Ատրպատական 
նահանգի: Ըստ ավանդության, վանքի հիմնադիրներ են համարվում 
Ս. Բարդուղիմեոս առաքյալն ու Ս. Ստեփանոս Նախավկան362: Վանա
կան համալիրը բաղկացած է Մայրավանքից, որի հարավում կառուցվել 
է գավիթը, իսկ հյուսիսային կողմում ավելի ուշ շրջանում կառուցվել է 

358 Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական վանքերը, էջ 18:
359 Ա. Հախնազարյան, Սուրբ Թադեի վանքը, էջ 55:
360 Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական վանքերը, էջ 23; Դարաշամբի վանքի հնա

մենի ուխտագնացության մասին հիշատակություն է թողել մեծ պատ մա վի
պասան Րաֆֆին, տե՛ս Րաֆֆի, Ճանապարհորդություն Պարս կաստան, Եր
կերի ժողովածու, հ. 8, էջ 322:

361 Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական վանքերը, էջ 19: Դարաշամբ գյուղը հիշա
տակվում է նաև Շամբաձոր կամ Եղեգնաձոր անուններով, այն տեղակայված 
էր Տղմուտ գետը Արաքսում թափվելու վայրում:

362 Ա. Հախնազարյան, Ատրպատականի Ս.Ստեփանոս Նախավկայի վանքը, 
«Էջ միածին» ամսագիր, հ. Ա, Էջմիածին, 1985, էջ 39:
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Ս. ՊողոսՊետրոս փոքր եկեղեցին: Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վան
քի հիմնադրման ժամանակը անհայտ է և մասնագռտներն այն թվա
գրում են 7 – 9 դարերով: Վանքի նորոգման մասին հիշատակություննե
րից մեկը կապված է 976 թ. հետ, ըստ որի Աշոտ Գ Ողորմած արքայի 
դուստր Հռիփսիմեն իր կտակում հիշում է, որ իր թագակիր հայրը վե
րանորոգել է Մայր եկեղեցին, որը խարխլվել էր363: Վանքը հետագա 
տարիներին մի քանի անգամ ավերվել և վերաշինվել է: Ներկայիս 
Մայ րավանքը հիմնովին վերաշինվել է Հակոբ Ջուղայեցու կողմից: 
1653 թ. Հակոբ Ջուղայեցին նշանակվում է Ս. Ստեփանոս Նախավկայի 
վանքի վանահայր և անմիջապես ձեռնամուխ է լինում վանական հա
մա լիրի վերշինությանը: 1655 թ. ամենայն Հայոց կաթողիկոս ընտրվե
լուց հետո էլ Հակոբ Հայրապետը շարունակում է հետևել և օժանդակել 
վանքի վերաշինման աշխատանքներին, որոնք ավարտվում են 1662 թ.364: 
Հետաքրքիր է, որ Հայոց եկեղեցու նվիրապետության և կառույցների 
մա սին Փարիզում XVII դ. 70ական թթ. Ոսկան Երևանցու կազմած վա
վերագրում Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքը հիշատակվում է որ
պես արքեպիսկոպոսություն, որի ենթակայության տակ կային երեք 
եպիս կոպոսություն՝ Աստապատի, Նախիջևանի և հավանաբար նաև 
Երնջակի Ս. Կարապետի վանքը365: 1826 թ. թիֆլիսաբնակ, ծագումով 
նոր ջուղայեցի աղա Շիրմազանի ծախքով Մայր եկեղեցին վերանո
րոգ վում է, Ավագ խորանի գմբեթարդը, առագաստները, թմբուկն ու 
գմբեթը պատվում են որմնանկարներով366: 1828 թ. Թուրքմենչայի պայ
մանագրով, երբ Արաքս գետը դառնում է ռուսպարսկական սահման, 
Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքը կորցնում է գետի հյուսիսային 
ափի Նախիջևանի և Գողթնի հարուստ հարկատու թեմերը: Զրկվելով 
նյութական միջոցներից, վանական միաբաններն ստիպված փակում 
են դպրոցը, իսկ վանքում պահվող մատյանները տեղափոխվում են 
Ս.Էջմիածնի Մատենադարան:

Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքը գտնվում է քաղաքի Մեծ 
մեյդան կոչվող թաղամասում: Վանքի Մայր տաճարը կառուցվել է 

363 Նույն տեղում, էջ 40:
364 Ա. Հախնազարյան, 1985, էջ 41:
365 Պ. Հակոբյան, Հայոց եկեղեցու թեմերը, Հայագիտական ուսումնասի րու

թյուն ներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 107:
366 Վ. Հարությունյան, Հայկական ճարտարապետության պատմություն, էջ 423:
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1606 թ. հիմնված ժամանակավոր եկեղեցու տեղում, որը խարխլվել էր 
50 տարվա ընթացքում: 1655 թ. Դավիթ Ա Ջուղայեցի առաջնորդի ջան
քերով և նորջուղայեցիների հանգանակությամբ սկսվում է կառուցվել 
փառահեղ Մայրավանքը, որն ավարտին է հասցվում 1664 թ.367: Եկե ղե
ցին կոչվում է նաև Ս. Հովսեփ Հարեմաթացի, որի աջը պահվում է 
այնտեղ: Եկեղեցին ներսից ամբողջությամբ ծածկված է հախճապակյա 
խճանկարներով և որմնանկարներով: Հետազոտողներից շատերի 
պնդ մամբ եկեղեցու որմնանկարների մեծ մասը հեղինակել են Հով
հաննես Մրքուզ Ջուղայեցին, Մինաս և ՏերՍտեփանոս ծաղկողները368: 
Լ. Մինասյանը վերը նշված նկարազարդողներին ավելացնում է Տեր
Կիրակոս և Բարսեղ նկարիչներին, որոնց անունները երևակվել են 
1968 թ. եկեղեցու որմնանկարները մաքրելվերանորոգելու ժամա
նակ369:

Նոր Ջուղայի Չարսու թաղամասում է գտնվում նաև Ս. Կա տա
րինյան մենաստանը կամ Կուսանաց վանքը, որը կառուցվել է Խոջա 
Եղիազարի միջոցներով 1623 թ.: Կուսանոցում XVIII դ վերջին և XIX դ, 
սկզբին ապրել են 20 միանձնուհի, հետագայում նրանց թիվն ան ընդ
հատ պակասել է: Վերջին միանձնուհին կույս Եղիսաբեթ Իսրայելյանն 
էր, ում Թավրիզում 1939 թ. ձեռնադրել է Տ. Ներսես արք ՄելիքԹան
գյանը: Ս. Կատարինյան մենաստանի տարածքում 1907 թ. Բագրատ 
վրդ. Վարդազարյանի ջանքերով բացվել է որբանոցարհեստանոց: 
Այժմ մենաստանի տարածքում տեղակայված են Նորջուղայեցի կա
նանց հասարակական միությունները370:

1927թ. դրությամբ Վահան քահանա Աղանյանը371 հիշատակում 

367 Մայրավանքի հիմնադրման և կառույցի ավարտի ժամանակի մասին տար
ըն թերցումներ կան որոշ հեղինակների աշխատություններում Վ.Հարու
թյուն յան նշում է 1658 – 1662 թթ. թվականները, որը չի հաստատվում ար ձա
նագրություններում, ուստի վերցրել որպես հիմք Լ. Մինասյանի բերած թվա
կանները:

368 Մ. Ղազարյան, Նոր Ջուղայի XVII դարի հայ նկարչությունը, Պատմաբա
նա սիրական հանդես, Երևան, 1968, № 1, էջ 193 – 202:

369 Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական վանքերը, էջ 57:
370 Նույն տեղում, էջ 72 – 73:
371 Վահան քահանա Աղանյան,Նոր Ջուղայի եկեղեցի ուխտատեղիներ, հրա

տա րակութիւն Սպահանի հայոց թեմի կրօնական խորհրդի, Նոր Ջուղա, 
2003:
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է Նոր Ջուղայի հետևյալ վանքերը, մենաստանները և եկեղեցիները, 
որոնք նաև նշանավոր ուխտատեղիներ էին իրանահայության համար. 
Սուրբ Ամենափրկչյան վանքը (1664 թ. Նոր ջուղայի Մեծ մեյդան թա
ղա մաս, այստեղ պահվում է Ս. Հովսեփ Արեմաթացու մասունքը, կա
ռուցվել է նորջուղայեցիների հանգանակությամբ), Ս. Աստավածածնի 
եկեղեցի (1613 թ. Նոր Ջուղայի Մեծ մեյդան թաղամաս, մեկենաս՝ մահ
տե սի Խոջա Ավետիք Բաբաքյան), Ս. Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցի 
(1621 թ. Նոր Ջուղայի Չարսու թաղամաս, մեկենաս՝ Խոջա Եղիազար)372, 
Ստեփաննոս Նախավկայի եկեղեցի (1614 թ., Նոր Ջուղայի Հակոբջան
յանց թաղամաս, մեկենաս՝ Խոջա Հակովբջան, մասնակ ցությամբ 
տեղի համայնքի, այստեղ պահվում է Ստեփաննոս Նախավկայի մա
սունքը), Ս. Գրիգոր Լուսավորչի եկեղեցի (1633 թ. Նոր Ջուղայի Փոքր 
մեյդան թաղամաս)373, Ս. Ներսես Մեծի կամ Ավետյաց եկեղեցի (1666 թ., 
Նոր Ջուղայի քոչեր կամ Գյավռաբադ թաղամաս, հավանաբար կա
ռուցել է Ավետիք Գիլանյանի ծախսով, պահվում է Ս. Ներսես Մեծի 
աջը), Ս. Հակոբ Մծբնեցու եկեղեցի (1606 թ. Նոր Ջուղայի Մեծ մեյդան 
թաղամաս, մատուռ է, որը գտնվում Ս. Աստվածածին եկեղեեցու բա
կում, այստեղ պահվում է Հակոբ Հայրապետի մասունքը), Ս. Նիկողայոս 
Հայրապետի եկեղեցի (1630 թ. Նոր Ջուղայի Ղարագել թաղամաս, 
հիմնանորոգվել է 1916 թ. Հովսեփ Պողոսխանյանի կտակով, պահվում 
է Նիկողայոս հայրապետի մասունքը), Ս. Կատարինեի կուսանաց 
անա պատ (1623 թ. Նոր Ջուղայի Չարսու թաղամաս, մեկենաս Խոջա 
Եղիա զար374, պահվում է Ս.Կատարինեի մասունքը)375, Ս. Մինասի կամ 

372 Ս. Հովհաննես Մկրտչի աջը եկեղեցուն է նվիրել Խոջա Եղիազարը: Ըստ 
ավանդության աջը բերել են Հոգեգալստյան տոնի շաբաթ օրը և դա է պատ
ճառը, որ ամեն տարի նույն երեկոյան և կիրակի օրը իրանահայերը ուխտի 
են գնում Ս. Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի: Նորջուղայեցիները այս եկեղեցին 
անվանում են նաև «Աջի եկեղեցի»:

373 Վահան քահանա Աղանյանը եկեղեցու կառուցումը թվագրում է 1729 թ., մենք 
հակված ենք ընդունել Վ.Բայբուրդյանի նշած 1633 թ. Վ.Բայբուդյան,Նոր 
Ջուղա, ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ հրատ., Մեսրոպարք. Աշճեան մատենաշար 32, Երևան, 
2007, էջ 131:

374 Խոջա Եղիազարը հռչակավոր Լազարյան տոհմի իշխանապետ Եղիազար 
նահապետի պապն է:

375 Վահան քահանայի տվյալներով Ս.Կատարինեի մենաստանում 1702 թ. ապ
րել է 32 կույս, իր ժամանակ /1920ական թթ./մնացել են երկուսը, իսկ վանքում 
գործել են Ս. Կատարինյան որբանոցն ու Իզմիրլյան գրադարան ընթեր ցա
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Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցի (1666 թ.376 Նոր Ջուղայի Դավրեժ կամ 
Թավ րիզ թաղամաս, պահպանվում են Ս. Մինասի, Ս. Վառվառեի մա
սունքները, այստեղ է գտնվում նաև հռչակավոր «Թուխ Մանուկ» Ավե
տարանը), Ս. Գևորգի կամ Խոջենց եկեղեցի (1610 կամ 1611 թ. Նոր Ջու
ղայի Փոքր Մեյդան կամ Նազարի պողոտա թաղամասում, մեկենաս՝ 
Խոջա Նազար, պահվում են Ս.Գևորգի նշխարները և «….այն քարերը, 
որ Շահ Աբբաս Մեծը բերել տվեց Ս. Էջմիածնից, ջուղայեցիների սիր
տը հայրենիքից սառեցնելու և Նոր Ջուղայի հետ կապելու նպատա
կով»377), Ս. Սարգսի եկեղեցի կամ Օհանա վանք (1659 թ., Նոր Ջուղայի 
Երևան թաղամաս, կառուցվել է համայնական հանգանակությամբ, 
պահ վում է Ս. Սարգսի մասունքը), Ս. Բեթղեհեմ եկեղեցի (1628 թ. Նոր 
Ջուղայի Մեծ Մեյդան թաղամաս, մեկենաս՝ Խոջա Պետրոս Վելի
ջանյան)378:

Ատրպատականի թեմի կենտրոն Թավրիզում կանգուն են հե
տև յալ եկեղեցիները՝ Ս. Աստվածածին (1782 թ. Ղալա թաղամասում), 
որը առաջնորդանիստ է, Մրալան թաղամասի Ս. Աստվածածին (XVI
IIդ.), Ս. Սարգիս (1845 թ. Լիլավա թաղամաս) և Ս. Շողակաթ (1940 թ. 
հայկական գերեզմանատան տարածքում)379:

Թեհրանում կանգուն եկեղեցիներն են՝ Ս. Գևորգ (1795 թ. Դար
վազե Ղազվին թաղամաս), Ս. ԹադեոսԲարդուղիմեոս (1820 թ., Մոլա
վի պողոտա), Ս. Մինաս (1875 թ. նախկին Վանաք հայկական գյուղի 
տարածքում, այժմ Թեհրան քաղաքում), Ս. Հովհաննես մատուռ (1936 թ. 
Դուլաբի հայկական գերեզմանատուն), Ս. Թարգմանչաց (1968 թ. Վա

րանը: Մեր օրերում գոյություն չունեն, որբանոցը, գրադարանն ու չկան կույ
սեր, տե՛ս Վ.քհն.Աղանեան, նշվ.աշխ., էջ 30:

376 Վահան քահանան թվագրում է 1659, հավանաբար տալով հիմնարկեքի 
թվա կանը:

377 Վ. քհն. Աղանեան, նշվ., աշխ., էջ 41:
378 Նոր Ջուղայի կանգուն վանքերի, եկեղեցիների ու մենաստանների մասին 

տվյալ ները ներկայացրել ենք Վ. քհն. Աղանյանի, Նոր Ջուղայի եկեղեցի 
ուխ տատեղիները, Վ. Բայբուրդյանի, Նոր Ջուղա և Վ. Ղուկասյանի, The 
Emer gence of the Armenian Diocese of New Julfa in the seventeenth century, 
աշխատություններում տեղ գտած տվյալների համադրությամբ: 

379 Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական եկեղեցիները (ընդհանուր ակնարկ), Նոր 
Ջու ղա, 1983, էջ 13; Ն. Մամեան, Ատրպատականի հայոց թեմը, «Րաֆֆի» 
տարեգիրք,Ա տարի, 1969, Թեհրան, 1968, էջ 397:
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հիդիե թաղամաս) և Ս. Սարգիս (1970 թ. Նեջաթոլահի պողոտա)380:
Համաձայն իրանահայության պատմության և մշակույթի քաջա

գիտակ Լ. Մինասյանի հաշվարկների, իրանահայ հոգևոր «երեք թե
մերը միասին ունեցել են 497 հայաբնակ գյուղ և քաղաք, որոնցից 178ի 
եկեղեցի ունենալչունենալը անորոշ է, իսկ մնացյալ 312 գյուղ ու քա
ղաքն ունեցել են 385 եկեղեցի»381: Ընդհանուր առմամբ, կանգուն են 
շուրջ 90 եկեղեցի, որոնցից 40ը՝ Ատրպատականի, 20ը՝ Թեհրանի և 
30ը՝ Սպահանի թեմերի հոգևորվարչական տարածքներում382:

Ամփոփելով նշենք, որ Հայ Առաքելական եկեղեցու Իրանի տա
րածքում գործած և այժմ էլ իրենց հոգևոր առաքելությունն իրականաց
նող վանքերն ու եկեղեցիները հանդիսացել են ոչ միայն հոգևորմշա
կութային երևելի կենտրոններ, այլև դրանցից շատերը հայկական 
ճար տարապետության իսկական գոհարներ են: Բնավ էլ պատահական 
չէ, որ 2020 թ. Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական 
Հանրապետության միասնական հայտի հիման վրա Ս. Թադեի վանքը 
գրանցվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕի կողմից որպես Իրանի ազգային ժառանգու
թյուն և ՅՈՒՆԵՍԿՕի համաշխարհային ժառանգության մաս383:

Глава 2.  
Культовые памятники (монастыри и церкви)  

армянской епархии Ирана
В главе представлены культровые сооружения армян Ирана, возве денные за 
четырех столетий их пребывания в Иране. В список принадлежащих ААЦ 
Ирана включены также монастыри и церкви раннего средневековья. Об ра
щается внимание на особое отношение властей Ирана на оказание помощи в 
восстановлении, сохранении и охране этих памятников В главе дан полный 
список армянских монастырей и церквей, их роли в сохранении религиозной 
и национальной идентичности армян Ирана, а также в их праздничнооб рядо
вой практике.

380 Լ. Մինասեան, Իրանի հայկական եկեղեցիները, էջ 34:
381 Նույն տեղում էջ 70:
382 Նույնը:
383 The Armenian Monastic ensembles in Iranian Azarbayjan. Unique Emblems from 

the Fringe of its Heartland, 2007, https://whc.unesco.org/uploads/nominations/ 
1262.pdf
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Chapter 2.  
Religious Institutions of the Armenians of Iran

The chapter presents the cultural monuments of the Armenians of Iran, erected 
during the four centuries of their stay in Iran. Monasteries and churches of the 
early Middle Ages are also included in the list of Iranian AACs. Attention is paid to 
the special attitude of the Iranian authorities for assisting in the restoration, pres
ervation and protection of these monuments. The chapter provides a complete list 
of the Armenian monasteries and churches, their role in preserving the religious 
and national identity of the Armenians in Iran, as well as in their festive and cere
monial practice.
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Глава 3.
Проблеми і перспективи діяльності  
Вірменської меншини в Україні та зв’язки 
діаспори з батьківщиною

Представлені результати численних польових розвідок з тематики 
жит тєдіяльності національних меншин України та світу (на матеріалах 
вірменської діаспори). Будучи представником класичного виду діас
по ри та veterancommunities (діаспори з глибоким історичним корін
ням), вірмени своєю активною позицією й нині підтримують статус 
важливого члена міжнародної та загальноукраїнської міжетнічної 
взає модії. Можна констатувати, що вірменська діаспора на зараз є од
нією із найактивніших національних меншин України, завдяки своєму 
всеохоплюючому об’єднувальному органу – Спілці вірмен України. 
Крім цього, маємо підстави стверджувати, що за 19 років, від ос тан
нього офіційного перепису українського населення, від 2001 до 2020 
року чисельність вірмен України зросла в п’ять разів (від 100 до 500 
тис. осіб). Ці та інші положення, викладені в статті і в дисертаційному 
дослідженні автора, демонструють позитивну тенденцію, за якою 
рухаються ініціативні товариства України. Виокремлені також взає
мозв’язки діаспори з батьківщиною, що мають власні проблемні боки.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важ ливими науковими чи практичними завданнями. Зважаючи на 
чисельність і рівень неабиякої активності й важливої ролі у загаль но
куль турному, політичному просторі України вірменських національних 
громад, постає закономірна потреба вивчення й аналізу їхньої діяльності. 
Ця проблема стосується не лише культурного наукового цеху, а й со ціо
логічної, політичної й міжнародної галузей знань. Крім цього, облік та 
узагальнення інформації про діяльність національних товариств дає 
змо гузмогу зрозуміти загальну картину етнонаціональної ініціативностів 
Україні. З точки зору практичної значимості, висвітлення певних аспек
тів діяльності національних громад є методикою до успішного про вад
ження такої діяльності для інших організацій. Тему сучасного стану вір
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менської меншини на території України детально опрацьовано в комп
лексному дисертаційному дослідженні авторки. Воно було безумовною 
«піонерською» роботою в цій галузі. Однак об’ємні межі дисертації уне
можливили оприлюднення матеріалів щодо проблемних і перспектив
них боківрозвитку вірменських національних товариств. Зважаючи на 
високу оцінку результатів дисертації, нагальною потребою є викладення 
здобутих матеріалів щодо проблем і перспектив діяльності вірменської 
діаспори України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика життє
діяль  ності вірменських національних меншин є дуже популярною се
ред низ ки вітчизняних і зарубіжних науковців у контексті середньовічної 
куль тури, проте сучасним періодом зацікавлені не менше. Так, до слід
никами сучасної вірменської діаспори України є С. Кочарян, Н. Бережна, 
М. Че піжко, Л. Аветисян та інші. Комплексне узагальнене дослідження 
етно культурної діяльності вірменської меншини в умовах незалежності 
Ук раїни належить авторці даної статті – К. Данник. Ширша тема, що сто
сується проблематики національних меншин в Україні та їхніх громад, 
цікавить вітчизняних соціологів і політологів, серед нихН. Чорна, С. Ку
ришкота інші.

Формулювання мети. Метою дослідження проблемних і перс
пек тивних моментів життєдіяльності та етнокультурної політики вір
мен ських національних меншин в сучасній Україні. За основу розвідки 
взято матеріали із численних інтерв’ю із лідерами правління Спілки 
вірмен України, що робить характер дослідження емпіричним.

Виклад основних матеріалів з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів. Звертаючись до дослідження будьякої 
проблеми, спочатку варто проаналізувати певні міжнародні офіційні до
кументи. У контексті розгляду даної теми слід зосередитися на Кон цеп
ції співпраці Вірменіядіаспора, зокрема на тій її частині, що висвітлює 
завдання Вірменії щодо співпраці, направленої на розвиток діаспори. 
Згідно із цим документом такими завданнями є: об’єднання вірмен нав
коло загальної структури самоуправління, включеннядо міждержавної 
документації положень, направлених на захист інтересів спільнот 
діаспори, сприяння відвідин членів діаспори своєї батьківщини, під
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трим ка в організації загальновірменської електронної бази даних384.
Декілька чітких проблем у взаємодії діаспори з батьківщиною 

вио кремлює А. Сваранц, однак певні з них нині дещо втратили актуаль
ність (зважаючи на дату видання результатів розвідки – 2008 р.). Напри
клад, дослідник зазначає, що Вірменія прагне консолідуватись із діа
спорою на рівні громадських інститутів, проте влада виступає проти 
цьо го через небажання, щоб до правління країною долучалися пред
став ники діаспор різних країн385. Незважаючи на це, зараз з обранням 
нового євроінтеграційного курсу й кардинальною зміною влади, Вірме
нія відкриває свої кордони для найталановитіших і найактивніших 
пред ставників спюрку. Іншою тезою, яку науковець обґрунтовує як 
проб лемний нюанс взаємодії Вірменіядіаспора, є недостатня консо лі
до ваність діаспори певної країни386. Така проблема дійсно існує, напри
клад у вірменській діаспорі Франції (згідно з дослідженням Л. Кртян), 
поміж вірменськими громадами простежується серйозна конкуренція й 
абсолютно немає кооперування зусиль387. Однак це твердження не сто
сується вірменської діаспори України, адже її діяльність є не лише 
злагодженою, а й може бути прикладом для інших діаспоральних об’єд
нань. Доказом цього може слугувати те, що,за результатами опитування 
InternationalMediaHolding, згідно з рішенням громадян Вірменії Спілка 
вірмен України визнана найефективнішою структурою в діаспорі388.

У статті Л. Абраамяна «Вірменія і вірменська діаспора» (2005) 
висвітлено історичні, психологічні та символічні особливості взаємо
зв’яз ків вірменської діаспори з батьківщиною389. Учений зазначає, що 

384 Конвенция развития сотрудничества «АрменияДиаспора», Еревaн, 2009. с.117.
385 А. Сваранц, Армения и диаспора, «21й ВЕК», №2 (8), 2008, с. 148.
386 Там же.
387 Л. Кртян, Роль армянской диаспоры в политическом процессе Французской 

Республики: автореф. дисс. на соискание степени канд. полит. наук, 23.00.02, 
Нижний Новгород, 2011, с.18.

388 С. Куришко, Польська національна меншина як суб’єкт суспільнополітичних 
процесів в Україні. Наукові праці Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили комплексу «КиєвоМогилянська академія», 2016, Вип. 216, 
сс. 100 – 104, Том 228.

389 Л. Абраамян, Армения и армянская диаспора: расхождение и встреча, 21й 
ВЕК, 2005, №2, сс. 137 – 155.
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поняття вірменської діаспори сягає ХІ ст.,уже тоді воно було пов’язане 
з етнічним терміном «Католікос усіх вірмен» (голова вірменської церк
ви). Це, на думку Л. Абраамяна, означає, що владика духовно дбає не 
ли ше про жителів вірменського царства, а й про тих людей, які опи ни
лися поза його межами, тобто утворили діаспору390. Інша ж модель вір
менської діаспори історично пояснюється функціонуванням торговель
них поселень, які вже у ХІ – ХІІІ ст. існували в районі Середземномор’я 
та Чорного моря.

Основоположне теоретичне осмислення феномену вірменської 
діаспори викладено в спільній праці В. Дятлова та Е. Мелконяна «Армян
скаядиаспора: очерки социокультурной типологии391. Цяунікальна кни
га окрім категоріального, теоретикометодологічного та історичного ос
мислення сутності вірменської діаспори (як в умовах середньовіччя, 
так і в сучасному світі), вона вміщує надцінний для нас розділ «Роль 
эт нических организаций в жизнедеятельности диаспоры». У ньому 
дослідники наголошують, що основною об’єднувальною організацією 
вірменської діаспори є Вірменська Апостольська церква, при чому її 
становище в різних країнах різниться. Так, у мусульманських країнах 
вірменська церква – це чи не єдиний інститут, де вірмени мають змогу 
«бути собою». І навпаки, у країнах Західної та Центральної Європи, де 
християнство є домінуючою релігією, ВАЦ має можливість самоутвер
дитись і вирізнитись як окрема організація392. Положення, викладені у 
праці, можна застосувати і до сучасної ситуації стосовно вірмен в Ук
раїні. Поперше, вірменська діаспора України перебуваєв демокра тич
ному, толерантному середовищі, адже православне віросповідання, що 
домінує в нашій країні, є такою ж гілкою християнства, як і вірменське 
апостольське. Подруге, поліетнічний склад населення України, у якому 
сконцентровано чимало різних церков і релігійних організацій, утворює 
сприятливі умови для їхнього існування. Ці обставини нівелюють потре
би до відмежовування себе в межах громади і до виборюваннявласної 
релігії в сукупності інших сповідань.

390 Л. Абраамян, Армения и армянская диаспора: расхождение и встреча, 21й 
ВЕК, 2005, №2, с. 139.

391 В. Дятлов, Э. Мелконян, Армянская диаспора: очерки социокультурной типо
ло гии, Ереван, Институт Кавказа, 2009, 207 с.

392 В. Дятлов, Э. Мелконян, 2009, с.137.
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У дослідженні Л. Кртян «Роль армянской диаспоры в политиче
ском процессе Французской республики» розглядається місце вірмен
ської діаспори в політичних процесах Франції. У роботі викладено ма
теріали, що цілковито підтверджують тези Е. Мелконяна, серед іншого 
ті, які визначають діаспору не лише як сукупність людей певної націо
наль ності, а й за ознакою наявності в цій спільноті ідей самоідентифікації, 
збереження історичної пам’яті, релігії тощо. Крім того, праця містить 
відо мості про те, як численні французькі, американські та інші орга ні за
ції вірмен допомагають одна одній і постраждалим унаслідок торго
вель ної й енергетичної блокади Вірменії з боку Азербайджану. З цього 
джерела отримуємо дані про кількість журналів і газет вірменської діа
спори Франції. Так, за підсумком Л. Кртян, у Франції виходить три що
місячні журнали (LesNouvellesd’Arménie, FranceArménie, Azad), два 
що тижневі журнали (Achkar, lalettredel’UGAB) і дві щоденні газети 
(Gamk и Haratch)393. В Україні ж ситуація дещо інша: систематичний 
характер мають лише два видання: газета «Араґац» та журнал «Вірмен
ський вісник», але доволі часто з’являються і зникають видання регіо
наль них вірменських громад, яких нині налічується більше десяти.

Найчіткішевідстежувати картину проблемноперспективного 
сек тору діяльності вірменської діаспори України вдалося завдяки чис
лен ним польовим дослідженням. Згідно з результатами цих досліджень 
виокремлено такі тези: Поперше, ключовим завданням і основною 
проб лемою нині в діаспори України є демографія. Йдеться про проблему 
виявлення, пошуку та запрошення осіб вірменської національності до 
лав громади. З одного боку, сучасні технології дозволяють поширювати 
інформацію та контактувати з багатьма людьми одночасно (зокрема, 
для цього громада використовує не лише численні друковані й елек
тронні ЗМІ, а й сайти, соціальні мережі і комунікаційні мобільні до дат
ки).

З другого боку, глобалізаційні процеси істотно гальмують праг
нення до самоідентифікації себе як представника конкретної нації. З 
часом стираються кордони між етносами, відбувається багатостороння 
асиміляція. У зв’язку з цим ускладнюється процес виховання людини 

393 Л. Кртян, 2011, с. 22.
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як пред ставника окремої нації. Звичайно, у цьому є як позитивні, так і 
негативні боки, однак вони не стосуються нашої теми.

Способами з’ясування демографічного питання є всебічний по
шук вірмен, передусім серед молоді. Такий пошук здійснюється в зак
ладахвищоїосвіти України й передбачає заохочення вірменської молоді 
консолідуватися навколо громади їхнього міста, а при особливій актив
ності, молодь, за підтримки СВУ, може навіть зорганізувати окремий 
під розділ молодіжної громади. Подібний досвід, коли молодь виявляє 
настільки активну позицію, що організовує власну громаду, спосте
рігається в таких великих містах України, як Київ, Дніпро, Запоріжжя;

 –  подруге, звертаючись до теми молоді, варто зазначити, що 
під тримка молодих талантів – це одна з перспективних місій 
Спіл ки вірмен України. Так, значні ресурси вкладаються вріз
ного роду підтримку активних представників вірменської мо
лоді.

Чимало художників, музикантів та інших творчих людей знахо
дять у спілці підтримку, фінансову допомогу, організаційне сприяння. 
Для прикладу, реалізованим у цій галузі проєктом є сприяння виходу 
монографічної праці молодої вірменської науковиці М. Арсенян щодо 
давніх вірменських храмів на території України. Окрім видавництва 
мо нографії, було також організовано презентацію книжки з обговоренням 
цінності на сучасному етапі розвитку культури. Захід відбувся в сто
личному Будинку архітектора за підтримки Спілки вірмен України, 
Вірменської Апостольської церкви, національнокультурного товариства 
АОКСУкраїна та з присутністю посла Вірменії в Україні Т. Сейраняна. 
З цієї проблеми витікає перша і друга тези щодо перспектив розвитку 
вірменських громад: консолідація вірмен навколо громади і підтримка 
молодих талантів.

Окрім М. Арсенян, новоспеченим молодим вірменським науков
цем України є голова Історикокультурного комітету Спілки вірмен Ук
раїни Д. Давтян, чия праця готується до друку 2020 року силами гро
мади. Дослідження під назвою «Громадськополітична діяльність вір
мен північного Причорномор’я (1778 – 1920 рр.)» висвітлює незгадувані 
раніше, але важливі моменти з історії вірмен України;
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 –  потретє, важливою проблемою діяльності вірменської гро
ма ди є те, що за допомогою до неї звертається чимало людей 
і всі ці процеси потребують не лише розумного підходу, а й 
неабияких матеріальних ресурсів. У цьому напрямі спілка 
пра цює за своєю власною концепцією, що передбачає комп
лекс ний підхід. Так, найбільше звернень зафіксовано за ме
дич ною допомогою, що стало приводом до створення уні
каль ної організації національної меншини – Асоціації вірмен
ських медиків України. Відомо також, що наприкінці 2019 
ро ку відбулося перше засідання асоціації (конференція, на 
якій з’ясовувались організаційні питання та проблеми струк
ту рування органів спілки).

У зв’язку з нетривалим терміном функціонування організації не 
мо жемо твердити про її ефективність, однак раціональність такого за
по чаткування – очевидна. Адже якщо раніше всі запити щодо медичної 
допомоги від вірмен України потрапляли безпосередньо до головного 
офісу СВУ, або ж до офісу ВАЦ, що істотно сповільнювало їхню обробку 
у зв’язку з великою кількістю, то тепер ці прохання будуть аналізуватися 
спілкою. Це не лише пришвидшить процес обробки і задоволення за пи
тів (що у випадку із тяжкими захворюваннями є рівнозначним життю), 
а й допоможе відразу надіслати запит до конкретного фахівцяпрактика. 
Крім цього, спілка прагне централізувати подачу заявок на допомогу і 
децентралізувати саму допомогу. Тобто заявки потраплятимуть центра
лі зовано, після чого відправлятимуться в регіони, де й надаватиметься 
консультація та допомога хворим. І якщо здоров’я є найпершою 
потребою людини і з цією проблемою мають намір розібратися завдяки 
створенню асоціації, то такі інші запити, як матеріальна, юридична до
помога вимагають інших рішень від спілки та всієї діаспори. Отже, ще 
однією перспективою розвитку спілки можемо назвати як успішне 
функ ціонування асоціації медиків, так і утворення інших подібних ор
ганізацій.

Важливо також зазначити, що на даний момент триває відбір вір
менстудентівмедиків для подальшої роботи з ними. Планується що річно 
відбирати кращих студентів медичних факультетів і відправ ляти їх на 
різноманітні тренінги, лекції та всіляко підвищувати їхню ква лі фі кацію.
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За словами виконавчого директора Спілки вірмен України, О. 
Ару тюняна, громада намагається покривати у своїх програмах усі сфе
ри життєдіяльності, в яких задіяна діаспора394. Ця теза переконливо 
свід чить про те, що система діяльності спілки націлена не на створення 
видимості активності, а дійсно прагне допомогти усім по їх потребам та 
покращувати свої результати у всіх сферах. Враховуючи ці та інші 
фактори, не видається дивним, що діаспору вірмен саме України бать
ківщина відзначила як найбільш дієву;

 –  почетверте, серйозною проблемою та важливою перспекти
вою розвитку вірменська діаспора будьякої країни, серед 
них і України, вбачає у зверненні уваги правлячої верхівки 
дипломатичного кола до трагічної дати – 1915 року – геноциду 
вірмен в Османській імперії. З огляду на це кожного року 
спілкою планується проводити численні заходи до дати па
м’яті жертв геноциду;

 –  поп’яте, Спілкою вірмен України планується безпрецедентний 
захід – міжнародна конференція у Вірменії, куди запрошують 
визначних діячів української культури й політики: депутатів, 
художників, директорів заповідників, представників різнома
нітних партій української держави. Метою даного заходу є не 
лише всестороннє спілкування, налагодження українсько
вір менських взаємозв’язків, а й з’ясування обох країн на галь
них питань. У планах заходу численні екскурсії давніми свя
тинями найпершої у світі країни, яка прийняла християнство 
як державну релігію, – Вірменію;

 –  пошосте, перш ніж висвітлити ще один перспективний на
прям у діяльності Спілки вірмен України, варто наголосити 
на гострій проблемі, яка нині набирає обертів катастрофи. 
Іде ться про проблеми екології. Надзвичайно важливу місію в 
цьому контексті виконує вірменська громада України. Так, 
ок рім масштабного проєкту спілки – екоскейтпарку в центрі 
Єревана, поблизу храму святого Григорія Просвітителя (Сурб 

394 Інтрев’ю з Овакімом Арутюняном (транскрибований аудіозапис), Архів вір
мен ського товариства культурних зв’язків АОКСУкраїна, 21.11.2019, 5 арк. л. 2.
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Грігор Лусаворіча), важливу роль у порятунку нашої планети 
відіграєвідмова від стандартного елемента живлення автомо
білів. У зв’язку із цим Спілка вірмен України в усій Вірменії 
по чинає відкривати станції заряду для електромобілів, при 
чому – на безоплатній основі. Цей благодійний акт є важливим 
кроком на шляху до боротьби з нагальною проблемою, адже 
він стимулюватиме до придбанняелектричних авто і корис
ту вання ними, а це, у свою чергу, сприятиме зменшенню 
шкід ливих викидів в атмосферу. Відомим фактом є те, що 
за раз наша планета перебуваєв досить критичному стані що
до екології. При цьому використання одноразового посуду, 
пластику, пакетів, споживання м’яса – усі ці шкідливі звички 
людства стоять на других місцях за шкодою природі після 
використання палив чи газу на транспортних засобах. З ог
ляду на це, проєкт Спілки вірмен України щодо встановлення 
безкоштовних заправок для електроавтомобілів є неймовірно 
альтруїстичним, проте надзвичайно дієвим рішенням. Крім 
то го, якщо їх прикладу будуть слідувати й інші громади (й не 
тільки у Вірменії), збільшаться шанси, що через 200 років 
людство ще матиме можливість дихати чистим повітрям;

 –  посьоме, перспективою діяльності вірменської діаспори Ук
раї ни є надання можливості молодим підприємцям проявити 
себе в бізнесі. Ця важлива місія виконується завдяки нещо
давно запровадженій грантовій системі Спілки вірмен Украї
ни. Така система виникла через гостру проблему: надзвичайно 
частими зверненнями до спілки з різноманітними проєктами. 
З огляду на цю проблему керівництво нині вводить нові ме
ханізми. Так, від 2020 року запроваджується єдиний алгоритм 
дій: усі охочі подають власніпроєктидо спілки з обґрунту ван
нями, підготовленими за загальним зразком. При затвердженні 
керівництвом спілки того чи іншого проєкту він фінансується 
та супроводжується всілякою допомогою. Звертаючись пов
тор но до теми екології, варто зазначити, що найпоширеніші 
всеукраїнські проєкти стосуються саме вироблення сучасних 
замінників одноразовому продукту. У цьому контексті маємо 



310 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

надію, що молода вірменськамолодь проявить неабияку ак
тив ність щодо екологічної безпеки. Також Спілка вірмен Ук
раїни планує завдяки грантовій системі виявити перспек тив
них молодих людей і запросити їх працювати до спілки. Такі 
дії сприятимуть збільшенню в громаді цінних кадрів і мож
ли вості проведення масштабніших акцій.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших роз-
ві док з цього напряму. Отже, кожна обґрунтована в статті проблема є 
перс пективним напрямом діяльності вірменської діаспори України і 
світу. Так, проблема кооперації всіх членів діаспори в громаду породжує 
потребу в подальшому пошуку талановитих членів діаспори та запро
шення їх брати участь у діяльності меншини. Ця ж проблема має й ін
ший вектор перспективної діяльності: допомога молоді, влаштовування 
культурних заходів сприятиме гуртуванню молодого покоління навколо 
своєї багатогранної культури. Ще однією описаною в розвідці проблемою 
є численні звернення вірмен, які потребують допомоги, до Спілки вір
мен України. Розв’язання цієї проблеми завдяки організації Асоціації 
вір менських медиків України породило перспективну ідею щодо влаш
тування подібних інституцій в інших галузях – що і є важливим перспек
тивним напрямом. Інший вид звернення вірмен до Спілки є звернення з 
пропозиціями фінансувати проєкт. У цьому контексті перспективним 
вва жаємо введення грантової системи. Тобто, зважаючи на перелічені 
тези, можна підсумувати, що вірменська діаспора України є надзвичайно 
активною організацією, яка швидко реалізує поставлені цілі, реагує на 
всі проблемні питання й звернення та свідомо окреслює плани й нап
рями своєї діяльності, зважаючи при цьому на всебічні запити й потреби 
вір мен як України, так і світу.
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Գլուխ 3. 
Ուկրաինայի հայկական համայնքների գործունեության  

և հայրենիքի հետ սփյուռքի կապերի խնդիրները և հեռանկարները
Գլխում ներկայացված են Ուկրաինայի և աշխարհի ազգային փոք րա մաս
նությունների կենսագործունեության թեմաներով դաշտային հետա զո տու
թյուն ների արդյունքները (հայկական սփյուռքի օրինակով): Լինելով դա սա
կան սփյուռքի և «veteran communities»ի (խոր պատմական արմատ նե րով 
սփյուռքի) ներկայացուցիչներ՝ հայերն իրենց ակտիվ դիրքորոշմամբ այսօր 
էլ ունեն միջազգային և համաուկրաինական միջէթնիկական փոխազ դեցու
թյան կարևոր անդամի կարգավիճակ: Կարելի է փաստել, որ հայկական 
սփյուռքն այսօր Ուկրաինայի ամենաակտիվ ազգային փոքրամասնու թյուն
ներից մեկն է՝ շնորհիվ իր համալիր միավորող մարմնի՝ Ուկրաինայի հա յերի 
միության: Բացի այդ, հիմքեր կան պնդելու, որ 19 տարվա ընթացքում, ուկ
րաինական բնակչության վերջին պաշտոնական մարդահամարից՝ 2001ից 
մինչեւ 2020 թվականը, Ուկրաինայի հայերի թիվն աճել է հինգ անգամ (100
ից մինչեւ 500 հազար մարդ): Այս և այլ դրույթներ, որոնք շարադրված են 
սույն հոդվածում և հեղինակի ատենախոսության ուսումնասիրության մեջ, 
ցույց են տալիս դրական միտում, որով շարժվում են Ուկրաինայի նախա ձեռ
նողական համայնքները: Հոդվածում նախագծված են նաև սփյուռքհայրե
նիք փոխհարաբերությունները, որոնք ունեն իրենց խնդրահարույց կողմերը:

Глава 3. 
Проблемы и перспективы деятельности армянских общин  

в Украине и связи диаспоры с родиной
В главе представлены результаты многочисленных полевых иссле до ваний по 
тематике жизнедеятельности национальных меньшинств Украины и мира (на 
примере армянской диаспоры). Будучи представителем классичес ко го вида 
диаспоры и veteran communities (диаспоры с глубокими истори че скими кор
нями), армяне своей активной позицией и сегодня поддерживают ста тус важ
ного члена международного и всеукраинского межэтнического взаи модей
ствия. Можно констатировать, что армянская диаспора на сегодня является 
одним из самых активных национальных меньшинств Украины, бла годаря 
своему комплексному объединяющему органу – Союзу армян Ук раины. Кро
ме этого, есть основания утверждать, что за 19 лет, от последней официальной 
переписи украинского населения, с 2001 по 2020 год численность армян 
Украины выросла в пять раз (от 100 до 500 тыс. чел.). Эти и другие по ложения, 
изложенные в данной статье и в диссертационном исследовании ав тора, де
монстрируют положительную тенденцию, по которой движутся ини циа тив
ные общества Украины. Очерчены также взаимосвязи диаспоры с родиной, 
имеющие свои проблемные стороны.
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Chapter 3 
Problems and prospects of activity of the Armenian minority  

in the world and in Ukraine
In chapter presents the results of numerous field explorations of the life of nation
al minorities of Ukraine and the world (based on the materials of the Armenian 
diaspora). Being a representative of the classic diaspora and veteran communities, 
Armenians maintain their active position today as an important member of inter
national and national interethnic interaction. It can be stated that the Armenian 
Diaspora is now one of the most active national minorities of Ukraine, thanks to its 
allencompassing unifying body – the Union of Armenians of Ukraine. In addition, 
we have reason to say that in the 19 years since the last official census of the 
Ukrainian population, from 2001 to 2020 the number of Armenians in Ukraine has 
increased fivefold (from 100,000 to 500,000 people). These and other provisions 
outlined in this article and in the author’s dissertation demonstrate the positive 
trend that Ukrainian initiative societies are following. Attention is also paid to the 
interconnections of the diaspora with the homeland, which have their own prob
lems.
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Բաժին V. 
Էթնոմշակութային միջավայրը

Այլազգի միջավայրում էթնոմշակութային միջավայրի վերստեղ
ծումը սփյուռքահայերի շրջանում որոշվում է համայնքային կառույցների 
նպատակային դիրքորոշումներով: Դրանք առաջին հերթին ուղղված 
են հոգևոր կենտրոնների ստեղծմանը, որոնցից առավել կարևոր է ազ
գային եկեղեցին: Այս ավանդույթը սկիզբ է առնում միջնադարից, երբ 
յուրաքանչյուր գաղթօջախի ներկայացուցիչները ձգտում էին ստեղծել 
պաշտամունքային կառույց, որի շուրջ կազմակերպվում էր մշակութային 
կյանքը։ Ակնհայտ է, որ ծիսական պրակտիկան, որպես համախմբող 
գործոն, առաջատար տեղ է զբաղեցնում կոնկրետ էթնոմշակութային 
միջավայրի ձևավորման գործում: Վերջինս ենթադրում է մշակութային 
ենթակառուցվածք՝ եկեղեցիներ, մշակութային և քաղաքական կենտ
րոններ, լրատվամիջոցներ, դպրոցներ, որոնք օգտագործվում են որ
պես էթնիկության վերաստեղծման մեխանիզմներ։ Այս ենթակառուց
վածքի գործունեության մակարդակը և ինտենսիվությունը փոխկա
պակցված են համայնքի կազմի սոցիալական և ժողովրդագրական 
բնու թագրերի հետ, ինչը որոշում է մշակութային մոդելների մշակման 
և դրանց վերարտադրման կարողությունը: Այս բաժնի բոլոր չորս 
գլուխ ները նվիրված են այդ խնդիրների բացահայտմանը, որոնցում 
տրված է վեց երկրների հայերի էթնոսոցիալական միջավայրի համե
մա տական վերլուծություն:

Раздел V. 
Этнокультурная среда

Воссоздание своей этнокультурной среды в инонациональном 
ок ружении у армян диаспоры определяется целевыми установками 
воз ни кающих в диаспоре общинных структур. Они в первую очередь 
на целиваются на создание духовных центров, наиболее важным из ко
торых предусматривается национальная церковь. Эта традиция восхо
дит к средневековью, когда члены каждого переселенческого очага 
стре мились возводить культовое сооружение, вокруг которого мыс ли



315ԲԱԺԻՆ V. ԷԹՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

лась организация культурной жизни. Очевидно, что обрядовая практика 
в качестве консолидирующего фактора, занимает ведущее место в фор
мировании специфической этнокультурной среды. Последняя предпо
лагает культурную инфраструктуру – культовые здания, культурные и 
политические центры, партийные офисы, массмедиа , школы, исполь
зующиеся в качестве механизмов воссоздания этничности. Уровень и 
ин тенсивность функционирования этой инфраструктуры взаимосвязаны 
с социальными и демографическими характеристиками состава общи
ны, которая и определяет способность вырабатывать образцы культуры 
и информационное содеиствие их тиражирования. Раскрытию этих 
проб лем в четырех главах этого разделе показаны сопоставительный 
ана лиз этносоциальной среды армян шести стран.

