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ԿՈ ՐՈՒՍՅԱԼ ՀՈՒ ՇԱՐ ՁԱՆ ՆԵՐ. 
Ա. ՎՐՈՒՅ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱՆ ԿԱՐ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՎԱ ՔԱ ԾՈՒՆ  

ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒ Նը

 Խո րեն Գրի գո րյան

 Նա խա բան
XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզ բին Նի կո ղայոս Մա ռի կող մից կազ մա կերպ-
ված Ա նի միջ նա դա րյան քա ղա քի պե ղում նե րը հա մըն կան Օս մա նյան կայս րու-
թյան կող մից ձեռ նարկ ված և ա պա « Նոր Թուր քի այի» կող մից ի րա կա նաց ված հայ 
ժո ղովր դի տե ղա հան ման ու սպան դի ար հա վիր քի հետ: Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող 
է թվալ, որ ոչ մի կապ չու նեն այս եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ե թե հաշ վի չառ նենք 
ժա մա նա կաշր ջա նը: 

Ա հա հենց այս պե ղում նե րի ըն թաց քում էլ Ն. Մա ռի ար շա վախմ բում գտն վող 
Ա րամ Վրույ րի կող մից մի շարք լու սան կար ներ ար վե ցին, ո րոնք այս կամ այն կերպ 
չեն կա րող շր ջան ցել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ընթացքնում ի րա կա նաց ված մի 
ամ բողջ ազ գի տե ղա հա նումն ու ո չն չա ցու մը՝ դրա հետ մեկ տեղ ո չն չաց նե լով այն 
մշա կու թային ժա ռան գու թյու նը, ո րի կեր տողն էր այս ժո ղո վուր դը: Ա. Վրույ րի լու-
սան կար նե րի հա վա քա ծուի դի տար կումն էլ հենց այս հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան 
նյութն է: 

Լու սան կար չու թյան վե րա բե րյալ առ կա բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րը՝ 
վեր ջի նս դի տար կում են որ պես մի ջոց, ո րը կրում է կո լեկ տիվ, ան հա տա կան հի շո-
ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը [Paul Cobley and Nick Haeffner 2009, էջ 125]: Սա կայն 
հա ճախ տվյալ լու սան կար նե րը հան դես են գա լիս ոչ թե որ պես մի ջոց, այլ հենց 
աղ բյուր և ի րենց կրած ե րկ րոր դա կան դե րից տե ղա փոխ վում են ա ռա ջին պլան: 

Այս հոդ վա ծը խն դիր ու նի դի տար կե լու թան գա րա նային լու սան կար նե րի հա վա-
քա ծուն, որ պես ցե ղաս պա նու թյան հի շո ղու թյան ա ռա ջաց ման ոչ թե մի ջոց, այլ 
կրող: Հե տա զո տու թյան նյու թը ՀԱՊԹ1-ի Ար տա շես Վրույր ա նու նը կրող թան-
գա րա նային լու սան կար նե րի հա վա քա ծուն է: Ար տա շես Վրույ րը իր ման կու թյան 
և պա տա նե կու թյան տա րի նե րին (1901-1917 թթ.) ե ղել է հռ չա կա վոր Ա նի ում, որ տեղ 
նրա հայ րը՝ դե րա սան Ա րամ Վրույ րը, Ն. Մա ռի գի տար շա վախմբի հետ տա րի ներ 
շա րու նակ մաս նակ ցել է հնա վանդ քա ղա քի պե ղում նե րին [Ա. Վրույր, 1964 թ., էջ 3]: 

Որ պես մե թոդ կի րա ռե լի է ե ղել  լու սան կա րի ու սում նա սի րու թյա նը վե րա բե րող 
հա մաշ խար հային գրա կա նու թյու նը: Հիմ նա կան շեշ տը դր ված է 1892-1916-ա կան 
թթ. պե ղում նե րի ըն թաց քում կա տար ված լու սան կար նե րի դի տարկ ման վրա, ո րոնք 
կոր ծա նա րար ար հա վիր քից ա ռաջ մի շարք հու շար ձան նե րի փո շի աց ման ի րե ղեն 
փաս տեր են:

