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ՀԻՄ ՆԱ ԴԻՐ
«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ

Տ պագր վել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի
գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

ՀՀ գի տու թյան կո մի տեի ֆի նան սա վոր մամբ իրա կա նաց վող «Սյու նի քի հոգևոր և 
նյութա կան ժա ռան գու թյունը» ծրագ րի շրջա նակ ում

Հա մա րը հրա տա րա կու թյան է երաշ խա վո րել «Սյու նիք» հա յա գի տա կան  
տա րեգր քի խմբագ րա կան խոր հուր դը

ԽՄ ԲԱԳ ՐԱ ԿԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ

Նա խա գահ` Ար տուշ Ղու կա սյան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկտոր,
ֆիզ մաթ գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Գլխա վոր խմբա գիր` Թեհ մի նա Մա րու թյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի
թեկ նա ծու, դո ցենտ

Ան դամ ներ`

Գևորգ Ստե փա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Վա նո Եղի ա զա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Թա մար Հայ րա պե տյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հայ կա նուշ Մես րո պյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
Հա մո Սու քի ա սյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ
Ս վետ լա նա Մա նու չա րյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Լի լիթ Թու նյան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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ՍՎԵՏ ԼԱ ՆԱ ՊՈ ՂՈՍՅԱՆ

ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԱ ԶԻ ԵՎ ԶԱՐ ԴԱ ՐԱՆ ՔԻ  
ԱՐ ՏԱ ՑՈ ԼԱՆ ՔԸ ԱԿ ՍԵԼ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ ԵՐ ԿԵ ՐՈՒՄ

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 15.09.2020 թ., գրա խոս վել է 10.10.2020 թ., 
ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Հոդ վա ծի նպա տակն է ցույց տալ, թե ինչ պի սի ան սպառ շտե մա րան է 
Ակ սել Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար հը հայոց ազ գային մշա կույ թի, 
հայ կա կան տա րա զի ու զար դե րի զան գե զու րյան հա մա լի րի, առօ րյա–տոն, 
կին–տ ղա մարդ, յու րային և օտար, տե ղա ցի –եկ վոր, տե ղա կան–եվ րո պա կան 
երկբևեռ փոխ կա պե րի, գյու ղա կան ու քա ղա քային ըն կա լում նե րի, պատ կե րա
ցում նե րի, ինչ պես նաև հայ րե նի բնաշ խար հի ու մշա կու թային բնա պատ կե րի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ազ գա բա նա կան դի տարկ ման և ուսում նա սիր ման 
հա մար: Ու սում նա սիր ման թե ման ար դի ա կան է և նո րույ թային, քա նի որ այս 
դի տան կյու նից դեռևս դի տարկ ված չէր: Քննարկ ված հար ցե րի վեր լու ծու թյունը 
թույլ է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ գրա վոր, դաշ տային ազ գագ րա կան նյու թե րը, 
հա մադր վե լով ու հա մալր վե լով գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան, տվյալ դեպ
քում՝ Ակ սել Բա կուն ցի՝ հայ րե նի բնաշ խար հի մշա կու թային առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի ներ սից ու խոր քից ճա նա չո ղու թյան և իմա ցու թյան վրա խարսխ ված 
տվյալ նե րով, առա վել ամ բող ջա կան են դարձ նում մշա կու թային երևույթ նե րի 
ու տար րե րի պատ կերը:

Հիմ նա բա ռեր՝ տա րազ, զարդ, կին, տղա մարդ, տե ղա կան, եվ րո պա կան, 
գլխա շոր, շլյա պա, առօ րյա, տոն:

Հայ կա կան տա րա զը հայոց բազ մա բար բառ լեզ վի նման բազ մաբ նույթ է: Այն հի
շեց նում է բազ մա գույն երան գապ նակ իր առան ձին, բայց մի ա ժա մա նակ հա մա մասն 
ու ներ դաշ նակ գույ նե րով: Բո լոր տա րա զախմ բե րում այն կազմ ված է ներք նազ գես
տից, վեր նազ գես տից, գլխի հար դա րան քից, զար դա րան քից, ագա նե լի քից (գուլ պա, 
ոտ նա ման, տղա մարդ կան ցը նաև` ոտ քի փա թա թան, սռնա պան): Տար բե րու թյուն
նե րը ոճա վոր ման մեջ են, իսկ հա գուս տի ոճը դրսևոր վել է ձևված քային լուծ ման, 
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Սվետ լա նա Պո ղոսյան