Section V. 
Ethno-cultural environment

Reconstruction of their ethnocultural environment in the foreign 
environment among the Armenians of the Diaspora is determined by the 
goals of the community structures. They are primarily aimed at creating 
spiritual centers, the most important of which is national church. This tradi
tion dates back to the Middle Ages, when the members of each settlement 
sought to erect a religious building around which their cultural life was or
ganized. It is obvious that ritual practice, as a consolidating factor, takes a 
leading place in the formation of a specific ethnocultural environment. The 
latter presupposes a cultural infrastructure – churches, cultural and political 
centers, mass media and schools, that are used as mechanisms for recreating 
ethnicity. The level of activity and intensity of this infrastructure is correlat
ed with the sociodemographic characteristics of the community, which de
termines the ability to develop cultural patterns and support their reproduc
tion. All four chapters of this section are devoted to the disclosure of these 
problems, in which a comparative analysis of the ethnosocial environment 
of Armenians in six countries is presented.
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Գլուխ 1.
էթնոմշակութային միջավայրը սոցիալական 
փոփոխությունների համատեքստում. 
համայնքային առանձնահատկությունները 
հայկական սփյուռքում

Գլխի նպատակն է ցույց տալ հայկական սփյուռքի միմյանցից տար
բերվող համայնքներում էթնոմշակութային միջավայրերի առանձնա
հատկությունները սոցիալական փոփոխությունների համատեքս
տում: Ներկայացված որակական և քանակական բնույթի հետա զո
տական նյութերի վերլուծությունը, ինչպես նաև այլ երկրորդային 
տվյալները թույլ են տվել դուրս բերել Լոս Անջելեսի, Թեհրանի և 
Բեյրութի հայկական համայնքային միջավայրերը մի քանի ասպեկտ
ներով: Հետազոտությունն իրականացվել է «Սեփական և այլազգի 
միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական 
ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու հեռանկարները» 
նպատակային ծրագրի շրջանակներում՝ որակական (կիսաստան
դարտացված հարցում) և քանակական (խորին և փորձագիտական 
հարցազրույց) մեթոդների կիրառմամբ:
Սփյուռքում հայերի էթնոսոցիալական և էթնոմշակութային վարքը 
խարսխվում է մի շարք ցուցիչների վրա: Դրանց մեջ նշված համայնք
ներում կարող ենք առանձնացնել համայնքի ներկայացուցիչների 
լեզվական վարքը, կրթական կողմնորոշումները, սոցիալժողովրդա
գրական, մասնագիտական բնութագրիչները, ընտանեկան կազմը, 
տա րածական տեղաշարժերը, ընդունող երկիրհամայնք հարաբե
րու թյուններն ու կարծրատիպերը և այլն: Երեք երկրների միմյանցից 
խիստ տարբերվող միջավայրերում առանձնակի հետաքրքրություն է 
ներկայացնում հայերի տարածական, սոցիալական տեղաշարժերը, 
արտագաղթի ու ներգաղթի միտումները, քաղաքային պայմաններում 
ինտեգրվածության և էթնոմշակութային գործընթացների ընթացքն 
ու զարգացումը: Երեք տարբեր հասարակություններում հայկական 
համայնքների ընդհանուր և առանձնահատուկ միջավայրային գոր
ծոն ները հիմք են դառնում սոցիալական տեղաշարժերի համար:
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Հայկական սփյուռքը, լինելով դասական սփյուռքի օրինակ395, 
մշտապես գտնվել և գտնվում է արևմտյան, ռուսական, ամերիկյան և 
այլ շատ հետազատողների ուսումնասիրության շրջանակներում: Այդ 
ուսումնասիրությունների շրջանակը լայն է: Այն իր մեջ ներառում է 
ուսումնաասիրություններ սփյուռքի ձևավորման պատմությունից մին
չև ժամանակակից սփյուռք396: Տարբեր հետազոտողներ անդրա դարձել 
են տարբեր երկրներում հայկական սփյուռքի ձևավորման պատ մու
թյանը, առաջացման պատճառներին և ընթացքին397: Հայկական 
սփյուռ քում ձևավորված տարբեր էթնոսոցիալական միջավայրերը և 
էթնոմշակութային բնութագրիչները թույլ են տալիս այն դիտարկել որ
պես առանձնահատուկ դեպք՝ սոցիալական փոփոխությունների բա
ցա հայտման և համեմատական վերլուծության համար: Սփյուռքի ին
տեն սիվ տարածական տեղաշարժերի համատեքստում առավել քան 
կարևոր է սփյուռքի տարբեր համայնքներում առկա իրավիճակի ուսում
նասիրությունը մշակութային, սոցիալժողովրդագրական, տնտե սա կան 
հատկանիշների փոփոխությունների դիտարկմամբ:

Աշխատանքում փորձ է արվում դուրս բերել սփյուռքի՝ միմ յան
ցից տարբերվող երեք համայքներում էթնոմշակութային միջավայրերի 
առանձնահատկությունները սոցիալական փոփոխությունների խորա

395 Kh. Tölölyan, “Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Mo
ment,” Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 1996, 9, no. 1.

396 А. Галстян, Истоки и проблемы формирования армянской диаспоры в США 
(1630 – 1920 гг.), “Вестник Томского государственного университета”, 2015, N 4 
(36), сс. 68 – 71. Ա. Եղիազարյան, Ազգային համակեցական միջավայրերի 
ձևա վորումը հայկական «դասական» և «նոր» սփյուռքում (Լիբանանի և ՌԴ 
հայկական համայնքների օրինակով), «Պատմություն և մշակույթ: Հայա գի
տական հանդես», Երևան, 2017, թիվ 1, 50 – 66 էջ: Վ. Սահակյան, Վերաիմաս
տավորելով Հայաստանսփյուռք քննախոսությունը. լեզու(ներ), մշա կույթ
(ներ), փոխհարաբերություն(ներ), «Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա», 
կազմ. խմբ. Ա. Մկրտչյան, Հ. Վերմիշյան, Երևան, 2018, էջ 528 – 537: Kh. Tololyan, 
Armenian Diaspora, Entry in Encyclopedia of Diasporas, Vol. 1, NY, 2004, pp. 35 –  
46. H. Tchilingirian, What is “Armenian” in Armenian Identity? EVN Report, 2018, 
https://www.evnreport.com/rawunfiltered/whatisarmenianinarmenianidentity.

397 Լ. Աբրահամյան, Ազգային ինքնության հաստատման չորս հարացույցները, 
«Ինքնության հարցեր: Տարեգիրք», խմբ. Ա. Ստեփանյան, Երևան, 2002, էջ 
43 – 56: В. Дятлов, Э. Мелконян, Армянская диаспора: oчерки социокультурной 
типологии, Ер., 2009, 207 с. Տ. Ղանալանյան, Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 
1950 – 1980ական թվականներին, Երևան, 2016, 164 էջ:
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պատկերին: Հոդվածը հիմնված է Լոս Անջելեսի, Թեհրանի և Բեյրութի 
հայկական համայնքներում իրականացված հետազոտության տվյալ
ների վերլուծության վրա: Կիրառական հետազոտությունն իրականաց
վել մի քանի մեթոդներով, ինչը թույլ է տվել պատասխանել նախապես 
դրված հետազոտական հարցերին: Հետազոտության ընթացքում 
իրա կանացվել են փորձագիտական հարցազրույցներ տվյալ հիմնա
խնդրով, սփյուռքի ուսումնասիրության մեթոդաբանությամբ զբաղվող 
մասնագետների հետ, ինչպես տվյալ համայնքներում, այնպես էլ 
դրան ցից դուրս: Այն հնարավորություն է տվել ստանալ փորձագիտական 
գնահատականներ և կարծիքներ հայկական համայնքների մասին` տար
բեր ուղղություններով: Դրանք ներառել են տեղեկատվություն այդ 
քաղաքներում ապրող հայերի կարգավիճակի, նրանց մասին էթնիկ 
շրջապատի մոտ եղած կարծրատիպերի, սոցիալմասնագիտական 
շեր տերի, մշակութային, կրթական, կրոնական և այլ հարցերի մասին: 
Ձայնագրվել են ավելի քան 60 փորձագիտական հարցազրույցներ: 
Իրականացվել են խորին հարցազրույցներ` հայկական կազմա կեր
պու թյունների ներկայացուցիչների հետ (63 հարցազրույց): Այս մեթոդը 
թույլ է տվել կապ հաստատել համայնքներում գրեթե բոլոր խմբերի, 
շերտերի հետ և հավաքագրված տեղեկատվության մեջ ապահովել 
գրե թե բոլոր կողմերի ներգրավվածությունը: Առաջին քայլով յուրա
քան չյուր քաղաքում առանձնացվել են գործող հիմնական հայկական 
կազմակերպությունները, որոնցից ընտրվել են համայնքի համար 
էական ազդեցություն ունեցողները: Յուրաքանչյուր խմբից ընտրվել 
են մեկ կամ մի քանի կազմակերպություններ, որոնց համապատասխան 
ներկայացուցիչների հետ անցկացվել է հարցազրույց` նախապես մշակ
ված հարցաշարով: Նաև իրականացվել են ձևայնացված հար ցումներ 
Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի շրջանում՝ քվո տա յին ընտ
րանքով, ձնակույտի մեթոդով: Քվոտային ընտրանքի հա մար հիմք են 
ծառայել հետևյալ ցուցիչները. ծագումը (տարբեր երկրնե րից ներ գաղ
թած և տեղացի), սեռը, տարիքը, կրթությունը:

Սփյուռքի յուրաքանչյուր համայնք ունի ձևավորման իր պատ
մությունը, այլ պայմաններում իր կենսագործունեության յուրահատ
կու թյունները, բազմազան համայնքային և տարածական կառուցվածքը: 
Պայմանավորված այն հանգամանքով, որ հայկական համայնքներն 
իրենց գործունեությունը ծավալել են տարբեր միջավայրային պայ
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ման ներում, այդ փոփոխությունների ընթացքը և արդյունքը, կախված 
մի շարք գործոններից, տարբերվում են միմյանցից: Այս առումով հատ
կապես մեծ ուշադրություն են ներկայացնում տարբեր մշակութային, 
կրոնական և այլ հատկանիշներով քաղաքներում ձևավորված հայ հա
մայնքների ուսումնասիրությունը: Տեսական հարցադրումներից իջնե
լով սոցիալական փոփոխությունների ուսումնասիրության օպերացիո
նալիստական մակարդակ` հարկ է անդրադառնալ պայմանականորեն 
երկու խումբ գործոնների` արտաքին և ներքին, որոնց ազդեցությունը 
պայմանավորում է տվյալ համայնքի կենսագործունեության ընթացքը 
և ինտեգրման աստիճանը: Արտաքին գործոնները վերաբերում են ըն
դունող հասարակության միջավայրային պայմաններին` ավանդական 
կամ ժամանակակից հասարակություն, բաց կամ փակ միջավայր, կրո
նական, տնտեսական, սոցիալական միջավայր և այլն: Ներքին 
գործոնները ներհամայնքային միջավայրային առանձնահատկություն
ներն են` համայնքի սոցիալական կառուցվածք, անդամների քանակ, 
սոցիալժողովրդագրական կազմ, ցրիվ կամ հավաք տեղակայում, 
համախմբվածության աստիճան, սոցիալական կապեր, հարաբերու
թյուն ներ, ընդունված արժեքներ և այլն: Պետք է նշել, որ այս երկու 
խումբ գործոնները փոխներգործության մեջ են: Այս գործոնների տար
բերություններն ու դրանց ազդեցությունները հնարավոր է եղել դուրս 
բերել երեք տարբեր քաղաքների հայերի ուսումնասիրության արդյուն
քում: Ուսումնասիրված երեք քաղաքներն էլ (Լոս Անջելես, Թեհրան, 
Բեյրութ) բնորոշվում են հայերի մեծ զանգվածի ներկայությամբ, հե
տևա բար նաև զարգացած համայնքային կյանքի առկայությամբ: Միա
ժամանակ, հետազոտության ընթացքում կարևոր է համարվել համե
մատել և վերլուծել հայերի կենսագործունեությունը այն երեք քաղաք
ներում, որտեղ առկա են, մի կողմից` քաղաքային պայմաններ, մյուս 
կողմից՝ ընդունող հասարակությունը տարբերվում է իր էթնիկական և 
կրոնական հատկանիշներով, համայնքի ձևավորման ժամանակահատ
վածով, բնակչության կազմով, բնակեցման ձևով և այլն398:

398 Ռ. Կարապետյան, Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմա տա
կան հետազոտության հիմնական ուղղությունները. խնդիրներն ու հեռա
նկար ները, «ՀայրենիքՍփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հա
յաս տանի և Սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ», խմբ. Ռ. Կարապետյան, 
Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, 208 էջ:
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Հայերի նշյալ հատվածներում ընթացող սոցիալական փոփո
խու թյունների իմաստավորումը անհնար կլիներ առանց միջավայրային 
համատեքստի: Այս առումով սփյուռքում սոցիալական փոփոխու թյուն
ները պայմանավորված են երկու հիմնական` ներհամայնքային և ար
տաքին միջավայրային պայմաններով: Դրանք արտահայտում են օտար 
միջավայրում էթնիկ խմբի երկու հիմնական ուղղվածությունը` ին տե-
գրումն ու զարգացումը: Վերջիններս կարելի է դուրս բերել տվյալ խմբի 
էթնոսոցիալական և էթնոմշակութային հատկանիշների դի տարկ մամբ:

Սփյուռքում հայերի էթնոսոցիալական և էթնոմշակութային 
վար   քը խարսխվում է որոշակի հիմնական ցուցիչների վրա: Դրանց մեջ 
նշված համայնքներում կարող ենք առանձնացնել համայնքի ներ կա
յացուցիչների լեզվական վարքը, կրթական կողմնորոշումները, սո ցիալ 
ժողովրդագրական, մասնագիտական բնութագրիչները, ըն տա նե կան 
կազմը, տարածական տեղաշարժերը, ընդունող երկիրհա մայնք հարա
բերություններն ու կարծրատիպերը և այլն: Անդրա դառ նանք դրանցից 
մի քանիսին, որոնք թույլ կտան դուրս բերել ընդ հանուր միջավայրային 
խորապատկերը՝ փոփոխությունների բացա հայտ ման նպատակով:

Նախ, դիտարկենք բնակության երկրի կրոնական, ազգային 
հատ կանիշերի և փոքրամասնությունների նկատմամբ տվյալ երկրում 
ընդհանուր քաղաքականության ցուցանիշները: Կրոնական առումով 
այս երեք համայնքները գտնվում են միմյանցից տարբերվող միջա վայ
րերում, ինչն առանձնահատուկ նշանակություն է ունեցել համայնքների 
ինքնակազմակերպման, ինտեգրման, ազգային ինքնության պահպան
ման և այլ կողմերի վրա:

Ընդունող երկիր-համայնք հարաբերություններ: Իրանի Իս
լա մա կան Հանրապետությունը, լինելով մահմեդական երկիր, արդեն 
իսկ որոշակի սահմաններ է գծել հայկական համայնքի ձևավորման 
հա մար: Այս տարբերությունը նպաստել է համայնքի հոծ բնակեցմանը 
և համայնքային զարգացած կառուցվածքի ստեղծմանը: Այստեղ հա
յերը սահմանադրությամբ համարվում են էթնոկրոնական փոքրա մաս
նություն, սակայն առօրյա շփումներում և այլ տեսակի հարաբերու
թյուն ներում առաջնահերթ է համարվում հատկապես կրոնական 
տարբե րությունը: Ինչպես նշում է Թեհրանում հայկական համայնքի 
փորձագետներից մեկը՝ «Չնայած այն բանին, որ Իրանում հայերը 
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պաշ տոնապես` սահմանադրորեն համարվում են էթնոկրոնական փոք-
 րամասնություն, այլ ոչ թե էթնիկական կամ ազգային: Այդու հանդերձ, 
հայերը բացառապես կրոնական փոքրամասնություն են ճա նաչվում 
բոլոր կողմերով»399:

Պետության կողմից էթնոկրոնական փոքրամասնությունների 
նկատմամբ վերահսկողական համակարգը ամրագրված է օրենքներով. 
յուրաքանչյուր փոքրամասնություն ունի իր համար նախատեսված 
օրենքները: Գլխավորապես դրանք վերաբերում են ամուսնության և 
ամուսնալուծության, կտակի և ժառանգության հարցերին: Այս հարցի 
շուրջ փորձագետները նշում են. «Այս երկրում հեղափոխական ընդ-
վզումները և՛ կրոնական, և՛ քաղաքացիական առումով բավականին 
դժվար են, գրեթե անհնար և վերահսկողությունն էլ շատ բարձր մա-
կարդակի: Ինչ վերաբերում է հայերին, ապա հայերը երբեք քարտե-
զա յին խնդիր չեն ունեցել Իրանի հետ, ինչի արդյունքում ավելի խաղաղ 
հարաբերություններ են հաստատվել»400: Սակայն համայնքի համար 
հատկանշական է այն փաստը, որ բացի վերոնշյալը, առկա են ներքին 
ղեկավարման օղակներ, որոնք գործում են զուգահեռ և միայն ներքին 
որոշումներից հետո է հաստատվում վերին օղակների կողմից:

Համայնքն ունի իր ներկայացուցիչը խորհրդարանում, ով հան
դի սանում է կապող օղակ համայնքի անդամների հետ և լսելի է դարձ
նում համայնքային հարցերը: Այս առումով, ինչպես նշում են համայնքի 
հայկական կազմակերպությունների որոշ ղեկավարներ, հայերը որ
պես փոքրամասնություն գտնվում են բավականին շահեկան վիճակում. 
«Հայերը երկրի խորհրդարանում ունեն երկու պատգամավոր, ինչը 
խոսում է հայերի բարենպաստ դիրքի, կարգավիճակի մասին այս հա-
սարակության մեջ»401:

Ներկայումս իրանահայերի թվի մասին պաշտոնական վիճա
կա գրություն գոյություն չունի: Միայն 1979 թ. Իսլամական հեղափո խու
թյունից հետո հայության թիվն Իրանում կրկնակի կրճատվել է:

399 Փորձագիտական հարցազրույց N 1, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:

400 Փորձագիտական հարցազրույց N 2, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:

401 Փորձագիտական հարցազրույց N 6, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.: 
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Ամերիկյան միջավայրն իր կրոնական, էթնիկական, իրավական 
և այլ հատկանիշներով հակադրվում է իրանական միջավայրին: 
Վերջինս մեծ նշանակություն է ստանում ընդունող հասարակություն և 
համայնք փոխհարաբերությունների համատեքստում: Ամերիկյան հա
սարակությունը բնույթով բազմամշակութային, բաց և ժողովրդա վա
րա կան արժեքներով է: Ըստ էության, այստեղ հայտարարված է բարձր 
հանդուրժողականություն կրոնական կամ ազգային փոքրամասնու
թյուն ների նկատմամբ: Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համարվում 
է խառը՝ էթնիկ, կրոնական և այլ հիբրիդային ինքնությունների երկիր: 
Կան մի շարք առաջնահերթություններ կապված լեզվի, մասնագի տա
կան կարողությունների և այլնի հետ, որոնց շնորհիվ որևէ ազգի ներ
կայացուցիչ կարող է ինտեգրվել հասարակությունում:

Լիբանանի Հանրապետությունն իր պետական կառուցվածքով 
և սահմանադրությամբ համայնքային երկիր է: Փորձագիտական գնա
հատմամբ` «Լիբանանը ներկայանում է որպես համայնքային երկիր, և 
այստեղ բոլոր համայնքներն ունեն իրենց ներկայությունը կառավա-
րու թյան, խորհրդարանի և այլ պետական մարմինների մեջ: Այսինքն 
սահմանդրությունը պահպանում է յուրաքանչյուր համայնքի ներկայա-
ցուցչի իրավունքները՝ որպես իրավահավասար քաղաքացիների»402:

Կրոնական և էթնիկական հատկանիշներով լիբանանյան մի
ջա վայրն ինչոր առումով համարվում է բարենպաստ՝ ազգային ինք
նու թյան պահպանման համար: Կրոնական առումով առկա է բազ մա
զա նություն. բնակչության 54 %ը մահմեդական է, 40 %ը` քրիստոնյա, 
մնացած 6 %ը` դրուզ403: Համայնքային իրավունքները որոշվում են 
ըստ տվյալ համայնքի թվաքանակի, որի շնորհիվ նրանց վերաբերող 
օրենք ները և իրավունքները միմյանցից տարբերվում են: Համայնքները 
ներկայացված են պետական խորհրդարանական մարմիններում և 
բարձ րացնում են իրենց համայնքի ձայնը: Հայերը Լիբանանի 
խորհրդա րանում ունեն երկու պատգամավոր, ինչպես նաև նախա րա
րական աթոռներ: Լիբանանի հայերն, ըստ պաշտոնական տվյալների, 
հաշվվում են 150.000 – 200.000 մարդ404: Տարիներ ի վեր Լիբանանի 

402 Փորձագիտական հարցազրույց N 1, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.:

403 Middle east, Lebanon, https:,www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/ 
geos/le.html.

404 Amenians in Lebanon, https://en.wikipedia.org/wiki/Armenians_in_Lebanon.
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հայ կական համայնքը համարվել է կարևոր գաղթօջախներից մեկը, 
առաջնային տեղ է զբաղեցրել հայապահպան գործունեությամբ՝ 
սփյուռ քին տրամադրելով մարդուժ և գիտական ներուժ: Քաղաքա
ցիա կան պատերազմից հետո Լիբանանի հայերը նշանակալի փոփո
խություններ են կրել սեռատարիքային, սոցիալմասնագիտական, ժո
ղովրդագրական, տարածական առումներով: Ընդհանուր առմամբ, 
համայնքում հայաշատ բնակեցված մասերը էթնոհոծ են: Ըստ փոր ձա
գետների գնահատականների՝ «Առհասարակ Լիբանանի, նաև Բեյրու-
թի հայկական համայնքը Միջին Արևելքի այլ գաղթօջախներից տար-
բերվում է և՛ թվաքանակի, և՛ քաղաքական, և՛ սոցիալական առումներով: 
Այն ունի յուրահատուկ դիմագիծ, քանի որ այլ համայնքները (Սիրիայի, 
Իրանի, Եգիպտոսի, Իրաքի հայկական համայնքներ) իրենց գործու-
նեու թյունն են ծավալել այնպիսի երկրներում, որտեղ եղել են դիկ տա-
տորական ռեժիմներ և հնարավորություն ընձեռված չի եղել ունենալ 
քաղաքական ազատություն»405:

Բեյրութում հայերի քանակի վերաբերյալ գնահատականները 
բավականին տարբերվող են, սակայն, ընդհանուր առմամբ, թիվը 
տատանվում է 60.000 – 90.000ի միջակայքում:

Այսպիսով, երեք երկրների միմյանցից խիստ տարբերվող մի
ջավայրերում առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում մեծ 
քա ղաքներում տարածական, սոցիալական տեղաշարժերը, արտա
գաղ թի ու ներգաղթի միտումները, քաղաքային պայմաններում 
ինտեգրվածության և էթնոմշակութային գործընթացների զարգացումը:

Երեք քաղաքներում հայերի սոցիալ-ժողովրդագրական կազ-
մի, տարածական փոփոխությունների ընդհանուր պատկեր: Թեհ
րանի հայ համայնքն ավելի քան 300 տարեկան է, տարածականորեն 
հա վաք, ունի զարգացած, արդեն ավանդական դարձած ազգային
մշա կութային կենտրոններ ու սոցիալքաղաքական կառույցներ: Քա
ղա քում հայերի թիվը, ըստ որոշ գնահատականների, հասնում է շուրջ 
80.000ի, սակայն վերջին տարիների դինամիկան նվազման միտում է 
ցույց տալիս406: Համայնքը ղեկավարվում է ազգային առաջնորդարանի՝ 

405 Փորձագիտական հարցազրույց N 2, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.:

406 Հ. Փահլևանյան, Իրան, «Հայ Սփյուռք. Հանրագիտարան», գլխ. խմբ. Հ. 
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ազգային «իշխանության» կողմից, որն ունի իր տարբեր կառույցները 
և օղակները, լծակները և ենթաօղակները: Ազգային թեմը ղեկավարվում 
է երեսփոխանական ժողովի, խորհրդի կողմից: Թեմական խորհուրդը 
գործադիր մարմին է, որին կից գործում են ենթախորհուրդները (դա
տա կան, կրթական, մեկենասող խորհուրդները, շինարարական, կտա
կա կալվածային ֆոնդերը): Ներկայումս, ըստ ոչ պաշտոնական տվյալ
ների, հայերի թիվը Թեհրանում տատանվում է 45.000 – 50.000ի սահ
մանում:

Տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից ստացված տվյալների 
հիման վրա, կարող ենք փաստել, որ դեռևս 50 – 60 տարի առաջ հայերն 
իրենց կենսագործունեությունը մասնավորապես վարել են Իրանի 
գյու ղական բնակավայրերում: Հայրենադարձության տարիներին իրա
նա հայերի մեծ մասը վերադարձել է Հայաստան, մի մասն էլ հաս տատ
վել է Թեհրանում՝ չկարողանալով դուրս գալ երկրից: Ներկա ժամանա
կաշրջանում Թեհրանում հայահոծ թաղամասեր են համարվում Նար
մաք, Զարքեշ, Հեշմաթիե, Մաջիդիե թաղամասերը, թեև կան նաև 
ցրիվ բնակվող հայ ընտանիքներ: Թեհրանում հայահոծ թաղամասերը 
համայնքի ներկայացուցիչների կողմից ստացել են իրենց հայկական 
համարժեք անվանումները (Սասուն, Կենտրոն, Զեյթուն և այլն):

Այս թաղամասերը նշանավորվում են հատկապես գործող հայ
կական եկեղեցիներով (ներառում են երեք կրոնադավանական հա
մայնք ները` Հայ Կաթողիկե, Հայ Առաքելական և Հայ Ավետարանա
կան), մարզամշակութային, բարեգործական կազմակերպություններով, 
երիտասարդական, արհեստակցական միություններով, ավանդական 
կուսակցություններով (Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն, Հայ 
Ազա տական Ռամկավար, Սոցիալդեմոկրատ Հնչակյան), դպրոցնե
րով, կրթական և բժշկական հաստատություններով և այլն:

60 տարվա ընթացքում համայնքի պատկերը բավականին 
փոխ վել է՝ «գյուղական տիպից դեպի քաղաքային»407: Եթե նախկինում 
հա յերը կենտրոնացած էին քաղաքի հարավային մասում, ապա ներ
կայիս սերունդը ձգտում է դեպի կենտրոն, որտեղ աստիճանաբար տա
րածվում և ցրվում է: Վերջինս պարզ է դառնում փորձագիտական մի 

Այվազ յան, Երևան, 2003, էջ 240 – 248:
407 Վ. Բայբուրդյան, Իրանի հայ համայնքը. արդի հիմնախնդիրներ, Երևան, 2013, 

էջ 33 – 34:
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շ արք պնդումներից. «Նախկին սերունդն ավելի շատ կենտրոնացած 
էր Թեհրանի հարավային մասում: Դրա վառ վկայությունը Թադեոս-
Բարդուղեմեոս եկեղեցին է, որի շուրջ համախմբվել են հայերը: Ներ-
կա յումս հետզհետե հայերը տեղափոխվում են դեպի կենտրոն և տա -
րածականորեն լայն շրջան են ընդգրկում»408:

Համայնքում տարածական տեղաշարժերը պայմանավորված 
են այլ վայրերից տեղափոխվածներով, որոնց թիվն անհամեմատ քիչ է 
(տե՛ս գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1.
Թեհրանում ծնված և Թեհրան տեղափոխված հայերի տոկոսային 

հարաբերակցությունը ( % հարցվածներից)

Սակայն այդ մասը որակապես նոր սոցիալական բովան դա
կություն է հաղորդել հայկական համայնքին (տե՛ս գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. 
Թեհրան տեղափոխված հայերի տոկոսային  

հարաբերակցությունն ըստ ելքի վայրի ( % հարցվածներից)

408 Փորձագիտական հարցազրույց N 3, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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Թեհրան տեղափոխվածների մեջ 22 %ը գյուղական վայրերից 
են, իսկ մնացածը` այլ քաղաքներից: Վերջինիս պատճառն ուրբանի
զաց ման գործընթացն է, որն անմասն չի թողել նաև համայնքում տեղի 
ունեցող փոփոխությունները:

Թեհրանի հայերի շրջանում սոցիալական գործընթացների և 
փոփոխությունների վրա ազդում են ոչ միայն ներքին տեղաշարժերը, 
այլ նաև արտագաղթը: Ներգաղթի և արտագաղթի մասին դիտար
կում ներում պարզ է դառնում, որ համայնքում առավելապես նկատվում 
է արտագաղթի միտում: Փորձագետների տվյալների համաձայն ար
տա գաղթի հիմնական պատճառները սոցիալական և տնտեսական 
են, իսկ երիտասարդության որոշակի շրջանում՝ կրթական: Արտա
գաղ թի ինտենսիվ աճի վրա մեծ ազդեցություն ունեն այն ծրագրերը, 
որոնց միջոցով փոքրամասնությունները կարողանում են լքել երկիրը: 
Ըստ տվյալների՝ դրանք արտասահմանից ֆինանսավորվող ծրագրեր 
են: Որակական նյութը փաստում է` «Կարելի է ասել, որ արտագաղթը 
սկսել է հեղափոխությունից առաջ դանդաղորեն և շարունակվում է մին-
չև հիմա: Եթե 40 տարի ետ շարժվենք, կտեսնենք հայկական դպրոց-
ներում աշակերտները 11.000 էին հաշվարկված: Այսօր աշակերտության 
թիվը նվազելով հասել է դրա մեկ երրորդին: Վերջին տասնամյակում 
արտագաղթի միտումների աճը հակակշռում է բնական աճին: Հետևա-
բար համայնքը քանակի առումով նահանջ է ապրում»409:

Այդուհանդերձ, մտադրության մակարդակում արտագաղթը 
դիտարկելիս տեսնում ենք, որ հարցված թեհրանահայերի գրեթե մեկ 
եր րորդը ցանկություն ունի տեղափոխվել Հայաստան, 36,8 %ը նախ
ընտ րում է մեկնել այլ երկիր, 23,7 %ը դժվարացել է պատասխանել, և 
միայն 8,8 %ը միտում չունի որևէ տեղ տեղափոխվելու (տե՛ս գծապատ
կեր 3):

Փորձագիտական տվյալները փաստում են, որ այլ երկիր մեկ
նողների մեջ հիմնական ուղղությունն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգ
ներն են՝ պայմանավորված Իրանահայերի Միության զգալի ներկա յու
թյամբ: Հաջորդ կարևոր և հիմնական ուղղություններից է Հայաստանը:

409 Փորձագիտական հարցազրույց N 3, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժ
նի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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Գծապատկեր 3. 
Թեհրանի հայերի արտագաղթելու  

մտադրությունները ( % հարցվածներից)

Քանակական տվյալներից պարզ է դառնում, որ համայնքում 
մար տահրավերների շարքում հատկապես անհանգստացնող է արտա
գաղթի աճող միտումը: Այն հարցին, թե ինչն է ամենաշատն ան
հանգստացնում Ձեզ այստեղ, առաջին երեք ամենահաճախ կրկնված 
պատասխաններն են՝ արտագաղթը, ապագայի հանդեպ անորոշու
թյու նը, տնտեսական, ֆինանսական դժվարությունները, ազատության 
պակասը և այլն (տե՛ս գծապատկեր 4):

Գծապատկեր 4. 
Թեհրանում հայերի համար առաջնային   

անհանգստությունները ( % հարցվածներից)

Տարիքային առումով համայնքը ևս փոփոխությունների է են
թարկ վել: Դատելով տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկա տվու
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թյունից, համայնքի երիտասարդները ձգտում են արտագաղթել, իսկ 
վե րարտադրության շեմը ներկայումս բավականին ցածր է: Այդ է 
պատ ճառը որ համայնքն առավելապես գնահատվել է ծերացող. 
«Համայնքը ծերացել է, հիմնականում ընտանիքները նախընտրում են 
ունենալ մեկ կամ երկու երեխա, մի քանի տարի առաջ ընտանքիներն 
ավելի մեծ էին ու երեխաներ էլ շատ էին ունենում` վստահ լինելով, որ 
կմեծանան մեծ ընտանիքում»410:

Թեհրանահայերի շրջանում քանակական հարցման արդյունք
ները ցույց են տալիս, որ, ի տարբերություն նախորդ տասնամյակի, 
սո ցիալական գործընթացների և փոփոխությունների վրա գերակշռում 
են նուկլեար ընտանիքները: Հարցվածների մեծամասնությունը՝ 78,9  %ը 
ունեն մեկ սերնդից բաղկացած պարզ ընտանիքներ, 13,2 %ը՝ այլ կազ
մով ընտանիքներ, բարդ ընտանիքների թիվը կազմում է 6,1 %, միայ
նակ ներն ավելի քիչ են 1,8 % (տե՛ս գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5. 
Թեհրանի հայերի ընտանեկան կազմը ( % հարցվածներից)

Ընդհանուր դիտարկմամբ տեսնում ենք, որ Թեհրանի հայերի 
շրջանում տարածական, կառուցվածքային և սոցիալական զգալի փո
փոխություններ են գրանցվել, ինչն իր ազդեցությունն է ունեցել նաև 
համայնքի էթնոմշակութային նկարագրի վրա:

410 Փորձագիտական հարցազրույց N 4, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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Հաջորդիվ դիտարկենք հայերի կենսագործունեության նույնա
տիպ ուղղությունները Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում: Ըստ տարբեր 
փաստաթղթերի և աղբյուրների համադրման` հայերի մեծ ներհոսքը 
Լոս Անջելես սկսվել է 19րդ դարից, և Առաջին Համաշխարհային պա
տերազմից հետո արդեն կազմավորվել է հայկական մեծաքանակ հա
մայնք։ Ըստ 2003 թ. տվյալների՝ Լոս Անջելեսում և կից արվարձաններում 
բնակվում է շուրջ 600 հազար հայ (միայն 200 հազար բնակչություն 
ունե ցող Գլենդելում հայության թիվը շուրջ 180 հազար է): Ի տար բե
րություն Թեհրանի հայ համայնքի, Լոս Անջելեսի հայկական համայնքը 
մեծ և բազմաշերտ է իր ծագմամբ: Այն առանձնանում է սոցիալական 
կառուցվածքով և ինտենսիվ քանակական աճով: Այս շրջանում բազ
մա թիվ մշակութային, կրթական, քաղաքական, հայրենակցական ու 
կրոնական կենտրոններով հայ համայնքն ընդհանուր առմամբ դիս
պերս է, սակայն այդ ընդհանուր պատկերի մեջ կան որոշ կոմպակտ 
խմբեր (Գլենդել, Հոլիվուդ և այլն), որոնք գտնվում են բավականին 
բազմազան էթնոմշակութային միջավայրերում411: Այսօր հայկական 
հա մայնքը Լոս Անջելեսում ունի իր հարուստ ներկայությունը, որն 
առա ջին հերթին արտահայտվում է և՛ ֆիզիկական ներկայությամբ, և՛ 
կազմավորված եկեղեցիներով (Հայ Կաթողիկե, Հայ Առաքելական և 
Հայ Ավետարանական), ավանդական կուսակցություններով (Հայ Հե
ղա փոխական Դաշնակցություն, Հայ Ազատական Ռամկավար, Սո
ցիալդեմոկրատ Հնչակյան), ազգային, մշակութային կենտրոններով, 
հայրենակցական միություններով, մի շարք շահույթ չհետապնդող 
կազ մակերպություններով, մամուլով և այլն, իսկ վերջին տարիներին 
նաև տարբեր մասնագիտական միություններով:

Լոս Անջելեսի հայկական համայնքի թվային աճը պայմանա
վորված է աշխարհի բոլոր կողմերից՝ Հայաստանից, Միջին Արևելքից, 
Ամերիկայի տարբեր շրջաններից և այլ վայրերից հայերի ներգաղթով: 
Հատկապես վերջին 50 տարիների ընթացքում միջինարևելյան քաղա
քական անցուդարձերի հետևանքով (Սիրիայի, Լիբանանի ներքին 
քաղաքական իրավիճակները, լիբանանյան քաղաքացիական պատե
րազմը, Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը և այլն) մեծ ներհոսք է 

411 Ռ. Փիրումյան, Քն. Ավագյան., Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, «Հայ սփյուռք 
հանրագիտարան», գլխ. խմբ. Հ. Այվազյան, Երևան, 2003, էջ 33 – 46:
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դիտվում դեպի Լոս Անջելես, ինչպես նաև արտագաղթի հսկայական 
միտում է նկատվում նախկին խորհրդային տարածքից, հատկապես 
Հա յաստանի Հանրապետությունից412:

Ինտեգրման դիտանկյունից հատկապես կարևոր է, թե Լոս Ան
ջելես տեղափոխվածները որքան ժամանակ են բնակվում այդտեղ: 
Այս հարցի պատասխանից պարզ է դառնում, որ հարցվածների մեծ 
մասը (77,5 %) Լոս Անջելես է տեղափոխվել այլ վայրից: Ընդ որում, 
նշյալ զանգվածի կեսից ավելին տեղափոխվել է մինչև 1991 թ. (տե՛ս 
գծա պատկեր 6):

Գծապատկեր 6. 
Լոս Անջելեսում ծնված և այնտեղ տեղափոխ ված հայերի տոկոսային 

հարաբերակցությունը ( % հարցվածներից)

Համայնքի համար կարևոր են տարբեր տարածաշրջաններից 
ներ գաղթածների այն որակական հատկանիշները, որոնք կարող են 
ազդեցություն ունենալ հայերի սոցիալական, մասնագիտական առաջ
ընթացի վրա, ինչպես օրինակ կրթության չափանիշը: Այս առումով դի
մենք քանակական տվյալների արդյունքներին, որտեղ տեսնում ենք 
Հա յաստանից (60.6 %) ԱՊՀ երկրներից (75.0 %) և Միջին Արևելքի երկր
նե րից (50.6 %) ներգաղթած հայերի խմբում գրեթե մեկ երկրորդից 
ավելին ունի բարձրագույն կրթություն: Եվ միայն Եվրոպայից ներ գաղ
թած հայերի մեջ մեծ թիվ են կազմում միջին մասնագիտական կրթու
թյուն ունեցողները (57 %) (տե՛ս գծապատկեր 7):

412 M. Bozorgmeher, G. Sabagh, C. Der Martirosian, նշված աշխատություն, էջ 245 –  
248:
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Գծապատկեր 7. 
Լոս Անջելես տեղափոխված հայերի պատկերը՝  

ըստ ելքի վայրի և կրթության չափանիշի ( % հարցվածներից)

Լոս Անջելեսի հայերը մեծամասամբ կենտրոնացած են Հոլի
վու դում և Գլենդելում, որտեղ գտնվում է ՀՀ գլխավոր հյուպատո սու
թյունը: Գլենդելի հայերի հիմնական մասը կազմում են Արևելքից եկած 
հայերն են: Համայնքը, ընդհանուր առմամբ, այսպես կոչված, հին (դա
սական) սփյուռքի և նոր ձևավորված սփյուռքի միասնությունն է: Դա
սական սփյուռքը, որի գործունեության արդյունքն են հայկական 
դպրոց ները, կուսակցությունները, միությունները, հայալեզու թերթերը, 
հիմնել են Բեյրութի հայերի սերունդները մինչև 80ականները: Պարս
կահայերի և հայաստանցի հայերի ներգաղթով բավական մեծ փոփո
խություններ եղան դպրոցների լեզվական քաղաքականության մեջ: 
Առկա է նաև նոր սփյուռքը, որոնք հիմնականում կազմում են Հայաս
տա նից գաղթած հայերը: Վերջիններս հիմնականում գալիս են բարե
կամների հետ, միավորվում են առանձին խմբերի մեջ և միայն դպրոց
ներում են միախառնվում հին սփյուռքի ներկայացուցիչների երեխա
նե րին: Սակայն հին և նոր սփյուռքից զատ կան, այսպես կոչված, 
«ամե րիկահայեր». նրանք, ովքեր արդեն 50 տարուց ավելի այստեղ են 
բնակվում համարվում են ամերիկահայեր՝ իրենց տարբերվող մշակույ
թով:

Համայնքում անընդհատ տեղի ունեցող ներգաղթի հոսքերի և 
ներքին տեղաշարժերի արդյունքում փոխվում է համայնքային իրա վի
ճակը: Այդ մասին բավականին լավ պատկերացում են տալիս փոր ձա
գիտական գնահատականները.