1  Հայոց ազգագրության և ազատագրական պայքարի պատմության ազգային թանգարան:
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 Լու սան կա րը թան գա րա նում (Photograph in the museum)
 Լու սան կա րը թան գա րա նում ներ կա յաց նում է որ ևէ հան րույ թի պատ մու թյու նը, 
մշա կույ թը, վե րա կանգ նում է ժա մա նա կաշր ջա նի այն պի սի ման րուք ներ, ո րոնք 
չեն գր վել գր քե րում, ո րոնք չեն ներ կա յաց վել թեր թե րում, սրանք ա ռա վել վի զուալ 
(տե սո ղա կան) նկա րագ րու թյուն ներ են, ո րոնք թույլ են տա լիս ա ռա վել պատ կե րա-
վոր դարձ նել պատ մա կան ի րո ղու թյուն նե րը, ո րի ըն կա լու մըն ան հա տի, հա սա րա-
կա կան խմ բե րի, էթ նո սի, ազ գի մոտ տար բեր է, և մի այն ը նդ հա նուր հի շո ղու թյուն-
նե րի դի տար կումն է տա լիս ան ցու մն այդ մաս նա վո րից ը նդ հա նու րին: Դա էլ հենց 
ու սում նա սի րու թյան տե սան կյունն է՝ դի տար կել մեկ հա վա քա ծուի լու սան կար նե րը՝ 
որ պես մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո չն չաց ման դր վագ ներ պատ կե րող փաս տեր:

 Լու սան կա րը պրակ տի կա է  ա ռանց որ ևէ մե թո դի և տե սու թյան: 1890-ա կան-
նե  րից սկ սած, ե րբ լու սան կա րը դար ձավ ա ռա վել հա սա նե լի, մի շարք ու սում-
նա սի րող ներ՝ սկ սե ցին լու սան կա րել այն մարդ կանց, այն տե սա րան նե րը, ո րոնք 
ու սում նա սի րում է ին: Մի շարք ու սում նա սի րող ներ էլ կի րա ռում է ին լու սան կա րը 
ու սում նա սի րու թյան նյու թի պա տաս խան նե րը գտ նե լու հա մար [Խ. Գրի գո րյան, 
2011, էջ 154]: Լու սան կա րի ա ռա ջին գոր ծա ռույ թն ու սում նա սի րո ղի մեջ ի րա-
վի ճա կի վե րա կանգ նելն է ր դաշ տային գրառ ման ժա մա նակ: Այ սինքն՝ կա րե լի 
է պն դել, որ ա ռա ջին լու սան կար նե րը հան դես են ե կել որ պես հու շող մի ջոց ներ 
[Ruby, Jay, 1996]: Լու սան կա րի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վել են մի շարք հե տա-
զո տող ներ: Նրան ցից Ռ. Բար տը լու սան կար նե րում տես նում էր տեքս տեր, ո րոնք 
խո սուն է ին [Roland Barthes, 1977, 15-31]: Սյու զան Զոն տա գը դի տար կում էր լու-
սա նկա րը՝ որ պես մշա կու թային ծի սա կա տա րու թյուն և որ պես ըն տա նե կան կյան-
քի նկա րագ րիչ [Sontag Susan, 1973, 175-178], ի սկ Ժան Բոդ րի ա րը՝ ու սում նա սի րե-
լով լու սան կա րը որ պես «իր», այն տես նում է «ըն տա նե կան կյան քի դի ախ րո նիկ 
հայելի» [Жан Бодрийяр, 2001]: 

Ազ գագ րու թյան թան գա րա նում ե ղած լու սան կար նե րի հա վա քա ծու նե րը հիմ նա-
կա նում ազ գագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րին կից օ ժան դակ նյու թեր են, ո րը 
կի րա ռելի է ամ բողջ աշ խար հում [Darryn Crowe, 2003]: Սա կայն ո րոշ հա վա քա ծու-
ներ ա վե լին են, քան որ պես ազ գագ րա կան նյու թի օ ժան դակ հատ ված: Սրան ցից 
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել Ա. Վրույ րի լու սան կար նե րի հա վա քա ծուն:

Ար տա շես Վրույ րի լու սան կար նե րի հա վա քա ծուն (The photo collection of 
Artashes Vruyr)
 Ցե ղաս պա նու թյան դր վագ ներ պա րու նա կող լու սան կար ներ պետք չէ հա մա րել 
մի այն այն պի սիք, ո րոնք ցու ցադ րում են հա մա մարդ կային տե սա կա վոր մամբ, 
որ պես վայ րա գու թյուն ներ, ի հար կե սրանք ա ռա վել որոշակի ներ կա յաց նում են 
այն հա կա մարդ կային վե րա բեր մուն քը, ո րը դրս ևոր վեց XIX դարի վեր ջից և XX 
դարի ա ռա ջին կե սի ըն թաց քում հայ, հույն և ա սո րի ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ: 
Սա ի հար կե տպա վո րիչ է ոչ մի այն ցե ղաս պա նու թյան են թարկ ված ազ գի հա մար, 
այլ նաև ը նդ հա նուր ազ դե ցու թյուն է թող նում: Սա կայն  ցե ղաս պա նու թյան դր վագ-
ներ պա րու նա կող լու սան կար ներ կա րե լի է հա մա րել նաև նրանք, ո րոնք թե կուզ 
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խա ղաղ պայ ման նե րում են լու սան կար ված, բայց ցու ցադ րում են այդ ժո ղովր դի 
(տ վյալ դեպ քում հայի) խա ղաղ պայ ման նե րի կյանքն ու կեն ցա ղը, աշ խա տանքն ու 
հան գիս տը, ծնունդն ու մա հը, հար սա նիքն ու կնուն քը: Սա թույլ է տա լիս ա ռա վել 
լայն պատ կե րա ցում կազ մել, թե ի նչ է ո չն չաց վել տվյալ ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց-
քում: Այս հա վա քա ծուի շր ջա նակ նե րում մենք կդի տար կենք հու շար ձան ներ պատ-
կե րող լու սան կար նե րը:

 Հայոց ազ գագ րու թյան թան գա րա նի ֆո տոֆոն դի 7744 Ֆ 488/1-595 լու սան կար-
նե րն Ար տա շես Վրույ րի լու սան կար նե րի հա վա քա ծուն է, ո ր նե րառ ում է նաև Ա րամ 
Վրույ րի կող մից ար ված լու սան կար նե րը: Ի րենց հե տաքր քիր բնույ թով աչ քի են 
ը նկ նում ա պա կու վրա լու սածր ված սևան կար նե րը, ո րոնք Ա. Վրույ րի հա վա քա ծուի 
մե ծա մաս նու թյունն են կազ մում: Սրանք կա րե լի է բա ժա նել մի քա նի խմ բե րի, ո րոնց 
գլ խա վոր բա ժի նը պատ կա նում է Ն. Մա ռի կող մից Ա նի ի պե ղում նե րի ժա մա նակ 
Ար տա շես Վրույ րի հոր̀  Ա րամ Վրույ րի կող մից լու սան կար ված Ա նի քա ղա քի լե գեն-
դար վան քե րին ու հու շար ձան նե րին, ամ րոց նե րին ու պա րիսպ նե րին, հա ճախ նաև 
ար շա վախմ բի ան դամ նե րի լու սան կար նե րին: Կան այն պի սինե րը, ո րոնք ամ բող ջո-
վին պահ պա նել են տվյալ ժա մա նա կի շունչն ու այ սօր էլ, չնա յած նե գա տիվ ֆո նին, 
կա րո ղա նում են մեզ հասց նել Ա նի քա ղա քի շուքն ու վե հու թյու նը: Այս տե սա կի մեջ 
ա ռանձ նա նում է հա վա քա ծուի 246 հա մա րի ա պա կու վրա ար ված սևան կա րը, ո րը 
պատ կե րում է միջ նա դա րյան Ա նի ի հա րա վային պա րիս պը, որից ներքև ըն կած են 
բնա կան ժայ ռա խո ռոչ ներ և տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում այս տեղ բնա կիչ-
նե րի կող մից փոր ված խո ռոչ ներ, ո րոնք ա ռա վել խո րունկ և խորհր դա վոր են դարձ-
նում վա ղե մի հայ կա կան մայ րա քա ղա քը [Հ.լուս.6]: Այ նու հետև ի րենց շքեղ տես քով 
աչ քի են ը նկ նում Ա նի ի պե ղում նե րի ժա մա նակ Ա. Վրույ րի կող մից լու սա նկար ված  
այն  ե կե ղե ցի ներն ու հա մա լիր նե րը, ո րոնք մեծ ազ դե ցու թյուն ու նշա նա կու թյուն 
են ու նե ցել միջ նա դա րյան Բագ րա տունյաց Ա նի ի՝ որ պես ժա մա նա կի հզոր քա ղաք 
կա յա նա լու գոր ծում: Ա ռանձ նա հա տուկ են հա վա քա ծուի 128` Ա նի ի Սբ. Փր կիչ ե կե-
ղե ցին [Հ.լուս.1], 154` Ա նի ի մայր տա ճա րը, 157` Տիգ րան Հո նեն ցի Սբ. Գրի գոր Լու-
սա վո րիչ ե կե ղե ցու գմ բե թը պատ կե րող սևան կա րը [Հ.լուս.2], 180` Ա ռա քե լոց ե կե-
ղե ցու գավ թի քան դա կա զարդ ճա կա տը պատ կե րող սևան կա րը [Հ.լուս.3], 328` 
Մայր տա ճա րի ը նդ հա նուր տես քը պատ կե րող սևան կա րը [Հ.լուս.4] և Ա նի ի միջ-
նա բեր դի փոքր ե կե ղե ցու մուտ քը պատ կե րող 111 հա մա րի սևան կար նե րը: Այս ճար-
տա րա պե տա կան խո շոր կո թող նե րն այժմ գտն վում են Թուր քի այի տա րած քում, և 
այս սևան կար նե րը, ո րոնք ար վել են XX դա րի ա ռա ջին տաս նա մյա կի ըն թաց քում՝ 
գի տար շավ նե րի ժա մա նակ, կո լեկ տիվ հի շո ղու թյան ներ կա յաց ման կար ևո րա գույն 
աղ բյուր նե րից են: 