հիմ նա կան ձևե րի, հագ նե լու եղա նա կի, գու նային հա մադ րու թյան ու գե ղա զարդ ման 
եղա նակ նե րի մեջ:

Հայ կա կան տա րազն ան սպառ աղ բյուր է հայոց մշա կույ թի, զար դար վես տի ու 
ազ գային ինք նու թյան բազ մա կող մա նի ճա նա չո ղու թյան և ուսում նա սիր ման առու մով: 
Տա րա զը և զար դե րը իմաս տա կիր նշան նե րի հա մա կարգ են, որոն ցում դրսևոր վել է 
հա գուստը, տվյալ զար դը կրո ղի սե ռա տա րի քային, ըն տա նե կան, սո ցի ա լա կան, դա
սային–ու նեց ված քային աս տի ճա նա կար գը: Մի կող մից այն ան հա տա կա նաց ված է և 
ար տա հայ տում է կրո ղի գե ղա գի տա կան ճա շակն ու նա խա սի րու թյուն նե րը, կյան քի 
տվյալ փու լին հա մա պա տաս խա նող հա մա լի րով, մյուս կող մից` կապ ված է ժո ղովր դի 
ազ գային մտա ծե լա կեր պի, գե ղե ցի կի իդե ա լի պատ կե րա ցում նե րի և ըն կալ ման՝գե
ղա գի տա կան չա փա նիշ նե րի հա մա տեքս տում, ինչ պես նաև նե րէթ նիկ ու ազ գագ րա
կան խմբե րի առանձ նա հատ կու թյուն նե րին283:

Հայ կա կան տա րա զի ու զար դա րան քի վե րա բե յալ ուշագ րավ նկա րագ րեր ու 
բնու թագ րեր ենք հան դի պում Ակ սել Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Այս 
տե սան կյու նից ուշար ժան են «Միր հավ»284, «Ալ պի ա կան մա նու շակ»285, «Կարմ րա
քար»286, «Կյո րես»287 և այլ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը:

Ներ կա յաց ված են լեռ նաշ խար հի մարդ կանց` ջրա ղաց պա նի, հո ղի մար դու, վա ճա
ռա կա նի, զին վո րա կա նի, ինչ պես նաև հոգևո րա կա նի հա գուս տի ու հա գու կա պի նկա
րագ րեր: Ու շագ րավ տե ղե կու թյուն ներ կան գոր ծած վող կտո րա տե սակ նե րի և դրան
ցից հա գուստ կա րող դեր ձակ նե րի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ: Կան նաև տվյալ ներ 
տղա մարդ կանց ու կա նանց հա գուստ նե րի, գլխի հար դա րան քի տար րե րի, հա գուս տի 
սե զո նային գոր ծա ռույ թի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Տի պա կան է հնի ու 
նո րի հա կա մար տու թյան ար տա ցո լումը մարդ կանց կեր պա րի, գլխի լա չակ կամ շլյա
պա կրող նե րի, «չու խա յա վո րի» ու «պալ տո նա վո րի» կեր պար նե րի, հա գու կա պի, վար
վե լաձևի, ինչ պես նաև տնե րի ներք նա տես քի, առօ րյայի ու կեն ցա ղա վա րու թյան մեջ:

«Կարմ րա քար»–ում ներ կա յաց ված են լեռ նաշ խար հի մարդ կանց՝ ջրա ղաց պա
նի, հո ղի մար դու, վա ճա ռա կա նի, զին վո րա կա նի, ինչ պես նաև հոգևո րա կա նի հա
գուս տի ու հա գու կա պի նկա րագ րե րը: Ու շագ րավ տե ղե կու թյուն ներ կան գոր ծած
վող կտո րա տե սակ նե րի և դրան ցից հա գուստ կա րող դեր ձակ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
վե րա բե րյալ: Կան նաև տվյալ ներ տղա մարդ կանց ու կա նանց հա գուստ նե րի, գլխի 
հար դա րան քի տար րե րի, հա գուս տի սե զո նային գոր ծա ռույ թի առանձ նա հատ կու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Տի պա կան է հնի ու նո րի հա կա մար տու թյան ար տա ցո լումը 
մարդ կանց կեր պա րի, հա գու կա պի, վար վե լաձևի, ինչ պես նաև տնե րի ներք նա տես
քի, առօ րյայի և կեն ցա ղա վա րու թյան մեջ:

283  Պո ղո սյան Ս., Հայ կա կան զար դե րը որ պես նշան ներ, «Մով սես խո րե նա ցի» հան դես, 2004, թիվ 
4, էջ 31–32:

284  Բա կունց Ա., Միր հավ, Եր կեր, Երևան, «Լույս» հրա տա րակ չու թյուն, 1985, էջ 112–122:
285  Բա կունց Ա., Ալ պի ա կան մա նու շակ, Եր կեր, Երևան, 1985, էջ 78— 89: 
286  Բա կունց Ա., Կարմ րա քար, Եր կեր, էջ 247–383:
287  Բա կունց Ա., Կյո րես, Եր կեր, էջ 138–215:
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Ու շագ րավ են տե ղա ցի նե րի տոհ միկ հա գուս տի ու եկ վոր նե րի եվ րո պա կան հա
գու կա պի ու գլխի հար դա րան քի, տո նա ծի սա կան կյան քի՝ սրբա զան ժա մա նա կի ու 
առօ րյայի, մտա ծում նե րի ու ըն կա լում նե րի տար բե րու թյուն ներն ընդ գծող նկա րագ
րե րը: Անդ րա դարձ կա նաև արևմ տա հայոց կեն ցա ղին ու հա գուս տին: Պատ կե րա
վոր է ներ կա յաց ված երի տա սարդ հա յու հու զառ գլխա շոր ման դիլն ու շա լե լաջ վարդ 
շա պի կի ար ծաթ սուր մա նե րի ախոր ժա լուր ու չար խա փան զրնգո ցը՝ «զրն գան սուր
մա նե րը կայ տառ կո հակ նե րի նման ծափ էին զար կում»: «Կյո րես»–ում հստակ ուր
վագծ վում է Գո րի սի ու Կյո րե սի հա կադ րու թյունը, որը դրսևոր վում է նաև գլխի լա չակ 
կամ շլյա պա կրող նե րի, «չու խա յա վո րի» ու «պալ տո նա վո րի» կեր պար նե րում:

«Կարմ րա քար»–ում ներ կա յաց ված է ջրա ղաց պան Անդ րու ար տա քին կեր պա րը` 
ամառ–ձ մեռ վրայից չհան վող հնա մաշ քուր քով, ալ րա թա թախ փա փա խով, տրեխ
նե րով: Հեռ վից էլ կա րե լի էր Բո լոր քա րի շուր ջը նստած նե րի սև ու դեղ նա վուն չու
խա նե րի մեջ տար բե րել Անդ րու ալ րոտ քուրքը288: Ավան ամին էլ հի շում է, որ հնում, 
երբ սա մա վար չկար, մար դիկ չգի տե ին ինչ է թեյը, նրանք հագ նում էին «ղա դաք»` 
բամ բա կյա գործ վածք, իսկ կա նայք դա րայի՝ մե տաք սե կտո րից հա գուստ 289: Այն ժա
մա նակ դեր ձա կը դու քան չու ներ, ձեռ քին մի ասեղ էր, մի մկրատ, տնե տուն ման էր 
գա լիս, և՛ աշ խա տում, և՛ տանն էլ հաց ուտում: Երեք օրում մի ար խա լուղ էր կա րում: 
Թավ րի զից ուղ տե րի քա րա վա նով չոթ ու կտոր էին բե րում, շի լեյի, գյու լի աղ լուխ և 
այլն 290: Խո ջա–Հի բա նի տունը նկա րագ րե լիս հի շա տակ ված են նաև կնոջ զար դե րը 
և թան կար ժեք մոր թի նե րը291:

Հի շա տակ ված են նաև մեռ նող Խո ջա–Հի բան դի սպի տակ հա լավն ու ար խա
լուղը: Հոր մա հից հե տո որ դի նե րը կա ռու ցում են խա նութ, որ տեղ աղա քա րի կույ
տե րի, ցո րե նի ու գա րու հետ վա ճա ռում էին ճոթ ու կտոր, գույնզ գույն չիթ, թո փե րով 
մա հուդ, ատ լաս, ծո պա վոր թաշ կի նակ ներ և այլն: Խա նու թում Եփ րեմը բու խա րա 
փա փա խով և սև մա հու դե պի ջա կով էր. քա ղա քի վա ճա ռա կան նե րի նման, որի հա
մար քա ղա քա ցի նե րին ժա մա նա կին ծաղ րում էր հայ րը, քա նի որ պի ջա կը մար մինը 
մինչև սրունք նե րը չէր ծած կում, ինչ պես իր` խո ջա–Հի բա նի շա լի չու խան էր292: Վա
ճառ վում էր Ցին դե լի սա տին, Մո րո զո վի հա լա վա ցու: Տրված է նաև բնա կա րա նի 
ներք նա տես քի ուշագ րավ ու տի պա կան բնու թա գի րը293: Մկրտու մի ապա ռիկ նե րի 
ցու ցա կում հի շա տակ ված են հար սա նի քի հա մար ան հրա ժեշտ 10 ար շին զո լա վոր, 
Պրո խո րո վի լաս տիկ`8 ար շին, գյու լի աղ լուխ և Բրոդս կու շա քար294: Մկրտու մը, ինչ
պես վայել է հա րուստ վա ճա ռա կա նին, կրել է ար ծա թե գին դե րով գո տի295:

288  Բա կունց Ա., Կարմ րա քար, էջ 253:
289  Նույն տե ղում, էջ 264:
290  Նույն տե ղում, էջ 268:
291  Նույն տե ղում:
292  Նույն տե ղում, էջ 278, 280:
293  Նույն տե ղում, էջ 281:
294  Նույն տե ղում, էջ 282:
295  Նույն տե ղում, էջ 287:
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Գար նանը մար դիկ ձմեռ վա հաստ շո րե րը արևին են տվել և հա գել հնա մաշ ար
խա լուղ նե րը: Ոմանք ծանր փա փախ նե րի փո խա րեն գլուխ նե րին կա պել են կա պույտ 
կտո րից թաշ կի նակ ներ296: Ար զու մա նի մա սին ասում է, որ նա էլ իրենց տան փա փա
խա վորն է, այ սինքն՝ տղա մար դը, որո շողը, ներ կա յա ցու ցի չը297: Ար զու մանը, գա լով 
գյուղ, կրում էր զին վո րա կա նի հա գուստ` զին վո րա կան հա մազ գեստ— «աբ մուն դի
րա վան նի»` ոս կու պես պսպղուն կո ճակ նե րով, զին վո րա կան հով հա րա վոր գլխարկ–
կար տու զով` ծուռ դրած, կոշտ սա պոգ ներ և զին վո րա կան շալ վար, որ «քնե լուց առաջ 
ծա լում էր խնամ քով, գլխա տա կին դնում՝ ծալը չկոտ րե լու հա մար» և գո տի ով298: Հի
շա տակ ված է նաև հնա գույն թիկ նա շոր յա փունջին:

«Ալ պի ա կան մա նու շակ»–ում ուշագ րավ են տե ղա ցի նե րի տոհ միկ հա գուս տի և 
եկ վոր նե րի եվ րո պա կան հա գու կա պի ու գլխի հար դա րան քի, կյան քի և առօ րյայի, 
մտա ծում նե րի ու ըն կա լում նե րի տար բե րու թյուն ներն ընդ գծող նկա րագ րե րը: Գյուղ 
եկող երեք ձի ա վո րից եր կու սի զգեստը և ձի նստե լու ձևը ցույց են տա լիս, որ նրանք 
քա ղա քի մար դիկ են, օտար ու եկ վոր299: Ֆետ րե` նուրբ թա ղի քից գլխար կով տղա
մար դը և նրա ըն կե րը հա րու ցում են ինչ պես երե խա նե րի, այն պես էլ կեն դա նի նե րի 
զար մանքը: Նրանց հա կադ րու թյունն էր գլխին թաշ կի նակ փա թա թած, գո տու մեջ 
ման գաղ խրած, ար խա լուղ–խու խայով տղա մար դը300: Ոտա բո բիկ, զգես տի խշշո ցով 
կինը, տես նե լով օտար տղա մարդ կանց, գլխի շո րը մի քիչ իջեց նում է աչ քե րի վրա: 
Կինը թեյ պատ րաս տե լիս երբ կռա նում ու բարձ րա նում էր, կամ բո բիկ ոտ քե րով քայ
լում խսի րի վրա, զնգում էին նրա թևե րի ար ծա թա գույն սուր մա նե րը, փոք րիկ զան
գակ նե րի ձայն հա նում: Խշշում էր նրա զգեստը, որի փե շե րը իջ նում էին մինչև մերկ 
ներ բան նե րը301: Ծո վա փի տի կինը ևս ուներ խշխշան շո րեր, հագ նում էր գորշ գույ նի 
վե րար կու, սև թավ շե գլխարկ, որի եր կար քո րո ցը նարն ջա գույն գլխիկ ուներ: Նա 
շրջում էր հո վա նո ցով: Ի տար բե րու թյուն նրա կարճ խու զած մա զե րի՝ գեղջ կու հին 
ծա մա վոր էր302: Ամուս նու հետ ունե ցած մի ջա դե պից հե տո գեղ ջուկ կնոջ «սուր մա
ները զրնգա ցին, ցնցվե ցին եր կար ծա մե րը»303:

«Ծի րա նի փո ղը» պատմ ված քում հի շա տակ ված է արևմ տա հայոց, մաս նա վո րա
պես Սաս նո ավան դա կան ոտ նա ման–խա րու կը304:

«Միր հավ»–ում պատ կե րա վոր են ներ կա յաց ված հե րո սու հու` Սո նայի զառ կա
պույտ գլխա շոր— ման դիլն ու շա լե շա պի կի ար ծաթ սուր մա նե րը. կար ծես լսվում է 
նրանց ախոր ժա լուր ու չար խա փան զրնգո ցը, և «զրն գան սուր մա նե րը կայ տառ կո
հակ նե րի նման ծափ էին զար կում»: Շատ գե ղե ցիկ է ներ կա յաց ված սի րե լիի քրտին

296  Նույն տե ղում, էջ 298:
297  Նույն տե ղում, էջ 306:
298  Նույն տե ղում, էջ 311–312:
299  Բա կունց Ա., Ալ պի ա կան մա նու շակ, էջ 12:
300  Նույն տե ղում, էջ 14–15:
301  Նույն տե ղում, էջ 16:
302  Նույն տե ղում, էջ 17:
303  Նույն տե ղում, էջ 20:
304  Բա կունց Ա., Ծի րա նի փող, էջ 41: 



120

Հոդվածներ

քից լան ջին կպած շա պի կը կամ լաջ վար դի՝ խո տի խուր ձե րի մեջ թո ղած բույ րը: Դի
լան դա յու հի շո ղու թյան մեջ հա վի տյան ան ջինջ են մնում Սո նան, հնձանը, «շույը 
վեր չա րած» լաջ վարդ շա պիկը, ար ծա թե սուր մա նե րը: Դի լան դային հի շում է, որ 
Սո նային թա ղե ցին լաջ վարդ շա պի կով305:

«Կյո րես»–ում հստակ ուր վագծ վում է Գո րի սի ու Կյո րե սի հա կադ րու թյունը, 
որը դրսևոր վում է անուն նե րի մեջ, գլխի լա չա կի և շլ յա պայի մեջ, չու խա յա վո րի ու 
պալ տո նա վո րի միջև: Ամե նա մո լե ռանդ կյո րես ցիք ծաղ րում էին Գո րի սի օտա րա
կան նե րի շլ յա պան`ան վա նե լով կլի դո` ծղա ման, ոմանց կա նանց ան վա նում էին 
շի նո վի տիկ նիկ, ոմանց մի րուքն էին ծաղ րում` ան վա նե լով կու տու ռուզ և այլն306: 
Քա ղա քա ցի նե րին ան վա նել են ընդ հա նուր տեր մի նով` պալ տո նա վոր, որոնք ուխ
տի էին գնում սուրբ Մար տի րո սի մոտ` զուգ ված, զար դար ված, գույնզ գույն հո
վա նոց նե րով307: Հի շա տակ ված են կտոր նե րի տե սակ ներ` «շի լեյ»` կար միր կտավ, 
«մա հուդ վա րի»` բրդյա հաստ կտոր, «ղա դաք»` բամ բա կե կտոր, շալ, ինչ պես 
նաև ոտ նա ման` սաղ րի քոշ308: Քա ղա քի շու կա յում աշ խա տել են ար հես տա վոր
ներ` ներ կա րար ներ, սաղ րի չմոշկ կա րող ներ, գա ռան հա սա րակ մոր թուց «մո թալ 
փա փախ» կա րող վար պետ ներ: Հայտ նի էր նաև Ման գա սար դա յու կտո րե ղե նի 
խա նու թը` հատ կա պես ար խա լու ղի ղա նա վուզ մե տաք սե կտո րով: Դեր ձակ նե րի 
խա նութ նե րի մոտ կախ ված են եղել պատ րաս տի ար խա լուղ ներ, կոշ կա կար նե րը 
կա րել ու վա ճա ռել են սա պոգ ներ309:

«Մթ նա ձոր»–ում ներ կա յաց ված է որ սորդ Ավին` բեր դան հրա ցա նով, տաք վեր
նազ գեստ–չու խայի փե շե րը գո տու տակ խրած, մոր թե գլխարկ–փա փա խը գլխին 
պինդ քա շած310:

Ակ սել Բա կուն ցի եր կերն ան սպառ աղ բյուր են ու հա րուստ շտե մա րան հայոց 
բնաշ խար հի տար բեր խա վե րի մարդ կանց, ավան դա կան կամ նո րա մուտ մշա կույթը 
կրող նե րի ար տա քին տես քի, առօ րյա և սրբա զան կյան քի վե րա բե րյալ: Հայ րե նի բնա
պատ կերն ու կեն ցա ղը գե րա զանց իմա ցող հե ղի նա կի տվյալ նե րը հա մադ րե լով առ կա 
ազ գագ րա կան գրա վոր նյու թե րի հետ՝ հնա րա վոր է դառ նում առա վել ամ բող ջա կան 
դարձ նել ավան դա կան կեն ցա ղի, այդ թվում՝ տա րա զի ու զար դե րի բնու թա գի րը:

Զան գե զու րում տղա մար դիկ որ պես զարդ կրել են մա տա նի ներ ու գո տի: Ար
ծա թե գո տին դիտ վում էր որ պես տղա մարդ կու թյան խորհր դա նիշ, իսկ ոս կյան նաև 
ունևո րու թյան ցու ցիչ էր: XIX դ. տղա մար դու տաք վեր նազ գեստ չու խայի կրծքա մա
սում դրվել են փամփշ տա կալ ներ, որոնք հե տա գա յում ձեռք են բե րում դե կո րա տիվ 
նշա նա կու թյուն: Այդ տեղ ունևոր նե րը դրել են փամ փուշտ ներ` ոս կե կամ ար ծա թե 
գլխիկ նե րով: XIX դ. վեր ջե րին ունևոր տղա մար դիկ կրել են ոս կյա շղթայով ժա մա

305  Բա կունց Ա., Միր հավ, էջ 49–50:
306  Բա կունց Ա., Կյո րես, էջ 141:
307  Նույն տե ղում, էջ 143:
308  Նույն տե ղում, էջ 152:
309  Նույն տե ղում, էջ 160–161:
310  Բա կունց Ա., Մթնա ձոր, էջ 25:
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ցույց, ճկույ թը կամ ցու ցա մատը զար դա րել են թան կար ժեք ակով կամ առանց ակի 
ոս կյա մա տա նիով:

 Զան գե զու րի կա նանց ավան դա կան տա րա զի զար դա րան քի հա մա լի րը կազմ
ված էր ար ծա թյա զար դե րից, որոն ցով հար դար վել են զգեստ նե րի օձիքը, թևքե րը, 
կրծքա մա սը: Դրանք զգեստ նե րին ամ րաց ված ան շարժ զար դեր էին: Զար դե րի երկ
րորդ խում բը շար ժա կան էր, կազմ ված գլխի, վզի, կրծքի, ձեռ քի, գոտ կա մա սի և 
ականջ նե րի զար դե րից: Կնոջ գլխի հար դա րան քի զար դե րից հատ կա պես հար գի 
ու տա րած ված էին ոս կե ու ար ծա թե դրամ նե րից ճա կա տա զար դը: Բնու թագ րա կան 
զար դե րից էր և թան կար ժեք քա րով քո րո ցը: Ամուս նա ցած կինն այն ամ րաց րել է 
ճա կա տա կա լի կենտ րո նում, նշան վա ծը` ձախ մա սում: Սիր ված զար դի օրի նակ էր 
և քուն քա կա խիկ բո ժոժ / պո ժո ժը` թե լի վրա հա վաք ված: XIXդ. սկզբին բո ժոժ նե րի 
փո խա րեն սկսել են օգ տա գոր ծել ար ծա թե կամ ոս կե դրամ նե րով քուն քա կա խիկ ներ: 
Ականջ նե րին աղ ջիկ ներն ու կա նայք կրել են գնդաձև, օղա կաձև, ձվաձև, բու սա
նախ շով կամ առանց դրանց ոս կե, ար ծա թե օղ–գին դեր` ցանց կեն կամ ման րա րուք 
տեխ նի կայով ար ված: Որ պես նշան՝ այլ զար դե րի հետ հարս նա ցուին ըն ծա յա բե
րել են նաև գին դեր: Երի տա սարդ կա նայք օգ տա գոր ծել են ոս կյա` փի րու զի, սար դի
ո նի քա րե րով և ար ծա թե ակ նա զարդ կամ առանց քա րե րի մա տա նի ներ: Աղ ջիկ նե րը 
կրել են պող պա տե մա տա նի ներ՝ չար խա փան նշա նա կու թյամբ: Պսա կադ րու թյան 
օրը հարս նա ցուն հար սա նյաց մա տա նի ից բա ցի ստա ցել է նաև ոս կեդ րամ, որոնք 
ամ րաց րել են վեր նազ գես տի եր կու կող մե րում: Կա նանց առանձ նա հա տուկ զար դե
րից են ար ծա թե, ոս կե դրամ նե րով ճակտ նոց նե րը` կար միր, կա նաչ գույ նե րի թավ շյա 
ժա պա վեն նե րի վրա շա րած: Ճա կա տա նո ցը կազմ ված էր ոս կե և ար ծա թե դրամ
նե րից, ծնոտը բո լո րող զար դը` ար ծա թե կամ ոս կե բո ժոժ նե րից: Ճա կատ նո ցը սո
վո րա բար կար միր կամ կա նաչ թավ շից նեղ ժա պա վեն էր` վրան ոս կեդ րամ կամ 
ար ծա թե դրամ: Մեջ տե ղում դրվել է «մի ջա նակ» կամ մի ջա նոց կոչ վող դրամ, ժա
պա վենը հար դա րել են, ասեղ նա գոր ծել, որից հե տո կա խել են «պո ժոժ նե րը»: Գլխա
շո րը գլխին ամ րաց րել են ար ծա թե շղթայի` «չան գյա լի» մի ջո ցով: Գլխա շո րի վրա 
ամ րաց վել են ար ծա թե կամ ոս կե կե ռա զար դեր: Այն ար ծա թյա երեք խուփ է, 2–4 
սմ մե ծու թյամբ, որոնք մի աց ված են չոր սից հինգ ար ծա թե շղթա նե րով: Դրանց վրա 
ամ րաց վում էին փոք րիկ ար ծա թե գնդիկ ներ: Ջա հել կա նայք կրել են ար ծա թե՝ «սր
տի տախ տակ» կոչ վող զար դը, իսկ ունևոր տա րեց կա նայք գոտ կա տե ղում կրել են 
ար ծա թե չափ րաստ: Ինք նա տիպ զար դե րից էին քուն քա կա խիկ–բո ժոժ նե րը` ոս կե, 
ար ծա թե սնա մեջ գնդիկ նե րով: Առանձ նա պես աչ քի էին ընկ նում գլխա շո րի վրայից 
կրվող ար ծա թե՝ իրար խա չաձևող ար ծա թյա կե ռա զար դը, որը պատ րաստ վում էր 
թել քաշ, հա տի կա շար եղա նակ նե րով: Զան գե զու րում ուրույն տեղ ունե ին հա գուս
տի վրա կար վող զար դե րը` ար ծա թե գնդաձև, խո ղո վա կա կերպ զար դա կա խիկ
ները, ասեղ նա գործ և կտո րից եզ րա զար դե րը: Կնոջ վեր նազ գես տի կրծքա մասն ու 
թևքե րը զար դար վել են ար ծա թե կո ճակ նե րով ու գնդիկ նե րով: Զգես տի թևքի ճեղք
վածք ները` ար մուն կից մինչև բա զուկ, հար դար վել են բա րակ երի զով և զար դար վել 
գնդաձև ար ծա թե կո ճակ նե րով: Թևնոց նե րի կո ճակ նե րը փո խա րին վել են բա րակ 
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ար ծա թե խո ղո վակ նե րով` թե լի վրա հա վաք ված: Զան գե զու րում ար խա լու ղի թևե րի 
կտրվածք նե րի ար տա քին եզ րե րին կա րել են ար ծա թե կամ ոս կե կո ճակ ներ, բո ժոժ
ներ կամ դուգ մա ներ `6–12 հատ, իսկ դի մա ցը` եզ րե րին կո ճակ–օ ղակ ներ, վրայից էլ`
զառ բալ թա: Թևքե րը ավարտ վել են եռան կյու նաձև հա վել վա ծով` եզ րե րին ոս կե թել 
երիզ: Դրան ամ րաց վել է սուր մա` բա րակ խո ղո վակ ներ, որոնք տեղ–տեղ երե քա կան 
կախ վել են եռան կյու նի կազ մած: Ար խա լու ղը կապ վել է գո տի ով և կոճկ վել ար ծա թե 
կո ճակ ներով:

ОТРАЖЕ НИЕ АРМЯНСКО ГО НАЦИОНАЛЬ НО ГО КОСТЮМА И 
УКРАШЕНИЙ В ТВОРЧЕСТ ВЕ АКСЕЛЯ БАКУНЦА

С ВЕТ ЛА НА ПОГОСЯН

Цель данной статьи–по ка зать, какой неисчер па е мой сокровищ ни цей является 
творчес кий мир Акселя Бакунца для этнологи чес ко го наблюде ния и изучения 
армянской националь ной культуры, зангезурс ко го комплек са националь но го 
костюма и украшений, а также для изучения бинарных оппозиций— повседнев
ная жизнь/п разд ник, женщина/ муж чи на, свой/ чу жой, коренной житель/п ри ез жий, 
местный/ев ро пейс кий, специфи ки сельских и городских восприя тий и представ ле
ний, а также выявления особеннос тей родного края и культур но го ландшаф та. Те ма 
исследо ва ния актуаль на и выделяет ся новизной, посколь ку с этой точки зрения еще 
не изучена. Анализ обсужден ных вопросов позволя ет сделать вывод, что, сопоста вив 
и пополняя письмен ные, полевые этногра фи чес кие материа лы с данными художест
вен ной литерату ры, в данном случае творчест вом Акселя Бакунца, познание изнутри 
и из глубины культур ных особеннос тей роднога края, делают более целостным образ 
культур ных явлений и элементов.

К лю че вые слова: националь ный костюм, украшение, мужчина, местный, 
европейс кий, платок, шляпа, обыденный, праздник.

THE REFLECTION OF ARMENIAN NATIONAL COSTUME  
AND ADORNMENTS IN THE WORKS BY AKSEL BAKUNTS

SVETLANA POGHOSYAN

The article aims at showing what an inexhaustible depository is Aksel Bakunts’ cre
ative world for the Armenian national culture, Zangezur complex of Armenian national 
costume and adornments, daily–festive, man–woman, native–newcomer, local–European 
bipolar relations, rural–urban perceptions and ideas, as well as for the ethnological re
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view and study of peculiarities of the countryside and cultural landscape. The topic of 
the study is actual and new, as it has not been observed from this perspective yet. The 
analysis of the discussed issues allows to conclude that by combining the written, field 
ethnographic materials and supplementing the facts based on the deep knowledge of cul
tural peculiarities of the native countryside described in fiction, in this case in the works 
by Aksel Bakunts, the cultural phenomena and elements become more complete.

Key words: national costume, adornment, woman, man, local, European, head
scarf, shlyapa, daily life, feast.