332 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

«Մեծացող գաղութ է այն իմաստով, որ աշխարհի բոլոր կող-
մերեն կձգտեն հոս գալ թե՛ Հայաստանեն, թե՛ Միջին Արևելքեն, թե՛ 
Ամերիկայի և Միացյալ Նահանգների տարբեր շրջաններեն: Նույնիսկ 
որոշ շարժում կա Հարավային Ամերիկայի որոշ շրջաններեն, ինչպես 
Վենեսուալեն կամ Արջենտինայեն»413:

«Համայնքի ընդհանուր դիմագիծը հատվածական փոփո խու-
թյան է ենթարկվում: Լոս Անջելես եկած առաջին հայերը ֆրեզնոհայերն 
էին՝ 1920-ականներին Ֆրեզնո տեղափոխվածները, ովքեր հողագոր-
ծության հետ դժվարություններ ունեին կամ չէին ուզում նման գոր ծու-
նեությամբ զբաղվել: Այդ ժամանակ առաջին քաղաքները, որտեղ 
բնակ վեցին հայերը, Սան Ֆրանցիսկոն և Լոս Անջելեսն էին՝ իրենց 
ար վարձաններով: 1950-ական թվականներին բավական թվով ռուսա-
հայեր են ներգաղթում արդեն, որոնք գալիս էին Գերմանիայից և 
ստա նում «հիպի»-ներ անվանումը: Նրանց շնորհիվ 1950 – 60-ական 
թվա կաններին, ձևավորվեց Մոնթեբելոյի հայ համայնքը, որպես պաշ-
տոնական համայնք: Արդյունքում զարկ տրվեց եկեղեցիների, դպրոց-
ների և այլ կառույցների բարգավաճմանը»414:

Մեկ այլ դիտարկմամբ՝ «Տնտեսական ճգնաժամից հետո, 
սկսած 2008-ից, հիմնականում Գլենդելից սկսեցին գնալ այնպիսի տե-
ղեր, որտեղ աշխատանք և ապրուստ կգտնեին: Օրինակ՝ ժամանակին 
Ֆրեզնոյից եկածները, գնում են ետ Ֆրեզնո: Այնտեղի 40 %-ը մոտա-
վորապես Գլենդելի հայերն են կազմում: Հատկապես գնում են Յուտա 
նահանգ, որտեղ մեքսիկներ քիչ կան և հայերն ընդունվում են որպես 
դրսից եկողներ, ուստի նրանց աշխատանքը գնահատվում է բարձր»415:

Տարածական տեղաշարժերի վերաբերյալ նշվում է` «Համայնքն 
անընդհատ աճ է գրանցում: Փոքր-ինչ շրջանային փոփոխություններ 
կան, այսինքն Հոլիվուդից գալիս են Գլենդել և մոտակա քաղաքները, 
Բրբենք, Լակրասենտա, ըստ հնարավորության, և ավելի շատ Գլեն-
դելից գնում են մոտակա շրջանները, որտեղ ավելի նպաստավոր է, 

413 Փորձագիտական հարցազրույց N 1, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:

414 Փորձագիտական հարցազրույց N 2, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:

415 Փորձագիտական հարցազրույց N 2, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:
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որ տեղ վարձերն ավելի սակավ են: Շատերն էլ տեղափոխվում են երե-
խաներին կրթություն տալու համար»416:

Եթե անդրադառնանք մեր կողմից իրականացված քանակական 
հետազոտության տվյալներին, ապա մտադրության մակարդակով 
ան գամ, հարցվողների կեսից ավելին (60,4 %) ցանկություն չի հայտնել 
արտագաղթելու: Հայաստան մեկնելու մտադրություն ունեն հարց
վածների 10,2 %ը, մոտ մեկ քառորդը դժվարացել է պատասխանել, և 
մի փոքր հատվածն է միայն ցանկություն հայտնել մեկնելու (տե՛ս գծա
պատկեր 8):

Գծապատկեր 8. 
Լոս Անջելեսի հայերի արտագաղթելու մտադրությունները  

( % հարցվածներից)

Դիտարկելով այն անհանգստություններն ու մարտահրա վեր
ները, որոնք նշել են հարցվողները, ամենահաճախը կրկնվում են՝ «ոչինչ 
չի անհանգստացնում», «ֆինանսական դժվարությունը», «բարձր հար
կերը», «գործազրկությունը», «ձուլումը», «կարոտը», «ժամանակի սղու
թյունը», «մշակութային տարբերությունները», «անտար բերու թյունը» 
պատասխանները (տե՛ս գծապատկեր 9):

Վերջինիս հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ ստեղծված 
պայ մաններում նույնիսկ որոշակի դժվարությունների առկայության 
դեպքում ապագայում փոփոխությունների ու դրական հեռանկարի սպա
սում ունեն:

416 Փորձագիտական հարցազրույց N 4, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:
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Գծապատկեր 9. 
Լոս Անջելեսում հայերի համար առանջնային  
անհանգստությունները ( % հարցվածներից)

Գծապատկեր 10. 
Լոս Անջելեսի հայերի ընտանեկան կազմը  

( % հարցվածներից)

Համայնքում սոցիալական փոփոխության կարևոր բնութա
գրիչ ներից են ընտանեկան կազմը և կառուցվածքը: Ըստ փորձա գի
տա կան գնահատականների՝ Լոս Անջելեսի հայերի շրջանում նկատ
վում է կառուցվածքային առումով ընտանեկան կազմի փոփոխություն, 
սակայն ինչպես նախորդ տասնամյակում, այնպես էլ ներկայումս գե
րակշռում են միասերունդ ընտանիքները փոքր ինչ բարձր ցուցանիշով 
(60,1 %): Նաև փորձագետների գնահատմամբ, ավելացել է միայնակ 
մայ րերի թիվը, ինչը ևս ավանդականությունից դուրս գտնվելու գոր ծո
նով է պայմանավորված (տե՛ս գծապատկեր 10):

Քննարկենք հաջորդ ուսումնասիրված համայնքը՝ Բեյրութի 
հայ կական համայնքը, որն ավելի փոքր քաղաքային միջավայր է: Այս
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տեղ հայկական համայնքը կազմավորվել է 19րդ դարի վերջին և աս
տի ճանաբար ստվարացել է: Երկու հիմնական հայաշատ թաղամասերն 
են Բուրջ Համուդ հայաբնակ թաղամասը և Անթիլիաս ավանը417: Բեյ
րութն առանձնանում է հայկական համայնքային կառույցների առա
տու թյամբ: Այստեղ իրենց գործունեությունն են ծավալում Հայ Կաթո
ղի կե, Հայ Առաքելական և Հայ Ավետարանական եկեղեցիները, 
ավան դական կուսակցությունները՝ Հայ հեղափոխական դաշնակ ցու
թյուն (ՀՅԴ), Սոցիալդեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն (ՍԴՀԿ) և 
Ռամկավար ազատական կուսակցություն (ՌԱԿ), դպրոցները, հայկա
կան լրատվամիջոցները, մշակութային, բարեգործական և այլ կառույց
ները, արհեստակցական, երիտասարդական, ուսանողական միու
թյուն ները, ինչպես նաև սփյուռքի միակ բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունը՝ Հայկազյան համալսարանը և այլն: Նշված կազ մա
կերպությունները հիմնականում գործում են կրոնադավանական հա
մայնքների կամ քաղաքական կուսակցությունների հովանավորությամբ 
կամ վերահսկողությամբ: Բեյրութում նախկինում հայահոծ հայտնի 
թաղամասերից են՝ Աշրաֆեհը, Զեյթունը, Ռմեիլը, Ջմմեյզը, Սուրսոկը 
և Ջիթավին: Ինչպես նաև հայերի կոմպակտ խմբեր են եղել Բեյրութի 
այլ թաղամասերում՝ Խանդաք Ղամիկը, Զուգաք ալԲլաթը, Զարիֆը, 
Բաբ Իդրիսը, Սանայեհը (Քանթարի), Կլեմանսոն և Համրան: Սակայն 
քաղաքացիական պատերազմից հետո մեծաթիվ հայեր տեղաշարժվել 
են Լիբանանի ավելի անվտանգ տարածաշրջաններ: Այժմ հայերը հիմ
նականում կենտրոնացած են Բուրջ Համուդ, ԴորաԱմանոս, Ֆանար, 
Ռաուդա, Ջդեիդ, Զալկա, Ջալ Էլ Դիբ, Անթիլիաս, Մժեր և մի քանի այլ 
թաղամասերում, նաև Անթիլիասից դեպի Բիքֆայա տարածա շրջան
ները: Երկարատև ներքին անկայունությունն ու պատերազմական վի
ճակը ջլատել են երկրի սոցիալտնտեսական վիճակը, մասնավորա
պես իրադարձությունների կենտրոն Բեյրութը:

Նշվածի պատճառով Բեյրութում նկատվում է ընդհանուր ար
տա գաղթի միտում, որն իր արտահայտումն է գտնում նաև հայկական 
համայնքում: Արտագաղթը հիմնականում կապվում է գործազրկության 
պատճառի հետ, որի հետևանքով կրթված երիտասարդները մեկնում 

417 Ա. Սանջյան, Լիբանան, «Հայ Սփյուռք հանրագիտարան», գլխ. խմբ. Հ. Այվազ
յան, Երևան, 2003, էջ 294 – 295:
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են երկրից դուրս՝ մասնավորապես Արաբական ծոցի երկրներ: Վեր
ջինս, սակայն, կրում է սեզոնային բնույթ: Նրանք, ովքեր մշտական են 
մեկ նում հաստատվում են առավել հեռու վայրերում՝ ԱՄՆ, Կանադա, 
Եվրոպա, Հայաստան: Դատելով քանակական տվյալներից` երկրից 
մեկ նել չցանկացողների թիվը մեծ է՝ 42,6 %, մոտ 21,6 %ը մտադիր է 
տեղափոխվել Հայաստան, իսկ 27 %ը դժվարացել է պատասխանել 
(տե՛ս գծապատկեր 11):

Գծապատկեր 11. 
Բեյրութի հայերի արտագաղթելու մտադրությունները  

( % հարցվածներից)

Փորձագետների տված պատասխաններից պարզ է դառնում, 
որ այն բեյրութահայերը, ովքեր ունեին նյութական բարեկեցության 
բարձր մակարդակ, հիմնականում արտագաղթել են: Հարցվողների 
շրջանում հիմնականում գերակշռում են ներքին տեղաշարժի մտա
դրու թյուն ունեցողները. քաղաքից մեկնել չցանկացողների մեծ մասը 
նախընտրում է Լիբանանի այլ քաղաք տեղափոխվել սոցիալտնտե
սա կան պատճառներով: Հայաստան մեկնողները հիմնականում որևէ 
կերպ կապված են Հայաստանին. ունեն ձեռնարկած սեփական գործ 
կամ ազգակցականբարեկամական կապեր: Փորձագետները նշում 
են՝ «Գաղթել փափագող հայությունը իրենց ընտանիքի հետ կը գաղ-
թեն: Կը գաղթեն այնպիսի տեղ, որտեղ բարեկամներ, ազգականներ 
ունին, որպէսզի իրենց դիւրութիւն ընծայուի եւ կարելիութիւն ստեղծուի 
թղթաբանութեան առումով: Այսինքն նախասաիրութեան հարց չէ, այլ 
որտեղէն կարելի է վիզա ձեռք բերել: Կրնամ ըսել, թէ գաղթել փա փա-
գողները աւելի կը մեկնին Ամերիկա եւ Գանատա, քան` Եւրոպա, որով-
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հետեւ այնտեղ բարեկամներ ունին եւ կրնան իրենց օգնելու վիզա 
ստանալու հարցով»418:

«Կայ արտահոսք աշխատանքի բերմամբ: Երիտասարդները 
յատ կապէս, որոնք մասնագիտութիւն ունեն, այսօր Լիբանանում գործ 
չլինելու պատճառով արտագաղթում են եւ գնում են Արաբական ծոց, 
ոմանք դէպի Եւրոպա, Ամերիկա: Իսկ ուրիշները աւելի հեռաւոր վայ-
րեր են տեղափոխւում, որոնք մշտական ձեւով հաստատւում են: Դէպի 
Հայաստան էլ գնում են, բայց այսօր առաւելաբար սիրիահայերն են, 
ովքեր դէպի Հայաստան են գնում»419:

Առհասարակ, Բեյրութում կյանքի արժեքի բավականին թանկ 
լինելու պատճառով հայերը ձգտում են քաղաքի տնտեսապես առավել 
մատչելի թաղամասերում բնակվել: Այն հարցին, թե ինչն է ան հանգս
տու թյուն պատճառում իրենց Բեյրութում, հարցվածների տված պա
տաս խաններում ամենահաճախ հանդիպողներն են «ոչինչ չի ան
հանգս տացնում», «ապահովության անկայունությունը», «տնտեսա
կանֆինանսական դժվարությունները», «կարգուկանոնը», «քաղա
քա ցիական ազատությունները» (տե՛ս գծապատկեր 12):

Գծապատկեր 12. 
Բեյրութում հայերի համար առաջնային անհանգստությունները  

( % հարցվածներից)

Փորձագիտական հարցազրույցների տվյալները թույլ են տալիս 
լավագույնս պատկերացում կազմել համայնքում վերջին տարիներին 

418 Փորձագիտական հարցազրույց N 15, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.:

419 Փորձագիտական հարցազրույց N 7, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.:



338 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

կատարված փոփոխությունների մասին: Ստորև ներկայացված են 
դրանցից մի քանիսը.

«Բեյրութահայերը քանակի հետ, կորսնցուց նաեւ որակը եւ 
հետզհետէ որակի պակասը զգալի կը դառնայ եւ վաղը աւելի զգալի 
պիտի դառնայ զանազան պատճառներով: Քաղաքը չունի երեկուայ 
մտաւորականութիւնը, չունի քաղաքական պատրաստուած տարրերը, 
չունի այն հայ ուսանողութիւնը, որ հայապահպանման գործին մէջ 
նա խանձախնդրութիւն ցուցաբերե: Եթէ առաջ հայապահպանումը կը 
նշանակեր` զերծ պահել հայ ուսանողը օտար դպրոցներ յաճախելէ, 
իսկ այսօր մեր աշակերտներուն կէսէն աւելի օտար վարժարաններ կը 
յաճախեն եւ օտար լեզուներով ոչ հայկական ակումբներ կը յաճա-
խեն»420:

Բեյրութում առկա են մեծ թվով ներքին տարածական տեղա
շար ժեր, սակայն միաժամանակ ներգաղթի հոսքեր են նկատվում վեր
ջին տարիներին: Հարցվածների 13 %ը տեղափոխվել է այլ վայրից: 
Սիրիական հակամարտությամբ պայմանավորված՝ տեղափոխ ված
ների գերակշռող մասը սիրիահայեր են (տե՛ս գծապատկեր 13):

Գծապատկեր 13. 
Բեյրութ տեղափոխված հայերի տոկոսային հարաբերակցությունը՝  

ըստ ելքի վայրի ( % հարցվածներից)

Բեյրութահայերի ընտանեկան կազմում ևս տեղի են ունեցել 
փո փոխություններ՝ կապված մի շարք գործոնների հետ: Ճնշող մեծա

420 Փորձագիտական հարցազրույց N 19, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.:
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մասնությունը՝ 64,6 %ը նուկլեար պարզ ընտանիքներն են, բաղկացած 
միասերունդ ընտանիքներից: Երկսերունդ և եռասերունդ ընտանիք նե
րը կազմում են 8,2 %, ինչը խոսում է ավանդական միջավայրի բացա
կայության մասին: Այլ կազմով են 22,5 %ը, որտեղ նշել են եղբայր քույր 
ազգական, բարեկամ: Խորին հարցազրույցներից պարզ է դառնում, 
որ սրանք հիմնականում այն ընտանքիներն են, որոնք սիրիահայ բա
րեկամներ կամ ազգականներ են ապաստանել (տե՛ս գծապատկեր 14):

Գծապատկեր 14. 
Բեյրութի հայերի ընտանեկան կազմը,  %

Միջավայրային առանձնահատկությունների բացահայտման 
համար կարևոր է հասկանալ հայերի` որպես հավաքական կերպարի 
վերաբերյալ առկա կարծրատիպերն ու վերաբերմունքը տվյալ հասա
րա կությունում այլազգիների կողմից: Հայերի նկատմամբ վերաբեր
մունքը կարող է կանխորոշել այն հետագա զարգացումները, որ կարող 
է ունենալ համայնքը: Այսպես, փորձագիտական տվյալների, դիտար
կումների և այլ տվյալների հիման վրա կարելի է ասել, որ երեք հա
մայնքներում էլ գերակշռում է հայերի նկատմամբ առավելապես 
դրական վերաբերմունք: Առկա է որոշ տարբերություն Լոս Անջելեսի 
հայկական համայնքում, որը պայմանավորված է հայերի տարբեր 
խմբերի բազմազանությամբ: Ինչպես այս մասին նշում է հարցվածներից 
մեկը՝ «Բիզնես աշխարհի մեջ մեկը իր քովը գործավոր պիտի վերցնե, 
հայ կվերցնե: Կամ այստեղեն ուրիշ երկիր առևտուր պիտի անե, 
փնտրում է մեկ հայ, որ վստահելի ըլլա: Ժամանակին այդ վստահության 
հարցը 100 %ով էր, հիմա խախտված է ադիկա մի քիչ: Ժամանակին 
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հայ լինելն արդեն երաշխիք էր, որ ապահով կըրնաք ըլլալ, բայց հիմա 
խախտվում է ադիկա: Ժամանակավոր հարց է ադիկա: Յատկապես 
Սովետից եկած մարդոց պատճառով, բայց ատիկա նույնպես ուռճա-
ցուած է»421:

Թեհրանում հայերի հավաքական կերպարի վերաբերյալ գնա
հա տականներն ամենակայունն են. «Հայերին համարում են հա վա-
տա րիմ քաղաքացիներ, որ երբեք չեն դավաճանում Իրանի ազգային 
շա հերին բոլոր մակարդակների վրա: Հայերին համարում են մի 
հավա քա կան ուժ, երկրի լուրջ պահերին, ամենավտանգավոր 
պահերին պատ րաստ են մեծ անձնազոհությունների»422:

«Դրական վերաբերմունքը հայերի հանդեպ կա, եկել է հնուց ու 
մենք կարողացել ենք պահել այդ կարծիքը մեր մասին: Իրենք են 
ասում, որ հայերը սուտ չեն խոսում, ճշտապահ են, ազնիվ են»423:

«Հայերը այս երկրում ծայրահեղ հայրենասեր են, նվիրյալներ 
են: Եթե այսօր 200 պատգամավոր կա և 190 պատրաստ են գումար 
վերցնել և դավաճանել կառավարությանը, և 10 հոգի միայն չեն վարվի 
այդպես ապա տաս հոգուց երկուսը մեր հայ պատգամավորներն 
են»424:

Բեյրութում հայերի վերաբերյալ կարծրատիպերը ևս դրական 
են ներկայացվում՝ «Լիբանանում, մասնավորապես, Բեյրութում հա-
յերը որպես լավագույն քաղաքացիներ են հայտնի: Այսինքն բոլոր մեզ 
սիրող եւ չսիրող լիբանանցիներու վկայութեամբ, մենք ստեղծագործ, 
ազնիւ, հաւատարիմ աշխատասեր, անկեղծ եւ ուղղակի չխաբող մար-
դու համբաւ թողած ենք: Նաեւ մենք այդ համբաւը յաջողած ենք ունե-
նալ, որովհետեւ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին, մենք` 
իբ րեւ հայութիւն մերժած ենք բոլոր կուսակցութիւններով մէկ մաս 
կազ մել այդ պատերազմին` այս եւ կամ այն կուսակցութեան դէմ կող-

421 Խորին հարցազրույց N 1, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի 
ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:

422 Փորձագիտական հարցազրույց N 1, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:

423 Փորձագիտական հարցազրույց N 4, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:

424 Փորձագիտական հարցազրույց N 5, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.: 
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մորոշուելով եւ կամ դէմը ըլլալով: Այդ արդիւնք էր մեր չէզոք քաղա-
քականութեան»425:

Այսպիսով` սոցիալական փոփոխությունների դիտարկման 
ժամանակ կարևոր էր վերհանել այն սոցիալտնտեսական, քաղա քա
կան պայմանները, որոնք առաջնային տեղ են գրավում տվյալ հասա
րակությունում խմբի ներառման համար, ապա նոր միայն ազգային 
մշակութային առանձնահատկությունների պահպանման, վերարտա
դրման կամ նոր տարրերի ստեղծման համար:

Հաջորդ ուղղությունը տեղի հայերի լեզվական և կրթական 
դիրքորոշումներն են, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն այլ էթ
նիկ միջավայրում հայերի սոցիալական մղումների և առաջընթացի 
հա մար, մյուս կողմից՝ կարևոր դեր են կատարում ազգային ինքնության 
պահպանման գործում: Այս նպատակով դիտարկվել են երկու հիմնա
կան փոփոխականներ, որոնցից առաջինը վերաբերում է տան խո
սակցական լեզվին, մյուսը` երեխաներին կրթության տալու նախընտ
րությանը: Լեզուն, լինելով ինքնության կարևորագույն տարրերից մե
կը, այդուհանդերձ հաճախ է վտանգվում օտար էթնիկ միջավայրում:

Անկախ իրավիճակից, մուտք գործելով տվյալ հասարակություն 
և որոշակի սոցիալական հարաբերություններ, մասնագիտական կա
պեր հաստատելով այդ երկրում, անհրաժեշտություն է առաջանում 
սեր տել տվյալ հասարակությունում ընդունված, գերիշխող լեզուն: 
Վեր ջինս հնարավորություն է տալիս ինտեգրվել և ապահովել սոցիա
լական առաջընթաց տվյալ միջավայրում:

Մյուս կողմից, հարցը վերաբերում է դրա գործածման հնա րա
վո րություններին՝ որքանով այն կարող է կիրառվել հետագայում: Հայ
կական սփյուռքի՝ հատկապես ինքնակազմակերպման բարձր աստի
ճան ունեցող համայնքներում ազգային լեզուն չի քննարկվում միայն 
որ պես հաղորդակցման միջոց, այլ ներընտանեկան, հարևանական և 
համայնքային, ազգային միջավայր ապահովող պայման, հետևաբար՝ 
որպես ազգապահպան կարևորագույն մեխանիզմ: Այդ իսկ պատճառով 
կարևոր է համարվել առօրյա ընտանեկան շփման մեջ կիրառվող լեզ
վի մասին բացահայտումները, ինչը թույլ է տալիս տեսնել երկու աս

425 Փորձագիտական հարցազրույց N 11, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Թեհրան, 2014 թ.:
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պեկտ` լեզվական վարքի և ինտեգրման միտումները: Դիտարկենք 
երեք համայնքներում տան խոսակցական լեզվի համեմատական 
պատ կերը:

Թեհրանում հարցվածների մեծամասնության մոտ տան խո
սակ ցական լեզուն հայերենն է, որը պայմանավորված է խիտ սոցիա
լական հարաբերություններով և համայնքային կառուցվածքով: Ենթա
դրվում է, որ նույնիսկ մասնագիտական և տնտեսական զբաղվածության 
առումով այստեղ հարաբերությունների համակարգն ունի խիտ դասա
վորվածություն, ինչը պատճառ է հանդիսանում, որ տանը հիմնականում 
շփվում են հայերենով (97 %)՝ չնայած այն հանգամանքի, որ տիրա պե
տում են տվյալ երկրի պետական լեզվին (տե՛ս գծապատկեր 15):

Գծապատկեր 15. 
Թեհրանում հայերի` տան հիմնական խոսակցական լեզուն  

( % հարցվածներից)

Սակայն առանձին դեպքերում, ինչպես օրինակ դպրոցական 
համակարգում, դիտարկման տվյալները թույլ են տալիս շեշտել, որ 
այն երեխաները, ովքեր ներգրավված չեն որևէ կամավորական խմբե
րում, դասերից դուրս շփվում են այլ լեզվով:

Լոս Անջելեսում լեզվական վարքագծային պատկերը այլ է՝ 
պայ մանավորված հայերի տարբեր խմբերի ներկայությամբ: Դրանով 
պայմանավորված նաև տարբերվում է այդ խմբերի լեզվական վարքը 
միմյանցից: Փորձագետների կարծիքով, տանը հայերեն լեզվով շփվում 
են հիմնականում այն ընտանիքները, ովքեր եկել են Իրանից և 
Հայաստանից, նաև Արևելքի որոշ երկրներից:

Ընդհանուր առմամբ, քանակական տվյալները ցույց են տալիս, 
որ հարցվածների 61.7 %ի տան առօրյա խոսակցական լեզուն հա վա
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սա րապես և՛ հայերենը, և՛ անգլերենն է: Պայմանավորված այն հանգա
մանքով, որ հետխորհրդային շրջանում բազմաթիվ հոսքեր են եղել 
դեպի Լոս Անջելես, բավականաչափ հայեր խոսում են հավասարապես 
հայերեն և ռուսերեն (16.9 %), իսկ մնացած դեպքերում` փոքրինչ տար
բե րությամբ, այլ լեզուներ ևս կիրառվում են: Ուշագրավ է թուրքերենի 
կիրառության մասին հիշատակումը. վերջինս, ըստ էության, կարելի 
էր հանդիպել թերևս Պոլիսից ներգաղթած հայերի շրջանում (տե՛ս 
գծա պատկեր 16):

Գծապատկեր 16. 
Լոս Անջելեսում հայերի` տան հիմնական խոսակցական լեզուն  

( % հարցվածներից)

Այս խնդրի վերաբերյալ փորձագետներից մեկը նշում է՝ «Հե-
ռուս տատեսությունը յուրաքանչյուր օր անգլերեն է և անընդհատ, 
գործ նական միջավայրը նույնպես: Անգլերեն լեզվի գործածությունն 
այն քան շատ է, որ հայերենն այլևս գործածությունից դուրս է մնում»426:

Բեյրութում, ըստ քանակական տվյալների, հարցվածների 
ճնշող մեծամասնության տան լեզուն հայերենն է (93,9 %), քչերի մոտ՝ 
արաբերենը (տե՛ս գծապատկեր 17):

426 Փորձագիտական հարցազրույց N 11, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:
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Գծապատկեր 17. 
Բեյրութում հայերի` տան հիմնական խոսակցական լեզուն  

( % հարցվածներից)
  

Այստեղ, ինչպես Թեհրանում, բազմաթիվ հայկական կազմա
կեր պություննները միություններն ու հայկական տարբեր միջավայրերի 
առկայությունը նպաստում է ազգային լեզվի կիրառման հնարա վո րու
թյանը: Լեզվի իմացության խնդիրը տարբեր կառույցների կողմից 
դիտ վում է որպես առաջնային խնդիր. եթե Թեհրանում այն առավե
լապես իրականանում է փակ կրոնական առանձնացող միջավայրի 
հաշվին, ապա այստեղ կրոնական ու ավանդական կառույցների հիմ
նական գործառույթներից մեկն է: Նույնիսկ խառնամուսնությունների 
մասին փորձագետների դիտարկումներն ու խորին հարցազրույցների 
տվյալները ցույց են տալիս, որ խառնամուսնություններից ծնված երե
խաներին փորձում են ներգրավել հայկական դպրոցներ՝ լեզվի իմա
ցությունն ապահովելու համար:

Կրթական գործընթացը՝ որպես սոցիալական փոխակեր պում
ների հիմնարար ցուցիչ դիտարկելիս անդրադառնանք հատկապես 
երիտասարդ սերնդի կրթական վարքին: Վերջինս արտահայտում է 
երեք հիմնական կողմ` ծնողների դիրքորոշումը կրթական գործընթացի 
վերաբերյալ, համայնքնում հայկական դպրոցների առկայության ու 
գոյատևման խնդիրը և երեխաների հետագա նախընտրությունների, 
հայկականության հետ կապի աղերսները:

Պետք է նշել, որ երեք համայնքներում էլ առկա են հայկական 
դպրոցներ, և ,չնայած առկա դժվարություններին, դրանք շարունակում 
են գործել: Գրեթե երեք համայնքներում էլ փորձագետների և խորին 
հարցազրույցների տվյալներով հաստատվում է այն պնդումը, որ 
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կրթա կան հաստատություններն ունեն ավելի շատ սոցիալական մի
ջավայրի, հաղորդակցման և հայկականության ապահովման գործա
ռույթ, քան բուն ուսումնական:

Փորձագիտական և խորին հարցազրույցի տվյալների հիման 
վրա տեսնում ենք հետևյալ նկարագրությունը՝ «Այս երկրում գործում է 
նույն կրթական համակարգը, ինչ Խորհրդային շրջանում՝ պետական 
հոգածության տակ անվճար կրթություն: Կան նաև, այսպես կոչված, 
սե փական/մասնավոր կրթական հաստատություններ, որոնք պատ-
կա նում են հայկական ազգային կառույցներին: Այս հաստատություն-
ներում և՛ ուսումնական, և՛ կրթական-դաստիարակչական մակարդակը 
շատ ավելի տարբերվում է իր որակով հանրակրթականից: Դրա հա-
մար մարդիկ նախընտրում են մասնավոր դպրոցներ տանել իրենց 
երե խաները՝ չնայած դրանց վճարովի լինելուն: Սակայն, այդուհան-
դերձ, հայ աշակերտների մեծ մասը հանրային դպրոցների մեջ են, որ-
տեղ հայերեն տիրապետելու համար բավական գիտելիքներ չեն ստա-
նում: Գլենդելի հանրային դպրոցներից միայն երկուսն ունեն հայերեն 
լեզվի լիարժեք ծրագիր»427:

«Հիմա Հայստանեն եկած զանգվածի զավակները, հիմնակա-
նում հանրային դպրոցներ կհաճախեն: Նրանք հայախոս են, բայց 
հա յերեն գրել կարդալ չգիտեն: Չեմ ասում, որ մյուս զանգվածի բոլորի 
զավակները հայերեն գրել կարդալ գիտեն, բայց գոնե հայկական 
դպրո ցի մեջ են, որոշ բանով կծանոթանան»428:

Ըստ քանակական տվյալների վերլուծության՝ Լոս Անջելեսում 
հարցվածների շուրջ 60 %ի երեխաներն են հաճախել կամ հաճախում 
մասնավոր հայկական դպրոցներ, որոնք, ըստ խորին հարցազրույցի 
տվյալների, անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործոն են 
հայ աշակերտների համար: Մյուս խոշոր զանգվածը՝ 28 %ը, հաճախում 
են պետական դպրոցներ: Ինչպես նշել են փորձագետները, հիմնա
կանում կա՛մ մի քանի սերունդ այնտեղ բնակվող ամերիկահայերի երե
խաներն են, կա՛մ հայաստանցի հայերը, ովքեր վճարի խնդիր ունեն 
(տե՛ս գծապատկեր 18):

427 Փորձագիտական հարցազրույց N 12, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:

428 Փորձագիտական հարցազրույց N 17, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:
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Գծապատկեր 18. 
Լոս Անջելեսի հայկական համայնքում երեխաների  

դպրոցական կրթության պատկերը ( % հարցվածներից)

Թեհրանում հարցված հայերի ճնշող մեծամասնության երեխա
ները հաճախում կամ հաճախել են հայկական դպրոց 80 % (տե՛ս գծա
պատկեր 19): Համեմատելով նախորդ սերնդի հետ, կարող ենք ասել, 
որ հայկական կրթության ավանդույթը շարունակում է գերիշխող մնալ, 
սակայն ցուցանիշը, ըստ համայնքի փորձագետների, մեկ սերնդի 
կտրված քով իջել է մոտ 5 %ով:

Գծապատկեր 19. 
Թեհրանի հայկական համայնքում երեխաների  
դպրոցական կրթությունը ( % հարցվածներից)

Ըստ փորձագետների, այս բարձր ցուցանիշներն այնքան էլ 
գոհացնող չեն կարող լինել: Վերջինս բացատրվում է փորձագետների 
հետևյալ կարծիքներով.

«Կարևոր խնդիր է հայկական լեզվի պաշտոնական դասա վան-
դումը դպրոցներում: Այսօր մեր հայկական դպրոցներում հայերեն դա-
սավանդում ենք, բայց ուրիշ առարկայի անվան տակ: Երեխան էլ նա-
յում է տեսնում դրա թվանշանը չի ազդում իր արդյունքների վրա, շա-
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հա գրգռվածություն չունի: Հետո ոչ ոք քեզնից չի հարցնում` դու հա-
յերեն սովորել ես, թե՝ ոչ, թվանշան ստացար, թե՝ ոչ: Հետո դա քեզ 
ուրիշ տեղ պետք չի գալիս: Իսկ սա լուրջ պատճառ է ընդհանրապես 
հա յերենը չսովորելու համար»429:

Բեյրութահայերի շրջանում, կրկին, մեծամասնությունը հաճա
խել է հայկական դպրոց: Այստեղ ևս ի համեմատ նախորդ սերնդի՝ 
հայկական կրթության նկատմամբ բարձր դիրքորոշումն արդի է, սա
կայն այդ ցուցանիշը ևս նվազել է ինը տոկոսով: Եվ չնայած, հայկական 
կրթության հանդեպ նվազող հետաքրքրությանը, բեյրութահայերի դիր
քորոշումներում շարունակվում է մնալ ազգային կրթության և հա յոց 
լեզվի հանդեպ պահպանողական մոտեցումը (տե՛ս գծապատկեր 20):

Գծապատկեր 20. 
Բեյրութի հայկական համայնքում երեխաների  
դպրոցական կրթությունը ( % հարցվածներից)

Բեյրութում կրթական բնագավառի իրավիճակը փորձագի տա
կան գնահատականներով հետևյալն է. «Հայկական կրթական հաս-
տա տութիւնները աւելի աժան ուսումնաւարձերով ուսում կը ջամբեն, 
քան այն դպրոցները, որոնց ուսումնավարձերը 10000 – 15000 դոլար 
են: Ես նկատի չունիմ այն աշակերտները (նրանց թիւը շատ քիչ է), 
որոնք կը յաճախեն պետական վարժարաններ, որտեղ անվճար է եւ 
անոնք նիւթական չգոյութեան պատճառով այնտեղ կը յաճախեն: Մեր 
դպրոցները` ըլլայ անիկա Առաքելական, Կաթուղիկէ եւ Բողոքական, 

429 Փորձագիտական հարցազրույց N 9, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Լոս Անջելես, 2013 թ.:
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ընդհանրապէս այդ չքաւոր ընտանիքներուն անվճար ուսում կը տրա-
մադրեն: Այն ընտանիքները, որոնք իրենց զաւակները օտար դպրոց 
կը ղրկեն, քաղքենիացած հոգեբանութենէն տարուելով կ’ուղարկեն 
իրենց զաւակները, եւ ոչ թէ աւելի աժան ուղարկելու ցանկութեամբ: 
Այսօր մեր ազգային դպրոցներու մակարդակը շատ բարձր է, եւ մեր 
ուսանողները պետական քննութիւնները ընդհանրապէս լաւ ու յաջո-
ղո ւթեամբ կը յանձնեն»430:

Վերլուծությունները թույլ են տվել հասկանալ, որ այլազգի մի
ջավայրում էթնիկ խմբի ներսում տեղի ունեցող սոցիալական փոփո
խությունները պայմանավորվում են ոչ միայն ազգային առանձնա հատ
կություններով, այլ նաև տվյալ երկրի սոցիալտնտեսական ոլոր տի 
փոփոխություններով, հասարակության պահանջարկով և այլն: Վերջի
նիս հետևանքով էթնիկ խմբում տեղի ունեցող սոցիալական փո փո խու
թյունները կարող են փոխել իրենց ուղղվածությունն ու ինտենսիվությունը: 
Խմբի սոցիալժողովրդագրա կան բնութագրիչները, ազգային արժեք
ներն ու հատկանիշները (լեզու, կրոն, մշակույթ և այլն) անմիջական ազ
դեցություն են ունենում սոցիալմասնագիտական շեր տերի ձևավորման 
վրա: Այդ գործոնների ազդեցությամբ ձևավորվում է էթնիկ խմբի նկա
րա գիրը՝ իր սոցիալական և էթնիկական բովան դա կությամբ, որը տվյալ 
հասարակական համակարգի որևէ շերտում առա վելապես գտնում է իր 
տեղը: Հայկական սփյուռքի տարբեր հա մայնքների որակական հատ
կանիշները, որոնք բովանդակում են դրա կրոնական, էթնիկական, 
հոգևոր, մասնագիտական և այլ ուղղվա ծու թյան փոփոխությունները, 
դառնում են չափման միջոց՝ տվյալ խմբի գոր ծունեության հնարա վո
րությունների և միջավայրում ինտեգրման համար:

Глава 1. 
Этнокультурная среда в контексте социальных изменений: общинные 

особенности в армянской диаспоре

Данная глава посвящена особенностям этнокультурной среды в раз ных общи
нах армянской диаспоры в контексте социальных изменений. Анализ качест
вен ных и количественных материалов, полученных в ходе исследования, а 
так же других вторичных данных, позволил выявить в нескольких аспектах 

430 Փորձագիտական հարցազրույց N 2, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Բեյրութ, 2015 թ.:
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условия жизни армянской общины в ЛосАнджелесе, Тегеране и Бейруте. Ис
следование проводилось в рамках целевой программы “Основные направления 
сравнительного исследования армян в собственной и инонационалной среде: 
проблемы и перспективы исследование”. . Были применены количественные 
и качественные (стандартизированное интервью, а также глубинное и экс
перт ное интервью) методы.

Этнокультурное поведение армян в диаспоре основывается на ряде пока за
телей – языковое поведение, образовательные ориентации, социальнодемо
графические и профессиональные характеристики, состав семьи и террито
риаль ные перемещения, отношения с принимающей страной, этнические сте
реотипы и др. Особый интерес представляют территориальные и социальные 
перемещения армян в исследованных городах, тенденции эмиграции и им
миграции, развитие процессов этнокультурной интеграции.

Таким образом, общие и специфические факторы окружающей среды ар мян
ских общин в трех разных обществах стали определяющими в социальных 
изменениях.