Այս պես, Ա. Վրույ րի կա տա րած գոր ծն այ սօր ա վե լի է ա րժ ևոր վում, քա նի որ 
մենք գործ ու նենք այն պի սի հու շար ձան նե րի լու սան կար նե րի հետ, ո րոնք այ սօր 
գտ նելն ուղ ղա կի ան հնար է: Այս հու շար ձան նե րը մեծ մա սամբ կա րե լի է հա մա րել 
կո րու սյալ, ե թե ո րոշ  մասը քիչ թե շատ պահ պա նել են ի րենց ճար տա րա պե տա կան 
տես քը, ա պա մե ծա մաս նու թյու նն ուղ ղա կի ո չն չաց վել է կամ էլ գտն վում է վատ-
թա րա գույն վի ճա կում: Ա հա այս լու սան կար նե րը փաս տեր են այն մշա կու թային 
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ժա ռան գու թյան, ո րն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին՝ Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան օ րե րին զրկ վե ցին ի րենց տե րե րից: 

Այս լու սան կար նե րը կար ևոր են նաև նրա նով, որ թույլ են տա լիս մեզ հաս կա-
նալ, որ մի այն մարդ կային կո րուս տը չէ ցե ղաս պա նու թյան ան վա նն ար ժա նի, այլ 
նաև այն ա մե նի ո չն չա ցու մը, ին չն ա րար վել է տվյալ ազ գի կող մից:  Սա թույլ է 
տա լիս մեզ ցե ղաս պա նու թյան դր վագ ներ պա րու նա կող լու սան կար նե րի կող քին 
լի ար ժե քո րեն դնել Ա. Վրույ րի հա վա քա ծուի՝ Ա նի ի պե ղում նե րի ժա մա նակ ար ված 
լու սան կար նե րը:

 Ա նի քա ղա քի կո րու սյալ հու շար ձան նե րը (The lost monuments of town Ani)
 Դեռևս 2011թ. հրա տա րակ վեց Ա նի ՌԾ (1050) գիրք-ալ բո մը, ո րում հե ղի նա կային 
խում բը ներ կա յաց րեց Ա նի միջ նա դա րյան քա ղա քի պատ մու թյու նը և այ սօր վա 
վի ճա կը [ Կա րա պե տյան Ս., Ա նի ՌԾ, Եր ևան, 2011]: Այս տեղ ու շադ րու թյուն հրա-
վիր վեց մի փաս տի վրա. հայ կա կան միջ նա դա րյան մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
հա մար Ա նի քա ղա քի հայ կա կան հու շար ձան նե րն ա ղե տա լի վի ճա կում է ին գտն-
վում: Հե տաքր քիր է, որ հե ղի նա կային խմ բի կող մից հիմ նա կա նում ներ կա յաց-
ված է ին ճար տա րա պե տա կան կո թող նե րի լրիվ կամ մաս նա կի ո չն չա ցում նե րի 
փաս տեր: Այս ա ռու մով պետք է նշենք, որ այս հատ վա ծում կփոր ձենք դի տար կել 
Ա. Վրույ րի լու սան կար նե րի հա վա քա ծուում առ կա հու շար ձան նե րի և այ սօր վա 
Ա նի ի նույն հու շար ձան նե րի վի ճա կի քն նու թյու նը՝ թերևս հիմ նա կա նում օ գտ վե լով 
Ս. Կա րա պե տյա նի վե րոն շյալ գիրք-ալ բո մի հս տակ օ րի նակ նե րից՝ մեծ ու շադ րու-
թյուն դարձ նե լով թուր քա կան պե տու թյան կող մից կա տար վող մշա կու թային մի 
շարք ան թույ լատ րե լի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: Նախ նշենք, որ այս ի րա վի ճա կը 
սկ սեց 1918թ. թուր քա կան զոր քե րի՝ Ա նի ներ խու ժու մից: Հի շեց նենք, որ տե ղի ու նե-
ցավ ամ բողջ հնա գի տա կան կա տար ված աշ խա տան քի ո չն չա ցում: Անկասկած,  
փր կու թյուն էր պե ղում նե րի ըն թաց քում գտա ծո նե րի տե ղա փո խու մը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյուն և ի հար կե այն գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, լու սան կար-
նե րը, ո րոնք կա տար վե ցին պե ղում նե րի ըն թաց քում: Սա ի հար կե ա ռա ջին հար-
վածն էր էթ նիկ մշա կու թային մի ջա վայ րի ո չն չաց ման կա պակ ցու թյամբ: Հե տա գա 
ո չն չաց ման կամ յու րաց ման փոր ձը սկ սել է ար դեն 1990-ա կան թթ., ո րի հիմ նա կան 
նպա տա կը, ը ստ ու սում նա սի րող նե րի ոչ այն քան հայ կա կան միջ նա դա րյան քա ղա-
քի հու շար ձան նե րի ու սում նա սի րու թյունն է ե ղել, որ քան մշա կու թային ար ժե քա վոր 
հու շար ձան նե րի ի նչ պես ֆի զի կա կան, այն պես էլ գի տա կան ա ռու մով ձևա խե ղու մը: 
Որ պես այդ պի սին հս տակ փաս տ է Ա նի ի Տիգ րան Հո նեն ցի Սբ. Գրի գոր Լու սա վո րիչ 
ե կե ղե ցու ար տա քին տես քի դի տար կու մը: Այս պես, Ա. Վրույ րի լու սան կա րում այս 
հու շար ձա նի գմ բե թային հատ վա ծը կան գուն չէ, քանդ ված է հիմ նա կա նում գմ բե-
թն ա վար տող հատ վա ծը, ո րում պետք է լի նի խա չը: Նույն հու շար ձա նի ժա մա նա-
կա կից լու սան կար նե րը ցույց են տա լիս մաս նա կի « վե րա կանգ նու մը» հու շար ձա նի, 
ո րն ի հար կե հու շար ձա նի ձևա խեղ ման խայ տա ռակ փորձ է հի շեց նում: Այս տեղ 
տես նում ե նք գմ բե թի թեք վե րա կանգ նում, ո րի մի ջո ցով դժ վա րու թյամբ կա րե լի է 
նշ մա րել տվյալ կա ռույ ցի ճար տա րա պե տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Ե թե 