Chapter 1. 
Ethnocultural Environment in the Context of Social Changes: community 

characteristics in the Armenian Diaspora
The purpose of the chapter is to show the peculiarities of the ethnocultural envi
ronment in different communities of the Armenian Diaspora in the context of so
cial changes. An analysis of the qualitative and quantitative material provided by 
the study, as well as other secondary data, made it possible to identified the Arme
nian community environment in Los Angeles, Tehran and Beirut in several aspects. 
The research was carried out within the framework of the target programm – “The 
main directions of comparative study of Armenians in their own and foreign envi
ronment. problems and perspectives”. Qualitative (standardized interview) and 
quantitative (indepth and expert interview) methods have been applied. The eth
nocultural behaviour of Armenians in the diaspora is based on a number of indi
cators – linguistic behaviour, educational orientations, sociodemographic and pro
fessional characteristics, family composition and territorial movements, relations 
with the host country and stereotypes, etc. The territorial and social movement of 
Armenians in these cities, the trends of emigration and immigration, and the devel
opment of ethnocultural integration processes are of particular interest. Thus, the 
common and specific environmental factors of Armenian communities in three 
different societies become the basis for social changes.
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Գլուխ 2.
Գործօններ, որոնք նպաստեցին  
լիբանահայ մշակոյթի ծաղկումին  
(ակնարկ)

Գլխում անդրադարձ է կատարվում սփյուռքի գլխավոր մշակութային 
գաղթօջախներից՝ Լիբանանի հայկական մշակույթի ընթացքը պայ
մա նավորած գործոններին, շարժընթացին և 100 ամյա պատմության 
առանձնահատկություններին: Ամբողջացվում են լիբանանահայ մշա
կույթի առավել հաջողված ուղղություններն իրենց արդյունք նե րով՝ 
գրա տպություն, մամուլ, գրականություն, մշակութային գործիչ ներ, 
ազ գային կենտրոններ և այլն: Հեղինակն անդրադարձել է լի բա
նանահայ մշակույթի բազմազանությանը, զարգացման անկում նե
րին ու վերելքներին՝ պայմանավորված մի շարք սոցիալքաղաքա
կան, տնտեսական և տեղային այլ գործոններով: Մասնավորապես, 
քննարկվում են լիբանանահայ մշակույթի ծաղկունքին նպաստած 
պայմանները, որոնցից առաջնային ձևով  կարելի է առանձնացնել 
Լիբանանի վարչական ղեկավարման ձևը, որը սահմանադրական 
իրավունքով նպաստում է յուրաքանչյուր համայնքի մշակութային 
ինք նավարությանը: Աշխատանքում վերլուծվում են նաև լիբանա նա
հայ մշակույթի նահանջի պատճառները տարբեր դիտակյունններից: 
Ամփոփման մեջ քննարկվում են լիբանանահայ մշակույթի նոր ծաղ
կունքի հնարավոր ուղիները և դրանում կայունության գործոնի կա
րևո րությունը:

Մուտք
Յետեղեռնեան լիբանահայ բազմասերունդ մշակոյթը արդէն հա

րիւր տարեկան է: Բնական եւ տեղին պիտի ըլլար գիտական լուսար
ձակի տակ առնել անոր հարիւրամեայ ընթացքը, վերիվայրումները, 
բեր քը:

Աւելի քան քսանեակ մը մշակութային ցանցաւորուած միութիւն
ներ, շուրջ 7000 անուն հայերէն գիրք (աւելի քան 3,5 միլիոն տպա քա
նա կով), շուրջ 170 անուն մամուլ, հարիւրները անցնող գիր ու գրակա
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նու թեան եւ մամուլի մարդիկ, աւելի քան երկու տանեակ երգչախումբ, 
աւելի քան վեցտասնեակ դպրոց, աւելի քան քսանեակ մը թատերա
խումբ, գէթ յիսնեակ մը գեղանկարիչ ու քանդակագործ, նոյնքան մը եւ 
աւե լի լուսանկարիչներ, մշակոյթի հարիւրաւոր արհեստավարժ գործիչ
ներ ընդհանուրը՝ հազարաւոր լիբանահայերու կենսապրուստին աղ
բիւրը եղած եւ ուրիշ տասնեակ հազարաւորներ սնանած է լիբանահայ 
մշակոյթը, որուն ծիրը ընդարձակ է, իսկ անոր սատարած բանակը՝ մե
ծաթիւ431:

Լիբանահայ մշակոյթը յատուկ գոյն, ջիղ ու գիտակցութիւն 
տուաւ լիբանահայ ազգային կեանքին, յաճախ ճոխացուց Եղեռնի, տօ
նակատարութիւններու, թէ հրապարակային ձեռնարկներու գեղար
ուես տա կանութիւնը, տասնամեակներ շարունակ գեղարուեստական 
շա բաթավերջեր պարգեւեց լիբանահայ հանրոյթին, երբեմն նոյնիսկ 
հիւրախաղերու մեկնեցաւ արտասահման ու Հայաստան, մասնակցեցաւ 
ՀՀ անկախութեան յաջորդող տարիներուն կազմակերպուած թատե
րա կան թէ այլ փառատօներուն:

Եթէ նկատի առնենք որ առնուազն 75,000 հայութիւն շուրջ երեք 
քառորդ դար առնչուեցան լիբանահայ մշակոյթի յա ռաջացման, ապա 
ատիկա կը խօսի հայագիտական հսկայ հումքի մը գոյութեան մասին, 
Լիբանանի մէջ: Դժբախտաբար, այս հումքը հա մարժէք ուսում նա սի
րութեան չէ արժանացած տակաւին432: Կարեւոր, բայց առանձնակի 
ուսումնասիրութիւններ եղած են մանաւանդ լի բա նա հայ դպրոցին433, 

431 Յիրաւի, մեծաթիւ անձեր իրենց եկամուտի ասպարէզը դարձուցին այս բնա
գաւառը, ուրիշներ` արդիւնաշատ, հաճելի ժամանցի, հաճոյքի նախա սի րու
թիւնը, ոմանք իբրև սիրողական մտան հոն ապա անցան արհեստա վար
ժութեան:

432 Կան որոշ հրատարակութիւններ, ինչպէս՝ Armenians of Lebanon: From Past 
Princesses and Refugees to Present-Day Community. Edited by Aida Boudjikanian, 
Beirut 2009. նաև՝ Լիբանանի Հայերը (Բ.) Գիտաժողովի Նիւթեր (14 – 16 
Մայիս 2014)/Armenians of Lebanon (II) Proceedings of the Conference (14 – 16 May 
2014), խմբ. Ա. Տագէսեան, HU Press, Պէյրութ, 2017. նաև Les Arméniens du Lib-
an, cent ans de presence, Christine Babikian Assaf, Carla Eddé, Lévon Nordiguian, 
VahéTachjian (eds.), Presses de l’université SaintJoseph, 2017:

433 Սևակ Յակոբեան, Հայեցի դաստիարակութիւնը լիբանանահայ համայնքէն 
ներս. խնդիրներ եւ հեռանկարներ, հրատ.՝ Cadmus project, Պէյրութ, 2006:
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երաժշտութեան434, գեղանկարչութեան435, գրա կա նութեան436, թատ րո
նի437, գրատպութեան, մամուլի438, լուսանկարչութեան ոլորտներուն 
մա սին439, որոնք անհամեմատ նուազ կը կշռեն քան նոյնիսկ տուեալ 
ոլորտին բերքը:

Այստեղ մենք պիտի ջանանք  –  հիմնուելով մեր դիտարկում նե
րուն, ընթերցումներուն եւ քննարկումներու վրայ  –  ներկայացնել եւ քննար
 կել լիբանահայ մշակոյթին ծաղկումին նպաստող գործօններ440: Այս 
քննարկումը կ’ընդգրկէ կարճ նկարագրական դիտարկում մը՝ լիբա
նա հայ մշակոյթին, ապա՝ քննական դիտարկում մը անոր ծաղ կումին 
սատարած գործօններուն, հուսկ՝ անոր նահանջին պատճառ դարձած 
գոր ծօններու ներկայացում մը, համապատասխան եզրկա րա յան գու մով:

Նկարագրական դիտարկում՝  
լիբանանահայ մշակոյթին
Լիբանահայ մշակոյթը կը յատկանշուի խայտաբղէտ բազմատե

սակութեամբ. – հայագիտութիւն, գրատպութիւն441 եւ բազմասեռ գրա

434 Բարսեղ Կանաչեան (1885 – 1967). կեանքի մը երաժշտացումը, աշխ.՝ Անդ րա
նիկ Տագէսեան, Բարսեղ Կանաչեան (1885 – 1967). Կեանքի Մը Երա ժշտա-
ցումը, աշխ.՝ Անդրանիկ Տագէսեան, HU Press, Պէյրութ, 2017: Մամուլի տ ակ է 
Ռուպինա Արթինեանի ուսումնասիրութիւնը՝ Խմբավարն ու երգչա խումբը. 
լիբանանահայ երգչախմբային արուեստը 1920 – 2020 հատորը ևն.:

435 Սեդա ՊարսումեանՏատոյեան, Լիբանանահայ նկարչութիւնը ինքնութեան 
տագնապին դիմաց, հրատ. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան, Անթի
լիասՊէյրութ, 1984:

436 Օրինակ՝ Լևոն Վարդան, «Ակնարկ լիբանանահայ գրականութեան վրայ» 
ուսումնասիրութիւնը Շիրակի 1982 Դեկտեմբերի և յաջորդող թիւերուն մէջ:

437 Օրինակ՝ Համազգայինի Գասպար Իփէկեան թատերախումբ 30 ամեակ, 
1942 – 1972, Համազգայինի Վահէ Սէթեան տպ., Պէյրութ, 1973:

438 Օրինակ՝ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, «Լիբանանահայ մամուլի յիսուն տա
րին, 1921 – 1971 թթ», Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 1971: Ա, էջ 263 – 96:

439 Օրինակ՝ Sami Toubia, Sarrafian Liban 1900 – 1930, Editions ALEPH, Lipanan5 
20081:

440 Յաւակնութիւնը չունինք նիւթը սպառած նկատելու, մանաւանդ որ կատա
րուածը կը նկատենք ակնարկային ու առաջին փորձ:

441 Լիբանանահայ Գիրքը 1894 – 2012. մատենագիտական ցանկ, աշխատ.՝ դոկտ. 
Անդրանիկ Տագէսեան և դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, HU Press, Պէյրութ, 2013. 
նաև՝ Ժիրայր Դանիէլեան, Մատենագիտութիւն ընդդէմ ցանկագրումի, տպ. 
Կաթողիկոսութեան հայոց մեծի տանն Կիլիկիոյ,Պէյրութ, 2018
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կանութիւն, մամուլ, դպրոց, թատրոն, երաժշտութիւն (երգ, յօրինում, 
երգչախումբ)442, կերպարուեստ (քանդակարձանագործութիւն, գեղա
նկարչութիւն), պարարուեստ, ֆիլմարուեստ եւն.: Ան նաեւ բազմաղբիւր 
է՝ արդիւնքն է անհատներու, անկախ (ոչաւանդական) եւ աւանդական 
միութիւններու, անձնական թէ հաւաքական, արհեստավարժ թէ սի
րողական ճիգերու: Ունեցած է կատարողական, ստեղծագործական, 
ուսու ցողական, հասոյթի, թէ գեղարուեստական հաճոյք մատուցելու 
բնոյթ:

Ըլլալով հանդերձ անընդհատ, ան ունեցած է տարբեր կշռոյթ
ներ՝ գերաշխուժէն մինչեւ անգործօն: Երբեմն դրսեւորած է համայն քա
յին, պարագայական ու եղանակային բնոյթ, երբեմն շեշտադրուած է 
որո շակի տեսակի մը գերակշիռ ներկայութիւնը:

Ան 1920ականներէն մինչեւ 1960ականները եւ մինչեւ 1975ի պա
տերազմին սկիզբը, ընդգրկած է նաեւ շրջանի այլ երկիրներէն (Սուրիա, 
Իրաք, Պաղեստին, Թուրքիա, Եգիպտոս) Պէյրութ հաստատուած մշա
կոյթի գործիչներ: Անոր նպաստած են նաեւ հայրենի մշակոյթի դէմքե
րու եւ համոյթներու այցելութիւնները (երբեմն երկարատեւ կեցութիւնը)՝ 
1950ականներու աւարտէն մինչեւ այսօր: Անոր գործիչներէն ոմանք 
(աս պարէզով մշակոյթի մարդիկ եւ անոնց կանայք) վկայուած են Հա
յաստանէն (Խորհրդային եւ Գ. Հանրապետութիւն), կամ եղած են 
շրջա նաւարտները տեղական (Լիբանանեան, Սէն Ժոզէֆ եւ Ամե րի
կեան, ԼիբանանեանԱմերիկեան) եւ արտասահմանեան համալսա
րան ներու: Անոր մշակներուն եւ ծառայողներուն բացարձակ մեծամաս
նութիւնը հայեր են443:

Լիբանահայ մշակոյթի գործիչներէն որոշ տոկոս մը միայն կա
րելիութիւնը ունեցաւ աճիլծաղկիլ ու իր ամբողջ կենսագործունէութիւնը 
ներդրել լիբանահայ մշակոյթին: Շատերուն պարտադրուեցաւ արտա
գաղթը, ուրիշներ կատարեցին ասպարէզային լքումներ:

442 Կենսական է անդրադառնալ լիբանահայ փոփ երաժշտութեան խաղացած 
դե րին՝ 1950 – 70ականներուն: արդարև, լիբանահայ դպրոցին կողքին ան
գնա հատելի է դերը լիբնահայ փոփ երգիչներուն, որոնք սատարեցին հա
յախօսութեան տարածման՝ լիբանահայութեան մէջ: սատարելով նաև հայա
խօսութեան արմատաւորման սատարման:

443 Ասիկա աւելի կ’երևի հայագիտութեան մարզին մէջ:
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Կարելի չէ չառանձնացնել լիբանահայ մշակոյթի պատերազմի 
տարիները իր ուշագրաւ երեւոյթներով444:

Անարդար պիտի ըլլար լիբանահայ մշակութային բերքին ակ
նարկային արժեւորում կատարել. յստակ է սակայն, որ անոր կարգ մը 
ոլորտները կրցան աւանդներ յառաջացնել, չյեղաշրջեցին հայկական 
միջավայրը՝ իրենց դերսեւորումներով, բայց ունեցան բարեշրջող դեր. 
հիմնուելով նախաեղեռնեան ժառանգին վրայ, անոնք յաջողեցան նոր 
գոյներով այժմէացնել զայն, միւս կողմէն՝ սատարել ու մանաւանդ 
խթա նել սփիւռքահայ ինքնութեան կերտումը:

Անոր դրսեւորումները նուազ քննական ու նորարար էին, մեծ 
մասամբ տուրք տուին միութենական եւ եկեղեցական փափկանկա
տու թեանց: Անոր մշակները չգոյացուցին առանձին միաւորներ, արհ
միութիւններ445: Այս մշակներէն շատ քիչեր միայն ընդելուզուեցան 
արաբլիբանանեան մշակոյթին, որ աւելի օգտուեցաւ հայերու ար հես
տավարժութենէն, փորձագիտութենէն446: Կամրջումի բացակայութեան 
պատճառով չյառաջացաւ հայարաբական միացեալ մշակութային 
դրսե ւո րում: Եղան սակայն ոլորտներ, որոնց մշակները աւելի լայն աշ
խատանքային դաշտ եւ դրսեւորում ունեցան արաբլիբանանեան 
միջավայրին մէջ447:

Լիբանահայ մշակոյթը ունեցաւ կազմաւորումձեւաւորումի, 
ապա վերելքի ու տեղքայլի եւ ներկայիս նահանջի ընթացք մը: Ան ապ
րեցաւ առաջին սերնդափոխութիւն մը, որ նոր բարձունքներու առաջ
նորդել պիտի սկսէր կայացած մշակութային ոլորտները: Դժբախ տա
բար, սակայն այս սերնդափոխութիւնը չընթացաւ բնականոն, չպա րու

444 Երբ, օրինակ, մինչ կարգ մը շրջաններու մէջ կռիւներ կը մղուէին, անդին հա
յաբնակ թաղամասերու ապահով մթնոլորտին մէջ բացօթեայ թատե րա խա
ղեր կը ներկայացուէին, լիբանահայ գրատպութիւնը առանց ընկրկելու կը 
շա րունակէր գրեթէ նոյն թափով հրատարակուիլ (Ժիրայր Դանիէլեան, 
Լիբանանահայ տպագրութիւնը պատերազմի տարիներուն, 1975 – 1984, Ալ
թափրէս, Պէյրութ, 1986:

445 Ոմանք միայն կարճատև գոյութիւն ունեցան: Չգոյացաւ, օրինակ թատե րա
սէրներու միութիւն, իսկ գրողներու միութիւնը ունեցաւ ֆոլքլորային բնոյթ՝ 
պահպանելով օրէնք դարձած աւանդական ներկայացուցչականութիւնը:

446 Բայց հակառակը չպատահեցաւ:
447 Ինչպէս լուսանկարչութիւնը, երաժշտական դասատուութիւնը, կերպ արուես

տը:
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րուեցաւ քաջալերական գործօններով, չհասաւ իր աւարտին եւ եղաւ 
թերի՝ պատերազմին պատճառով, ինչ որ պատճառ դաձաւ անոր վեր
ել քին ընդհատումին448:

Յետապտերազմեան լիբանահայ մշակոյթի անցնող երեսուն 
տարիները արձանագրեցին հպարտառիթ նուաճումներ եւ մեծ ան
կում ներ: Կարելի չեղաւ լիարժէք վերականգնել պորտակապը նախա 
եւ յետպատերազմեան լիբանահայ մշակութային դրսեւորումներուն...:

Այսօր, կայ եւ կը յառաջանայ նոր սերունդ մը լիբանահայ մշա
կոյ թի տարբեր բնագաւառներու մշակներու: Այս սերունդը սակայն 
աւե լի աշխուժ կը թուի ոչհայ միջավայրի մէջ, տակաւին չի դրսեւորեր 
ինքզինք իբրեւ կայացած էութիւն, ու կը դժուարանայ իր կայուն եւ ազ
դու աւանդներդրումը յառաջացնել լիբանանեան տարաբնոյթ ան կա
յունութեան մթնոլորտին բերմամբ:

 Լիբանահաց մշակոյթին ծաղկումին  
սատարած գործօններ
Թերեւս ծաղկումին սատարած կարեւորագոյն գործօն կը հան

դի սանայ Լիբանան պետութեան վարչաձեւը, համայնքապետական 
դրու թիւնը, որ սահմանադրական իրաւունք տուած է իւրաքանչիւր հա
մայնքի եւ յարանուանութեան՝ մշակութային ինքնավարութիւն ունենա
լու, ազատօրէն մշակելու եւ սատարելու համայնքային մշակոյթին ծաղ
կումին՝ ըստ համայնքի նիւթականքատրային հնարաւորութիւններուն 
(յաճախ ալ պետական նպաստաւորումով)՝ այնքան ատեն որ այդ գոր
ծունէութիւնը չի խաչաձեւեր միւս համայնքներուն մշակութային իրա
ւունք ներն ու սահմանները եւ չի բռնաբարեր միջհամայնքային խաղաղ 
համակեցութիւնը: Սահմանադրական այս իրաւունքը յառաջացուցած 
է նաեւ բաւարարապէս ազատական մթնոլորտ մը, որ օգտուելով նաեւ 
երկրին ծովային բացուածութենէն, զայն դիւրահաղորդ դարձուցած է 
թէ՛ Արեւմտեան եւ թէ՛ արաբական մշակութային ազդեցութիւններուն:

Արտասահմանեան, անդրսահմանային գործօն պէտք է նկա
տել 1950ականներու աւարտէն սկսեալ Միջին Արեւելքի հայօճախներ 
ժա մանումը հայրենի մշակոյթի եւ արուեստի դէմքերու, համոյթներու: 

448 Եղան պարագաներ երբ թերթին կամ համոյթին սիւն հանդիսացող անհա
տին մահով դադրեցաւ թերթը, կամ համոյթը ...:
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Ասոնց հիւրախաղերը, շրջապտոյտները, յառաջացուցած զգացական 
ոգեւորութիւնը, ոմանց՝ լիբանանեան միջազգային փառատօներու 
մաս նակցութիւնը ներշնչեցին լիբանահայ երիտասարդութեան որոշ 
օղակներ՝ հետեւելու անոնց ուղիին եւ դառնալու նախաձեռնողները 
Պէյ րութի մէջ նման համոյթներու յառաջացման: Արտասահմանեան 
այս այցելութիւններու շարքին պէտք է հաշուել Սփիւռքէն Պէյրութ ժա
մանած հայ արուեստագէտներու հիւրախաղերը եւս449: Այս ծիրին մէջ 
պէտք է դիտել 1920ականներու կէսէն սկսեալ Պէյրութ հաստատուիլը 
հայ արուեստագէտներու, գրողներու, մշակոյթի գործիչներու, որոնք 
կու գային շրջանի երկիրներէն՝ ԵգիպտոսՊաղեստինէն մինչեւ Թուր
քիա, Սուրիա եւ Իրան:

Լիբանահայ մշակոյթի ծաղկման գործօն էր նաեւ մշակութային 
կազմակերպութիւններու թէ անոնց մասնաճիւղերուն հիմնադրումն 
ու գործունէութեան ծաւալումը: Ասոնք էին որ շատ յաճախ լիբանահայ 
գեղարուեստական համոյթներու ընծայեցին հաստատութենա կանու
թիւն, ձերբազատեցին զանոնք վարչականնիւթական եւ թեքնիք այլ 
մտա հոգութիւններէ, ստանձնեցին անոնց քուլիսային ամբողջ աշխա
տանքը450:

Այլ գործօն էր մեծաթիւ հայութեան ներկայութիւնը. արդարեւ, 
Սփիւռքի մէջ Լիբանանը – գէթ մինչեւ 1990ականներ – ամէնախիտ բնա
կութեամբ հայութիւն ունէր: Այս հայութիւնը նաեւ շարժունակ էր եւ հե
տեւաբար, հայկական մշակութային ձեռնարկներու համար գրեթէ միշտ 
ալ գեղարուեստասէր հանրութիւն մը կը գոյանար, զոր պէտք էր գո
հաց նել, որով եւ կարելիութիւն կը դառնար հասոյթ գոյացնելը451:

449 Որոնք կը սկսին 1920ականներու երկրորդ կէսէն:
450 Այս միութիւնները ունէին իրենց մասնաճիւղերը, որոնք Պէյրութի արուար

ձան ներուն կամ ‘հեռաւոր’ շրջաններուն մէջ միջակ գործունէութիւն ծաւալելու 
կողքին Պէյրութի իրենց մայր մասնաճիւղի կազմակերպած տարեկան 
համոյթ ներուն կը փութային:

451 Կարելի չէ չյիշել թէ թատերական, երգչախմբային, պարային համոյթներու 
երե կոյթներ նիւթական մատչելի պայմաններով «կը վարձուէին» հովանաւոր 
կազմակերպութեան մէկ մասնաճիւղին, կամ անոր մօտ կանգնած այլ խմբա
ւորումի մը կողմէ: Վերջինս նապատակամէտ ձգտումով վաճարելով երեկոյ
թին տոմսերը՝ կ’ապահովէր կոկիկ հասոյթ մը, միաժամանակ սատար հան
դի սանալով համոյթին ելոյթներու յաւելման:



357ԲԱԺԻՆ V. ԷԹՆՈՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Առկայ հանրութեան գեղարուեստական ճաշակը բաւարարելու 
պահանջարկը գոյատեւեց երեք սերունդ, որովհետեւ լիբանահայ 
քուրան կրցաւ յառաջացնել սերունդներ՝ որոնք դաստիարակուած էին 
հետաքրքրուելու եւ առնչուելու հայ մշակոյթին: Լիբանահայ այդ քու
րան դպրոցներն էին452, ակումբները, հայաբնակ թաղերը, լիբանահայ 
ընտանիքը453, լիբանանեան համայնքային միջավայրն ու մտադրոյթը454, 
հանրային հաղորդակցամիջոցները455: Այդ քուրան նաեւ իրիկնային 
«լսարանդասընթացք»ներն էին456, ուր արհեստաւոր երիտասար դու
թիւ նը կ’ուղղուէր սորվելու երգ, երաժշտութիւն, նուագարան, անգլերէն, 
կարուձեւ, գեղանկարչութիւն, պար, դերասանութիւն, մեքենագրութիւն, 
հաշուակալութիւն: Այդ քուրաները նաեւ անհատ ուսուցիչներն էին, 
որոնք երաժշտութեան կամ գեղանկարչութեան անձնական դասեր կու 
տային: Նաեւ՝ հայրենակցական միութիւնները, որոնք տարեկան տօ

452 Դժուար է գերագնահատել լիբանահայ դպրոցին դերը. ա՛ն էր որ տարածեց 
հա յախօսութիւնը, յառաջացուց ընթերցասէր սերունդներ, ակումբներ և 
մշակութային ձեռնարկներու թէ՛ կազմակերպիչները և թէ՛ հանրութիւնը: Ա՛ն 
էր որ պահանջարկ յառաջացուց դասագիրքերու, կատարեց հայրենասի րու
թեան սերնդափոխութիւնը, ապահովեց հանրային թէ հրապարակային ձեռ
նարկներուն մասնակիցներու աշակերտական թիւը...: Միւս կողմէ, դպրոց
նե րուն արտադասարանային պահերն ու ձեռնարկները, դպրոցական գրա
կան թէ այլ պարբերականները թափ տուին միութենական գործունէութեան 
անհրաժեշտ հանրային այլևայլ ճարտարութիւններու զարգացման: Դպրոց
ներու շրջանաւարտից միութիւններ ունեցան իրենց երգչախումբերը, թա տե
րա խումբերը...:

453 Ուր նորածինը հասակ կ’առնէր մեծհօր ու մեծմօր շոյանքով, հօր ու մօր 
գգուան քվ ու դրացի հայերու աչալրջութեամբ:

454 Ուր համայնքներէն դուրս գտնուող խմբակները չէին գոյացներ մեծամաս նու
թիւնը (այլ բացառութիւնը), և հետևաբար, համայնքէն դուրս գտնուող անձը 
ինքզինք կը նկատէր լուսանցքային...:

455 Նկատի ունինք 1940ականներէն սկսեալ կրօնական որոշ տօներու առթիւ 
Երու սաղէմէն ու Հռոմէն, աւելի ետք՝ Երևանէն, Կիպրոսէն ձայնասփռուող 
հաղորդումները: Նաև՝ 1950ականներէն լիբանանեան պետական ձայնա
սփիւ ռի կայանին հայերէն հաղորդումները, պատերազմի տարիներուն՝ անձ
նական նախաձեռնութեամբ (ապա նաև միութենական հովա նաւորութեամբ) 
յառաջացած րատիոկայանները, որոնք հայերէն խօսքին տուին միաժամա
նակ զանգուածային լսելիութիւն...: Նկատի ունինք նաև վերջին տասն
ամեակներուն յառաջացած հեռատեսիլի կայաններու հայկական ժամերը..:

456 Ասոնք անհատական կամ միութենական նախաձեռնութեան արդիւնք էին, 
շա հութաբեր կամ մշակութասատար, եռամսեայ թէ միքանի տարուան ծրա
գրային տևողութեամբ:
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նա խմբութիւններով կամ ոգեկոչումներով վառ կը պահէին պապե նա
կան օրրանը սերունդներուն մէջ, ազգայնական զգացումներով: Եւ 
նաեւ՝ եկեղեցիներուն դպրաց դասերն էին, երբեմն՝ երգչախումբերու 
վե րածուած:

Լիբանահայ մշակոյթին սահուն ընթացքին սատարող էր նաեւ 
առկայութիւնը հայկական հանդիսավայրերու, որոնք եթէ սկիզբը եկե
ղեցիներու բեմերն էին457, ապա դարձան դպրոցներու սրահները, ապա 
նաեւ յատուկ կառուցուած բազմանպատակ հանդիսասրահթատերա
սրահհամերգասրահները, որոնք հայաբնակ թաղամասերուն մէջ էին 
կամ ալ անմիջական մօտակայքը:

Լիբանահայ մշակոյթի հաւաքական դրսեւորումներուն համար 
(թատրոն, երգչախումբ, պարախումբ) բաւարար էր պատրաստա կա
մու թիւնը արհեստավարժ ղեկավարի458 մը, եւ ան կ’որդեգրուէր մշա
կութային միութեան մը կողմէ: Եւ քանի որ այս համոյթներու անդամ
ներուն արհեստավարժութիւնը պայման չէր՝ մեծապէս կը դիւրանար 
նման համոյթներու կազմութիւնը, ի տարբերութիւն նուագարանային 
համոյթներու:

Սկզբնական զգուշաւոր քայլերէ ետք, լիբանահայ բանա խօ սա
կան, դասախօսական հանդիսութիւններու, ձեռնարկներու, տօնակա
տարութիւններու ընթացքին լիարժէք տարածուեցաւ եւ որդեգրուեցաւ 
գեղ արուեստական յայտագրի անհրաժեշտութիւնը, որ կարճ ժամանակ 
ետք օրէնքի կարգ անցաւ ու յաւելեալ պահանջարկ յառաջացուց աս
մունքի, երգկատարումի, եւ նման դրսեւորումներու ընդգրկումին՝ վե
րոյիշեալ բնոյթի ձեռնարկներուն մէջ:

Յաճախ, քննարկումներու ընթացքին, լիբանահայ մշակութային 
աշխուժութեան պատճառ նշուած է րոմանթիք մտածումը պապենական 
հողերուն մերձաւորութեան...: Յամէնայնդէպս, լիբանահայ մշակու
թա յին հարիւրամեակի ամբողջ տեւողութեան, որոշակիօրէն ամուր 
ներ կայութիւն եղած է հայ անցեալը՝ երէց ծնողքներու ներկայութեամբ, 
անոնց յիշատակներով, անոնց շունչին տակ հասակ առած ու անոնցմէ 
մեծապէս ազդուած սերունդներով:

Պէտք չէ զանց առնել նաեւ մշակութային միութիւններուն միջեւ 
ծաւալած մրցակցութիւնը. «միութենական արժանապատուութիւն» էր 

457 Նաև՝ հայաբնակ թաղերու հրապարակները:
458 Երբեմն նոյնիսկ երկարամեայ փորձառուի:
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ունենալ աւելի զօրաւոր մշակութային համոյթներ քան՝ մրցակից միու
թիւնը: Միջմիութենական այս մրցակցութեան միւս երեսակը լիբա նա
հայերու զգացած ապրումներն էին ու հպարտութիւնը՝ իտես արաբ լի
բանանցիներու նման բնոյթի ձեռնարկներու հազուադէպութեան...:

Այս հատուածին սկիզբը անդրադարձանք Լիբանանի համայն
քա պետական դրութեան բարերարութիւններուն: Նկատի պէտք է առ
նել նաեւ որ Մեծն Լիբանանի հռչակումէն մինչեւ 1975, աւելի քան կէս 
դար, Լիբանան ունեցաւ անհամեմատ խաղաղ, ազատական ու ազատ 
շուկայական պայմաններով բարգաւաճող կեանք մը, մինչ դրացի 
արաբ երկիրները դիմագրաւեցին իրարայաջորդ զինուորական յեղա
շրջումներ, տնտեսական տագնապներ ու սեղմումներ, քաղաքական 
անկայունութիւն, սեփականազարկում, անապահովութիւն երբեմն նոյ
ն իսկ բռնատիրութիւն... այս պայմաններուն բերումով շրջանի դրախտը 
նկատուած Լիբանան կու գային դրացի երկիրներու ունեւոր հայեր՝ 
իրենց արձակուրդը անցընելու եւ կամ պտոյտի համար եւ... հայկական 
միջավայրի մէջ կատարելու հայկական զբօսաշրջութիւն: Ասոնք լիբա
նահայ մշակութային բերքի իրերով բեռնաւորուած կը վերադառնային 
իրենց օճախները, ինչ որ կ’օգնէր լիբանահայ մշակութային շուկային 
աշխուժութեան:

Եւ քանի որ արդէն 1960ականներէն սկսեալ նկատելի դարձած 
էր արեւմտեան Սփիւռքի մէջ հայախօս մշակոյթին նահանջը, մինչ լի
բա նահայութիւնը կը շարունակէր ‘’արտադրել’’ հայ մշակոյթի իրեր, լի
բանահայ մշակութային շուկան սկսաւ գէթ մասամբ սպասարկել նաեւ 
արտերկրի Սփիւռքին մշակութային պահանջարկին459:

Կար ժամանակ – եւ ատիկա գէթ մինչեւ 1960ականներն էին – երբ 
սփիւռքեան հայաշխարհին մէջ Արեւմուտքը կը համարուէր Պոլիսը, 
իսկ Միջին Արեւելքը՝ գաւառը, որուն զարդը Լիբանանի հայօճախն էր: 
Եւ եթէ Պոլիսը արեւմտահայ գաւառին օգնութեան կը հասնէր, ապա 
արեւմտեան սփիւռքաշխարհը եւս նիւթական օգնութեան կը հասնէր 
գաւառ նկատուող Միջին Արեւելքի հայօճախներուն, նիւթապէս նպաս
տելով անոնց մշակութային ճիգերուն, դպրոցներուն, հրատարա կու
թիւն ներուն, համոյթներուն: Այս նպաստաւորւմէն առաւելագոյնս օգ

459 Մանաւանդ որ տակաւին նոր կը սկսէր Խորհրդային Հայաստանի հետ 
կամրջումը Սփիւռքին:



360 ՀԱՅ ԷԹՆԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՓՅՈՒՌՔՈՒՄ

տուե ցաւ Լիբանանի հայօճախը, ուր պետութիւնը անհամեմատ թոյ լա
տու էր՝ բաղդատմամբ դրացի պետութիւններուն:

Լիբանահայ մշակոյթին նահանջին պատճառ 
դարձած գործօններ
Լիբանահայ մշակոյթի լուսաշող երկնակամարը ծանր հարուա

ծուեցաւ 1975ին ծայր առած Լիբանանի պատերազմէն: Սկզբնական 
տա րիներուն դրսեւորուած ժողովրդային այլատեսակ տոկունութիւնը 
տակաւ տեղի տուաւ ու լիբանահայեր գործնական քայլերու դիմելով 
սկսան արտագաղթել երկրէն:

Մեկնումները տակաւ կրճատեցին լիբանահայութեան թիւը: 
Այնուհետեւ եւ մինչեւ այսօր – փոքր դադարներով – շարունակուող տնտե
սական, քաղաքական, ապահովական անկայունութիւնը, խառնակ 
կա ցութիւնը խախտեցին որեւէ հիմք որուն վրայ կարելի էր երկարատեւ 
ծրագիր մշակել ու իրականացնել:

Նուազեցան Լիբանանի հայօճախին տնտեսական տարողու
թիւնն ու ուժականութիւնը, քառորդուեցաւ հայօճախին ժողովրդա գրա
կան պատկերը, տնտեսական դժուարութիւնները նոր մարտա հրաւէր
ներու առջեւ դրին լիբանահայութիւնը, որուն առաջնահերթութիւններուն 
մէջ երկրորդական դիրքերու հրուեցաւ մշակոյթը՝ ի տես կենցաղային 
հրատապութիւններու:

Յետպատերազմեան լիբանահայը հոգեփոխութիւն ապրեցաւ:
Միւս կողմէ, հարիւրամեակէ մը ետք յառաջացած նոր սերունդ

ները չունեցաւ նախկին տոհմիկ դաստիարակութիւնը, չունեցաւ նա
խորդ սերունդներուն լեզուականազգայինմտադրոյթի այն արժէհա
մա կարգը, որ զիրենք ըստ այդմ պիտի դիրքաւորէր միջավայրին դի
մաց:

Համաշխարհայնացումը հետաքրքրութեանց նոր հորիզոններ 
բացաւ անոնց եւ նոյնիսկ զանոնք նախորդած սերունդին դիմաց, որով 
հայ թէ լիբանահայ մշակոյթը դադրեցաւ գեղարուեստական սպառիչ 
բաւարարութիւն տալէ անոնց, կորսնցուց իր գործառոյթը եւ սկսաւ 
առնել ձեւական, երեւութական բնոյթ...:

Եւ անշուշտ Հայաստանի վերանկախացումը՝ Հայաստանի Գ. 
Հանրապետութեան հռչակումը, նոր կարգավիճակի մը մէջ դրաւ 
լիբանանահայը: Անկախութեան հռչակումին յաջորդեց Սփիւռքի քա
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ղաքական խարխափումին շրջանը. չյառաջացաւ սփիւռքեան գոյա տե
ւումի անհրաժեշտութեան բանական եւ համոզիչ գաղափարախօսու
թիւն, որով նոր յանձնառութիւն ստանձնէր լիբանահայ նորահաս սե
րունդը եւ ընդհանրապէս Սփիւռքը:

Յիրաւի, լիբանահայութիւնը դիմագրաւեց (Լիբանանի) յետպա
տե րազմեան տնտեսական պարտադրանքի օրակարգային փոփո խու
թիւնը, արժէհամակարգերու հոգեփոխութիւնը, յետանկախութեան 
գա ղափարական թափուրութեան խարխափումը, հայօճախին թուա
կան շեշտակի նօսրացումը, անոր տնտեսական տարողութեան ու կա
րողականութեան տկարացումը, լիբանահայ հաստատութիւններու վե
րա ձեւման մարտահրաւէրները...: Այս եւ նման տագնապալի խնդիր
ներուն մէջ լիբանահայ մշակոյթը եւ անոր սատարումը դարձան երկ
րորդական, մանաւանդ որ տեղի արաբական մշակոյթը եւ Հայաստանի 
Հանրապետութենէն ժամանող մշակոյթը կը լեցնէին արդէն չնկատուող 
պարապը...:

Եզրայանգում
Լիբանահայ մշակոյթը իր մեծագոյն հարուածը ստացաւ 1975ին 

ծայր առած պատերազմով: Այդ հանգուցային հանգրուանին, երբ ըն
թաց քի մէջ էր մշակութային սերնդափոխութիւնը, երկիրը պարուրող 
տագ նապը խաթարեց ու տապալեց սերնդափոխութեան հեզասահ 
ընթացքը, իսկ պատերազմին երկարումը գրեթէ քայքայեց սերնդա փո
խութիւնը, լիբանահայ մշակոյթը երիտասարդ ուժերով համալրելու 
հնա րաւորութիւնները:

Այնուհետեւ, 1990էն ետք ծաւալած կիսատպռատ, աւելի ցնցող 
քան կայուն ընկերայինտնտեսականքաղաքականապահովական վի
ճա կը կը շարունակէ ծանր հարուածել լիբանահայ մշակոյթին եւ չի 
թոյլատրեր արմատաւորուած կայացումը նորահաս սերունդին, այլ կը 
դառնայ պարագայական եւ պարբերական:

...
Իրապէս անկարելի է երեւակայել լիբանահայ մշակոյթին վերա

կանգ նումը, կամ վերադարձը նախկին փառքին: Թերեւս կարելի է 
կարկ տանել զայն ու նոր իրավիճակ մը տալ անոր: Կարելի է զօրա
շարժել մնացած քատրերը, մէկտեղել, առկայ երիտասարդ ուժերը եւ 
վերսկսիլ ու նոր ուղիի ձգտիլ...: Սակայն, մշակոյթը իրապէս ծաղկելու 
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համար պէտք ունի նա՛խ կայուն միջավայրի, յետոյ՝ խթաններու, որոնց 
կարգին նիւթական միջոցներու: Այսօր, Լիբանանի մէջ կը բացակային 
գրեթէ բոլորը, մանաւանդ ամէնէն վճռականը՝ կայունութիւնը:

Глава 2.  
Факторы, способствовавшие процветанию ливанско-армянской культуры 

(обзор)
В главе рассматриваются факторы обусловившие ход развития армянской 
куль туры одного из главных общин диаспоры – Ливана, динамика и особен
ности ее 100летней истории. Обобщается опыт наиболее успешных путей 
раз вития ливанскоармянской культуры: печать, литература, пресса, деятели 
культуры, национальные центры и т.д. Автор показывает разновидность ли
ванскоармянской культуры, спады и подъемы ее развития обусловленные 
рядом социальнополитических, экономических и других локальных факто
ров. В частности, прослеживаются условии способствующие процветанию 
ли ванскоармянской культуры из которых прежде всего можно выделить 
форма административного управления Ливана, конституция которого преду
сматривает культурную автономию каждой общины. В главе с различных то
чек зрения представлены причины кризиса ливанскоармянской культуры. В 
заключении обсуждаются возможные пути нового подъема ливанскоар мян
ской культуры и подчеркивается важность фактора стабильности.

Chapter 2.  
Factors that contributed to the flourishing of Lebanese-Armenian culture 

(review)
The chapter examines the factors that have conditioned the development of Leba
nese Armenian culture (one of the main cultural communities of the Diaspora), 
dynamics and peculiarities of 100year history. It summarizes the successful direc
tions of LebaneseArmenian culture with its results: press, media, cultural figures, 
literature, national centers, etc. The author refers to the diversity of LebaneseAr
menian culture, the recessions and rises of its development due to a number of 
sociopolitical, economic and other local factors. In particular, It discusses the con
ditions contributing to the prosperity of LebaneseArmenian culture: first of all, it 
is possible to highlight the administration system of Lebanon, which allowes cultur
al autonomy of each community by its constitutional law. The chapter also analyz
es the reasons for the recession of LebaneseArmenian culture from various per
spectives. It concludes with a discussion of the possible ways for a new rise of 
LebaneseArmenian culture and emphasizes the importance of the stability factor.
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Գլուխ 3.
Հայկական մամուլը որպես սփյուռքում 
էթնոմշակութային ինքնության պահպանման 
ինստիտուտ (Մոսկվայի, Թեհրանի և Լոս 
Անջելեսի համայնքների օրինակով)

Որպես դասական սփյուռք՝ տարաշխարհիկ հայությունն ունի էթնոսի 
կյանքն օտար միջավայրում կարգավորելու և էթնոմշակութային ինք
նությունը պահպանելու ավանդական համայնքային ինստիտուտ
ներ: Դրանց շարքում հատուկ տեղ ունի մամուլը, որի ստեղծումը 
մշտապես ուղեկցել է հայկական սփյուռքի տարբեր համայնքների 
ձևավորման պատմությանը: Այն ոչ միայն նպաստել է էթնոմշա կու
թային արժեքների պահպանմանն ու տարածմանը, այլև նշանակալի 
դեր է կատարել ներգաղթյալների ամենօրյա կյանքում, էթնիկ հա
մայն քի միավորման, ինքնակազմակերպման և տվյալ երկրում նրա 
դերի կարևորման գործում, տարածել է համազգային գաղափարներ, 
հանդիսացել է հասարակականքաղաքական մտքի զարգացման 
հար թակ և այլն: Արդի սփյուռքում տեղի ունեցող փոփոխությունների 
խորապատկերին մեդիայի ուսումնասիրությունը հնարավորություն 
է տալիս ավելի լավ հասկանալ տարբեր համայնքների մշակութային, 
սոցիալական և քաղաքական առանձնահատկությունները:

Այս գլխի նպատակն է ցույց տալ հայկական մամուլի դերն արդի 
սփյուռ քում էթնոմշակութային ինքնության պահպանման գործում: 
Հա մեմատական հետազոտության համար ընտրվել են երեք հա
մայնքների պարբերականներ՝ «Ноев Ковчег» (Մոսկվա), «Ալիք» 
(Թեհ րան) և «Ասպարեզ» (Լոս Անջելես), որոնց 2005 – 2010 թթ. հա
մար ները (ներկայացուցչական ընտրանքով) ուսումնասիրվել են 
բովանդակության վերլուծության մեթոդով:

Էթնիկ մամուլի բովանդակությունը պայմանավորում է նրա գործա
ռույթներն ու դերը ինքնության կառուցակցման գործում և համայն
քային կյանքում: Չնայած ընդհանրություններին, տարբեր երկրնե
րում լույս տեսնող պարբերականներն ունեն իրենց առանձնա հատ
կու թյունները, որոնք պայմանավորված են տվյալ երկրի ու համայնքի 
տարբերություններով: Հետևապես, երեք համայնքների թերթերի 
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բո վանդակության վերլուծությունը ցույց է տալիս մամուլի՝ որպես 
էթ նոմշակութային ինքնության պահպանման ինստիտուտի համա
սփյուռ քյան ընդհանրություններն ու համայնքային առանձնա հատ
կու թյունները:

Ներածություն
Որպես «դասական սփյուռք» և «անպետություն իշխանու

թյուն»460՝ տարաշխարհիկ հայությունն ունի էթնոսի կյանքն օտար մի
ավայրում կարգավորելու և էթնոմշակութային ինքնությունը պահպա
նելու ավանդական համայնքային ինստիտուտներ՝ ազգային, կրոնա
կան, կրթական, կուսակցական, բարեսիրական, մշակութային, կրթա
կան, մարզական, լոբբիստական և այլ կառույցներ: Դրանց շարքում 
հա տուկ տեղ ունի մամուլը, որի ստեղծումը մշտապես ուղեկցել է հայ
կական սփյուռքի տարբեր համայնքների ձևավորման պատմությանը: 
Աշխարհի տարբեր երկրների գաղթօջախներն ավանդաբար ստեղծել 
են հայկական մամուլ, ինչը վկայել է համայնքի կազմավորման և կա
րողությունների զարգացման նոր մակարդակի մասին: Այն ոչ միայն 
նպաստել է էթնոմշակութային արժեքների պահպանմանն ու տարած
մանը, այլև նշանակալի դեր է կատարել ներգաղթյալների ամենօրյա 
կյանքում, էթնիկ համայնքի միավորման, ինքնակազմակերպման և 
տվյալ երկրում նրա դերի կարևորման գործում, տարածել է համազ
գային գաղափարներ, հանդիսացել է հասարակականքաղաքական 
մտքի զարգացման հարթակ և այլն:

Արդի հայկական սփյուռքում էթնիկ մամուլի461 դերը հասկանալու 
համար ուսումնասիրվել է երեք կարևոր և հայաշատ համայնքների՝ 
Մոսկվայի, Թեհրանի և Լոս Անջելեսի մեկական հայկական թերթ: Հա
մեմատական ուսումնասիրության համար ընտրվել են հայկական 
սփյուռ քի երեք տարբեր համայնքներ՝ ընդհանրությունների և առանձ

460 Kh. Tölölyan, Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Mo
ment, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 1996, Vol. 5, Iss. 1, p. 3.

461 էթնիկ մեդիան լրատվամիջոց է, որն արտադրվում է տարբեր երկրներում 
բնակ վող ներգաղթյալների, ռասայական, էթնիկ, կրոնական և լեզվական 
փոք րամասնությունների, ինչպես նաև տեղաբնիկների համար և նրանց կող
մից: Տես՝ M. D. Matsaganis, V. S. Katz, S. J. BallRokeach, Understanding Ethnic 
Media: Producers, Consumers, and Societies, SAGE Publications, Inc., Los Ange
les; London; New Delhi, 2011, p. 10.
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նա հատկությունների բնույթը հասկանալու նպատակով: Համայնքների 
ընտրությունը պայմանավորված է էթնիկ և կրոնական միջավայրով, 
Հա յաստանից մոտ և հեռու աշխարհագրությամբ, ձևավորման պատ
մու թյամբ, համայնքային կազմով ու ինքնակազմակերպման ձևերով, 
հայերի բնակեցման ձևով, ընդունող երկրի քաղաքական և բնակեցման 
քաղաքների սոցիալմշակութային առանձնահատկություններով և 
այլն462: Համեմատական ուսումնասիրության համար կարևոր նախա
դրյալ են հանդիսացել նաև ընտրված երկրների մեդիա դաշտի և քա
ղաքականությունների խիստ ընդգծված տարբերությունները:

Կիրառական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունն իրակա
նացվել է բովանդակության վերլուծության մեթոդով463, մեդիայի ուսում
նասիրման քննադատական ավանդույթի շրջանակներում464:

Մամուլը հայկական սփյուռքի ավանդական ինստիտուտներից 
է, այն մշտապես կարևոր տեղ է զբաղեցրել սփյուռքի կյանքում և ուսում
նասիրված երեք համայնքներում ունի գործառնության երկարամյա 
պատ մություն: Այն նաև հայկական մեդիայի միակ տեսակն է, որն առ
կա է ընտրված երեք համայնքներից յուրաքանչյուրում, ինչն անհրա
ժեշտ պայման է համեմատական հետազոտության համար: Սփյուռքի 
տարբեր համայնքների միևնույն սոցիալական ինստիտուտի՝ մամուլի 
համեմատական ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս 
հասկանալ էթնիկ մեդիայի առանձնահատուկ և ընդհանրական գոր
ծա ռույթները: Համեմատական ուսումնասիրության համար ընտրված 
հայկական համայնքներից (Մոսկվա, Թեհրան և Լոս Անջելես) յու րա
քան չյուրի համար իրականացվել է ԶԼՄ դաշտի, մասնավորապես, 

462 Ռ. Կարապետյան, Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմա տա
կան հետազոտության հիմնական ուղղությունները. խնդիրները և հեռա
նկար ները, «Հայրենիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հա
յաս տանի և սփյուռքի թերթերի կոնտենտ անալիզ», խմբ. Ռ. Կարապետյան, 
Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2012, էջ 11 – 26:

463 Ս. Բարսեղյան, Հետազոտության մեթոդի ընտրության հիմնավորումը, «Հայ
րե նիքսփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում. Հայաստանի և սփյուռ
քի թերթերի կոնտենտ անալիզ», խմբ. Ռ. Կարապետյան, Երևան, «Գիտու
թյուն» հրատ., 2012, էջ 41:

464 Քննադատական մոտեցումը դիտարկում է, թե ինչպես են զանգվածային լրա
տվամիջոցները ձևավորում վերաբերմունք և հուզական ներազդե ցու թյուն, 
ինչը կարող է ուղղորդել ռասայական կամ էթնիկ խմբի հանդեպ ըն դունված 
մոտեցումը:
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տպա գիր մամուլի նախնական ուսումնասիրություն, որի հիման վրա 
ընտրվել են մեկական պարբերականներ՝ «Ասպարեզ» (Լոս Անջելես), 
«Ալիք» (Թեհրան) և «Ноев Ковчег» (Մոսկվա): Վերլուծության են են
թարկվել ընտրված երեք պարբերականների վեց տարվա` 2005 –  
2010 թթ. հրապարակումները465:

Մոսկվայի, Թեհրանի և Լոս Անջելեսի  
հայկական մեդիա միջավայրերը
Էթնիկ մեդիայի համեմատական ուսումնասիրությունները ցույց 

են տալիս, որ չնայած ընդհանրություններին, գոյություն ունեն տարբեր 
էթնիկ խմբերի՝ էթնիկ մեդիա ստեղծելու, զարգացնելու, մեդիա բո վան
դակության և սպառման առանձնահատկություններ: Դրանք կախ ված 
են թե՛ էթնիկությունից, թե՛ էթնիկ փոքրամասնության խմբի ձևից և թե՛ 
ընդունող երկրի յուրահատկություններից: Անգամ նույն երկրի, նույն 
բնակավայրի մեդիա միջավայրում տարբեր էթնիկ խմբեր դրսևո րում 
են մեդիա սպառման և արտադրման տարբեր վարքաձև: Տարբեր էթնիկ 
համայնքներ ստեղծում են իրենց առանձնահատուկ մեդիան և տարբեր 
կերպ են սպառում հիմնական մեդիա դաշտի տեղեկա տվու թյունը:

Այսպես, ԱՄՆ Լոս Անջելես շրջանի Գլենդեյլ քաղաքի երեք 
հիմ նական էթնիկ խմբերի՝ անգլոամերիկացիների, լատինոամերիկա
ցիների և հայերի շրջանում իրականացված համեմատական հետազո
տու թյունը ցույց է տալիս, որ, կիսելով նույն աշխարհագրական տա
րածքը, երեք էթնիկ խմբերի միջև գոյություն ունեն ակնհայտ հա
ղորդակ ցական տարբերություններ466: Հայերի շրջանում հիմնական և 
էթնիկ մեդիայի սպառման հարաբերակցության մեջ էթնիկ մեդիայից 
օգտվելու հաճախականությունն ավելի մեծ է: Ի տարբերություն լա տի
նամերիկացիների և անգլոամերիկացիների, հայերը համայնքի մասին 
ամենաքիչ տեղեկատվությունն են ստանում միջանձնային ցանցի և 
հա մացանցի միջոցով:

Ժամանակակից Ռուսաստանում էթնիկ մեդիայի հանրային դե
րի մասին իրականացված համեմատական ուսումնասիրության մեջ 

465 Կիրառական հետազոտությունն իրականացվել է 2011 – 2012 թթ.:
466 Overview of Main Metamorphosis Project Databases, Annenberg School for Commu

nication, University of Southern California/ S.J. BallRokeach, Principal Investigator, 
2005. http://www.metamorph.org/images/uploads/Meta_Database_Book.pdf
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կա րող ենք տեսնել հայկական մամուլին («Ноев Ковчег», «Новый Ва ви
лон», «Еркрамас») վե րագրվող դերը467: Նշյալ հետազոտության մեջ, 
դիտարկելով էթնիկ մամուլը որպես Ռուսաստանում էթնիկ համայնք
ների (հայկական, հրեական, ադրբեջանական, գերմանական, ֆիննա
կան, կորեական և այլն) ուսումնասիրման աղբյուր, բացահայտվել են 
նրանց գործառույթները հին և նոր ձևավորվող սփյուռքյան և էթնիկ 
հա մայնքներում: Ըստ հետազոտության տվյալների, հայկական մա
մուլն իրականացնում է կազմակերպական և համախմբող դեր: Չնայած 
Ռուսաստանում հայկական համայնքի բազմազանությանը և ցրվածու
թյանը, հայկական տեղեկատվական տարածությունը օգնում է հա մա
կար գել նրանց համազգային խնդիրների լուծման ջանքերը:

Իրանում հիմնական լրատվամիջոցները պետական են, ազգա
յին կամ կրոնական փոքրամասնություններն ունեն սահմանափակ ներ
կայացվածություն տեղային հեռուստա և ռադիոթողարկումներում: 
Չնա յած էթնիկ կամ կրոնական փոքրամասնությունների, այդ թվում 
հայկական մեդիայի մասին հասանելի համեմատական ուսումնասի
րու թյուններ չկան, սակայն, ինչպես ցույց են տալիս հիմնական ԶԼՄ 
ուսումնասիրությունները, փոքրամասնությունները հիմնական մեդիա
յում ներկայացված են «վատ» նորությունների, երբեմն՝ ծաղրական 
ձևով468: Ակնհայտ է, որ այս իրավիճակում առավել պահանջված է 
դառ նում էթնիկ կամ կրոնական, այդ թվում՝ հայկական մամուլը:

Բացի ընդունող երկրների միջավայրերի տարբերությունից և 
նրանցում էթնիկ խմբերի առանձնահատկություններից, կարևոր է 
նաև էթնիկ խմբի ձևը (ազգային փոքրամասնություն, միգրանտներ, 
սփյուռք և այլն) և մեդիա ստեղծելու նրանց ավանդույթը: Սփյուռքյան 
համայնքների համար էթնիկ մեդիայի դերն առավել նշանակալի է, 
քանի որ այդ էթնիկ խմբերը ստեղծում են ինստիտուտներ և ջանքեր 
են գործադրում էթնիկության պահպանման համար, նրանց հատուկ է, 
այսպես կոչված, սփյուռքյան ինքնությունը:

Հայկական սփյուռքն ունի ավանդական համայնքային ինստի
տուտներ, որոնց նպատակն է պահպանել և զարգացնել էթնո մշա կու

467 В. К. Малькова, նշվ. աշխ.:
468 A. Tamandehrou, Role of Media in Empowering the Ethnic Minority of Iran: an 

Overview, Journal of SocioCultural Change, 2014, Vol. 1, N 1, pp. 118 – 127.
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թային ինքնությունն այլէթնիկ միջավայրում: Բացի դրանից, այդ ինս
տի տուտները կոչված են կարգավորելու էթնոսի կյանքն օտար մի ջա
վայրում, նպաստելու ընդունող հասարակության մեջ այդ խմբի ան
դամ ների առավել դյուրին ադապտացմանը: Այդ կազմա կեր պու թյուն
ների շարքում է նաև էթնիկ մեդիան, որն էական դերակատարում ունի 
էթնիկ ինքնության պահպանմանը նպաստող տարբերությունների 
տա րածության469 ձևավորման գործում:

Արդի հայկական սփյուռքում էթնիկ մեդիայի տարատեսակ 
ձևե րի մեջ հարկ է առանձնացնել մամուլը, քանի որ հայկական 
սփյուռքն ունի մամուլի հարուրամյակների պատմություն470: Հատկա
նշա կան է, որ հայկական գրեթե բոլոր համայնքների ձևավորման 
պատ մությունը մշտապես ուղեկցվել է մամուլի ստեղծմամբ: Աշխարհի 
տարբեր երկրներում ձևավորված հայկական գաղթօջախներն ավան
դաբար ստեղծել են էթնիկ մամուլ, ինչը վկայել է համայնքի կազ մա
վորման և կարողությունների զարգացման` հայկական սփյուռքին բնո
րոշ ընդհանուր օրինաչափությունների մասին: Այն ոչ միայն նպաստել 
է էթնոմշակութային արժեքների պահպանմանն ու տարածմանը, այլև 
նշանակալի դեր է կատարել համայնքի ներկայացուցիչների ամենօրյա 
կյանքում, համայնքի միավորման, ինքնակազմակերպման և տվյալ 
երկ րում նրա դերի կարևորման գործում: Հայկական մամուլը կարևոր 
դեր է խաղում աշխարհով մեկ սփռված հայերի ամենօրյա կյանքում, 
ընդունող երկրի հասարակության մեջ նրանց ինտեգրման, ինքնության 
պահպանման և հայրենիքսփյուռք հարաբերությունների սերտացման 
գործում: Մյուս կողմից, սփյուռքի մամուլն արտացոլում է համայնքի 
քա ղաքական, սոցիալտնտեսական, մշակութային կյանքի ընթացիկ 
վիճակը, փոփոխությունները և մարտահրավերները, խնդիրներն ու 
սպասումները: Պատահական չէ, որ մամուլը և տպագրությունը զար
գացել է ազգային զարթոնքի, գաղափարախոսությունների տարածման 
կենտրոններում՝ Թբիլիսի, Պետերբուրգ, Մոսկվա, Պոլիս, Վենետիկ, 
Վիեննա և այլուր:

469 V. Sahakyan, Between HostCountries and Homeland: Institutions, Politics and 
Identities in the PostGenocide Armenian Diaspora (1920s to 1980s), PhD Disserta
tion, the University of Michigan, 2015, 481 p.

470 Առաջին հայկական մամուլը` «Ազդարար» ամսագիրը լույս է տեսել Հնդկաս
տանի Մադրաս քաղաքում 1794 – 1796 թթ.: Տե՛ս Մ. Մխիթարյան, Հայերեն 
առաջին պարբերականը և նրա խմբագիրը, էջ 5:
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Այսպես, մեր ուսումնասիրած երկրների հայկական համայնք
նե րում (Մոսկվա, Թեհրան, Լոս Անջելես) առաջին անգամ մամուլ է 
լույս տեսել դեռևս 19րդ դարից: Ռուսաստանում առաջին հայերեն 
պար բերականը` «Արևելյան ծանուցում» թերթը լույս է տեսել 1816ին, 
Աստրախանում: Հետագայում Ռուսաստանում հրատարակվել է շուրջ 
90 անուն պարբերական471: Իրանում առաջին հայերեն պարբերականը` 
«Շավիղը» հիմնադրվել է 1894ին, Թեհրանում: Մինչ օրս հրա տա րակ
վել է ավելի քան 80 անուն հայերեն պարբերական472: ԱՄՆում, Ջերսի 
Սիթիում 1888ին լույս է տեսել առաջին հայերեն պարբերականը` 
«Արե գակը»: Ցայսօր լույս է տեսել ավելի քան 300 անուն պարբե րա
կան473: Ներկայումս Ռուսաստանում (Մոսկվայում և Կրասնոդարում) 
լույս է տեսնում երկու պարբերական: Իրանում հիմնական հայկական 
պարբերականը մեկ օրաթերթ է, որը լույս է տեսնում Թեհրանում: Ամե
նաբազմազանը և մեծաքանակը ԱՄՆում, մասնավորապես՝ Լոս Ան
ջե լեսում լույս տեսնող պարբերականներն են: Կուսակցություններից, 
մշա կութային և բարեգործական խոշոր կազմակերպություններից բա
ցի, պարբերականներ են հրատարակում նաև եկեղեցական կառույց
նե րը, զանազան միություններ, առանձին անհատներ:

 Ժամանակակից սփյուռքում ավանդական ինստիտուտների 
դե րի նվազման և ներկայիս գլոբալացվող ու տեխնոլոգիական ժամա
նակաշրջանում էթնիկ մեդիան կարող է ստանձնել էթնիկության պահ
պանման և համայնքի կարողությունների ուժեղացման առավել մեծ 
դե րակատարություն: Մեդիան սփյուռքի ներկա մարտահրավերները 
արտահայտող կարևորագույն ցուցիչ է474: Ներկայումս ունենալով մե
դիա յի ժամանակակից ձևերը, հայկական սփյուռքի համար դեռևս շա
րունակում է առանձնահատուկ դեր ունենալ մամուլը: Չնայած տեղեկա
տվության աղբյուրների բազմազանությանն ու արագությանը, սփյուռք

471 «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, գլխ. խմբ. Հ. Այվազյան, Երևան, Հայկ. հան
րագիտարան. հրատ. 2003, էջ 500:

472 Նույն տեղում, էջ 263:
473 Նույն տեղում, էջ 77:
474 Ս. Բարսեղյան, Էթնիկ մեդիան որպես հայկական սփյուռքի ուսումնասիրման 

միջոց, «Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. խնդիրներ, 
հետազոտական փորձեր և հեռանկարներ», խմբ. Ռ. Կարապետյան և ուրիշ
ներ, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 13 – 18:
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յան տեղեկատվական դաշտը շարունակում է ունենալ իր սեփական 
մամուլը` հիմնականում հայալեզու և հայկական բովանդակությամբ: 
Սփյուռքի մամուլը, ձևավորելով հայկական տեղեկատվական դաշտ, 
ստանձնում է առանձնահատուկ գործառույթ՝ հայրենիքի հետ կապի 
պահ պանման, Հայաստանի ու սփյուռքի մասին տեղեկատվության 
տա րածման և դրանց կերպարի ձևավորման, ազգային գաղափարների 
ու արժեքների, էթնիկ ու մշակութային ինքնության պահպանման և 
վեր արտադրման գործում:

Սակայն, ունենալով էթնիկ մեդիային բնորոշ գործառույթներ, 
հայկական սփյուռքի մեդիան ունի իր առանձնահատկությունները: 
Դրանց շարքում առաջին հերթին հարկ է առանձնացնել, որ մեդիան 
հայ կական սփյուռքին բնորոշ ավանդական ինստիտուտ է: Այն ցույց է 
տալիս համայնքի նշանակալի ներկայությունը ընդունող երկրում, 
ինչպես նաև ապահովում է էթնիկ ինքնագիտակցության բարձր մա
կարդակ ունեցող սփյուռքի էթնոմշակութային արժեքների պահպան
ման տեղեկատվական պահանջը: Առանձնահատկություններից է նաև 
հայկական սփյուռքի բազմազանության և ցրվածության պարագայում 
գրեթե բոլոր համայնքներում մամուլի առկայությունը և, չնայած բո
վանդակային տարբերություններին, ընդհանրական տեղեկատվության 
առկայությունը:

Մամուլի գործառույթները համայնքում
Հետազոտողները սփյուռքում համայնքների ձևավորումը և այդ 

գործընթացում մեդիայի դերը հաճախ համարում են քաղաքական 
բնույ թի: Երբ փոքրամասնության խմբերից ձևավորվում է համայնք, 
այն ներկայացնում է շարունակական համալիր բանակցություն` մշա
կութային բազմազանության թույլտվություն, հետևաբար` ստանալով 
իրա վահավասարության խոսուն դիրք475: Ըստ Ջ. Հաբերմասի հայե ցա
կարգի, «սփյուռքյան հանրային ոլորտներում», որտեղ կա նաև մե
դիա յի սպառում, այն կարող է վերածվել հավաքական գործո ղու
թյան476:

475 H. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, New York; London, 1994, pp. 
1 – 18.

476 J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991, 305 p.
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Հայկական սփյուռքի համայնքները, ունենալով իրենց ձևա վոր
ման առանձնահատուկ պատմությունը, տարբեր պայմաններում կեն
սա գործունեության յուրահատկությունները, բազմազան համայնքային 
և տարածական կառուցվածք, ցույց են տալիս օտարազգի տարաբնույթ 
միջավայրերում նույն էթնոսի տարբեր խմբերի առանձնահատ կու
թյուն ներն ու ընդհանրությունները: Ընդունող երկրի և հայկական հա
մայնքի սոցիալական ինստիտուտների ազդեցությամբ և սոցիալքա
ղաքական կառուցվածքի պայմաններում ձևավորվում են սփյուռքյան 
ինքնություն, համայնքի ինքնակազմակերպման և ազդեցիկության տար
բեր աստիճաններ:

Այսպես, ԱՄՆում հայկական սփյուռքը համարվում է ամենա
կազ մակերպված և ազդեցիկ, իսկ Ռուսաստանի հայկական սփյուռքը՝ 
ինքնակազմակերպման ցածր մակարդակ ունեցող համայնքներից 
մեկը, չնայած իր առավել նշանակալի մարդկային և տնտեսական նե
րուժին: Իրանի հայ համայնքն ունի ներհամայնքային ինքնակազմա
կերպման բարձր աստիճան, սակայն կրոնական փոքրամաս նու թյուն
ների հանդեպ վարվող և երկրում առկա առարկայական պատճառներով 
այն չի կարող լայնորեն դրսևորվել նաև բնակության երկրի սոցիալ
քա ղաքական շրջանակներում:

Հայկական համայնքների նման անհավասարաչափությունը 
պայ մանավորված է էթնիկ համայնքները բնորոշող մի շարք hատկա
նիշ ներով, ինչպիսիք են մարդկային ներուժը, կազմակերպությունների 
ներգրավվածությունը, սոցիալական կամ համայնքային ինստի տուտ
նե րը և այլն: Այս շարքում կարևոր տեղ է զբաղեցնում նաև հայկական 
մեդիան:

Հայկական տարբեր համայնքներում մամուլն ունի իր դերա կա
տարման առանձնահատկությունները: Ակնհայտ են Մոսկվայի, Լոս 
Ան ջելեսի և Թեհրանի հայկական համայնքների ինքնակազմակերպման, 
ինտեգրման ու ազդեցիկության աստիճանների տարբերությունները, 
որոնք արտահայտված են նաև մամուլի միջոցով: Տարբեր են նաև 
համայնքների համար մամուլի՝ որպես սոցիալական ինստիտուտի կա
րևորությունը: Սակայն ակնհայտ է, որ էթնիկ մամուլը համայնքի հա
մար ստանձնում է հետևյալ դերերը.

● հանդես է գալիս որպես համայնքային ինստիտուտ,
● արտացոլում է համայնքի սոցիալական փոփոխությունները,
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● հաստատում է համայնքի ազդեցիկությունը և նրա տեղը ըն
դունող հասարակության մեջ,

● իրազեկում է համայնքի իրավունքների մասին,
● հանդիսանում է ինչպես հիմնական տեղեկատվական տա

րա ծու թյան բաղկացուցիչ, այնպես էլ համայնքի մասին տե
ղեկատվական ցանցի կարևոր օղակ,

● օժանդակում է սոցիալական ադապտացմանն ընդունող հա
սարակությունում,

● դառնում է սոցիալական ռեսուրս՝ համայնքը համալրող ներ
գաղթյալների համար,

● համախմբում է հիմնական հասարակությունից իրենց էթնիկ, 
մշակութային ու սոցիալական բնութագրիչներով տարբերվող 
և ինքնության պահպանմանը միտված խմբերին:

Սակայն էթնիկ մամուլի գլխավոր գործառույթը սփյուռքյան 
ինք  նության կառուցակցումն է: Այս հիմնական դերի տեսանկունից, 
սփյուռքի երեք պարբերականների բովանդակության վերլուծությունը 
ցույց տվեց, որ հայկական մամուլն ակնհայտորեն շեշտադրում է միա
վորող գործառույթը՝ լուսաբանելով առավելապես հայկական տեղեկա
տվություն, կապելով էթնիկ խմբին հայրենիքի հետ, օգնելով պահ պա
նել լեզուն և մշակույթը: Կողմնորոշող գործառույթը, որով մամուլը 
օգնում է ինտեգրվել ընդունող երկրում՝ տարածելով տեղեկատվություն 
համայնքի և ընդունող հասարակության մասին, զիջում է միավորող 
գործառույթին: Սակայն միավորող և կողմնորոշող պատմությունների 
որոշակի համամասնությունը նպաստում է երկակի տեսակետների, 
մոտեցումների, երկակի ինքնության ձևավորմանը, երբ էթնիկ խմբի 
ներկայացուցիչը գիտի և կարող է օգտագործել ընդունող և ծագման 
երկրների մշակույթները, նորմերը և այլն: Այդպիսով, մամուլը դառնում 
է օգտակար ռեսուրս էթնիկ խմբի համար: Մամուլի բովանդակության 
մեջ միավորող և կողմնորոշող գործառույթների համամասնությունն 
առանցքային է և կարող է պայմանավորել ինչպես մեդիասպառումը, 
այնպես էլ ազդեցությունը ինքնության կառուցակցման վրա (տե՛ս 
նկար 1):
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Լոս Անջելես

ԹեհրանՄոսկվա

Սփյուռք Հայրենիք
        

Լոս Անջելես

ԹեհրանՄոսկվա

 Հիմնական Հայկական

Նկար 1. Միավորող և կողմնորոշող գործառույթների համամասնությունը 
մամուլում. ըստ հայկական լրատվության մեջ հայրենիք-սփյուռք  

և հիմնական-հայկական նյութերի տարբաժանման

Հայրենիքի մասին տեղեկատվության գերակշռությունը կամ միա
վորող գործառույթի շեշտադրումը, մի կողմից, վկայում է հայկական 
սփյուռ քի ձգտումը` մշակութային երկատվածության իրավիճակում վե
րա դառնալ արմատներին, մշակույթին, անցյալին: Մյուս կողմից, էթնիկ 
մեդիայի հայաստանակենտրոն բովանդակությունը սփյուռքյան փո
փոխ վող ինքնությունը փորձում է դարձնել առավել կայուն: Եվ վեր
ջապես, հայրենիքը դառնում է հայկական տեղեկատվական դաշտի 
այն միջուկը, որի շուրջ համընդհանուր գաղափարներն ու էթնո մշա կու
թային արժեքները վերարտադրվում ու տարածվում են սփյուռքի հա
մայն քերում` անկախ նրանց տարբերություններից: Մյուս կողմից, հայ
կական համայնքների համեմատությունից պարզ է դառնում, որ որքան 
կայացած է տվյալ համայնքը, ունի կայացած ինստիտուտներ, ներքին 
համայնքային կյանք, այնքան ավելի շատ է քննարկում, կարևորում 
սեփական խնդիրները, որոնք տեղ են գտնում մամուլում:

Եվ իսկապես, դիտարկված համայնքներից, ամենակայացածը 
Թեհրանի համայնքն է, ապա՝ Լոս Անջելեսինը, իսկ Մոսկվայինը՝ դեռ
ևս ոչ այնքան համայնքային: Այս ցուցանիշը պայմանավորվում է նաև 
մամուլի բովանդակության մեջ հայկական և հիմնական նյութերի հա
մամասնությամբ: Այսպես, որքան Մոսկվայի համայնքն ունի ցածր 
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ինք նակազմակերպման աստիճան, այնքան քիչ է ներկայացնում հա_
մայնքային պատմություններ և այնքան շատ՝ հիմնական (ոչ հայկական) 
տեղեկատվություն: Թեհրանի և Լոս Անջելեսի թերթերն ունեն գրեթե 
հավասար համամասնություն հայրենիքսփյուռք ուղղվածության մեջ: 
Սակայն, ելներով ընդունող երկրի մեդիա դաշտի և այլ առանձ նա
հատ կություններից, Թեհրանի «Ալիքը» մի փոքր ավելի շատ է ներ կա
յացրել երկրի լրատվությունը:

Մամուլն իր բովանդակության միջոցով մյուս՝ խորհրդանշական 
գործառույթը (արժեքների և գաղափարների տարածում, ինքնության 
պահպանում) հիմնականում կատարում է մշակութային և ազգային 
թե մաների, ինչպես նաև քաղաքական թեմաների քննարկման շրջա
նակ ներում: Մշակութային միջսահմանային իրավիճակում և այլազգի 
միջավայրում ապրող հայերի համար սեփական մշակութային արժեք
ների վերաբերյալ մամուլի տեղեկատվությունը կարող է մշտարթուն 
պա հել ձուլման վտանգը, ինչպես նաև վերակազմավորել հատվա ծա
կան մշակութային ինքնությունը: Մշակութային նյութերի բովանդա կու
թյան միջոցով մամուլը նաև կարող է ամրագրել և պահպանել սեփա
կան յուրահատուկ մշակութային կապիտալը և հարստացնել միջմշա
կութային կապիտալը: Էթնիկ ինքնության պահպանմանն է նպաստում 
նաև մամուլի բովանդակության մեջ ազգային թեմաների քննարկումը, 
պատմական հիշողության վերարտադրումը, էթնոսի պատմության վե
րաիմաստավորումը: Հայոց ցեղասպանության մասին մամուլում ար
ծարծ վող թեման դրա օրինակն է:

Էթնիկ մամուլի բովանդակության տարածման շնորհիվ, խոր
հրդա նշական տեղեկատվություն փոխանցելով ընդհանուր անցյալի ու 
հայրենիքի մասին և սփյուռքին մասնակից դարձնելով հայրենիքում 
ընթացքող ամենօրյա գործընթացներին, ստեղծվում է մշակութային ու 
էթնիկ միասնություն: Չնայած սփյուռքի տարբեր հատվածների առանձ
նահատկություններին ու տարբերություններին, առաջանում է որոշակի 
էթնոմշակութային ընդհանրական արժեքների ձևավորում:

Մամուլի բովանդակության ընդհանուր նկարագիրը
Սփյուռքի մամուլի բովանդակության մեջ առաջին ցուցանիշը, 

այս պես կոչված, հայկական և հիմնական տեղեկատվության հարաբե
րակ ցությունն է: Հետազոտության մեջ «հայկական թեմաներ» են հա
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մարվել ՀՀին, ԼՂՀին, սփյուռքին, ընդհանրապես հայությանը կամ 
որևէ հայ անհատի վերաբերող նյութերը, իսկ «հիմնական թեմաներ» 
են համարվել ընդունող երկրի մասին և միջազգային տեղեկատվությունը: 
Երեք թերթերի նյութերի ընդհանուր ծավալի մեջ հայկական թեմաների 
տեսակարար կշիռը, ընդհանուր առմամբ, կազմում է մեծամասնություն:

Հայկական բովանդակության նման ծավալը ցույց է տալիս 
հիմնական լրատվամիջոցներում հայկական տեղեկատվության բացը 
լրացնելու, հայկական համայնքին ներկայացնելու և էթնիկ մամուլի՝ 
ինք նության պահպանմանն ուղղված ջանքերը: Սակայն այդ ցուցանիշը 
տարբեր է յուրաքանչյուր թերթի համար: Այսպես, հայկական թեմա նե
րով հոդվածների քանակով առաջատարը «Ասպարեզն» է, ապա՝ 
«Ալի քը»: «Ноев Ковчег»ի բովանդակության մեջ հայկական և ոչ հայ
կական (հիմնական) թեմաների համամասնությունը գրեթե հավասար 
է: Հայկական թեմաների ներկայացման քանակական այս տարբերու
թյունը, ըստ պարբերականների, կախված է մի շարք գործոններից: 
Հայ կական նյութերի ծավալը մամուլում ցույց է տալիս տվյալ համայնքի՝ 
տեղեկատվություն ստանալու պահանջները. եթե Մոսկվայի հայ հա
մայնքն ավելի քիչ կարիք ունի հայկական տեղեկատվության, ապա 
Թեհ րանի և Լոս Անջելեսի համայնքներն էթնիկ մամուլից ակնկալում 
են հենց հայկական լրատվություն: Մյուս կողմից, այս ցուցանիշը կա
րող է հուշել էթնիկ մեդիայի ազդեցության աստիճանի մասին: Կարևոր 
գործոն է նաև ընդունող երկրի մեդիա դաշտի և դրանում էթնիկ խմբին 
ներկայացնելու առանձնահատկությունը:

Եթե դիտարկենք թեմաների շրջանակներն ըստ Հայաստան, 
սփյուռք և հայրենիքսփյուռք կտրվածքների, ապա ավելի ակնառու է 
դառ նում սփյուռքի երեք համայնքների մամուլի՝ Հայաստանին վերա բե
րող թեմաների գերակշռությունը: Առանձին համայնքների և, ընդհա նուր 
առմամբ, հայկական սփյուռքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը զգա
լիորեն զիջում է հայաստանյան լրատվությանը: Բոլոր թերթերն ամե
նաքիչն անդրադարձել են hայրենիքսփյուռք հարաբե րություն նե րին:

Ուսումնասիրված երեք թերթերի նյութերը ցույց են տալիս 
հակադարձ համեմատականություն Հայաստանսփյուռք շրջանակների 
նյութերի ծավալի և գնահատականի միջև477: Սփյուռքյան մամուլը, 

477 Գնահատականը վերլուծվել է եռաստիճան սանդղակով՝ 1) դրական, 2) չե
զոք կամ համակցված, 3) բացասական:
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որքան շատ է ներկայացրել Հայաստանի մասին պատմություններ, այն
քան ավելի քիչ է դրական անդրադարձը, և հակառակը՝ սփյուռքն ավե
լի շատ է ներկայացվել դրական լույսի ներքո: Ինչպես ցույց են տալիս 
տվյալները, ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրված երեք թերթերի հիմ
նական տեղեկատվությունը ներկայացվել է չեզոք կամ համակցված 
գնահատականներով: Իրենց համայնքի կամ սփյուռքի վերաբերյալ 
պատ մություններն ամենահաճախն են ներկայացվել դրական գնահա
տականով: Դրան հաջորդում են Հայաստանսփյուռք հարաբե րու
թյունն երի վերաբերյալ նյութերը: Հայաստանի մասին տեղեկա տվու
թյունն ամենաքիչ դրական երանգն ունի:

Երեք պարբերականների համեմատական տվյալները ցույց են 
տալիս, որ Հայաստանն ամենադրականն է ներկայացրել «Ноев Ков
чег»ը, ապա՝ «Ասպարեզը», ամենաքիչը՝ «Ալիքը»: Հայաստանսփյուռք 
առնչությունները գրեթե հավասար դրական գնահատականով է ներ
կա յացվել բոլոր թերթերում: Սեփական համայնքին համեմատաբար 
ավելի քննադատական մոտեցում է ցույց տվել «Ասպարեզը», միաժա
մանակ՝ ամենաշատ բացասական տեղեկատվությունը տարածելով Հա
յաս տանի մասին: Հայաստանսփյուռք հարաբերությունների վերա
բեր յալ «Ноев Ковчег»ն ամենաշատն է տարածել բացասական տեղե
կա տվությունը: Ընդհանուր առմամբ, միանշանակ բացասական տեղե
կատվության տեսակարար կշիռը բավականին փոքր է՝ չգերազանցելով 
երեք թերթերի նյութերի ողջ ծավալի 7.5 տոկոսը:

Անդրադառնալով տեղեկատվության տիպաբանությանը՝ ըստ 
թեմաների ընդգրկման շրջանակների դասակարգման երկրորդ մա
կար դակի` Հայաստան, ՀՀմիջազգային, հայրենիքսփյուռք, համայնք
սփյուռք, սփյուռքընդունող երկիր, կարող ենք տեսնել ընդհանուր` 
համահայկական և առանձնահատուկ` տեղային հիմնախնդիրները:

Մոսկվայի հայկական թերթը, Լոս Անջելեսի և Թեհրանի հա
մայնքային թերթերի համեմատ, ամենաքիչն է անդրադարձել հայ կա
կան թեմաներին: Սակայն այդ նյութերի ճնշող մեծամասնությունը վե
րաբերում է Հայաստանին: Հայկական համայնքի, սփյուռքի և հայրե
նիքսփյուռք փոխհարաբերությունների մասին նյութերը կրկին ամե
նա քիչն են: Հատկանշական է, որ թեմաների ընդգրկվածության առու մով 
բավականին նման ցուցանիշներ ունեն Լոս Անջելեսի և Թեհրանի 
հայկական մամուլը: Նրանք առավելապես անդրադարձել են Հայաս
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տանի արտաքին քաղաքականությանը, միջազգային հարաբերություն
ներին, ապա` Հայաստանի ներքին քաղաքական խնդիրներին: Այդ 
թեր թերն ավելի շատ կարևորել են հայ համայնքի և տվյալ պետության 
ու ինստիտուտների հետ փոխհարաբերությունները, քան բուն համայն
քի գործունեությունը:

Մոսկվայի «Ноев Ковчег» պարբերականի հայկական թեմանե
րով նյութերի ճնշող մեծամասնությունը (81 %) վերաբերում է Հայաս
տանին, 16 տոկոսը` Մոսկվայի հայ համայնքին ու սփյուռքին, և միայն 
3 տոկոսն է վերաբերում հայրենիքսփյուռք հարաբերություններին: 
Սա կայն, ի տարբերություն հայկական մյուս համայնքների թեթերի, 
«Ноев Ковчег»ն ավելի շատ անդրադարձել է Հայաստանի ներքին 
խնդիրներին (61 %), քան նրա արտաքին քաղաքականությանն ու միջ
ազգային հարաբերություններին (50.1 %): Սփյուռքի մասին տեղեկա
տվությունն առավելապես վերաբերում է տվյալ համայնքին և ընդ
հանրապես հայկական սփյուռքին (17.8 %): Ռուսաստանի և, մասնա վո
րապես, Մոսկվայի հայ համայնքի և բնակության երկրի հետ հարա բե
րությունների մասին նյութերը պարբերականի ընդհանուր ծավալում 
կազմում է ընդամենը 5 տոկոս:

Լոս Անջելեսի «Ասպարեզ» օրաթերթում հայրենիքի մասին տե
ղեկատվությունը կազմել է 65 տոկոս: Նյութերի 30 տոկոսը թերթը նվի րել 
է համայնքային խնդիրների, իրադարձությունների և հայկական սփյուռքի 
հիմնահարցերի լուսաբանմանը, 5 տոկոսը` Հայաստանսփյուռք կապին: 
Հայաստանի վերաբերյալ թեմաների 51 տոկոսը վե րա բերում է երկրի 
միջազգային հարաբերություններին ու արտաքին կապերին, 22.9 տոկոսը` 
բուն հայաստանյան խնդիրներին: Համայնքի ներքին խնդիրներն ու 
բնակության երկրի հետ հարաբերությունները լուսաբանվել են հավա սա
րապես, համապատասխանաբար` 17.8 % և 16.4 %:

Թեհրանի «Ալիք» թերթը, մյուս երկու համայնքային թերթերի 
համեմատ ամենաշատն է կարևորել հայրենիքի և սփյուռի միջև փո
խա դարձ կապը: Այն կազմել է թեմաների 8.9 տոկոսը: Հայաստանի 
մասին թեմաները կազմել են 64, իսկ սփյուռքի մասին` 29 տոկոս: 
«Ալիքի» համարներում ՀՀ միջազգային հարաբերությունների թեմա
նե րը կազմել են 52.6 տոկոս, Հայաստանի վերաբերյալ թեմաները` 
22.2, համայնքբնակության երկիր փոխհարաբերությունները` 17.7, 
ներ համայնքային կյանքի ու սփյուռքի մասին` 15.9 տոկոս:
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Հայաստանսփյուռք շրջանակների վերոշարադրյալ լայն դա
սա կարգման պարագայում նյութերի ներկայացման գնահատականնե
րը կարող ենք համեմատել ոչ միայն ՀՀ և սփյուռքի միջև, այլև նրանց 
ներքին և արտաքին փոխհարաբերությունների միջև: Ներկայացված 
տվյալները ցույց են տալիս, որ ՀՀ արտաքին քաղաքականությունն 
ավելի շատ է քննադատվում կամ բացասական ներկայացվում, քան 
ներքին, և հակառակը, սփյուռքն ավելի շատ է բացասական ներկա
յաց վում, քան սփյուռքընդունող երկիր հարաբերությունները:

Հետաքրքրական է ընդունող երկրի հետ համայնքի հարաբե
րու թյունների վերաբերյալ նյութերի գնահատականը և համայնքի իրա
կան հարաբերությունների համեմատությունը: Այսպես, Մոսկվայի հայ
կական համայնքի հարաբերությունները երկրի հետ ամենադրականն 
է ներկայացվել համայնքային մամուլում: Նույնչափ դրական է ներ
կայացվել նաև համայնքն ինքնին: Լոս Անջելեսի «Ասպարեզը» կրկ
նա կի քիչ դրական գնահատական է տվել այդ հարաբերություններին: 
Ընդունող երկրի հետ հարաբերություններին ամենաքիչ դրական գնա
հատականն է տրվել Թեհրանի հայկական մամուլում:

Ինչ վերաբերում է մամուլի բովանդակության ժամանակային 
ընդգրկմանը, հայկական տեղեկատվության մեծամասնությունը տեղի 
ունեցող իրադարձությունների լուսաբանում է: Պատմական կամ 
անցյալին նվիրված նյութերը նույնպես նշանակալի տեղ են զբաղեցնում: 
Համեմատաբար ամենաքիչը ապագային միտված նյութերն են: Թե
մա ների ժամանակային ընդգրկվածության նշյալ բաժանումը համե
մատ վում է Հայաստանին, սփյուռքին և ՀՀսփյուռք հարաբերու թյուն
ներին վերաբերող թեմաների միջև: Բոլոր հայկական թեմաները, ան
կախ շրջանակից մեծամասամբ իրադարձային են: Դա հատկապես 
դրսևորվում է հայրենիքսփյուռք հարաբերությունների լուսաբանման 
պարագայում: Բացի դրանից, հայրենիքսփյուռք հարաբերությունները 
ներկայացվում են ավելի շատ ապագային միտված է, քան պատմական 
կամ ոչ իրադարձային: Ամենաշատ պատմական անդրադարձը վերա
բերել է սփյուռքին, ապա՝ Հայաստանին:

Ի թիվս վերոնշյալ ցուցիչների, էթնիկ մամուլի բովանդակությու
նը տիպաբանել ենք ըստ ոլորտների՝ քաղաքական, տնտեսական, սո
ցիալական, իրավական, մշակութային (ներառյալ` հոգևոր, գիտակրթա
կան, մարզական), բարեգործական, ազգային: Առանց թեմաների շրջա
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նակի դասակարգման, ընդհանուր հայկական թեմաների մեծա մաս
նու թյունը քաղաքական բնույթի է բոլոր պարբերականներում: Երկրորդ 
տեղում մշակութային նյութերն են, ապա՝ սոցիալտնտեսական, իրա
վա կան, ազգային և բարեգործական: Հատկանշական է, որ բոլոր թե
մա ները, բացի սոցիալտնտեսականից, գրեթե հավասար համամաս
նություն ունեն երեք թերթերում: Մոսկվայի հայկական պարբերականը 
խիստ տարբերվում է Թեհրանի և Լոս Անջելեսի օրաթերթերից՝ եռակի 
ավելի անդրադառնալով տնտեսական ու սոցիալական հարցերին: Եվ 
սա պատահական չէ. ՀայաստանՌուսաստան փոխհարաբերություն
ների մեջ տնտեսական կապերը համարվում են առանցքային, ինչը 
նաև պայմանավորված է Ռուսաստանում հայկական սփյուռքի տնտե
սա կան գործունեության և հայրենիքում ներդրումների իրականացման 
հետ478: Ներկայացված տվյալները խոսում են հայկական երեք հա
մայնք ների մամուլի թեմատիկ ընդհանրության և առաջնահեր թու
թյուն ների մասին. բոլորի համար առաջատարները քաղաքական ու 
մշա կութային ոլորտներն են, ապա՝ տնտեսական, սոցիալական, իրա
վական, ազգային և բարեգործական:

Թեմաներից ամենադրականն են ներկայացվել բարեգործու
թյունն ու մշակույթը, ամենաբացասականը՝ ազգային հարցերն ու քա
ղաքական թեմաները:

Բոլոր թերթերում Հայաստանի մասին թեմաների ճնշող մեծա
մաս նությունը քաղաքական ոլորտից է: Երկրորդ տեղում մշակութային 
ոլորտն է, բացառությամբ Մոսկվայի հայկական մամուլի, որտեղ ՀՀ 
տնտեսությունն առավել առաջնահերթ է: Հայաստանի մասին քա ղա
քական թեմաների առաջատարը «Ноев Ковчег»ն է, ապա` «Ալիքը» և 
«Ասպարեզը»: Հայրենիքի մասին նյութերի մեջ սփյուռքի տարբեր հա
մայնքներ առավելապես շեշտադրում են որոշակի ոլորտներ: Օրինակ, 
Մոսկվայի հայ համայնքի համար դա ՀՀ տնտեսությունն է, իսկ Թեհ
րանի և Լոս Անջելեսի համայնքի համար` մշակույթը, հոգևոր կյանքը, 
կրթությունն ու գիտությունը: Բոլոր թերթերի համար ազգային հար

478 С. Барсегян, Обсуждение армянороссийских экономических отношений в 
армянской прессе: контентанализ двух армянских периодических изданий в 
РА и РФ, «Армянская диаспора в контексте российскоармянских эконо ми че
ских связей» (колл. монография), Отв. ред. Э. Р. Григорьян, Р. С. Карапетян. 
Мос ква, ИСН, 2013, с. 125 – 126.
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ցերն ու բարեգործությունն ամենաքիչ ներկայացված թեմաներն են: 
Թեհ րանի հայկական համայնքի համար ազգային հարցերի քննար
կումը համեմատաբար առավել մեծ տեղ է զբաղեցնում:

Սփյուռքի վերաբերյալ նյութերը ցույց են տալիս, որ, ի տար բե
րություն Հայաստանի, սփյուռքի կերպարի ընկալման կարևոր և գե
րակշռող բաղադրիչը մշակույթն է, որին հաջորդում է քաղաքա կա նու
թյունը: Տվյալները հաստատում են այն միտքը, ըստ որի յուրաքանչյուր 
սփյուռքի գործունեության մեծամասնությունը կողմնորոշված է ազգա
յինմշակութային խնդիրների լուծմանը479: Ըստ մամուլի բովանդա կու
թյան, հայկական սփյուռքը նույնպես իր առաջնահերթություններից է 
համարում մշակույթը, եկեղեցին ու հոգևոր կյանքը, լուսավորչական, 
կրթական ու լեզվի հարցերը: Չնայած այս ընդհանրությանը, յուրա
քան չյուր համայնք տարբերվում է իր գործունեությամբ և դրանք մա
մուլում ներկայացնելու համամասնությամբ:

Սփյուռքի և հայրենիքի միջև փոխհարաբերությունները կարող 
են ունենալ բավականին տարբեր արտահայտություններ ու շոշափել 
կենսագործունեության տարբեր ոլորտներ: Սակայն այդ հարա բերու
թյուն ների մոտիվացիայի հիմքը ազգային ինքնագիտակցությունն է, 
սեփական ընդհանրության և ամբողջականության զգացումը: Դրանք 
առավել ցայտուն արտահայտված են հայկական մամուլում զետեղված 
այն հայրենիքսփյուռք հարաբերություններին վերաբերող տեղեկա
տվու թյան մեջ480: Այդ հարաբերությունների մասին տեղեկատվության 
ուսումնասիրությունը կարող է օգտակար լինել ազգային միասնության, 
համախմբվածության աստիճանի պարզաբանման գործում: Հայրենիք
սփյուռք առնչություններն, ըստ թեմաների, բավականին տարբերվում 
են յուրաքանչյուր համայնքի մամուլի պատկերում: Հայրենիքի հետ 
կա պի տեսանկյունից Լոս Անջելեսի և Թեհրանի թերթերը կրկին կա
րևո րում են մշակութային բաղադրիչը: Սակայն Մոսկվայի հայկական 
պար բերականը այդ փոխհարաբերությունը ներկայացնում է գլխավո
րապես քաղաքական կողմով:

Ամենածավալուն՝ քաղաքական թեմաներով նյութերն ամենա
բազ մազանն ու լայնաշերտn են: Քաղաքական թեմաները, կազմելով 

479 Ж. Т. Тощенко, Т. И. Чаптыкова, Диаспора как объект социологического иссле
дования, «Социологические исследования», 1996, № 12, с. 33 – 42.

480 С. Барсегян, Взаимоотношения родинадиаспора в прессе армянской диаспо
ры, «Բանբեր հայագիտության», Երևան,թ. 1 (13), 2017, էջ 185 – 194:
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մեծամասնություն և լինելով տեղեկատվական դաշտի ուշադրության 
կենտ րոնում կենտրոնում, ավելի մեծ սպառում ու ազդեցություն ունեն 
լսարանի վրա: Եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ քաղաքական թեմա
նե րը հիմնականում վերաբերում են Հայաստանին, ապա ակնհայտ է 
դառնում, որ սփյուռքի ժամանակակից մամուլը հայրենիքի ընկալումը 
միավորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության 
շուրջ, ինչպես նաև փորձում է զուգահեռել սփյուռքի օրակարգն այդ 
քա ղաքականությանը:

Թեմաների բազմազանությունը ցույց է տալիս սփյուռքի հե
տաքրքրվածությունը Հայաստանի թե՛ ներքին և թե՛ արտաքին քա
ղաքա կանությամբ: Անշուշտ, յուրաքանչյուր համայնք առավելապես 
հե տաքրքրված է իր երկի հետ ՀՀ հարաբերություններով: Սակայն 
ընդ հանուր ուշադրություն կա Հայաստանի արտաքին հարաբերու
թյուն  նե րով միջազգային կապերով և համագործակցություններով՝ 
այս առնչու թյունների համատեքստում դիտարկելով նաև ազգային 
հար ցերի լուծումը: Վերջիններս հիմնականում երկուսն են՝ Հայոց 
ցեղասպանության ճանաչումը և Ղարաբաղյան հակամարտության 
կար գավորումը: Սփյուռքի քաղաքական գործունեությունը, ի տարբե
րություն Հայաստանի, ներկայացվում է բավականին նեղ և փոքրա
ծավալ:

Մամուլում սփյուռքն առավելապես ներկայանում է մշակութային 
թեմաների շրջանակներում: Մշակույթի վերաբերյալ մամուլի նյութերը 
առանձնանում են, ոչ միայն նրանով, որ ավելի շատ ներկայացնում են 
սփյուռքը, քան Հայաստանը, այլ նաև առաջատարն են մյուս թեմա նե
րից ընդհանրական հայկական կամ հայրենիքսփյուռք կապի վերա
բեր յալ նյութերով: Մշակութային տեղեկատվության խճանկարը բավա
կանին բազմազան է էթնիկ մամուլի բովանդակության մեջ:

Հանդիսանալով սփյուռքում ինքնության պահպանման հիմնա
կան գրավական, մշակույթը, եկեղեցին, կրթությունը մամուլի ուշադրու
թյան կենտրոնում են:

Ի տարբերություն մշակույթի, սոցիալտնտեսական խնդիրները 
հիմնականում վերաբերում են Հայաստանին: Սա նաև ցույց է տալիս 
համայնքներում որոշակի ինքնաբավության և հայրենիքում խնդիրների 
առկայության ու դրանց վրա ուշադրություն հրավիրելու մամուլի գոր
ծառույթը: Իհարկե, դրան նպաստում է նաև Հայաստանի կողմից 
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սփյուռ քից ակնկալվող աջակցության սպասումը: Հայրենիքին աջակ
ցելու սփյուռքի ձգտումները հաճախ ուժգնանում են հենց երկրի սո
ցիալտնտեսական դժվարությունների մասին տեղեկատվության ազ
դե ցությամբ:

Մամուլի միջոցով հետևելով Հայաստանի իրական ամենօրա 
կյան քին և տնտեսական զարգացման միտումներին, ավանդական 
սփյուռ քի ներկայացուցիչներն առավել իրական պատկերացում են 
կազմում պատմական հայրենիքի մասին, իսկ նոր սփյուռք կազմած 
հա յաստանցիները դիտարկում են վերադարձի հնարավորությունները 
կամ հիմնավորում սոցիալտնտեսական պատճառներով հեռանալու 
սեփական որոշումը: Համայնքների տնտեսական վիճակի և սոցիա լա
կան խնդիրների քննարկումը մամուլում կարևորվում է համայնքի նե
րուժի ինքնագնահատումը, խնդիրների լուծման ուղիների փնտրումը, 
ինչպես նաև դրա շուրջ համախմբումն ու փոխօգնությունը: Մամուլը 
նաև կարող է օգտագործվել Հայաստանի և սփյուռքի կողմից ռազ մա
վարական նպատակներով` խթանելու սոցիալական ակտիվությունը 
(հա մայնքի անդամների սոցիալական, քաղաքացիական ու քաղա քա
կան մասնակցությունը), ամրագրելու և պահպանելու սեփական յուրա
հատուկ մշակութային կապիտալը, հարստացնելու միջմշակութային 
կա պիտալը:

Իրավական թեմաները բազմազան չեն, սակայն ընդգրկում են 
Հայաստանում և ընդունող երկրում առկա խնդիրները, ինչպես նաև 
համազգային հարցերը: Դրանք խմբավորել ենք հետևյալ ուղղու թյուն
ների մեջ. 1) իրավական խնդիրներ ընդունող երկրում, 2) իրավական 
խնդիրներ ՀՀում, 3) իրավական խնդիրներ ազգային հարցերի առնչու
թյամբ:

Բարեգործությունը, հանդիսանալով հայկական սփյուռքի հետ 
նույնացվող և Հայաստանի կողմից ավանդաբար ակնկալվող գործու
նեություն, այդուհանդերձ մեծ արձագանք չի ունեցել սփյուռքյան մա
մուլում: Այդ թեմաների մեջ առանձնացրել ենք բարեգործությունը 
տնտե սական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում:

Ազգային թեմաների փոքր ծավալը պայմանավորված է նաև 
այն հանգամանքով, որ այդ թեմային առնչվող նյութերի մեծա մաս նու
թյունը կոդավորվել է քաղաքական թեմաների մեջ, քանի որ հաճախ 
քննարկվում է քաղաքական համատեքստում:
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Ազգային թեմաների քննարկումը էթնիկ մամուլի կարևոր գոր
ծառույթներից է: Այդ թեմաների բովանդակությունը ինքնության պահ
պան ման և ընդհանրության ստեղծման լավագույն միջոցներից է: Որ
քան կայացած ու ինքնուրույն է համայնքը, այնքան մամուլն ավելի 
շատ է անդրադառնում ազգային թեմաներին:

Ամփոփելով սփյուռքի հայկական մամուլի բովանդակության 
ընդ հանուր պատկերը, կարող ենք նշել, որ այն ունի սփյուռքյան ընդ
հանրություններ և համայնքային առանձնահատկություններ: Մամուլի 
հայկական բովանդակության ծավալը, թեմատիկ առաջնահերթու
թյուն ները, Հայաստանսփյուռք ուղղվածությունը, գնահատականները 
և ներկայացման ձևը ցույց են տալիս տարբեր համայնքներում էթնիկ 
մեդիայի բովանդակության, գործառույթների և դերակատարության 
նմանություններ: Նրանց բովանդակությունն առավելապես հայկական 
է, որն իր հերթին մեծապես վերաբերում է Հայաստանին: Եթե ծավալի 
առումով գերիշխում է հայաստանյան տեղեկատվությունը, ապա դրա
կան գնահատականով նյութերով՝ սփյուռքյան լրատվությունը: Հայրե
նիքն առավելապես ներկայացվում է քաղաքական, իսկ սփյուռքը` մշա
կութային կողմով: Թեմաների և գնահատականների պատկերը փոխ
վում է Հայաստանի, սփյուռքի և հայրենիքսփյուռք կապի վերաբերյալ 
նյութերում:

Մամուլի բովանդակության վերլուծությունը ոչ միայն արտա
հայ տում է համայնքների կյանքը, սպասումները, խնդիրները, ներկա
յացնում է հայրենիքի մասին պատմություններ և սփյուռքի վերաբեր
մունքը հայրենիքին, ցույց է տալիս մամուլի՝ որպես սոցիալական ինս
տիտուտի ու համայնքային կառույցի դերը, այլ նաև հնարավորություն 
է տալիս գնահատել բովանդակության ազդեցությունը, հասկանալ 
մամուլի հիմնական գործառույթները սփյուռքում:

Սփյուռքի մամուլի բովանդակությունը՝  
հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունների  
բնույթի արտահայտիչ
Սփյուռքի էթնոմշակութային ինքնությունն առանձնանում է բազ

մաշերտությամբ և հատվածականությամբ: Սփյուռքյան բազմակի ինք
նությունը ներառում է երկու կամ ավելի էթնիկ մշակույթներ և լրացվում 
տարածաշրջանային, լեզվական, կրոնական, քաղաքացիական և այլ 
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գործոններով481: Ընդունող երկրի և պատմական հայրենիքի հանդեպ 
սփյուռքի երկակի վիճակը ենթադրում է մասնակցություն երկու երկր
ների մշակութային կյանքում: Սեփական էթնիկ մշակույթի պահպան
ման և զարգացման համար նրանք պահպանում են կապը (ֆիզիկական 
կամ հոգևոր) հայրենիքի հետ: Սակայն նոր միջավայրում հարմարումը 
պահանջում է ընդունող հասարակության սոցիոմշակութային նորմերի 
և արժեքների յուրացում: Բացի դրանից, էթնիկ խումբը հարաբերու
թյուն ներ է հաստատում սփյուռքի այլ համայնքների հետ: Սփյուռքյան 
ինքնության ձևավորման համար անհրաժեշտ է նշյալ երեք կարևոր 
փոխ հարաբերությունների առկայությունը՝ կապ սփյուռքի և հայրե նի
քի, սփյուռքի և ընդունող երկրի, սփյուռքի տարբեր հատվածների 
միջև482:

Վերոնշյալ կապերի համատեքստում սփյուռքյան ինքնության 
ձևավորման երեք անհրաժեշտ փոխհարաբերություններից հայկական 
սփյուռքի պարագայում առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում 
հայրենիքսփյուռք կապը: Պատահական չէ, որ մեր կողմից իրակա
նաց ված հայկական մամուլի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց՝ էթնո
մշակութային ինքնության պահպանման համար մեդիան առավելապես 
շեշտադրում է հայրենիքի հետ կապի կարևորությունը:

Հայրենիքը կազմում է սփյուռքյան կոլեկտիվ ինքնության հիմ
քը, և վայրի/տարածքի հետ կապն ու դրան վերագրվող նշանակությունը 
կարևորագույն դեր է խաղում: Կապը կարող է լինել երևակայան հայ
րենիքի կամ կարուսյալ հայրենիքի, պատմական հայրենիքի կամ ազ
գային պետության հետ: Սփյուռքի համար հայրենիքը դիտարկվում է 
որպես տուն, վայր, որտեղ ցանկալի է կամ պետք է ի վերջո վերա
դառնալ483: Ինքնության պահպանման և հայրենիքսփյուռք փոխ հա

481 В. Н. Муха, Этнокультурная идентичность в условиях диаспоры: Конфес сио
нальный, гражданский и региональный компонент, «Теория и практика обще
ственного развития», 2013, № 3, с. 40 – 42.

482 A. W. Francois, Genocide, Diasporic Identity and Activism: The Narratives, Identi
ty and Activism of ArmenianAustralians and TurkishAustralians regarding the 
Recognition of the Deaths of Armenians during the First World War as Genocide, 
PhD thesis, The University of Western Australia, School of Social Sciences 2013, 
pp. 25 – 28.

483 R. Brubaker, The “Diaspora” Diaspora, Ethnic and Racial Studies, 2005, Vol. 28, 
Iss. 1, pp. 1 – 19.
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րա բերությունների համար կարևոր է վերադարձի գաղափարը (չնայած 
սփյուռքի քիչ անդամներ են վերադառնում հայրենիք)484: Հայրենիքները 
հաճախ շահագրգռում, ներգրավում են իրենց սփյուռքներին: Այն կա
րող է դրսևորվել տարբեր ձևերով: Ինչպես նաև սփյուռքն իր աջակ ցու
թյամբ և այլ տարբեր ձևերով ցույց է տալիս, որ հայրենիքի համար 
օգտակար է կապը սփյուռքի հետ:

Այսպիսով, հայրենիքին վերագրվող նշանակությունը և հայրե
նի քի հետ կապը կարևորագույն դեր են խաղում սփյուռքյան ինքնության 
ձևավորման գործում485: Ընդ որում, կապը կարող է լինել երևակայական 
հայրենիքի, պատմական կորուսյալ հայրենիքի կամ ազգային պետու
թյան հետ, իսկ հայրենիքի ընտրությունը կարող է լինել ռացիոնալ 
ընտրված, պատմականորեն տրված, դրսից հրամցված, քաղաքական 
և այլն: Սակայն ինչպիսին էլ որ լինի հայրենիքի ընկալումը, սփյուռքում 
էթնիկ ինքնության ձևավորման համար անհրաժեշտ է հայրենիքի առ
կայությունը և/կամ դրա ընկալումը

Սփյուռքի ֆենոմենը սահմանելու կամ տարբերակելու համար 
հայ րենիքի հասկացության ճշգրտումը կարևոր նշանակություն է ստա
նում: Ըստ այդմ, սփյուռք են կազմում այն մարդիկ, ովքեր կամ իրենց 
նախնիները ցրվել են «նախնական» կենտրոնից դեպի մեկից ավելի 
այլ բնակավայրեր: «Հայրենիք» ասելով հասկանում ենք երկիրը կամ 
տարածաշրջանը, որտեղ ձևավորվել է սփյուռքյան խմբի պատմա
մշա կութային կերպարը և որտեղ շարունակում է ապրել նրան մշա կու
թապես նման հիմնական զանգվածը: Հայրենիքի հետ սփյուռքին միա
վորում է ընդհանուր ծագումը և նախնիները: Շատ հաճախ հայրենիքն 
ընկալվում է որպես քաղաքական միավոր, որը հռչակում է իրեն այս 
կամ այն մշակույթի հայրենիքը: Սովորաբար սփյուռքի էթնիկ խումբն 
իր ներսում է ընտրում իր հայրենիքը: Սակայն այն կարող է փաթաթվել 
դրսից՝ տվյալ պետության կամ հարակից բնակչության կողմից: Այդ 
պատճառով, շատ հաճախ հայրենիքը ռացիոնալ ընտրություն է, այլ ոչ 
պատմականորեն տրված: Պատմության ընթացքում տեղի ունեցող 
միգ րացիաները, սփյուռքի համալրումը, էթնիկ ինքնության փոփո խու
թյուն ները և քաղաքական իրադրության փոփոխությունները դժվա

484 M. Rios, N. Adiv, Geographies of Diaspora: A Review, UC Davis Center for Region
al Change, Davis, CA, 2010.

485 K. Butler, Defining Diaspora, Refining a Discourse, Diasporas, 2001, Vol.10, Iss. 2, 
p. 201.
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րաց նում են «պատմական հայրենիք» սահմանումը: Սակայն այս հաս
կացությունը շատ տարածված է հասարակականքաղաքական դիս
կուր սում: Երբեմն միևնույն տարածքը համարվում է մի քանի էթնիկ 
խմբե րի «պատմական հայրենիք»: Կամ միևնույն էթնիկ խումբը, կախ
ված իրավիճակից, կարող է «հայրենիք» համարել մի քանի պետություն: 
Հայրենիքի ընտրությունը կարող է լինել իրավիճակային՝ որոշակի 
պատմական պահի որոշակի ընտրությամբ:

Հայրենիքի մասին պատկերացումները տարբեր են նաև բազ
մաշերտ ու բազմազան հայկական սփյուռքում: Սփյուռքահայերը կա
րող են «հայրենիք» համարել իրենց կամ ծնողների/նախնիների ծննդա
վայրը, ծագման երկիրը, ընդունող երկիրը, պատմական հայրենիքը 
(Արևմտյան Հայաստանը, Արևելյան Հայաստանը), Հայաստանի Հան
րապետությունը և այլն: Սակայն, ունենալով ազգային պետություն, 
նրանց մոտ առկա է «իրական հայրենիքի» գաղափարը, որտեղ ձևա
վորվել և շարունակում է ապրել էթնոսի պատմամշակութային կեր պա
րը486: Հետևաբար, սփյուռքը գիտակցում է Հայաստանի հետ կապի 
կարևորությունը՝ որպես իր գոյության և ազգային ինքնության պահ
պան ման առանցքային գործոն:

Սփյուռքյան նման հիբրիդային ինքնության ձևավորման գոր
ծում մեծ դերակատարություն ունի էթնիկ մեդիան՝ տարածելով և վեր
արտադրելով էթնոմշակութային արժեքներ: Ինչպես ցույց են տալիս Լ. 
Ջեֆրեսի պանելային հետազոտության արդյունքները, էթնիկ մեդիա 
սպառումը ամրացնում է էթնիկ ինքնությունը, և, հակառակը, հիմնա
կան մեդիա սպառումը բացասաբար է անդրադառնում էթնիկ ինքնու
թյան պահպանման վրա487:

Հայրենիքսփյուռք կապի առանձնահատկությունները լավա
գույնս արտացոլվում է էթնիկ մեդիայում: Էթնիկ մեդիայի սպառումը 
սփյուռքին հնարավորություն է տալիս ապատարածականացնել հայ
րե նիքը, նոր կարգավիճակ տալ հայրենիքի տարածքին488: Մեդիայի 
միջոցով աշխարհագրորեն հեռու հայրենիքը կարող է ձևավորել և 

486 Ս. Բարսեղյան, Հայրենիքը սփյուռքի պարբերականներում, «Լրաբեր հասա
րա կական գիտությունների», 2017,թ. 1 (649), էջ 283:

487 L.W. Jeffres, նշվ. աշխ.:
488 T. Kang, Homeland Reterritorialized: Revisiting the Role of Geographical Places 

in the Formation of Diasporic Identity in the Digital Age, Information, Communi
cation & Society, 2009, Vol. 12, Iss. 3, pp. 326 – 343.
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պահպանել սփյուռքյան ինքնությունը: Մեդիան առանցքային դեր է 
խա ղում՝ ամրապնդելով սփյուռքի անդամների կապը տարածքի՝ հայ
րե նիքի հետ, կապելով մշակույթն աշխարհագրական տեղին: Այն վեր
արտադրում է հայրենիքի տարածքը և էթնոմշակութային պրակտիկան, 
որը նոր միգրանտները և ավանդական սփյուռքի անդամները կիրա
ռում են թե՛ անձնական, թե՛ հանրային կյանքում: Ասօրվա Հայաստանի 
սոցիալմշակութային միջավայրը (հաճախ հայերեն լեզվով) մեդիայի 
միջոցով փոխանցվում է սփյուռքին: Նրանց կյանքը սփյուռքի տարբեր 
համայնքներում զուգահեռվում է Հայաստանի հետ: Մեդիայի միջոցով 
հայրենիքի և սփյուռքի այդ կտրված սահմանը կարծես վերանում է:

Հայկական մամուլում տեղ գտած հայրենիքի և սփյուռքի մասին 
տեղեկատվական նյութերի համադրական վերլուծությունը բացահայ
տում է հայրենիքի կերպարի ներկայացման և սփյուռքի կողմից դրա 
ըն կալման առանձնահատկությունները: Մամուլի հայկական տեղեկա
տվության մեջ Հայաստանի մասին պատմությունների գերակշռությունը 
բավարարում է հայկական համայնքների տեղեկատվական պահանջ
ները: Հայաստանի մասին տեղեկատվության սպառումը կապում է էթ
նիկ խմբին հայրենիքի հետ, օգնում է պահպանել մշակույթը և լեզուն: 
Հայրենիքի մասին տեղեկատվության սպառումը հայկական սփյուռքին 
օգնում է սփյուռքյան փոփոխվող ինքնությունը դարձնել առավել կա
յուն: Հայրենիքը դառնում է հայկական տեղեկատվական դաշտի այն 
առանցքը, որի շուրջ համընդհանուր գաղափարներն ու էթնոմշա կու
թա յին արժեքները վերարտադրվում ու տարածվում են սփյուռքի հա
մայնքերում՝ անկախ նրանց տարբերություններից: Չնայած Հայաս
տա նի մասին թեմաների գերակշռության հարցում թերթերի նմանու
թյանը, նրանց տարբերություններն արտահայտվում են Հայաստանի 
մասին տեղեկատվության բովանդակությամբ և իրենց համայնքի կա
ռուցվածքով ու բնույթով, ինչն ուղղակիորեն արտահայտվում է 
սփյուռքի մասին տեղեկատվության մեջ: Ակնհայտ է, որ որքան կայա
ցած և ինքնակազմակերպված է համայնքը, այնքան մեծ է մամուլում 
նրա մասին տեղեկատվության տեսակարար կշիռը: Տարբեր թեմաների 
համատեքստում Հայաստանի վերաբերյալ տեղեկատվության բովան
դակությունը ձևավորում է հայրենիքի նկատմամբ որոշակի դիրքորո
շում ներ, կարծրատիպեր, ստեղծում է հայրենիքի ընդհանուր կերպարի 
ուրվագիծը:
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Տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս հայրենիքի և սփյուռ
քի մասին թեմաների ծավալի և նրանց ներկայացման գնահատա կան
ների միջև անհամաչափություն: Չնայած Հայաստանի մասին հրապա
րա կումների մեծ ծավալին, այդուհանդերձ քիչ է դրանց ներկայացման 
դրական երանգը: Եվ իհարկե, ուսումնասիրված երեք պարբերա կան
ների պարագայում այդ գնահատականները տարբերվում են: Այսպես, 
համեմատության մեջ, «Ноев Ковчег»ն ամենաշատն է ներկայացրել 
դրական պատմություններ (20.9 %) և քառակի քիչ բացասական պատ
մություններ (5 %) հայրենիքի մասին: «Ասպարեզում» հայրենիքի մասին 
հրապարակումների 14.4 տոկոսը կազմել են դրական և 6.9 տոկոսը 
բացասական գնահատականներով: «Ալիքը» Հայաստանի մասին հոդ
վածների ճնշող մեծամասնությունը ներկայացրել է չեզոք. դրական 
(3.6 %) և բացասական (1.2 %) գնահատականներն աննշան են:

Այսպիսով, չնայած հայրենիքի մասին տեղեկատվության գերա
կայությանը, այն առավելապես ներկայացվում է չեզոք գնահատա
կան ներով և վերաբերմունքով: Այս ծավալով և ձևով հայրենիքի ներ
կա յա ցումը կարող է սփյուռքահայերին փոխանցել Հայաստանի սո
ցիալմշակութային միջավայրը, նրանց կյանքը սփյուռքի տարբեր 
համայնքներում զուգահեռել Հայաստանի հետ, վերացնել հայրենիքի 
և սփյուռքի կտրված սահմանը: Սակայն այն չի խրախուսում հայրենիքի 
սոցիալտնտեսական ու քաղաքական կյանքում ակտիվ ներառվելու 
վարք, առավելապես՝ հայրենադարձություն:

Հայրենիքի ներկայացման համար կարևոր է նաև լուսաբանվող 
թեմաների տեսակը՝ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, իրա
վա կան, մշակութային, բարեգործական, ազգային: Նշյալ թեմաների 
հա մամասնությունը տարբեր է դիտարկված երեք համայնքների մա
մուլում, սակայն բոլորի համար Հայաստանի մասին թեմաների առա
ջա տարը քաղաքական ոլորտն է: Հայրենիքի մասին տեղեկատվության 
մեջ քաղաքական թեմաների գերակշռությունը վկայում է տվյալ ոլոր
տով սփյուռքի ավելի մեծ հետաքրքրության մասին: Ի լրումն սփյուռքի 
համար ավանդական՝ մշակութային թեմաների, սփյուռքի ժա մա նա
կակից մամուլը իր խորհրդանշական գործառույթը489 կատարում է 
հենց քաղաքական թեմաների մատուցման շրջանակներում:

489 Խորհրդանշական գործառույթի միջոցով տարածում է արժեքներ, գաղա
փար ներ, պահպանում կամ ձևավորում է էթնիկ ինքնությունը: Տե՛ս Matsagan
is և ուրիշներ, նշվ. աշխ., էջ 67:
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Սփյուռքի մամուլը, փոխանցելով տեղեկատվություն մշակույթի, 
պատմության, ազգային հարցերի ու հայրենիքի մասին, սփյուռքա հա
յերին մասնակից դարձնելով հայրենիքում ընթացքող ամենօրյա գործ
ընթացներին՝ ստեղծում է մշակութային ու էթնիկ միասնությանը 
նպաս տող տեղեկատվական տարածություն: Այսպիսով, էթնիկ մա
մուլը, ներկայացնելով Հայաստանը, ոչ միայն ուղղորդում է հայրե նիքի 
ընկալումը, այլև նպաստում է ինքնության պահպանմանը, էթնոմշակու
թային արժեքների վերարտադրմանն ու տարածմանը, ամրապնդում է 
էթնիկ խմբին պատկանելության զգացումը:

Հայաստանի մասին տեղեկատվության կարևորության մասին 
է վկայում նաև թերթի առաջին էջերում տպագրելու հանգամանքը: 
Այս պես, թերթերի առաջին էջերին տպագրված տեղեկատվության մեջ 
Հայաստանի մասին նյութերը «Ноев Ковчег»ում կազմել է 93,7 տոկոս, 
«Ասպարեզ»ում՝ 67.1 տոկոս, «Ալիք»ում՝ 36.4 տոկոս:

Հայաստանյան տեղեկատվությունը հիմնականում իրադար
ձա յին է: Մի կողմից, դա ցույց է տալիս սփյուռքի սերտ կապը հայրենիքի 
հետ և նրանից ամենօրյա տեղեկատվութուն ստանալու համայնքի 
պա հանջը, մյուս կողմից, պատմական նյութերի զգալի ծավալը ցույց է 
տալիս հայրենիքի հանդեպ հետաքրքրության ոչ պատեհականությունը: 
Սփյուռի մամուլում տեղ են գտել նաև Հայաստանի ապագայի քննար
կումները:

Սփյուռքի հայկական մամուլի բովանդակությունը հնարավո
րու թյուն է տալիս հետևել հայրենիքում և սփյուռքում ընթացող գործ
ընթացներին: Սփյուռքի թերթերի բովանդակության գլխավոր առանց
քը հայկական տեղեկատվական դաշտում հայրենիքի և սփյուռքի վե
րաբերյալ ձևավորվող կարծրատիպերն են: Հայկական մամուլում տեղ 
գտած հայրենիքի և սփյուռքի մասին տեղեկատվական նյութերի հա
մադրական վերլուծությունը բացահայտում է հայրենիքի կերպարի 
ներ կայացման և սփյուռքի կողմից դրա ընկալման առանձնա հատկու
թյունները: Հայրենիքի վերաբերյալ տարբեր թեմաների համա տեքս
տում մամուլի ներկայացրած նյութերը ձևավորում են հայրենիքի 
նկատմամբ որոշակի դիրքորոշումներ, կարծրատիպեր, իսկ դրանց 
տար բեր բաղադրամասերի ամբողջությունը ստեղծում է հայրենիքի 
ընդհանուր կերպարի ուրվագիծը:

Հայկական սփյուռքը, ունենալով ազգային պետություն, իր գո
յու թյան և ազգային ինքնության կարևոր գործոն է համարում կապը 
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հայրենիքի հետ: Սակայն սփյուռքի յուրաքանչյուր համայնք յուրովի է 
այն կառուցում: Հայաստանի վերաբերյալ մամուլի նյութերում թեմա
նե րի վերոնշյալ բաղադրիչների համամասնությունը տարբեր է երեք 
հա մայնքների մամուլում: Ինչպես ցույց է տալիս հայրենիքսփյուռք 
առնչությունների բնույթը, Հայաստանը, որպես հայրենիք, բոլոր հա
մայնք ների ուշադրության կենտրոնում է, լրատվական հոսքի առա ջա
տարը: Սակայն, որքան կայացած և ավանդական է համայնքը, այնքան 
ինքնուրույն է ու ավելի շատ է կարևորում համայնքային կյանքը, ինս
տի տուտների գործունեությունը և կապը հայրենիքի հետ: Այսպիսով, 
Հայաստանը և նրան առնչվող իրադարձությունները հայկական տեղե
կատվական դաշտի կենտրոնում են, որի շուրջը ձևավորվում է հա
մայն քային և համահայկական թեմաների շերտ: Փաստորեն, հայրե նի
քը սփյուռքի կենտրոնն է, ազգային համախմբման, ինքնության պահ
պանման, համընդհանուր հայկական տարածքի ձևավորման կարևո
րա գույն գործոնը:

Սփյուռքի մամուլը, փաստորեն, հայկական բազմազան հա
մայնք ներում հայրենիքի տարբեր պատկերացումների մեջ փորձում է 
ստեղծել միասնական հայրենիքի գաղափարը՝ ընկալումները փոխա
կեր պելով, ուղղորդելով դեպի Հայաստան՝ ազգային պետություն:

Հետազոտության տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս 
սփյուռքահայերի կյանքի ամենօրյա առնչությունը Հայաստանի հետ: 
Նրանք չեն կարող վերադառնալ անցյալ և ոչ էլ լիովին մտնել ընդունող 
երկրի քաղաքական ու սոցիալմշակութային կյանքի մեջ: Էթնիկ մե
դիայի սպառումը նրանց մշտապես ցույց է տալիս «այստեղ» (բնա
կության երկիր) և «այնտեղ» (հայրենիք) սահմանագիծը: Էթնիկ մա
մուլը ստանձնում է որոշիչ դեր նրանց սփյուռքյան ինքնության կա ռու
ցակցման գործում:

Չնայած սփյուռքի տարբեր հատվածների առանձնահատկու
թյունններին ու տարբերություններին, էթնիկ մամուլի բովանդակու
թյունը նպաստում է էթնոմշակութային նույնականությանը, ստեղծվում 
է մշակութային ու էթնիկ որոշակի միասնություն: Էթնիկ մամուլը 
ստանձնում է որոշիչ դեր ինքնության վերակազմման գործում: Այն փո
խանցում է ընդհանրացնող թեմաներ ու համատեքստեր և օժանդակում 
է անդրազգային հայկական համայնքի ձևավորմանը:
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Էթնիկ մամուլը՝ էթնոմշակութային սահմանների 
պահպանման միջոց
Ներկայիս գլոբալացվող և հարափոփոխ աշխարհում էթնոսո

ցիա լական գործընթացների առանձնահատկություններն արդիական 
են դարձնում էթնոմշակութային ինքնության հիմնահարցը: Սոցիա լա
կան ինստիտուտների փոխակերպումների, մշակութային միջավայրի 
և արժեքային կողմնորոշիչների փոփոխության պայմաններում անհա
տը դիմում է էթնիկ մշակույթի արժեքներին, ինչը համեմատաբար կա
յուն է, և նույնացնում է իրեն որևէ էթնոսի հետ՝ կյանքի կայունության 
զգացման համար: Սոցիալական ինքնության տարբեր ձևերի մեջ հենց 
էթնոմշակութային ինքնությունն ունի ամենամեծ կայունությունը: Էթ
նո մշակութային ինքնության հիմնահարցը հատուկ նշանակություն է 
ստանում սփյուռքի պարագայում: Ուծացման դեմ սփյուռքի կայու նու
թյունն ապահովվում է այնպիսի հիմնասյուների շնորհիվ, ինչպիսիք են 
պատմական հիշողությունը, ազգային գաղափարախոսությունը, կրո
նա կան հայացքները, մշակութային արժեքները և այլն, որոնք հա
մախմբում և խոչընդոտում են ուծացումն այլէթնիկ միջավայրում: Էթ
նիկ ինքնության պահպանման այս ջանքերը, սակայն, ընդունող հա
սարակությունների սոցիալտնտեսական, քաղաքական ու մշակու թա
յին պայմանների ազդեցությամբ ձևավորում են առանձնահատուկ 
սփյուռքյան ինքնություն:

Սփյուռքում անհատները գիտակցաբար չեն ընտրում էթնիկ 
ինք նության որևէ ձևը. տարբեր համատեքստերում նրանք կարող են 
նույնացնել իրենց տարբեր ինքնությունների հետ: Այդ ինքնությունները 
բանակցությունների շարունակական գործընթացի մեջ են և կարող են 
ձևավորվել երկակի (ամերիկահայ, պարսկահայ և այլն), խառը` հիբ րի
դային և այլ ինքնություններ: Ինքնության բանակցություններն իրենց 
հերթին սահմանում են էթնիկ խմբի սոցիալական սահմանները490: 
Սահ մանների պահպանումը սփյուռքի բնույթն առավել համապարփակ 
ընկալելու համար երեք առանցքային տարրեից մեկն է, ի թիվս ցրման 
և դեպի հայրենիք կողմնորոշման491: Սահմանների պահպանումը կոչ
ված է առանձնահատուկ ինքնության պահպանմանը ընդունող հասա

490 Ф. Барт, նշվ. աշխ., էջ 17 – 18:
491 R. Brubaker, նշվ. աշխ.:
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րա կության մեջ: Այն հատկապես կարևոր է այնպիսի հանրույթի հա
մար, որը չունի սեփական տարածքային միավոր, պետություն: Սահ
ման ների պահպանման ուղղված մի քանի սերունդների ջանքներն են 
հենց տարբերակում ավանդական մոբիլիզացված սփյուռքին, ինչն 
առան ձին անհատների սահմանազատված խումբ չէ կամ պարզապես 
էթնոժողովրդագրական կամ էթնոմշակութային փաստ: Ինչպես նշում 
է Թոլոլյանը՝ «Սփյուռքներն անդրազգայնության խորհրդանիշն են, 
քա նի որ նրանք մարմնավորում են սահմանների հարցը, ինչն ընկած է 
ազգային պետության այլընտրանքի ցանկացած ադեկվատ սահման
ման հիմքում»492:

Ինքնության բանակցությունների և էթնիկության սահմանների 
հաստատման համար անհրաժեշտ են տարածություններ, որտեղ 
սփյուռ քի ներկայացուցիչները կամ էթնիկ խմբի անդամներն ինքնա
նույնացնում են իրենց և իրենց համայնքին: Այդ տարածություններից 
մեկը էթնիկ մեդիան է: Նրա հիմնական գործառույթներից մեկը էթնիկ 
ինքնության ամրապնդման և բանակցությունների մեջ նրա կատարած 
դերն է:

Էթնիկ սահմանների պահպանման գործում մեդիայի կատարած 
առաջին դերը հենց նրա ներկայությունն է ընդունող հասարակության 
մեջ. այն սփյուռքի անկախ ձայնն է, որը տարածում է նրա հետա քրքրու
թյունների բովանդակությունը, ներկայացնում է էթնիկ համայնքը հիմ
նական մեդիայից տարբերվող պատմություններով, հաստատում է 
հա մայնքի կարևորությունը և ներկայացնում նրա շահերը493: Երկրորդը 
մամուլի՝ որպես սփյուռքում էթնոմշակութային ինքնության պահպան
մանն ուղղված դիսկուրսիվ տարածության դերն է: Մի կողմից, մամուլը 
ցույց է տալիս բազմազան ու բազմաշերտ սփյուռքում էթնոմշակութային 
ինքնության պահպանման վրա ներգործող ընդունող երկրների մի ջա
վայրի և համայնքային առանձնահատկությունները, մյուս կողմից, մե
դիա բովանդակությունը տարածում է ընդհանուր էթնոմշակութային 
արժեքներ տարբեր միջավայրերում գտնվող սփյուռքի համայնքներին: 

492 Kh. Tölölyan, The NationState and Its Others: In Lieu of a Preface, Diaspora: A 
Jour nal of Transnational Studies, Vol. 1, N 1, 1991, pp. 3 – 7.