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Տիգ րան Հո նեն ցի Սբ. Գրի գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցու դեպ քում մա սամբ տե ղի է 
ու նե ցել ձևա խե ղում, ա պա նույ նը չի կա րե լի ասել Տե կո րի, Խծ կուն քի, Սբ. Ա ռա քե-
լո ցի, Մայր տա ճա րի, Ա մե նափր կի չի, Հով վի ե կե ղե ցի նե րի և այլ հու շար ձան նե րի 
մա սին, ո րոնք, ա ռան ձին-ա ռան ձին լի նե լով հայ կա կան միջ նա դա րյան մշա կույ թի 
լե գեն դար կո թող ներ, այ սօր զրկ ված են հու շար ձա նային մա կար դակ ա պա հո վող 
բո լոր մի ջոց նե րից: Առանձին-առանձին ա նդ րա դառ նանք ա ռան ձին յու րա քան չյուր 
կո թո ղին: Ա. Վրույ րի հա վա քա ծուում Տե կո րի տա ճա րն ամ բող ջո վին պահ պան ված 
է, սրա մի այն ար ևե լյան կող մի պատն է մի քիչ վնաս ված: Սա XX դա րի սկզ բի 
գիտարշավի ընթացքումարված լու սան կար է, ո րին հա ջոր դում է ար դեն թուր քա-
կան ար շա վան քը 1918թ.: Ի նչ քան էլ փոր ձենք լայն դի տար կել այս կո թո ղի ժա մա նա-
կա կից վի ճա կը, բա ցար ձակ չի կա րող հիմ նա վոր վել, որ մի ամ բողջ հու շար ձա նից 
կա րող է մնալ մի այն ար ևե լյան պա տի մի հատ ված, ո րը ի հար կե պատ կե րա ցում 
ան գամ չի կա րող տալ այս հու շար ձա նի պատ մամ շա կու թային ար ժե քի մա սին, ո րն 
այ սօր ար դեն կո րու սյալ է: Սբ. Փր կիչ կամ Ա մե նափր կիչ ե կե ղե ցու ճա կա տա գի րը 
ևս Տե կո րի տա ճա րից քիչ է տար բեր վում: Ե թե 1912թ. Ն. Մա ռի գլ խա վո րած ար շա-
վախմ բի կող մից այս հու շար ձա նն ամ րաց վել է, ա պա 1920 թ.-ից սկս ված հու շար-
ձա ը շր ջա կա բնակ չու թյան հա մար շի նա րա րական հումք է եղել, ո րի պատ ճա ռով 
կան գուն է այս ե կե ղե ցու մի այն կե սը, այն էլ այս շա րու նա կու թյան հետ ևան քով 
կա րող է ուղ ղա կի ո չն չա նալ ամ բող ջո վին: Պետք է նշել, որ բա ցի պաշ տա մուն քային 
կա ռույց նե րից, նույն ճա կա տագ րին են ար ժա նա ցել նաև ամ րոց ներն ու բեր դե րը: 
Այս պես, Տիգ նի սի բեր դը, ո րը Ա. Վրույ րի հա վա քա ծուի լու սան կա րում ամ բող-
ջո վին կան գուն է, և ի հար կե կան նաև վնաս ված հատվածներ, ա պա այ սօր այս 
բեր դը վե րած վել է քա րա կույ տի, ի հար կե սրան են նպաս տել հու շար ձա նի քա րե րը՝ 
որ պես տե ղի բնակ չու թյան բնա կա րա նային շի նա րա րա կան հումք, ո րը վկայում է 
1920 թ. սկ սած հայ կա կան հու շար ձան նե րի հան դեպ վե րա բեր մուն քի մա սին: Նույն 
ճա կա տագ րին են ար ժա նա ցել Մայր տա ճա րը, ո րի պա տե րը են թարկ վել են ի նչ-
պես վայ րա գու թյուն նե րի, այն պես էլ որ պես շի նա նյութ են ծա ռայել շր ջա կա թուրք 
և քուրդ բնա կիչ նե րի հա մար: Խծ կուն քի հն գաե կե ղե ցի ճար տա րա պե տա կան հրա-
շա լի կո թո ղից այ սօր պահ պան վել է մի այն մե կը, ո րն էլ գտն վում է կի սա վեր վի ճա-
կում: Հով վի ե կե ղե ցին, ո րը հա վա քա ծուի լու սան կա րում թերևս ամ բող ջա կան 
կո թող է, այ սօր պահ պան ված է մի այն մի փոքր հատ վա ծը, ո րը բա ցար ձակ չի ներ-
կա յաց նում այն հու շար ձա նը, ո րը մենք տես նում ե նք Ա. Վրույ րի լու սան կա րում: 