493 Ս. Բարսեղյան, Սփյուռքի մամուլը՝ որպես էթնիկ սահմանների պահպանման 
գործոն, «Անալիտիկոն» վերլուծական ամսագիր, Ստեփանակերտ, 2018,թ. 
04 (112), էջ 33:
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Այդ արժեքների մեջ մշակույթի և ծագման տեղի մասնատվածության 
պա րագայում մշակույթի տեղը դառնում է անգնահատելի:

Սփյուռքում էթնիկ և մշակութային ինքնանույնացումը և ինքնու
թյան պահպանմանն ուղղված ինստիտուտների ստեղծումը առանց
քային նշանակություն ունեն: Այդ շարքում, մամուլը, որպես դիսկուրսիվ 
տարածություն, սփյուռքի սահմանման կարևոր ինստիտուտ է: Մի 
կող մից, աշխարհով մեկ սփռված հայկական բազմազան ու բազմաշերտ 
սփյուռքում էթնոմշակութային ինքնության պահպանման վրա ներգոր
ծող ընդունող երկրների միջավայրի և համայնքային տեղական կա
ռույց ների առանձնահատկությունները կարող են դրսևորվել էթնիկ 
մեդիայում: Մյուս կողմից, մեդիա բովանդակությունը կարող է տարա
ծել ընդհանուր էթնոմշակութային արժեքներ տարբեր այլազգի միջա
վայ րերում գտնվող սփյուռքի տարբեր համայնքներին:

Ինչպես սահմանում է Ս. Հոլը, ինքնությունը պատմության, լեզ
վի և մշակույթի ռեսուրսները օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր են 
ավելի շատ կայանալու ընթացքում, քան լինելու. ոչ թե «ո՞վ ենք մենք» 
կամ «որտեղի՞ց ենք եկել», որքան՝ «ի՞նչ ենք մենք դարձել», «ինչպե՞ս 
ենք մենք ներկայացվել» և «ինչպե՞ս ենք մենք ներկայացնում ինքներս 
մեզ»494: Լինելով մշտական գործընթացի մեջ՝ ինքնությունը կայուն փո
խակերպվում է, դառնում ավելի հատվածական, մասնատված և «բազ
մաթիվ անգամ վերակառուցվում է տարբեր (հաճախ հակադիր կամ 
թշնամի) դիսկուրսների, պրակտիկաների և դիրքերի շուրջ»: Մաս
նատ ված և փոփոխվող ինքնությունը, այդուհանդերձ, ձգտում է ներ
փակ վելու, ներքին համաձայնության և անվերջության զգացումի495, 
ինչին հնարավոր է հասնել վերապատմելով անցյալի պատմությունն 
ու պատկերացնելով «հայրենիքը»:

Սփյուռքյան ինքնությունը որոշվում է՝ ընդունելով բազմազա
նության և տարբերությունների անհրաժեշտությունը: Այն կայուն ձևով 
արտադրվում և վերարտադրվում է կրկին` միգրացիոն նոր հոսքերին 
զուգահեռ, նաև վերարտադրվում է անվերջանալի ցանկությունը՝ վե

494 S. Hall, ‘Introduction: who needs identity?’, in Questions of Cultural Identity, eds 
S. Hall, P. du Gay, SAGE, London, 1996, pp. 1 – 17.

495 S. Frith, Music and identity, Questions of Cultural Identity, eds. S. Hall, P. du Gay, 
Sage, London, 1996, pp. 108 – 126.
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րա դառնալ «կորուսյալ ծագմանը»496: Այս պարագայում մշակույթի՝ որ
պես առանձին երևույթի տեղը դառնում է անգնահատելի, չնայած որ 
մշակույթի և ծագման տեղի մասնատվածությունը դառնում է ավելի ու 
ավելի հստակ:

Սփյուռքի մամուլի տեքստերում էթնիկության սահմանները 
ցույց տվող մշակութային տեղեկատվությունն իր ծավալով զբաղեցնում 
է երկրորդ տեղը (քաղաքականից հետո): Ընդ որում, Սփյուռքի մասին 
նյութերի մեջ նրանք զբաղեցնում են առաջին տեղը: Մշակույթի մասին 
ընդհանուր տեղեկատվության մեջ մեծամասնություն են կազմում Հա
յաս տանի մշակույթի և մշակութային իրադարձությունների մասին 
նյու թերը:

Այսպիսով, սփյուռքի մամուլն ավելի շատ ներկայացնում է հա
յաստանյան, քան սփյուռքյան մշակույթը: Թերևս սա կարելի է 
բացատրել այն հանգամանքով, որ ազգային մշակույթի զարգացման 
հա մար ամենբարենպաստ տեղը ազգային պետությունն է, և սփյուռք
յան ցանցի ամենակարևոր կենտրոնը հայրենիքն է, ինչն արտա հայտ
վում է նաև մամուլում: Մշակույթն այն առանձնահատուկ ոլորտն է, որ
տեղ սփյուռքն ամենաշատն է ներկայացված մամուլի նյութերում: Հայ
րենիքսփյուռք կապը, որի մասին տեղեկատվությունը բավականին 
քիչ է, նույնպես առավելապես ներկայացվել է մշակութային թեմաների 
շրջանակներում: Սեփական մշակութային արժեքների վերաբերյալ 
մա մուլի տեղեկատվությունը կարող է մշտարթուն պահել ձուլման 
վտանգը, ինչպես նաև վերակազմավորել հատվածական մշակութային 
ինքնությունը՝ այլազգի միջավայրում ապրող և մշակութային միջսահ
մա նային իրավիճակում գտնվող հայերի համար:

Հայաստանի և սփյուռքի մշակույթի վերաբերյալ տեղեկա տվու
թյունն իր հերթին կարելի է բաժանել եկու խմբի՝ հայկական մշակույթն 
ինքնին և հայկական մշակույթի առնչությունները: Հայկական մշակույ
թը և՛ Հայաստանում, և՛ սփյուռքում ավելի շատ ներկայացվում է փակ 
(միայն ՀՀ մշակույթ՝ 33.1 %, միայն սփյուռքի մշակույթ՝ 26.4 %), քան հա
մագործակցային կամ համեմատական (ՀՀմիջազգային մշակութային 
առնչություններ՝ 22.6 %, սփյուռքընդունող երկիր մշակութային առնչու
թյուններ՝ 13.0 %):

496 S. Hall, նշվ. աշխ:
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Այդուհանդերձ, հայկական մամուլում արտահայտվում են ոչ 
միայն մշակութային ինքնության բանակցությունները, այլ նաև հայ րե
նիքսփյուռք մշակութային առնչությունները: Վերջինս երեք թեր թե րի 
մշակութային նյութերի ողջ ծավալի մեջ կազմել է ընդամենը 4.9 տոկոս: 
Այս հանգամանքը, մի կողմից, կարող է վկայել ընդհանուր հայ կական 
մշակութային արժեքների և տարանջատված չլինելու մա սին (ինչի ար
դյունքում մամուլը չի ներկայացնում մշակույթները կամր ջող պատմու
թյուններ), մյուս կողմից, մամուլը մշակութային սահմաններ է դնում ոչ 
միայն այլ մշակույթների, այլև էթնոսի տարբեր հատվածների միջև:

Հարկ է նշել, որ մամուլում մշակութային տեղեկատվության 
դրա կան կամ բացասական գնահատականով ներկայացումը կարող է 
պայմանավորել սեփական մշակութային արժեքների հանդեպ որո շա
կի վերաբերմունք: Առհասարակ, մշակույթը, ի համեմատություն այլ 
ոլորտների, ամենադրականն է ներկայացվել:

Երեք թերթերի մշակութային թեմաների տարբեր շրջանակների՝ 
թե՛ Հայաստանի, թե՛ սփյուռքի մշակույթը ներկայացնելու դեպքում 
գնա հատականների համամասնությունը նույնն է: Սա նույնպես հաս
տատում է վերոշարադրյալ վարկածը, որ Հայաստանսփյուռք մշակու
թային նշանակալի տարանջատվածություն չկա: Նման փոխլրացնող 
մշակութային դաշտում առավել դյուրին է իրականացնել անդրազգային 
տեղեկատվական, մշակութային և այլ ծրագրեր:

Հայաստանի և սփյուռքի մշակութային թեմաների գնահատա
կաններն ունեն գրեթե նույն համամասնությունը և գնահատականների 
դրականբացասական բաշխվածությունը: Իհարկե, մշակութային թե
մաների գանահատականները տարբերվում են ըստ թերթերի: Սփյուռ
քի մշակութային կյանքն առավել դրական գնահատականով է ներ
կայացվել «Ноев Ковчег»ում, իսկ Հայաստանի մշակութային կյանքն 
ամենաքիչ դրականը՝ «Ալիք»ում:

Մամուլի միջոցով ազգային արժեքների տարածման գործում 
մշա կութային թեմաներից հետո կարևորվում է նաև համազգային հար
ցերի քննարկումը: Ազգային հիմնահարցերը (Հայկական հարց, Հայոց 
եղեռն, Ղարաբաղյան հիմնահարց, ազգային արժեքներ, ազ գա պահ
պանություն և այլն) առանձնացված բավականին քիչ են քննարկ վել:

Այդ թեմային առնչվող նյութերի մեծամասնությունը ներկայաց
վել է քաղաքական թեմաների համատեքստում: Հատկանշական է, որ 
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երեք թերթերը տարբեր համամասնությամբ քննարկել են ազգային 
հար ցերն ավելի շատ սփյուռքի համատեքստում, քան Հայաստանի: 
Հա մազգային հարցերը, ի տարբերություն մշակույթի, տարածական 
ընկալում չունեն, բացառությամբ Ղարաբաղյան հիմնահարցի, որը 
տա րածքային կոնֆլիկտ է և, բացի համազգային նշանակությունից, 
տե ղայնացվում է հայրենիքում: Հետևաբար, ազգային խնդիրների 
քննարկ ման շրջանակներն ընդգրկում են և՛ Հայաստանը, և՛ սփյուռքը: 
Ավելին, սփյուռքում այդ հարցն առավել սուր ընկալում ունի՝ ազգայինի 
պահպանման և մարտահրավերների տեսանկյունից:

Եղեռնի թեման դիտարկվում է բավականին բազմաշերտ՝ ցե
ղա սպանության մասին տեղեկատվության տարածում, ճանաչում և 
հա տուցում, դրան ուղղված գործողություններ, հայթուրքական արդի 
հարաբերություններ և այլն: Հատկանշական է, որ ազգային և քաղա
քական համատեքստերում պատմական՝ ցեղասպանության թեմային 
զուգորդվում է արդիական՝ Ղարաբաղյան հիմնահարցը, ինչը նույն
պես հայկական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է: Անցյալի պատ
մությանը վերաբող ինքնության համար պայքարը, որը, ըստ L. Աբ րա
համյանի տիպական է ինքնության «հայկական» կամ «պատմական» 
հարացույցին, կարող է այսօր նպաստել ինքնության կառուցմանն ու 
ամ րապնդմանը497:

Հաջորդ թեման, որը մամուլի բովանդակության մեջ կարող է 
տարածել էթնիկության սահմանների սիմվոլները, բարեգործությունն 
է՝ որպես համազգային փոխօգնության և վստահության արժեք: 
Չնայած բարեգործության՝ որպես հայկական սփյուռքի ավանդական 
գործառույթի ընկալմանը, մամուլը շատ քիչ է ուղղակիորեն անդրա
դար ձել այս թեմային (նյութերի ընդհանուր ծավալի մոտ 2 տոկոսը)498: 
Բարեգործությունը նաև կարևոր նշանակություն ունի սփյուռքում 
համայնքային կառույցների պահպանման գործում: Եվ մամուլի բովան
դակության մեջ դրա քիչ ծավալը կարող է վկայել համայնքային վերա

497 Լ. Աբրահամյան, Ազգային ինքնություն հաստատման չորս հարացույցները, 
«Ինքնության հարցեր: Տարեգիրք», խմբ. Ա. Ա. Ստեփանյան, հրատ. խմբ. Դ. 
Վ. Պետրոսյան, Երևան, «Զանգակ – 97», 2002, էջ 49:

498 Բարեգործությունը տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային ոլորտներում 
կոդավորվել և վերլուծվել է որպես այդ ոլորտների թեմա, եթե այն չի հան
դիսացել տվյալ նյութի հիմնահարցը:
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կազմավորումների և սփյուռքյան կառույցների ստեղծման ու պահպան
ման նոր մոտեցումների պահանջի մասին:

Բարեգործությունը միակ թեման է, որը մամուլում չի ներ կա յաց
վել որևէ բացասական գնահատականով, իսկ սփյուռքի համար այն 
կրկնակի դրական է ներկայացվել, քան Հայաստանի:

Այսպիսով, մշակութային, ազգային և բարեգործական թեմա
նե րի միջոցով էթնիկ մամուլը տարածում և վերարտադրում է էթնիկ 
պատ կանելությունն ամրապնդող էթնոմշակութային արժեքներ, ինչ
պես նաև ընդհանրական հայկական տեղեկատվության միջոցով նպաս
տում «հայաստանակենտրոն», «սփյուռքակենտրոն» և անդրազ գային 
դիսկուրսներին:

Մամուլի միջոցով պատմական հիշողության տարածումը նպաս
տում է էթնիկ ինքնության պահպանմանը: Ինչպես նշում է Հ. Մա րութ
յանը, ի թիվս ծեսերի, ավանդույթների, առասպելների՝ էթնիկ ընդ
հանրության կամ ազգի անդամների միջև կիսվող հիշողությունը հան
դես է գալիս իբրև դրանց անդամներին կապող, նրանց հարաբե րու
թյուններն ու գործողությունները կառուցող միջոց499: Ազգի պատմական 
հիշողությունը ձևավորվում է անցյալի իրադարձությունների գրանց
ման միջոցով: Դրանց մի մասը հետագայում որակվում է որպես առա
վել մեծ, արտակարգ նշանակության իրադարձություն և ազգի կողմից 
դառնում ընկալված ու սեփական: Ակնհայտ է, որ նմանատիպ դեպքերն 
են ձևավորում կոլեկտիվ հիշողություն, որը ոչ միայն համընդհանուր 
ցավ է, այլև նշվում է համատեղ500:

Տարբեր համայնքներում գործող սփյուռքի մամուլը ստեղծում է 
էթնիկ ինքնության բանակցությունների դիսկուրսիվ դաշտ, մասնակ
ցում է սփյուռքյան ինքնության ձևավորմանը, տալիս է սիմվոլներ և 
դիրքորոշումներ՝ էթնիկ սահմանների համար, ստեղծում է երևա կա յա
կան համայնքի անդամության զգացում, ինչպես նաև նպաստում է 
սփյուռքի անդրազգային բնույթի ամրապնդմանը:

Տարօրինակ է, սակայն որքան մշակույթը կտրված է տեղից, 
տար բեր վայրերի մշակութային և էթնիկ գաղափարները դառնում են 

499 Հ. Մարության, Հիշողության դերն ազգային ինքնության կառուցվածքում. 
տե սական հարցադրումներ, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2006, էջ 9:

500 Նույն տեղում, էջ 47:
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ավելի այժմեական501: Սփյուռքի ներկայացուցիչները, ովքեր ապրում 
են մշակութային ծայրամասերում կամ միջանկյալ շրջաններում, խմբա
վորվում են՝ հիշվող կամ երևակայվող «հայրենիքի» շուրջը, օգտա գոր
ծում են հայրենի իրական մշակույթը, ձևավորում են էթնիկ համայնքներ, 
որպեսզի վերաստեղծեն իրենց անկայուն կյանքը և վերջ տան իրենց 
մշտապես փոփոխվող իրողությանը: Սփյուռքի սուբյեկտների համար 
մեդիան ստեղծում է այդ միջանկյալ դաշտը: Որպես մշակույթի ներ կա
յացման ձև և համակարգ, այն խաղում է ավելի շատ հիմնարար, քան 
ռեֆլեքսիվ դեր: Մեդիան առաջադրում է հարցեր մշակույթի, գաղա
փա րախոսության վերաբերյալ և սցենարներ սոցիալական ու քաղա
քական կյանքում502: Բացի դրանից, որպես սփյուռքում «տարածության 
մեջ ցրված հանդիսատեսին հանդիպած շարժվող պատկերներ», մե
դիան նաև գեներացնում է սփյուռքի հավաքական պատկերացումները503:

Սփյուռքյան ինքնությունը որոշվում է՝ ընդունելով բազմա զա
նու թյան և տարբերությունների անհրաժեշտությունը: Այն կայուն ձևով 
արտադրվում և վերարտադրվում է կրկին` միգրացիոն նոր հոսքերին 
զուգահեռ, նաև վերարտադրվում է անվերջանալի ցանկությունը՝ վե
րա դառնալ «կորուսյալ ծագմանը»: Սփյուռքի ներկայացուցիչները 
խմբա վորվում են՝ հիշվող կամ երևակայվող «հայրենիքի» շուրջ, օգ
տա գործում են հայրենի մշակույթը, ձևավորում են էթնիկ համայնքներ, 
որպեսզի վերստեղծեն իրենց կյանքը: Նրանց համար մեդիան ստեղ
ծում է այդ միջանկյալ դաշտը. առաջադրում է հարցեր մշակույթի, գա
ղափարախոսության վերաբերյալ և սցենարներ սոցիալական ու քա
ղաքական կյանքում:

501 A. Gupta, J. Ferguson, Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Dif
ference, Cultural Anthropology, Vol. 7, N 1, 1992, pp. 6 – 23.

502 S. Hall, Critical Dialogues in Cultural Studies, eds. D. Morley, K. Chen, Routledge, 
New York, 1996, pp. 411 – 440.

503 A. Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Universi
ty of Minnesota Press, Minneapolis, 1996, p. 4.
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Глава 3.  
Армянская пресса как институт сохранения этнокультурной идентичности 

в диаспоре (на примере общин Москвы, Тегерана и Лос-Анджелеса)
Как классическая диаспора, разбросаны по всему миру армяне имеют тра
диционные общественные институты, регулирующие жизнь этноса в чужой 
среде и сохраняющие этнокультурную идентичность. Среди них особое мес
то занимает пресса, создание которой всегда сопровождало историю станов
ления различных общин армянской диаспоры. Она не только способствовала 
сохранению и распространению этнокультурных ценностей, но и сыграла 
зна чительную роль в повседневной жизни иммигрантов, в объединении эт
нического сообщества, в самоорганизации и в реализации своей роли в при
нимающей стране и в распространении национальных идей, была площадкой 
для развития общественнополитической мысли и т. д. В контексте изменений, 
происходящих в современной диаспоре, изучение медиа дает возможность 
лучше понять культурные, социальные и политические характеристики раз
личных общин.

Цель главы – показать роль армянской прессы в сохранении этнокультурной 
идентичности в современной диаспоре. Для сравнительного исследования 
бы ли отобраны периодические издания трех общин: «Ноев Ковчег» (Москва), 
«Алик» (Тегеран) и «Аспарез» (ЛосАнджелес). Номера газет 2005 – 2010 гг. (с 
репрезентативной выборкой) были проанализированы методом контент
анализа.

Содержание этнической прессы определяет ее функции и роль в конструи
ровании идентичности и в жизни общин. Несмотря на сходство, газеты, изда
ваемые в разных странах, имеют свои особенности, обусловленные разли
чиями принимающей страны и общин. Более того, анализ содержания газет 
трех общин показывает общедиаспоральные общности и общинные особен
ности прессы как института сохранения этнокультурной идентичности.

Chapter 3.  
Armenian press as an institution for the preservation  

of ethnocultural identity in the diaspora (on the example  
of the communities of Moscow, Tehran and Los Angeles)

As a classical diaspora, Armenians spread all over the world have traditional social 
institutions that regulate the life of an ethnic group in an alien environment and 
preserve their ethnocultural identity. Among them the press has a special role, the 
creation of which has always accompanied the history of the formation of various 
communities of the Armenian diaspora. It not only contributed to the preservation 
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and dissemination of ethnocultural values, but also played a significant role in the 
daily life of immigrants, in uniting the ethnic community, in selforganization and 
in realizing its role in the host country, and in the dissemination of national ideas, 
was a platform for the development of sociopolitical thought etc. In the context of 
the changes taking place in the modern diaspora, the study of media provides an 
opportunity to better understand the cultural, social and political characteristics of 
different communities.

The purpose of this chapter is to show the role of the Armenian press in preserving 
ethnocultural identity in the modern diaspora. For a comparative study, periodi
cals from three communities were selected: “Noev Koncheg” (Moscow), “Alik” 
(Tehran) and “Asbarez” (Los Angeles). Newspaper’s volums for 2005 – 2010 (with a 
representative sample) were analyzed by the method of content analysis.

The content of the ethnic press determines its functions and role in the construc
tion of identity and in the life of communities. Despite the similarities, newspapers 
published in different countries have their own characteristics, due to differences 
in the host country and the communities. Moreover, the analysis of the content of 
the newspapers of the three communities shows the common diasporic and com
munity features of the press as an institution for the preservation of ethnocultural 
identity.
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Գլուխ 4.
Ստամբուլի հայերի  
ազգային կրթական համակարգը

Սույն գլխում քննարկվում են Ստամբուլի հայերի կրթական համա
կար գի որոշ առանձնահատկություններ և խնդիրներ, փորձ է արվում 
բացահայտել դրանք պայմանավորող գործոնները, դիտարկվում և 
վերլուծության են ենթարկվում հայկական դպրոցներ հաճախողների 
թվաքականի անկման և լեզվի տիրապետման ցածր մակարդակի 
պատ ճառները, համայնքի դիմագրաված իրավական արգելքները՝ 
պե տության վարած քաղաքականության համատեքստում, և որ ամե
նակարևորն է՝ ինտեգրման պայմաններում ինքնության պահպան
ման տեսլականը:

Ներածություն
Այսօր հայկական սփյուռքի առջև ծառացած ամենամեծ մար

տահրավերներից մեկն ինքնության կորուստն է: Ինքնությունը, որպես 
ազգի ինքնագիտակցության հավաքական դրսևորում, ազգային դի
մա գծի պահպանման տեսակետից առանցքային դերակատարում ունի 
ազգային դիմագծի պահպանման տեսակետից: Ինքնության հավա
քա կան գիտակցությունը սփյուռքը բնորոշող կարևորագույն գործոն
ներից է:

Սփյուռքում կրոնը, լեզուն, մշակույթը և ընտանիքը տասն ամ
յակներ շարունակ եղել են ազգային ինքնագիտակցության կարևորա
գույն բաղադրիչներն ու հայ ինքնության պահպանման հենքը: Սակայն 
պետք է նշել, որ այս բաղադրիչները նահանջ են ապրել տարածության 
ու ժամանակի որոշիչ ազդեցության ներքո:

Այս երևույթը պայմանավորված է մի շարք գործոններով, ինչ
պիսիք են՝ հայկական դպրոցներ հաճախողների թվաքականի նվա
զու մը, լեզվի տիրապետման ցածր մակարդակը, խառնա մուսնու թյուն
ների աճը, մշակութային հաղորդակցության նահանջը: Այս մարտա
հրա վերներին դիմագրավելու համար առաջ է գալիս նոր մոտեցումների 
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հրամայականը. դա կարող է լինել ինքնության պահպանմանն ուղղված 
արդյունավետ մեխանիզմների և միջոցառումների կիրառումը՝ հաշվի 
առնելով համայնքի առանձնահատկությունները։

Շեշտադրելով սփյուռքի ինքնության պահպանման կարևո րու
թյունը՝ Շեֆֆերը կարծում է, որ այն բարդ և բազմամակարդակ երևույթ 
է, ինչը տեղիք է տալիս զանազան մեկնաբանությունների։ Ինքնության 
բարդությունը կապված է վերջինիս սոցիալհոգեբանական բնույթի 
հետ, քանի որ դրա հիմքում ընկած է էթնիկ գիտակցության և սփյուռքի 
ինքնագիտակցության ձևավորումը։ Շեֆֆերը նշում է, որ սփյուռքի 
հետագա զարգացման համար առաջնային խնդիր է ինքնության պահ
պանումը504:

Այնուամենայնիվ, սփյուռքը ցանկացած քաղաքակրթական մի
ջա վայրում պետք է կարողանա համադրելիության եզրեր գտնել այդ 
միջավայրի հետ: Այս պարագայում առաջնային պետք է լինի ինտե
գրման պայմաններում ինքնության պահպանումը և վերջնական ձուլ
ման վտանգից խուսափելը:

Սույն աշխատանքը հիմնված է 2017 թվականին Ստամբուլ քա
ղաքում Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնի կողմից կատարված 
դաշտային հետազոտության և համապատասխան գիտական գրա կա
նության վերլուծության արդյունքների հիման վրա:

Աշխատանքի նպատակն է բացահայտել Ստամբուլի հայ հա
մայնքի կրթական համակարգում առկա խնդիրներն ու մարտա հրա
վերները:

Ուսումնասիրության ընթացքում փորձ է արվել վերհանել հե
տևյալ խնդիրները. ինքնության պահպանման ու զարգացման հեռա
նկար ները, կրթական ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունների դի
նամիկան, լեզվի տիրապետմանն ու կիրառությանը խոչընդոտող գոր
ծոնները, իրավական արգելքները՝ պետության խտրական քաղաքա
կանության համատեքստում, համայնքի ներսում սոցիալական բևե
ռաց ման միտումները:

Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են հետևյալ մեթոդները.

504 G. Sheffer, The Diaspora Phenomenon in the 21st Century: Ideational, Organiza
tional and Behavioral Challenges, Opportunity Structures in Diaspora Relations: 
Comparisons in Contemporary Multilevel Politics of Diaspora and Transnational 
Identity, Center for Basque Studies, University of Nevada, 2007, p. 47.
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● փորձագիտական հարցազրույց համայնքային կառույցների 
ներկայացուցիչների հետ,

●  պատմահամեմատական մեթոդ,
● փաստաթղթերի վերլուծություն:
Կատարված ուսումնասիրության և համապատասխան գիտա

կան գրականության մեջ առկա աշխատանքի հիմնահարցին առնչվող 
փաստերը, դիտարկումներն ու վերլուծությունները խորապես նպաս
տել են աշխատանքի հետազոտական ընթացքին:

Պատմական ակնարկ
Թուրքիայի հայ համայնքը ներկայումս կանգնած է մի շարք 

լրջագույն մարտահրավերների և խնդիրների առջև, որոնք սպառնալիք 
են հանդիսանում համայնքի շարունակականության համար։ Այսօր 
տես նում ենք այդ երկրում հայության թվաքանակի նվազում, որը պայ
մանավորված է մի շարք արտաքին և ներքին գործոններով:

Ստորև առավել հանգամանալից կանդրադառնանք Ստամբուլի 
հայ համայնքում առկա կրթական և լեզվական խնդիրներին, որոնք 
պատ ճառ են դառնում համայնքի թուլացմանն ու ինքնության բաղա
դրիչների կորստին:

Թուրքիայում ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանու
թյունը, նրանց ինքնության ու ժառանգության պահպանումը ամրա
գրված է Լոզանի պայմանագրով505, որի 1ին մասի 3րդ բաժինն (հոդ
վածներ 37 – 44) ամբողջովին նվիրված է այս խնդրին:

Հոդված 39ի համաձայն՝ պաշտոնական լեզու համարվող թուր
քերենին զուգահեռ թույլատրվում է նաև ազգային փոքրամաս նու
թյուն ների լեզուների գործածությունը. «Ոչ մի սահմանափակում և ար
գելք չդնել, որպեսզի ցանկացած թուրքական քաղաքացի օգտվի որևէ 
լեզվից»506:

505 Լոզանի պայմանագիրը կնքվել է 1923 թ. հուլիսի 24ին: Թուրքիայի Հան րա
պետության՝ որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի ճանաչումը, բխում է 
այս պայմանագրից. մաս 1ին, հոդված 1ին։

506 Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն: Բուհական դասագիրք /Հեղ. 
խումբ՝ Ռ. Սաֆրաստյան, Ռ. Մելքոնյան, Ա. Դումանյան և ուրիշ./ԵՊՀ հրատ., 
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, 2014, էջ 77:
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Թուրքիայում հայկական դպրոցներ ունենալու իրավունքն ամ
րագրված է պայմանագրի 40րդ և 41րդ հոդվածներով:

Հոդված 40ի համաձայն՝ Թուրքիայի կրոնական փոքրամաս
նությունները հավասարապես իրավասու են՝ իրենց հաշվին ստեղծելու 
և տնօրինելու բարեգործական, կրոնական, հասարակական հաս տա
տություններ, դպրոցներ, ուսումնական և դաստիարակչական այլ 
հաս տատություններ՝ իրավունք ունենալով այդ հաստատություններում 
ազատ օգտագործելու իրենց մայրենի լեզուն և ազատ դավանելու 
իրենց կրոնը507: Սակայն պետք է ընդգծել, որ Թուրքիայի իշխա նու
թյունները մինչ օրս չեն կատարում այս պայմանագրում տեղ գտած և 
երկրի փոքրամասնություններին վերաբերող մի շարք կետեր:

Ըստ Լոզանի պայմանագրի դրույթների՝ հայերը Թուրքիայում 
դիտվում են ոչ թե որպես էթնիկ փոքրամասնություն, այլ ավելի շուտ՝ 
կրոնական փոքրամասնություն508:

Ստամբուլի հայկական դպրոցների  
խնդիրների շուրջ
Ստամբուլի հայկական դպրոցների կառուցվածքը համապա

տաս խանում է Թուրքիայի կրթական համակարգում տեղի ունեցող 
փոփոխություններին: Դպրոցներում ուսումնառությունը եռաստիճան 
է. մանկապարտեզ՝ մեկ կամ երկու տարի, նախակրթարան՝ ութ տարի, 
լիցեյ՝ երեք տարի509:

Ներկայումս Ստամբուլի հայ համայնքի կրթական խնդիրները 
Թուրքիայի ազգային փոքրամասնությունների կրթական խնդիրների 
մասն են կազմում, և այս առումով ուշագրավ փաստեր են հրապարակվել 
2009 թ. Եվրամիության օժանդակությամբ կազմված «Թուրքիայում 
խտրականության դեմ պայքարը և փոքրամասնությունների իրավունք

507 Նույն տեղում:
508 T. Hofmann, Armenians in Turkey Today: A Critical Assessment of the Situation 

of the Armenian Minority in the Turkish Republic, Forum of Armenian Associa
tions of Europe, 2003, p. 23; Լոզանի պայմանագիրը չէր ճանաչում ոչ թուրք 
մուսուլմանների, այդ թվում և քրդերի, ալևիների՝ փոքրամասնություն լինելու 
կարգավիճակը:

509 Ս. Գույումճեան, Ակնարկ մը՝ ստանպուլահայ վարժարաններու իրակա նու
թեան, Ստանպուլ, հ.1., 2010, էջ 11:
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ների աջակցությունը» զեկույցում510: Այդ զեկույցում տեղ գտած տվյալ
ների համաձայն՝ որոշակիորեն երևում է Թուրքիայում ազգային փոք
րա մասնությունների դպրոցների և աշակերտների թվի նվազում, ինչը 
մեծամասամբ կապված է պետության վարած քաղաքականության 
հետ, որտեղ առկա են սահմանափակումներ և ձուլման միտումներ: 
Հատ կանշական է, որ Հարավարևելյան Եվրոպայի պատմության գծով 
պրոֆեսոր Ֆլորիան Բիբերը նկատում է, որ հայ համայնքի վրա կա 
որոշակի ճնշում, որի նպատակը ձուլումն է: Սա իր հերթին վկայում է 
Թուրքիայում համասեռացման միտումների նկատմամբ հակվածու
թյունը511:

Վերոնշյալը ուղղակիորեն գալիս է՝ հաստատելու, որ ազգային 
փոքրամասնությունների՝ մասնավորապես հայերի նկատմամբ վերա
բերմունքը դիտարկվում է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության 
համատեքստում:

Մի փոքր պատմական անդրադարձ կատարելով վիճակա գրու
թյանը՝ նշենք, որ 1930 – 31 թթ. Թուրքիայում եղել է փոքրամաս նու թյուն
ների 117 դպրոց, իսկ 1995 – 96 թթ. դրանց թիվը իջել է 34ի: Թուրքիայի 
Հան րապետության հիմնադրման առաջին տարում՝ 1923 թվականին, 
Ստամբուլում եղել է 47 հայկական դպրոց, 1972 – 73 ուստարում դրանց 
թիվն իջել է 32ի՝ 7366 աշակերտով, 1999 – 2000 ուստարում իջել է 18ի՝ 
3786 աշակերտով, իսկ 2009 – 2010ին իջել է 16ի՝ 3029 աշակերտով512:

Պետք է ընդգծել այն հանգամանքը, որ Թուրքիայում հայկական 
դպրոցների թվաքանակի անկումը կապված է աշակերտների թվի 
նվազ ման հետ, որն ունի մի քանի պատճառ: Պետության վարած քա
ղաքականության արդյունքում ևս ի հայտ են եկել բազմաթիվ խնդիրներ 
և խոչընդոտներ են: Այսպես՝ 1924 թ. մարտի 3ին Թուրքիայում ընդուն
վում է «Կրթության նույնականացման» մասին օրենք, որը պահանջում 
էր Թուրքիայի տարածքում գտնվող բոլոր կրթական հաստատու
թյուններին իրենց գործունեությունը համապատասխանեցնել աշխար
հիկության (լայիցիզմ)513 սկզբունքներին: Այս օրենքը լուրջ դժվարու

510 Ռ. Մելքոնյան, Ակնարկ Ստամբուլի հայ համայնքի պատմության (1920ական
ներից մինչև մեր օրերը), Երևան, 2010, էջ 40:

511 Տե՛ս, Hofmann T., նշվ. աշխ., էջ 2:
512 Ռ. Մելքոնյան, նշվ. աշխ., էջ 41:
513 Լայիցիզմը (laiklik) սեկուլյարիզացիայի (աշխարհիկացում) ֆրանսիական 
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թյուններ առաջ բերեց պոլսահայ կրթական հաստատությունների հա
մար, քանի որ այնտեղ դասավանդում էին նաև հոգևորականները, 
իսկ սույն օրենքի պահանջով նրանք զրկվեցին այդ իրավունքից: Բացի 
այդ, հայկական դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչները ստիպված 
եղան կազմավորված պետական հանձնաժողովներում որակավորման 
քննություններ հանձնել, ձեռք բերել համապատասխան վկայականներ 
և նոր միայն իրավունք ունենալ դասավանդել հայկական դպրոց նե
րում514:

Աշակերտների թվաքանակի նվազումը լրջագույն խնդիր է. եթե 
տարիներ առաջ հայ ծնողների մեծ մասը երեխաներին ուղարկում էր 
գոնե հայկական նախակրթարան, որտեղ ընդհանուր գիտելիքներին 
զուգահեռ սովորում էին նաև հայերեն, ապա այժմ իրողությունն այլ է: 
Շատերը նախընտում են իրենց երեխաներին տալ անգլիական, գեր
մանական, թուրքական դպրոցներ, որտեղ կրթական որակը բավական 
բարձր է և զգալիորեն դյուրացնում է հետագայում համալսարաններ 
ըն դունվելու հարցը: Բացի այդ, լեզվի իմացությունը հանդիսանում է 
հասարակությանն ինտեգրվելու գլխավոր տարր։ «Յետոյ եկաւ ժա մա
նակներ, ուր պոլսահայ քաղքենիութեան մէջ ծաւալող «օտար վար ժա
րանի» հակումը սկսաւ կրծել մեր դպրոցներու աշակերտութեան քա
նակը։ Շատեր հետեւելով իրարու չար օրինակին, արհամարհեցին հայ 
դպրոցը, գերադասելով օտար վարժարանը, որուն ուսման լեզուն ալ 
օտար էր։ Դպրոցներ դիւրաւ հրաժարեցան հայերէնով ուսուցանելէ, 
մայրենին թողելով միայն քերականութեան ու կրօնքի դասապահերուն։ 
Պոլսոյ նման 16 ամենօրեայ դպրոց ունեցող գաղութի մը համար ի՞նչ կը 
խոստանայ կիրակնօրեայ դպրոցը»515

Աշակերտների քանակի նվազումը սերտորեն կապված է նաև 
պոլսահայերի արտագաղթի հետ: Համայնքի ներկայացուցիչները 
նշում են, որ 1860ական թթ. սկսած, հայերը բռնել են արտագաղթի ճա
նապարհը՝ ոմանք աշխատանք փնտրելու պատրվակով, ոմանք 

տարբերակն էր, որի նպատակն էր ոչ միայն կրոնական և պետական գոր
ծերը սահմանազատելն ու կրոնի դերը հասարակական կյանքում նվա զեց
նելն, այլ նաև կրոնը պետության վերահսկողության տակ պահելը:

514 Ռ. Մելքոնյան, նշվ. աշխ., էջ 42:
515 «Ակօս» երկլեզու լրագիր, http://www.agos.com.tr/am/hvotvadzi/25940/tbrvot

siirhvokyervov, հասանելի է 07.09.21:
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ապաս տան գտնելու հույսով: Ամեն 10 տարին մեկ այս միտումն առկա 
էր, քանի որ Թուրքիայում տեղի էին ունենում ռազմական հեղա շրջում
ներ, և հայերը, վախենալով, ընտրում էին արտագաղթի ճանապարհը516: 
«Իմ սերունդս երբ 20 տարիքին հասաւ, այսինքն՝ 1970 – 75, արտագաղթը 
սոսկալի թափ առաւ։ Այն երիտասարդները, որոնք ընտանիք կազմելու 
համար նիւթական ապահովութիւն չէին տեսներ իրենց վրայ, բոլորն 
ալ գաղթեցին դէպի եւրոպական երկիրներ, ԱՄՆ, Գանատա եւ կամ 
Աւստրալիա։ Այդ 70ական թուականներու հոսանքը 80ականներու 
կա սեցաւ։ Իսկ վերջին 2 տարիներւն արտագաղթը օրակարգի եկած է։ 
Գաղթողներ այնքան ալ չկան, բայց գաղթի գաղափարը, որդը մարդոց 
մէջ մտած է»517։

Ներկայումս հայերի նկատմամբ շեշտված խտրականություն 
կա. հայ լինելու պատճառով շատերին աշխատանքի չեն ընդունում 
կամ ազատում են աշխատանքից: Այս հանգամանքը ևս նպաստում է 
արտագաղթին:

Ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող ենք արձանագրել, որ 
որքան երկրում բռնատիրական ռեժիմ է հաստատվում, այնքան ար
տա գաղթի ծավալները մեծանում են: Այս գործընթացի համար հող են 
նախապատրաստում նաև փոքրամասնության դեմ տարվող շարժում
նե րը, տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը:

Հարկ է նշել, որ Ստամբուլի հայկական դպրոցների աշակեր
տու թյան թիվը որոշ չափով պահպանվել կամ կտրուկ չի նվազել շնոր
հիվ այն բանի, որ գավառներից բազմաթիվ հայեր սկսեցին տեղա
փոխ վել Ստամբուլ ու իրենց երեխաներին ուղարկել հայկական դպրոց
ներ:

Թեև կարևոր է փաստել այն հանգամանքը, որ «գավառներից 
Ստամբուլ եկած հայերն ավելի լավ գիտեին հայերենը, բայց նրանք 
իրենց գիտելիքները չփոխանցեցին հաջորդ սերունդներին, որովհետև 
դա իրենց անհրաժեշտ չէր և նույնը հիմա է տեղի ունենում. նույնիսկ 11 
տարի դպրոց հաճախելուց հետո երեխաները հայերեն չեն խոսում»518:

516 Փորձագիտական հարցազրույց N3, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Ստամբուլ, 2017 թ.:

517 Փորձագիտական հարցազրույց N2, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի ԴԱՆ, Ստամբուլ, 2017 թ.:

518 А. Мурадян, Армянские школы Стамбула, Аналитикон, նոյեմբեր, 2013 http://
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Հայկական դպրոցների կրթական համակարգի խնդիրներից է 
նաև հայալեզու դասագրքերի սակավությունն ու որակը: Թուրքիայում 
արգելվում է դասավանդումը արտերկրոմ տպագրված դասագրքերով: 
Հայաստանի սփյուռքի նախարարությունից ուղարկվող դասագրքերը 
կարող են միայն խորհրդատվական բնույթ կրել:

Եվ թեև դպրոցները հայկական են և ֆինանսավորվում են հայ 
համայնքի կողմից (չնայած երբեմն համայնքում առկա ֆինանսական 
խնդիրները բացասաբար են անդրադառնում կրթական հաստա տու
թյունների գործունեության վրա), բայց ցավալին այն է, որ ուսուցումը 
կատարվում է Թուրքիայի կրթության նախարարության ծրագրերով519։

Ստացվում է, որ հայկական դպրոցներն այսօր ոչնչով չեն տար
բերվում թուրքականից՝ ինչպես ծրագրով, այնպես էլ դասավանդման 
մեթոդիկայով:

Կարևոր խնդիր է հանդիսանում նաև դպրոցներում դասա վան
դող ուսուցիչների պատրաստվածության մակարդակը: Օրեցօր ծա
վալվող թրքախոսության մակարդակը ևս ազդում է դպրոցների վրա, 
և հայոց լեզուն դպրոցներում շարունակաբար նահանջում է. հայոց 
լեզվի դասավանդման շաբաթական ժամերի քանակը 1972 թ. սկսած 
անշեղորեն կրճատվել է: Սրան գումարվում է այն հանգամանքը, որ 
համայնքում գոյություն ունի ուսուցիչների սուր պակաս: Շատ հայեր 
հրաժարվում են ուսուցչի մասնագիտությունից: «Այսօր, մասնաւորաբար 
մեր նախակրթարաններուն մէջ չունինք այր ուսուցիչներ. իսկ կիներ 
ընդհանրապէս իրենց տանտիկինութեան կողքին կ’ուսուցչագործեն: 
Անշուշտ գնահատելի է համայնքին մէջ կնոջ դերը իր մշակոյթի 
պահպանման նկատմամբ, բայց կրնա՞նք ըսել արդեօք թէ՝ ուսուցչու
թիւնը արհեստավարժ անձերու ձեռամբ կը կատարուի մեր մոտ520»:

Ոչ ցանկալի հետևանքների է հանգեցնում նաև հայկական 
դպրո ցի փոխտնօրենի էթնիկ թուրք լինելը: Ցանկացած ժամանակ նա 
կարող է իր ցանկությամբ կաթվածահար անել դպրոցի աշխատանքը521։

theanalyticon.com/?p=4188&lang=ru, հասանելի է 07.09.21:
519 Տե՛ս նույն տեղում:
520 Ս. Գույումճեան, նշվ. աշխ., էջ 19:
521 1937 թ. Թուրքիայի կրթության նախարարությունն ընդունեց մի օրենք, որը 

պար տավորեցնում էր ազգային փոքրամասնությունների դպրոցներում պար
տադիր ունենալ թուրք փոխտնօրեն:
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Պետք է արձանագրել, որ հայկական դպրոցներում իբրև տնօ
րեն, ուսուցիչ, փոխտնօրեն պաշտոնավարելու, այնտեղ աշակերտելու 
պայմաններն, ըստ կանոնադրության, անցնող երեսուն տարիների 
ընթացքում գրեթե փոփոխություններ չեն կրել522:

Այսպիսով՝ հայկական դպրոցները, տարիներ շարունակ 
գտնվե լով իրավական և վարչական սահմանափակումների մեջ, միև
նույն է, իրենցից ներկայացնում են առավել կարևոր ինստիտուտներ 
հայապահպանության համար:

Լեզվական խնդիրներ
Ստամբուլի հայ համայնքի կարևոր խնդիրներից է հայոց լեզվի 

վիճակը: Այստեղ հայախոսությունը շարունակաբար ան կում է ապրում, 
և սա կապված է տարբեր հանգամանքների հետ, սա կայն կարևոր 
դերակատարում ունի պետության վարած քաղաքա կանությունը:

Կարևոր է դիտարկել այն փաստը, որ հայախոսության անկ
մանը նպաստում է նաև հասարակական վայրերում և տանը թուր
քերենի գործածումը: «Այսօր, եթե երկու հայ ամուսնանում են, իրենց 
տան լեզուն հայերենը չէ, այլ թուրքերենն է։ Լեզուն ինքնության հիմքն 
է և ամենակարևոր տարրերից մեկը, սակայն հայ ընտանիքների միայն 
10 տոկոսն է հայերեն խոսում։ Իսկ օտար ամուսնության պարագայում, 
երբեմն լինում են այնպիսի դեպքեր, որ հայի հետ ամուսնացած թուրքը 
փորձում է հայերեն սովորել»523։

Համայնքի որոշ եկեղեցիներում երբեմն ստիպված քարոզը 
կար  դացվում է նաև թուրքերեն՝ թրքախոս հատվածին հասկանալի 
լինելու համար: «Մեր հաստատութիւնները այլանդակուած են, անոնք 
պէտք է իրենց առաքելութեան հունին վերադառնան։ Այն հայը ոչ 
հայերէնով պաշտամունք ուզել կ՛ընէ, ես կը յարգեմ իր ընտրութիւնն ու 
իրաւունքը, բայց այդ մարդը Հայ Եկեղեցւոյ չպարտադրէ որ թրքերէնով 
իր քարոզները կատարէ»524։

1886 թվականին հիմնադրված Կեդրոնական վարժարանում525 

522 Ս. Գույումճեան, նշվ. աշխ., էջ 12:
523 Փորձագիտական հարցազրույց N7, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 

բաժնի ԴԱՆ, Ստամբուլ, 2017 թ.:
524 Փորձագիտական հարցազրույց N1, ՀԱԻ Սփյուռքի հետազոտությունների 

բաժնի ԴԱՆ, Ստամբուլ, 2017 թ.:
525 Կեդրոնական վարժարանը հիմնվել 1886 թ., Ներսես Վարժապետյան պատ
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սովորող երեխաները միմյանց հետ շփվում են թուրքերենով, իսկ այն 
հարցին, թե ինչու նրանք հայերեն չեն խոսում, տարբեր պատճառներ 
են բերվում: Պատճառներից մեկը պետական քաղաքականությունն է, 
մյուսն էլ՝ լեզուն դասավանդող լավ մասնագետներ գտնելու խնդիրը։ 
«Հայերէն լեզուի ուսուցումը իջած է այնպիսի մակարդակի մը, որ 
կարելի չէ այլևս հանդիպիլ՝ հայերէնի քաջատեղակ երիտասարդի մը: 
Օտար վարժարաններու աշակերտ պատրաստելու ճիգն ու թափն ալ 
հրահրած է հայերէնի տկարացումը»526:

Փորձագետների գնահատմամբ՝ այս պարագայում տնօրենները 
և ուսուցիչները պետք է առավելագույն բծախնդրություն ցուցաբերեն 
վարժարաններում հայերենի կիրառության համար, որպեսզի աշա
կեր տը հայ ուսուցչի հետ այլ լեզվով խոսելու առիթ չունենա:

Այսպես, վերլուծելով և ի մի բերելով, կարելի է գալ կարևոր 
եզրահանգման, որ այսօր համայնքն ունի արևմտահայերենը պահելու 
և պաշտպանելու խնդիր։ Որքան համայնքի ներսում բևեռացումները 
խորանում են, այնքան երիտասարդ սերունդը կամացկամաց սկսում է 
հեռանալ իր ազգային ինքնության հրամայականներից, որի կարևոր 
բաղադրիչներից է հայախոսությունը:

Թերթերը՝ որպես համայնքային կյանքի 
բաղկացուցիչ մաս
Ինքնության պահպանման և համայնքային խնդիրների վեր

հան ման գործում իրենց ներդրումն ունեն Ստամբուլում լույս տեսնող 
«Ժամանակ», «Նոր Մարմարա» օրաթերթերը և «Ակօս» շաբաթա
թերթը, որոնց էջերում ոչ միայն պահպանվում, այլև զարգանում է արև
մտահայերենը:

Ստորև համառոտ կներկայացնենք նրանց գործունեությունը:
«Ժամանակ» օրաթերթը հիմնադրվել է 1908 թ. հոկտեմբերի 28

ին Սարգիս և Միսաք Քոչունյան եղբայրների կողմից: Լոզանի պայ
մանագրից հետո «Ժամանակ»ը ստացել է փոքրամասնական թերթի 

րիարքի կողմից։ Թեկուզ պատրիարքը չի տեսել նրա հիմնադրումը, բայց 
ինքն  է այս հաստատության գաղափարը հղացել և առաջ քաշել։ Կեդրո նա
կան վարժարանի նպատակը եղել է մտավորականներ և ուսուցիչներ պատ
րաստելը:

526 Ս. Գույումճեան, նշվ. աշխ., էջ 19:
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կար գավիճակ: Թերթը հանդիսանում ստամբուլահայ կյանքի իրա
դար ձությունների վերաբերյալ հիմնական աղբյուրը։ Այն ներկայցնում 
է նաև Թուրքիայում և արտասահմանում տեղի ունեցող զարգացում
ները։ Նեկայումս թերթի խմբագիրը Արա Քոչունյանն է:

Քաղաքականհասարակական և գրական բnվանդակnւթյամբ 
հայատառ օրաթերթ «Մարմարան» հիմնադրվել է 1940 թ. օգոստոսի 
31ին Սnւրեն Շամլյանի կnղմից527:

Սկզբնական շրջանում թերթը եռօրյա էր, բայց կարճ ժամանակի 
ընթացքում դարձավ օրաթերթ։ Թերթը պարունակում է համայնքային 
լnւրեր, կարևnր բաժին է հատկացվում գրական և գեղարվեստական 
նյութերին։ Այն լայնորեն անդրադառնում է Թnւրքիայի, Հայաստանի և 
արտասահմանի քաղաքական և մշակnւթային զարգացnւմներին։

«Մարմարա»ի գլխավոր մտահոգությունը հայոց լեզուն, հայ 
գրականությունը և հայ ինքնության բովանդակության մաս կազմող 
բո լոր արժեքները պահպանելն է: Թեև թերթը համարվում է քաղաքա
կանհասարակական, բայց ամենից առաջ այն մշակույթի և գրակա
նության թերթ է: Նեկայումս թերթի խմբագիրը Ռոբեր Հատտեջյանն է:

«Ակօսը» հիմադրվել է 1996 թ. ապրիլի 5ին Հրանտ Դինքի ջան
քերով։ Այն առաջին թերթն է, որ Ստամբուլում հրատարակվում է երկ
լեզու՝ հայերեն և թուրքերեն528։

Համայնքի այն թերթերը, որոնք ավելի շատ անդրադառնում 
էին ներհամայնքային խնդիրներին, թուրքերը չէին կարողանում կար
դալ։ Ժամանակի ընթացքում շատ հայեր ինչինչ պատճառներով սկսե
ցին միայն թուրքերեն խոսել։ Իսկ կար որոշակի թուրք զանգված, որը 
ցանկանում էր հայերի մասին տեղեկություն ստանալ, հայկական հար
ցին ծանոթանալ: Այդ պատասխանատվությունն «Ակօսը» վերցրեց իր 
վրա և կարողացավ հասանելի դառնալ թուրք ընթերցողին: Թերթին 
թղթակցում են այսօրվա Թուրքիայի հասարակական կյանքում բավա
կան հայտնի մտավորականներ և վերլուծաբաններ: Թերթը հանդի
սա նում է Թուրքիայում հայության խնդիրների ուսումնասիրության 
հա մար կարևոր աղբյուր:

527 «Նոր Մարմարա», քաղաքական հասարակական օրաթերթ, https://www.
normarmara.com/mermasin.html, հասանելի է 07.09.21:

528 «Ակօս» երկլեզու լրագիր, http://www.agos.com.tr/am/mudkiech, հասանելի է 
07.09.21:
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Եզրակացություն
Ստամբուլի հայ համայնքում գոյություն ունեն տեղական 

առանձ նահատկություններից բխող մի շարք խնդիրներ, որոնք սպառ
նալիք են հանդիսանում ազգային ինքնության պահպանման համար:

Հատկապես մտահոգիչ է հայկական դպրոցների կարգավի ճա
կը, դպրոցներ հաճախողների թվաքանակի նվազումը, լեզվի տիրա
պետ ման խնդիրը, մշակութային հաղորդակցության նահանջը և ար
տա գաղթի ծավալների մեծացումը:

Որքան համայնքի ներսում խորանում են բևեռացումները, այն
քան անտարբերություն է նկատվում համայնքային խնդիրների նկատ
մամբ: Համայնքի անդամները, բնակվելով ոչ հայաբնակ թաղամա սե
րում, հայկական մշակույթից ամբողջովին օտարանում են:

Այս գործոնները հանգեցնում են այն բանին, որ երիտասարդ 
սերունդը հեռանում է իր ազգային ինքնության հրամայականներից: 
Այս պարագայում համայնքը գնալով թուլանում է և ավելի խոցելի 
դառնում մարտահարվերներին դիմակայելու տեսանկյունից:

Այս ամենին գումարվում է նաև պետության խտրական քա ղա
քականությունը, և համայնքը ստիպված է լինում դիմագրավել նաև 
պե տության կողմից ստեղծած իրավական խոչընդոտներին:

Այս ամենով հանդերձ՝ պետք է գնահատել ազգային կառույց
ների դերակատարումը հայապահպանության ամրապնդման և հա
մայն քային կյանքի զարգացման գործում:

Մեր դիտանկյունից, կատարված ուսումնասիրության վերլուծու
թյունը ցույց է տալիս, որ կարևոր է հայ համայնքի հայապահպանության 
խնդիրների վերհանումը, որը հնարավորություն կտա համադրել հա
մայն քի սոցիալտնտեսական և մշակութային կյանքը Թուրքիայում ըն
թացող իրողություններին առհասարակ:
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Глава 4.  
Система национального образования армян Стамбула

В данной главе рассматриваются некоторые особенности и проблемы обра зо
вательной системы армян Стамбула. Предпринимается попытка выявить обу
словливающие их факторы.

Анализируются причины сокращения количества учащихся, посещающих ар
мян ские школы, низкий уровень владения языком, правовые ограничения, с 
которыми сталкивается община, в рамках государственной политики, и, что 
наи более важно, видение сохранения идентичности в условиях интеграции.

Chapter 4.  
The system of national education of the Armenians of Istanbul

In this chapter, some features and problems of the educational system of the Ar
menians in Istanbul are examined. An attempt is made to identify the factors that 
determine them. The reasons for reducing the number of the students attending 
Armenian schools, the low level of language proficiency, the legal constraints faced 
by the community within the framework of the state policy, and, most important
ly, the vision of preserving the identity in the context of integration are analyzed.
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ
Գրքում ներկայացված տասը երկրների հայկական գաղթօջախ

ների ուսումնասիրության փորձը կարելի է համարել որոշակի ներդրում 
հայկական սփյուռքի մասին գիտելիքների շտեմարանում: Ակնհայտ է, 
որ էթնիկ համայնքի արդի սփյուռքյան կյանքի վերլուծությունը հայերի 
օրինակով, ովքեր ունեն համակեցության և զարգացման պատմական 
ծանրակշիռ փորձ՝ քաղաքականիրավական, տնտեսական, ժողո վրդա
գրական, էթնոդավանաբանական, սոցիալմշակութային և բազմաթիվ 
այլ բնութագրիչներով, մեծապես կարող է ուղենիշ դառնալ աշխարհում 
տեղի ունեցող ժամանակակից միտումների ըմբռնման համար՝ 
գլոբալիզացման և բազմամշակութայնության պայմաններում:

Հայերի տեղաշարժերի օրինաչափությունը, որոնց ելակետը 
պատ մականորեն էթնիկ տարածքի որոշակի հատվածի կորուստն էր, 
ունեցել է ընդհանուր միտում՝ էթնոկոմպակտ գոտիներից դեպի տա
րա բնակեցման ցրիվ ձև, կյանքի բարձր մակարդակ և սոցիալական 
հնա  րավորություններ ունեցող երկրներ։ Այս պայմաններում, ինչպես 
ցույց են տալիս սույն մենագրության հեղինակները, ընդունող հասա
րակությունների որոշակի միջավայր ինտեգրվելու ուղիները, էթնիկ 
հայրենիքի հետ փոխկապվածության բնույթը, ինքնակազմակերպման 
և ազգային մշակութային միջավայրի ստեղծման միջոցով էթնիկության 
վերարտադրությունը շատ տարբեր և բազմակի են: Ներկայացված 
հետազոտություններում կարմիր թելով անցնում է այն միտքը, որ ձեռք 
բերելով «նոր հայրենիք»՝ հայերը դառնում են նրա նվիրյալ քաղա
քացիները, ակտիվորեն մասնակցում են ընդունող երկրների, մասնա
վորապես, Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի, Լի
բանանի, Իրանի, ԱՄՆի կենսագործունեության բոլոր ոլորտներին՝ 
չմոռանալով իրենց ծագման մասին։

Որպես կանոն, այլազգի միջավայրում հայերի հարմարման 
գործ ընթացի ալգորիթմը միկրոմիջավայրի կազմակերպումն է, որտեղ 
առկա են կրոնական, մշակութային, կուսակցական և կրթական կենտ
րոններ, իսկ առավել կազմակերպված համայնքներում կան ծերա նոց
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ներ (Սիրիա, Լիբանան) և հյուրանոցներ (Ֆրանսիա, ԱՄՆ, ՌԴ) հայրե
նակիցներին տեղավորելու համար։ Գաղթօջախներից յուրաքանչյու
րում հետազոտողը բացահայտում է ստեղծված էթնոսոցիալական և 
էթ նոմշակութային ենթակառուցվածքների դինամիկայի որոշակի փուլ։ 
Վերոնշյալ գործընթացների օրինաչափությունը հստակ երևում է հե
տազոտված բոլոր գաղթօջախներում. լինի դա Ռուսաստանում, թե 
Ֆրանսիայում, Վրաստանում, թե Լիբանանում, Ուկրաինայում, թե 
Իրա նում: Ակնհայտ է, որ տարբեր երկրներում պայմաններն ու էթ
նոսոցիալական միջավայրը տարբերվում են, բայց դրանց բոլորին 
միավորում է հայերի նկատմամբ ընդհանուր բարյացակամ վերաբեր
մունքը։ Հետազոտված երկրներում բոլոր հարցվողներին ու փոր ձա
գետներին ուղղելով նույն հարցը՝ ինչպիսի՞ն է տեղի բնակչության և 
իշխանությունների վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ, ամենուր ստա
նում ենք նույն պատասխանը. հայերը հարգված են, համարվում են 
ազնիվ, խելացի, աշխատասեր և երկրին հավատարիմ: Հայերի վե րա
բերյալ նմանատիպ գնահատականներ են բերվում այս գրքում 
ներկայացված մի շարք հեղինակների հետազոտություններում: Օրի
նակ՝ ըստ բանախոսների տեղեկատվության, Իրանում դատա վարու
թյան ժամանակ հայի վկայությունը համարվում է ճիշտ և կասկածի 
տակ չի առնվում: Այստեղ տեղին է հիշել մեծ մտածող Էմանուել Կանտի 
խոսքերը. «Մեկ այլ քրիստոնյա ժողովրդի՝ հայերի մոտ իշխում է հա
տուկ տեսակի ինչոր առևտրային ոգի. նրանք փոխանակությամբ են 
զբաղվում՝ ճամփորդելով Չինաստանի սահմաններից մինչև Կորսո 
հրվան դան, Գվինեայի ափ: Սա ցույց է տալիս այս խելամիտ և աշխա
տասեր ժողովրդի հատուկ ծագումը, որը հյուսիսարևելքից հարավ
արևմուտք ընկած ուղղությամբ անցնում է ամբողջ Հին աշխարհով և 
գիտի, թե ինչպես ջերմ ընդունելություն գտնել բոլոր ժողովուրդների 
մոտ: Սա ապացուցում է նրանց բնավորության գերազանցությունը, 
որի սկզբնական ձևավորումը մենք այլևս ի վիճակի չենք ուսում
նասիրել»529:

529 И. Кант, Сочинения т.6, Москва, Мысль, 1966, с. 572 – 573. Подтверждение 
этих слов мы находим спустя 200 с лишним лет в процессе исследований 
наших авторов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт исследований армянских переселенческих очагов десяти 

стран представленный в данной книге можно считать определенным 
вкладом в копилку знаний об армянской диаспоре. Очевидно, что ана
лиз современной диаспоральной жизни этнической общности на приме
ре армян, обладающих весомым историческим опытом сосуществова
ния и развития в весьма разнообразном по политикоправовым, эконо
ми ческим, демографическим, этноконфессиональным, социальнокуль
турным и многим другим характеристикам окружении, во многом 
мо жет стать ориентиром в понимании современных тенденций, проис
ходящих в мире, в условиях глобализации и мультикультурализма. За
ко номерности передвижений армян, отправной точкой которой исто
рически становилась потеря определенной части этнической террито
рии, имели общую тенденцию: переход из этнокомпактных зон в дис
персную форму расселения, в страны с высоким уровнем жизни и 
социальными возможностями. В этих условиях, как показывают авторы 
настоящей монографии, пути интеграции в определенную среду при
ни мающих обществ, характер взаимосвязей с этнической Родиной, вос
производство этничности посредством самоорганизации и создания 
национальномаркированного культурного окружения весьма разнноб
разны и множественны как по этапам процессов, которые застает иссле
дователь, так и по коллизиям сопровождающих их. В представленных 
исследованиях красной нитью проходит мысль о том, что, обретая но
вую родину армяне становятся ее преданными гражданами, активно 
уча ствуют во всех сферах жизнедеятельности принимающей стороны –  
России, Беларуси, Украины, Франции, Ливана, Ирана, США Грузии, 
при этом не забывая о своих истоках. Основным алгоритмом процесса 
вжи вания в инонациональную среду у армян, как правило, является ор
ганизация своей этносоциальной микросреды, в которой наличествуют 
религиозные, культурные, партийные и образовательные центры, а в 
наиболее организованных общинах имеются дома престарелых (Сирия, 
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Ливан) и гостиницы (Франция, США, РФ) для размещения соотече
ствен ников. В каждом из переселенческих очагов исследователь застает 
определенный этап динамики сложившейся этносоциальной и этно
куль турной инфраструктуры. Закономерность вышеуказанных процес
сов четко прослеживается во всех исследованных переселенческих оча
гах: будь то в России или во Франции, в Грузии или Ливане, на Украине 
или в Иране. Очевидно, что условия и этносоциальное окружение в раз
ных странах весьма различны, но их всех объединяет общее благо же
лательное отношение к армянам. Задавая всем респондентам и экс пер
там в исследованных странах один и тот же вопрос: как относится мес
тное население, власти к армянам, везде получаем один и тот же ответ: 
армян уважают, считают честными, умными, трудолюбивыми и пре
дан ными стране. Подобные оценки об армянах приводятся в иссле
дованных многих авторов, представленных в этой книге. По свиде тель
ству информаторов в Иране на суде свидетельство армянина считается 
верным и не подвергается сомнению. Здесь невольно вспоминаются 
слова великого мыслителя Иммануила Канта: «У другого христианского 
народа, у армян, господствует какойто торговый дух особого рода, а 
именно: они занимаются обменом, путешествуя пешком от границ Ки
тая до мыса Корсо на Гвинейском берегу; это указывает на особое прои
схождение этого разумного и трудолюбивого народа, который по 
направлению от северовостока к югозападу проходит весь Старый 
Свет и умеет найти радушный прием у всех народов, у которых они 
бы вают; это доказывает превосходство их характера первоначального 
формирования которого мы уже не в состоянии исследовать. Иммануил 
Кант, Сочинения т.6, Москва, Мысль, 1966, с. 572 – 573. Подтверждение 
этих слов мы находим спустя 200 с лишним лет в процессе исследований 
наших авторов.
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CONCLUSION
The experience of researching the Armenian resettlement centers of 

ten countries, presented in this book, can be considered a certain contribu
tion to the collection of knowledge about the Armenian diaspora. It is obvi
ous that an analysis of the modern diaspora life of an ethnic community on 
the example of Armenians, who have significant historical experience of 
coexisting and developing in very diverse environments in terms of political, 
legal, economic, demographic, ethnoconfessional, sociocultural and many 
other characteristics, can in many ways become a guideline in understand
ing the modern trends occurring in the world, in the context of globalization 
and multiculturalism. The patterns of the movement of Armenians, the 
starting point of which was historically the loss of a certain part of the ethnic 
territory, had a general tendency: a transition from ethnocompact zones to 
a dispersed form of settlement, to countries with a high living standard and 
social opportunities. In these conditions, as the authors of this monograph 
show, the ways of integration into a certain environment of the host socie
ties, the nature of the relationship with the ethnic homeland, the reproduc
tion of ethnicity through selforganization and the creation of a national
lymarked cultural environment are very diverse and multiple, both in 
terms of the stages of the processes that the researcher finds and on colli
sions accompanying them. In the presented studies, the idea is that, finding 
a new homeland, Armenians become its devoted citizens, actively partici
pating in all spheres of life of the host country – Russia, Belarus, Ukraine, 
France, Lebanon, Iran, the USA, Georgia, without forgetting about their 
origin. For Armenians, the main algorithm of the process of getting used to 
a foreign environment, as a rule, is the organization of their ethnosocial 
microenvironment, in which there are religious, cultural, party and educa
tional centers, and in the most organized communities there are nursing 
homes (Syria, Lebanon) and hotels (France, USA , RD) to accommodate 
their compatriots. In each resettlement center, the researcher finds a certain 
stage in the dynamics of the existing ethnosocial and ethnocultural infra
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structure. The regularity of the above mentioned processes is clearly traced 
in all the studied migration centers: be it in Russia or France, Georgia or 
Lebanon, Ukraine or Iran. It is obvious that the conditions and ethnosocial 
environment in different countries vary, but they all are united by a com
mon kind and warmhearted attitude towards the Armenians. All the re
spondents and experts in the studied countries were given the same ques
tion: what is the attitude of the local population and the authorities towards 
the Armenians, and everywhere we got the same answer: Armenians are 
respected, considered honest, intelligent, hardworking and devoted to the 
country. Similar assessments about the Armenians are given by many au
thors presented in this book. According to the testimony of informants in 
Iran at the trial, the testimony of an Armenian is considered correct and is 
not questioned.

Here one involuntarily recalls the words of the great thinker Imma
nuel Kant: “Among the other Christian people, the Armenians dominate 
some kind of special trading spirit, namely: they are engaged in exchange, 
traveling on foot from the borders of China to Cape Corso on the Guinean 
coast; this indicates the special origin of this intelligent and hardworking 
people, which, in the direction from the northeast to the southwest, passes 
the entire Old World and knows how to find a warm welcome among all the 
peoples who they visit; this proves the superiority of their character, the 
original formation of which we are no longer able to investigate. (Immanuel 
Kant, Works vol. 6, Moscow, Mysl, 1966, p. 572 – 573).

We find the confirmation of these words more than 200 years later 
in the process of the research realized by our authors.
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Անդրիկյան Արման, պատմ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Հնա
գիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հե
տազոտությունների բաժնի կրտսեր գիտաշխատող, կրո
նա գետ (Հայաստան): Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլորտ. սփյուռքի կրոնական գործընթացներ: 9 գիտական 
հրապարակումների հեղինակ է:
Андрикян Арман, канд. ист. наук, младший научный сот
рудник отдела исследований диаспоры ИАЭ НАН РА, ре
ли гиовед (Армения). Научные интересы: религиозные про
цес сы в диаспоре. Автор 9и научных публикаций.
Andrikyan Arman, PhD in History, Researcher at the Depart
ment of Diaspora Studies of IAE NAS RA, religionist (Arme
nia). Research interests: analysis of religious processes in Dias
pora. He is author of 9 scientific publications.
armanandrikian@gmail.com

Բարսեղյան Սյուզաննա, պատմ. գիտ. թեկնածու., ՀՀ 
ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի 
Սփյուռ քի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող, 
սոցիոլոգ (Հայաստան): Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլորտ. սփյուռք, մեդիա և հաղորդակցություն, բովանդա
կության վերլուծություն, էթնոսոցիոլոգիա, քաղաքական 
սո ցիոլոգիա: 8 կոլեկտիվ մենագրության համահեղինակ 
և երկու տասնյակից ավելի հոդվածների հեղինակ է:
Барсегян Сюзанна, канд. ист. наук, научный сотрудник 
отдела исследований диаспоры ИАЭ НАН РА, социолог 
(Армения). Научные интересы: диаспора, медиа и ком му
никации, контентанализ, этносоциология, политическая 
со циология. Соавтор 8и коллективных монографий и ав
тор более 20и статей.
Barseghyan Syuzanna, Ph.D in History, Researcher at the 
Department of Diaspora Studies of IAE NAS RA, sociologist 
(Armenia). Research interests: Diaspora, media and communi
cations, content analysis, ethnosociology, political sociology. 
She is author of eight collective monographs and more than 20 
articles.
syuzanna.barseghyan@gmail.com
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Դաննիկ Եկատերինա, մշակ. Գիտ. Թեկն., Կիևի միջազ
գա յին ինստիտուտի դոցենտ, Սփյուռքի ուսումնա սիրու
թյուն ների տարածաշրջանային կենտրոնի ավագ գիտ աշ
խատող, մշակութաբան (Ուկրաինա): Գիտական հետա
քրքրու թյուններ՝ մշակութաբանություն, ազգային փոքրա
մաս նությունների ազգաբանություն, Ուկրաինայի հայ 
սփյուռ քի պատմություն: Հեղինակ է 10ից ավելի գիտա
կան հրապարակումների:
Данник Екатерина, кандидат культурологии, доцент Меж
дународного института (Киев), старший научный сот руд
ник Регионального центра исследований диаспор, куль ту
ролог (Украина). Научные интересы: культура, этнология 
национальных меньшинств, история армянской диаспоры 
в Украине. Автор более 10 научных публикаций.
Dannik Ekaterina, PhD in Culturology, Associate Professor of 
the International Institute (Kiev), Senior Researcher at the Re
gional Center for Diaspora Research, culturologist (Ukraine). 
Research interests: culture, ethnology of national minorities, 
history of the Armenian diaspora in Ukraine. She is author of 
over 10 scientific publications.
ogelmi17@gmail.com

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, Բեյրութի Հայկազյան հա
մալ սարանի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտ րո
նի տնօրեն (Լիբանան): Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլորտ. Փոքրամասնությունների համայնքներ, ինքնու
թյուն, ինտեգրացիա, ժողովրդավարություն, Մերձավոր 
Արևելքի հայ համայնքներ: Նա ավելի քան 100 գիտական 
հրապարակումների հեղինակ է:
Докт. Андраник Дакeсян, Руководитель центра иссле до
ваний диаспоры Университета Айказян, Ливанской Рес
пуб лики. Научные интересы: Общины меньшинств, иден
тичность, интеграция, демократия, армянские общины 
Ближ него Востока. Автор более 100 научных публикаций.
Dr. Antranik Dakessian, Ph.D, Associate Professor. Head of 
the Center for Diaspora Studies of Haigazian University. Re
search interests: minority communities, identity, integration, 
democracy, the Armenian communities of the Middle East, mi
nority communities and their socioeconomic and political out
put. He is the author of more than 100 scientific publications.
adakessian@haigazian.edu.lb
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Զակարկևիչ Ստեփան, պատմ. գիտ. թեկն., «Անիվ» հա
յա գիտական հետազոտությունների զարգացման և աջակ
ցության հիմնադրամի գիտաշխատող, Վիլնյուսի Եվրո
պա կան հումանիտար համալսարանի դոցենտ, (Բելա
ռուս): Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ. Բելա ռու
սի ազգային փոքրամասնությունների պատմության և 
մշա կույթի ուսումնասիրություն, ազգամիջյան գործըն
թաց ներ Բելառուսում:
Захаркевич Степан, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Фонда развития и поддержки арменоведческих иссле до
ваний «Анив», доцент Европейского гуманитарного уни
вер ситета в Вильнюсе (Беларусь). Научные интересы: ис
тория и культура этнических меньшинств Беларуси, меж
эт нические процессы на белорусских землях.
Zakarkevich Stepan, PhD in History, researcher at the Foun
dation for Development and Support of Armenian Studies 
“Aniv”, associate professor at the European Humanities Uni
versity in Vilnius (Belarus). Research interests: history and 
culture of ethnic minorities of Belarus, interethnic processes in 
Belarusian lands.
stepanzakch@gmail.com

Վերապատ. դոկտ. Ռընէ Լեւոնեան Լիոնի կաթոլիկ հա
մալսարանի հայագիտության ամբիոնի վարիչ (Ֆրանսիա): 
Գիտական հետաքրքրություններ. աստվածաբանություն, 
կրոնագիտություն, հայագիտություն, հայ ժողովրդի և հայ 
եկեղեցու պատմություն, եկեղեցիների միջև փոխհարա
բե րություննների հեռանկարներ:
Преподобный доктор Рене Левонян, Заведующий кафед
рой арменоведения католического университета в Лионе 
(Франция). Научные интересы: богословие, религиоведение, 
арменоведение, история армянского народа и Армянской 
церкви, перспективы взаимоотношений между церквями.
Rev. Dr. Rene Levonian, Head of the Department of Armeni
an Studies at the Catholic University of Lyon, France. Research 
interests: Theology, Religious Studies, Armenology, History of 
the Armenians and the Armenian Church, Perspectives of the 
Relationship between the Churches.
rene.leonian@gmail.com
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Խաչատուրյան Նելլի, պատմ. գիտ. թեկն., ՀՀ ԳԱԱ Հնա
գիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հե
տազոտությունների բաժնի գիտաշխատող, սոցիոլոգ, 
արևե լագետ (Հայաստան): Գիտական հետաքրքրու թյուն
ների ոլորտ. հասարակության մեջ կրոնական գործ ըն
թաց ներ, կրոնական և էթնիկ ինքնության խնդիրներ, 
էթնոկրոնական/դավանաբանական խմբեր, գաղափարա
խո սություններ: 17 գիտական հրապարա կումների հեղի
նակ է:
Хачатурян Нелли, канд. ист. наук, научный сотрудник 
отдела исследований диаспоры ИАЭ НАН РА, социолог, 
востоковед (Армения). Научные интересы: религиозные 
про цессы в обществе, вопросы религиозной и этнической 
идентичности, этнорелигиозные/конфессиональные груп
пы, идеологизмы и идеологии. Автор 17и научных пуб
ликаций.
Nelli R. Khachaturyan, Ph. D in History, Researcher at the 
Department of Diaspora Studies of IAE NAS RA, Scientific 
interests: Religious Processes in Society, Issues of Religious 
and Ethnic Identities, Ethnoreligious/confessional groups, 
Ideologies. She is the author of 17 scientific publications.
nelli.khachaturyan@gmail.com

Կարապետյան Ռուբեն, պատմ. գիտ. դոկ., ՀՀ ԳԱԱ Հնա
գիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հե
տազոտությունների բաժնի վարիչ (Հայաստան): Գիտա
կան հետաքրքրությունների ոլորտ. Էթնոսոցիոլոգիա, քա
ղաքի սոցիոլոգիա, միգրացիա, էթնոէկոնոմիկա, էթնիկ 
կոնֆլիկտներ, քաղաքական, էթնոմշակութային և սոցիալ
ժողովրդագրական գործընթացներ, էթնիկ փոքրամաս
նու թյունները սեփական և այլազգի միջավայրում: 100ից 
ավելի գիտական հրապարակումների, այդ թվում 10 մենա
գրու թյան հեղինակ է:
Карапетян Рубен, доктор исторических наук, заведующий 
отделом исследований диаспоры ИАЭ НАН РА (Армения). 
Научные интересы: этносоциология, социология города, 
этноэкономика, миграции и этнические конфликты, изуче
ние этнокультурных и социальнодемографических про
цес сов, этническиме меньшинства в своей и иноэтничной 
среде. Автор более 100 научных публикаций, в том числе 
10 монографий .
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Karapetyan Ruben, PhD in History, Head of the Department 
of Diaspora Studies of IAE NAS RA (Armenia). Research inter
ests: ethnosociology, urban sociology, ethnoeconomics, migra
tion and ethnic conflicts, the study of ethnocultural and so
ciodemographic processes, ethnic minorities. He is author of 
more than 100 scientific publications, including 10 mono
graphs.
karapetyan.ruben.s@gmail.com

Մակսիմչիկ Անդրեյ, պատմական գիտությունների թեկ
նա ծու, Բելառուսի պետական համալսա րա նի նոր և նո րա
գույն ժամանակների Բելառուսի պատ մու թյան ամբիոնի 
դոցենտ (Բելառուս): Գիտական հետա քրքրու թյունների 
ոլորտ. Բելառուսակովկասյան փոխգոր ծակ ցության պատ
մու թյան (XVIII դարի վերջ – XX դարի առաջին կես), Հյու
սիսային Կովկասի ռազմաքաղաքական պատմություն և 
պատմագրություն, Կովկասում թանգա րա նային գործը և 
կրթության պատմությունը: 80ից ավելի գիտական հրա
պա րակումների հե ղինակ է:
Максимчик Андрей Николаевич, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси нового и 
новейшего времени Белорусского государственного уни
вер ситета (Минск). Научные ин тересы: история белорусско
кавказского взаимодействия (конец XVIII – первая поло ви
на XX в.), военнополитическая история и историография 
Северного Кавказа, история му зей ного дела и образования 
на Кавказе. Автор более 80 науч ных работ.
Andrei Maksimchik, associate professor at the Belarusian 
State University (Belarus), Department of Belarus History of 
New and Contemporary Times. Research interests: history of 
BelarusianCaucasian interaction (late 18th  first half of the 
20th century), militarypolitical history and historiography of 
the North Caucasus, history of museum work and education in 
the Caucasus. He is author of more than 80 scientific works.
forest_child@list.ru
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Մարկոսյան Սալվինե, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգա
գրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների 
բաժնի կրտսեր գիտաշխատող, արևելագետ (Հայաստան): 
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ. Թուրքիայում 
փոքրամասնությունների իրավական խնդիրները, պոլսա
հայ համայնքի պատմությունը և մշակույթը: 8 գիտական 
հրապարակումների հեղինակ է:
Маркосян Салвине, младший научный сотрудник отдела 
исследований диаспоры ИАЭ НАН РА, востоковед /Ар ме
ния/. Научные интересы: изучение правовых проблем на
цио нальных меньшинств в Турции, история и культура 
ар мянской общины Стамбула. Автор 8и научных пуб ли
каций.
Markosyan Salvine, Junior Researcher at the Department of 
Diaspora Studies of the IAE NAS RA, Orientalist (Armenia). 
Research interests: legal problems of national minorities in 
Turkey, history and culture of the Armenian community in 
Istanbul. She is author of 8 scientific publications.
salvi.markosyan@gmail.com

Մեջլումյան Մարթա, Պրագայի Կարլի Համալսարանի 
Ար  վեստի ամբիոնի ասպիրանտ (Չեխիա): Գիտական հե
տաքրքրությունների ոլորտ. հայկական փաստաթղթերի 
մշակում և կատալոգավորում, հայերենի տառադարձում, 
գրադարանային գործ:
Меджлумян Марта, аспирант Карлова Университета Пра
ги, факультет исскуствоведения (Чехия). Научные ин те ре
сы: Обработка и каталогизация армянских документов, 
транс литерация армянской письменности на латынь, биб
лио течное дело.
Mejlumyan Marta, PhD student at Charles University in 
Prague, Faculty of Arts (Czech Republic). Research interests: 
Processing and cataloguing of Armenian documents, translit
eration of Armenian writing into Latin, librarianship.
marta.mezhlumyan@gmail.com
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Ներսիսյան Սոնա, պատմ. գիտ. թեկն., ՀՀ ԳԱԱ Հնա գի
տության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հե
տա զոտությունների բաժնի գիտաշխատող, սոցիոլոգ (Հա
յաստան): Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ. միգ
րացիա, սփյուռք, սոցիալական ցանցերը սփյուռքում: Հե
ղինակ է ավելի քան 20 գիտական հրապարակումների:
Нерсисян Сона, канд. ист. наук, научный сотрудник от
дела исследований диаспоры ИАЭ НАН РА, социолог /Ар
мения/. Научные интересы: миграция, диаспора, социаль
ные сети в диаспоре. Автор более 20 научных публикаций.
Sona Nersisyan, Ph. D. in History, Researcher at the Depart
ment of Diaspora Studies of IAE NAS RA, sociologist /Arme
nia/. Research interests: migration, Diaspora, Social Networks 
in Diaspora. She is author of more than 20 scientific publica
tions.
nesona@bk.ru

Տանաջյան Լուսինե, պատմ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ 
Հնա գիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի 
հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող, սոցիոլոգ 
(Հա յաստան): Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ. 
Հայկական սփյուռքում սոցիալական տեղաշարժերի, սո
ցիալական մոբիլության, հայրենադարձության, միգրա
ցիոն ուսումնասիրություններ: 20ից ավե լի գիտական հրա
պարակումների հեղինակ է:
Танаджян Лусине, канд. ист. наук, научный сотрудник 
отдела исследований дисапоры ИАЭ НАН РА, социолог 
(Ар мения). Научные интересы: исследование социальной 
мо биль ности и перемещения в армянской диаспоре, ре пат
риация и миграция. Автор более 20 научных публикаций.
Lusine Tanajyan, Ph. D. in History, Researcher at the Depart
ment of Disapora Studies of IAE NAS RA, sociologist (Arme
nia). Research interests: social mobility and changes in the 
Armenian Diaspora, repatriation and migration. She is author 
of more than 20 scientific publications.
Lusine.tanajyan@gmail.com
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Սուբբոտինա Իրինա, պատմ. գիտ. թեկն., Ռուսաստանի 
գի       տությունների ակադեմիայի ազգաբանության և մար
դա բանության ինստիտուտի միջէթնիկական հարա բե րու
թյունների ուսումնասիրման կենտրոնի ավագ գիտաշ խա
տող, (Ռուսաստան): Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլորտ. էթնոսոցիոլոգիա և էթնոդեմոգրաֆիա. էթնիկ տա
րա բնակեցում, միգրացիա, ժողովրդագրական վարքագծի 
էթնիկ ասպեկտներ, միգրանտների սոցիալմշակութային 
ադապտացիա: 150ից ավելի գիտական հրապարա կում
ների հեղինակ է և 4 մենագրությունների համահեղինակ:
Субботина Ирина, канд. ист. наук, старший научный сот
рудник Центра по изучению межэтнических отношений 
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо
Маклая РАН (Россия). Научные интересы: этносоциология 
и этнодемография, этническое расселение, миграция, этни
ческие аспекты демографического поведения, социально
культурная адаптация мигрантов. Автор более 150 научных 
работ и 4х монографий в соавторстве.
Subbotina Irina, Ph.D in History, Senior Researcher at the 
Center for the Study of Interethnic Relations of the N.N. 
MiklukhoMaklai Institute of Ethnology and Anthropology of 
the Russian Academy of Sciences (Russia). Research interests: 
ethnosociology and ethnodemography, ethnic settlement, mi
gration, ethnic aspects of demographic behavior, sociocultural 
adaptation of migrants. She is author of more than 150 scien
tific works and four coauthored monographs.
irinalsu@yandex.ru

Օստապենկո Լյուբով, պատմ. գիտ. թեկն., Ռուսաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի ազգաբանության և մար
դա բանության ինստիտուտի միջէթնիկական հարա բե րու
թյունների ուսումնասիրման կենտրոնի ավագ գիտաշ խա
տող (Ռուսաստան): Գիտական հետաքրքրությունների 
ոլորտ. Աշխատանքային զբաղվածության և հանրային 
շեր տավորման էթնոսոցիալական ասպեկտները: 100ից 
ավելի գիտական հրապարակումների և 6 մենագրու թյուն  
ների հեղինակ է:
Остапенко Любовь, канд. ист. наук, старший научный 
сот рудник Центра по изучению межэтнических отношений 
Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо
Маклая РАН (Россия). Область научных интере сов – этно
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социальные аспекты трудовой занятости и социальной 
стра тификации. Автор более 100 научных работ, включая 6 
монографий.

Lubov Ostapenko, Ph.D. in History, Senior Researcher at the 
Center for the Study of Interethnic Relations of the N.N. 
MiklukhoMaklai Institute of Ethnology and Anthropology of 
the Russian Academy of Sciences (Russia). Scientific interests: 
ethnosocial aspects of employment and social stratification. 
She is author of more than 100 scientific works, including 6 
monographs.
lost_82@bk.ru
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