Այս պի սով, Ա. Վրույ րի լու սան կար նե րի հա վա քա ծուի վե րոն շյալ բո լոր օ րի նակ-
նե րը կո րու սյալ հու շար ձան ներն են միջ նա դա րյան Ա նի քա ղա քից, ո րոնք հայ էթ նո-
սի ճար տա րա պե տաշի նա րա րա կան, պաշ տա մուն քային, ին չու չէ նաև աշ խար հիկ 
կյան քի կեն դա նի վկա ներն է ին տվյալ տա րած քում բնա կեց ված լի նե լու մա սին: 
Սա կայն այս լու սան կար նե րից զատ կա նաև այ սօր վա ի րա կա նու թյու նը, ո րում 
գտ նել այս հու շար ձան նե րն ուղ ղա կի ան հնա րին է:

 



Խորեն Գրիգորյան 223

Վեր ջա բան
Այս պի սով, վե րոգ րյա լը մեզ թույլ է տա լիս են թադ րե լ, որ Ա. Վրույ րի հա վա քա-
ծուի այն լու սան կար նե րը, ո րոնք պատ կե րում են Ա նի քա ղա քի մի շարք հու շար-
ձան ներ. ե կե ղե ցի ներ, բեր դեր, ամ րոց ներ, ճար տա րա պե տա կան այլ կա ռույց ներ 
կա րե լի է հա մա րել որ պես հայ կա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան այն պի սի 
նմուշ ներ, ո րոնք կրում են հայ ժո ղովր դի մշա կու թային ար ժե հա մա կար գը, ի սկ XX 
դա րի սկզ բին՝ հայ ժո ղովր դի տե ղա հան ումից ու ո չն չա ցու մից հե տո, թուքական 
իշ խա նու թյունները ձեռ նա մուխ ե ղան նաև հայ ժողովրդի ստեղծած մշա կու թային 
ժա ռան գու թյան ո չն չաց մա նը, ո րի ար դյունք ն էլ հենց վե րոնշ յալ հու շար ձան նե րի 
ամբողջովին կամ մասնակի ոչնցացումն է: Դի տար կե լով Ա. Վրույ րի հա վա քա-
ծուի այս լու սան կար նե րը, տես նում ե նք դրանց պահ պան վա ծու թյու նը XX դա րի 
սկզ բին: Ա հա և տվյալ լու սան կար նե րի դի տար կումն էլ թույլ է տա լիս հա մոզ մունք 
հայտ նել, որ այս նկար նե րը ևս պա րու նա կում են այն գա ղա փա րը, որ ցե ղաս պա-
նու թյան են թարկ ված մի ամ բողջ ժո ղովր դի մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո չն չա-
ցու մն ըն կա լե լի է որ պես փաս տ, ո ր խոսուն ապացույց է Մեծ ե ղեռ նի՝ Ցե ղաս պա-
նու թյան: 1890-ա կան նե րից սկ սած տե ղի ու նե ցան հայ ժո ղովր դի  մաս սա յա կան 
կո տո րած ներ, ո րին հա ջոր դեց 1918թ. թուր քա կան ար շա վան քի ըն թաց քում նաև 
հայ կա կան հու շար ձան նե րի մաս սա յա կան ո չն չա ցու մը: Ի սկ 1990-ա կան թթ. թուր-
քա կան հնա գի տա կան պե ղում նե րի ըն թաց քում հայ մաս նա գետ նե րի ներգ րավ ված 
չլի նե լը, նաև հու շար ձան նե րի ժա մա նա կա կից վի ճա կը թույլ է տա լիս հս տակ պատ-
կե րաց նել, որ այ սօր էլ շա րու նակ վում է հայ կա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան 
ո չն չացում:
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

1. Սբ. Փր կիչ ե կե ղե ցի

2. Տիգ րան Հո նեն ցի Գրի գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցու գմ բե թը
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3. Ա ռա քե լոց վան քի ճա կա տա մա սի զար դա նախ շե րը

4. Մայր տա ճա րի տես քը հա րավ-ար ևել քից
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5. Գա գիկ Բագ րա տու նու ար ձա նը

6. Հատ ված Ա նի մայ րա քա ղա քից
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7. Ա րամ Վրույ րը խաչ քա րի մոտ՝ Ա նի ում

8. Տե կո րի տա ճարը
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9. Տիգ նի սի բեր դը
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 ԿՈ ՐՈՒՍՅԱԼ ՀՈՒ շԱՐ ՁԱՆ ՆԵՐ. Ա. վՐՈՒՅ ՐԻ ԼՈՒ ՍԱՆ ԿԱՐ ՉԱ ԿԱՆ  
ՀԱ վԱՔԱԾՈՒՆ Եվ ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒ Նը

 Խո րեն Գրի գո րյան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

Ն. Մա ռի կող մից XIX դա րի վեր ին և XX դա րի սկզ բին միջ նա դա րյան Ա նի քա ղա-
քում կազ մա կեր պված հնա գի տա կան պե ղում նե րը հա մընկ նում են Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում հայ կա կան տե ղա հա նու թյուն նե րի և զանգ վա ծային կո տո րած նե րի 
հետ: Պե ղում նե րի ժա մա նակ Ա րամ Վրույ րի կող մից ար ված լու սան կար նե րն ար ժե-
քա վոր վկա յու թյուն ներ են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին հայ ժո ղովր դի 
ո չն չաց ման վե րա բե րյալ: Ա նի ի ո րոշ վան քեր և հու շար ձան ներ, ո րոնք լունկար վել 
են Ա րամ Վրույ րի կողմից, ներ կա պա հին ան հետ ո չն չաց ված են հա մար վում: Այս 
հու շար ձան նե րը մե ծա մա սամբ կորս ված են. ո րոշ  կա ռույց նե րի ճար տա րա պե տա-
կան տես քը դժ վա րու թյամբ է ուր վագծ վում, մե ծա մաս նու թյունն էլ ա վեր ված է: Այս 
նկար նե րը կար ևոր են նաև այն ա ռու մով, որ մեզ թույլ են տա լիս հաս կա նալ, որ 
ցե ղաս պա նու թյուն են հա մար վում ոչ մի այն մարդ կային կո րուստ նե րը, այլ նաև 
ազ գի մշա կու թային ժա ռան գու թյան  ո չն չա ցու մը: 

Բա նա լի բա ռեր՝  լու սան կար ներ,  թան գա րան, Վրույր, ե կե ղե ցի, հա վա քա կան հի -
շո  ղու թյուն:  

The losT monumenTs. The PhoTo ColleCTion oF a. VruYr and The 
armenian GenoCide

Khoren Grigoryan
aBsTraCT

The late XIX century and early XX century’s excavations in the medieval city of Ani 
organized by Nicholas Marr coincided Armenian deportations and massacres of disaster 
taken by the Ottoman Empire conducted by the New Turkey. During this excavation a 
number of photographs were made by Aram Vruyr (father of Artashes Vruyr who was 
in Marr’s expedition) can not be bypassed displacement and destruction of an entire 
nation and cultural heritage during World War I. During this excavation legendary 
monasteries and monuments of Ani that it is impossible to find today are photographed 
by Aram Vruyr. These monuments are largely considered to be lost some of them are 
barely keeping their architectural appearance most are destroyed. These photos are also 
important because that allow us to understand Genocide is not only the loss of human, 
but also all the destruction, which was created by a nation.

Keywords:  photos, museum, Vruyr, church, collective memory.
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утраЧенные ПамятниКи: фотоКоЛЛеКция а. вруйра  
и геноцид армян

Хорен Григорян
резЮме

Археологические раскопки в средневековом городе Ани, организованные Марром 
в конце XIX в. и в начале ХХ в., совпали с началом депортаций и массовых убийств 
армян в Османской империи. Фотографии сделанные Арамом Вруйром во время 
раскопок являются бесценными свидетельствами уничтожения культурного 
наследия армянского народа во время Первой мировой войны 

Некоторые из монастырей и памятников Ани, сфотографированные во время 
раскопок Арамом Вруйром, в настоящее время являются бесследно исчезнув-
шими. Эти памятники в значительной степени считаются потерянными: архи-
тектурный облик некоторых из них прослеживается с трудом, а большинство 
разрушено. Эти фотографии важны также тем, что позволяют нам понять, что 
Геноцидом являются не только человеческие потери, но и уничтожение культур-
ного наследия нации.

Ключевые слова: фотографии, музей, Вруйр, церковь, коллективная память.


