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Ան նա Ազի զյան (Հա յաս տան)
(«Էրե բու նի» պատ մահ նա գի տա կան ար գե լոց-թան գա րա նի 
գի տա հե տա զո տա կան բա ժին)

ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶՈՒ ԳԱ ՀԵՌ ՆԵՐ 19-20-ՐԴ ԴԴ ԳՈՐ ԳԵ ՐԻ ՆԱԽ ՇԵ ՐԻ 
ԵՎ ՎԱՂ ԲՐՈՆ ԶԵ ԴԱ ՐՅԱՆ (ԿՈՒՐ-ԱՐԱՔ ՍՅԱՆ) ԽԵ ՑԵ ՂԵ ՆԻ 
ԶԱՐ ԴԱ ՄՈ ՏԻՎ ՆԵ ՐԻ ՄԻ ՋԵՎ 

Հայ ժո ղովր դի ավան դա կան ար վես տի յու րօ րի նակ ճյու ղե րից են գոր գա-
գոր ծու թյու նը և կար պե տա գոր ծու թյու նը, որոնց զար դան կա րա յին հո րին-
վածք նե րը պահ պան վել և սե րունդ նե րին են փո խանց վել դա րեր շա րու նակ: 
Վաղ գործ վածք նե րի մա սին մենք գա ղա փար ենք կազ մում հնա գի տա կան 
պե ղումն ե րի շնոր հիվ. ու շագ րավ են գործ ված քի վրա յի զար դե րը` կեռ խա-
չա ձև եր, սվաս տի կա, S-ձև զար դեր, որոնք մին չև այժմ էլ հան դի պում են 
հայ կա կան կի րա ռա կան ար վես տում: Դրանց զար դա մո տիվ երն ու նեն 
իրենց զու գա հեռ նե րը հնա գի տա կան խե ցե ղե նի հար դար ման մեջ:

Տվյալ թե ման ար դի ա կան հա մա րե լով, ինչ պես նաև դրա վե րա բե րյալ 
հե տա զո տու թյուն նե րի պա կա սի պատ ճա ռով, որո շե ցինք մաս նա վոր ու-
սումն ա սի րու թյուն կա տա րել այս խնդրի շուրջ: Սույն աշ խա տան քով մենք 
նպա տակ ու նենք բա ցա հայ տել և ներ կա յաց նել հայ կա կան գործ վածք նե րի 
ու դրանց զար դա մո տիվ ե րի կա պը հնա գի տա կան խե ցե ղե նի զար դա հո-
րին վածք նե րի հետ: Հե տա զո տու թյու նը կա տար վել է հիմն ա կա նում կար-
պե տա գործ նմուշնե րի հի ման վրա: Հնա գի տա կան խե ցե ղե նի զար դա հա-
մա լի րում հա ճախ են հան դի պում այն պի սի մո տիվ եր, որոնք հի շեց նում են 
«գոր գա յի նե կամ «կար պետա յի ն» հո րին վածք ներ: Դրան ցից մի քա նի սը, 
որոնք վե րա բե րում են վաղ բրոն զե դա րյան, կուր-արաք սյան խե ցե ղե նին, 
կփոր ձենք ներ կա յաց նել ստո րև:

Հե տաքր քիր է նշել, որ գոր գե րին բնո րոշ զար դա մո տիվ ե րը խե ցե ղե նի 
վրա կա տար ված են մեծ մա սամբ գծա զարդ եղա նա կով, չնա յած որ տվյալ 
մշա կույ թին բնո րոշ է նաև ծա վա լա յին զար դա բան ման եղա նա կը: Այս գծա-
զարդ կա տար ման եղա նա կը ցու ցում է գորգա տիպ զար դա մո տիվ ե րի 
հար թա յին ձևի մա սին: Հա ճախ ենք հան դի պում թե՜ «գորգա յի ն», թե՜ «կար-
պե տա յի ն» զար դա գո տի ներ, գծա յին, հարթ, ոչ տա րա ծա կան հո րինվածք-
ներ անո թի վե րին հատ վա ծում` վզի հիմ քում և խու փե րի եզ րին:

Ու շագ րավ են «Կե նաց ծա ռե և «Զույգ թռչուննե ր» կե նաց ծա ռի առ ջև 
պատ կերնե րը, որոնք հան դես են գա լիս գոր գի և կար պե տի հար դար ման 
մեջ: Հայ կա կան գոր գե րին բնո րոշ այս հո րին վածք նե րը ևս ու նեն իրենց 
զու գա հեռ նե րը վաղ հնագի տա կան հու շար-ձաննե րում, օրի նակ խե ցե ղե նի 
զար դա մո տիվ ե րում: Մեր կարծիքով, պա տա հա կան չէ, որ հա զա րա մյակ-
ներ շա րու նակ կա ռուց ված քա յին փո փո խության չեն թարկ ված այս զար-
դա հո րին ված քը մնա ցել է ան փո փոխ: Պատ ճառ նե րից մե կը կա րող է լի նել 
գա ղա փա րա կան իմաս տի ար դի ա կան լի նե լը, որը խորհր դան շում է ըն տա-
նի քի գա ղա փա րը` սերն դա փո խու թյու նը, կյան քի հա րա տև ու թյու նը:

Նա խա տե սում ենք հե տա գա յում խո րաց նել ու սումն ա սի րու թյու նը և հա-
մե մատե լով առ հա սա րակ տար բեր գործ վածք նե րի զար դա ձև ե րը` ցույց 
տալ դրանց կա պը հնագիտա կան խե ցե ղե նի զար դա նախշ ման տար բե-
րակ նե րի մի ջև:

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Ministry of Culture of RA

Համակարգող կազմակերպություն
Coordinating organization 
Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական 
ստեղծագործության կենտրոն
People’s Art Centre after Hovhannes Sharambeyan

գ ո ր ծ ը ն կ ե ր ն ե ր / p a r t n e r s

ՀՀ ազգային գրադարան
National Library of RA

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ
National Gallery of Armenia

ՀՀ պատմության թանգարան
History Museum of Armenia

Սարդարապատի հուշահամալիր, Հայաստանի 
ազգագրության և ազգային ազատագրական պայքարի 
պատմության թանգարան
Memorial Complex of Sardarapat Battle, National Museum of 
Armenian Ethnography and History of Liberal Struggle SNCO

Երևանի պատմության թանգարան
Yerevan History Museum

«Հայ Գորգ» Ընկերություն
Armenian Rugs Society

«Մեգերյան կարպետ» ընկերություն
“Megerian Carpet” Company

«Թուֆենկյան Ավանդական Երևան» համալիր
Tufenkyan Historic Yerevan Restaurant

«ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ՓԲԸ 
”ROSGOSSTRAKH-ARMENIA” Insurance CJSC

«ՄԻՐ» միջպետական հեռուստառադիոընկերություն
“MIR” Intergovernmental TV & Radio Company
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Anna Azizyan (Armenia)
(“Erebuni” Historical and Archaeological Reserve Museum)

COMPARATIVE PARALLELS IN 19-20th CENTURIES RUG AND EARLY 
BRONZE AGE (KURA-ARAKS) POTTERY ORNAMENTATION PATTERNS

Rug and carpet weaving is one of the unique branches of Armenian traditional 
folk art, the ornamentation patterns of which have survived and transferred to 
future generations by centuries. Archaeological excavations bear evidence on 
early textiles. Several noticeable patterns: curved crosses, swastikas, S-shaped 
patterns until now are found in Armenian decorative art. These motifs have their 
parallels in archaeological pottery decoration.

This topic, being of current interest and at the same time not thoroughly 
studied, is the subject matter of the present paper. We aim to examine and 
introduce the comparative links between Armenian textile patterns and 
archaeological pottery ornamentation. The investigation has been done mainly 
on carpet samples.

 In archaeological pottery ornamentation we often encounter patterns 
reminiscent of “rug” or “carpet” motifs. Some examples, dating to the Early 
Bronze age Kura-Araks pottery.

It is worth mentioning that “rug” type ornamentation designs on pottery are 
mostly made in linear manner, though dimensional technique is characteristic, 
too. The linear manner shows the flat form of rug type patterns. “Rug” and 
“carpet” pattern belts, linear, flat, non spatial “rug decorated” motifs are often 
encountered at the upper part of jars, base of necks and on the edges of lids.

Remarkable are the following motifs – “Tree of life”, “A pair of birds in front 
of the tree of life” which exist in rug and carpet ornamentation. These rug 
patterns also have their parallels in early archaeological findings, e.g. in pottery 
ornamentation. To our opinion, it is not accidental that this trimming design has 
remained unchanged for millennia. One of the reasons may be the everlasting 
concept which symbolizes the family, generation change, eternity of life.

We intend to continue further investigations in this field.

Գուրգեն Առաքելյան, Խոսե Վալլդարես (Իսպանիա)
ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՓՈՐՁ

Մո տի կից ծա նո թա նա լով իս պա նա կան մշա կու թա յին մի ջա վայ րին ինձ հա-
մար մեծ հե տաքրք րու թյան առար կա դար ձավ գոր գա գոր ծա կան մշա կույ-
թը: Պարզ վեց, որ արա բա կան տի րա պե տու թյան շրջա նում ու դրա նից հե-
տո էլ այս տեղ գո յու թյուն է ու նե ցել զար գա ցած գոր գա գոր ծու թյուն. գոր ծում 
էին բազ մա տե սակ գոր գեր, որոնք մե ծա մա սամբ հայտ նի էին «Ան դա լու զա-
կան գոր գե անու նով:

 Պարզ վեց նաև, որ XXդ. այդ երկ րում գործ վող ու իս պա նա կան հա մար-
վող գոր գերն իրա կա նում ոչ մի կապ չու նեն վաղ շրջա նի իս պա նա կան գոր-
գա գոր ծա կան մշա կույ թին բնո րոշ ավան դույթ նե րի հետ: Գոր գե րի հան դեպ 
եղած հա կումն ե րիս բե րու մով, ես որո շե ցի ու սումն ա սի րել իս պա նա կան 
վաղ շջա նի գոր գա գոր ծա կան մշա կույթն ու հնա րա վո րու թյան դեպ քում վե-
րա կանգ նել դրանց ար տադ րու թյու նը: 

 Ներ կա յում իմ կող մից զա նա զան աղ բյուր նե րից հա վա քած տե ղե-
կություն նե րի` XII-XVIդդ. վե րա բե րող իս պա նա կան գոր գե րի պա տա ռիկ-
նե րի, վե րածնն դի գե ղան կա րիչ նե րի կտավ ե րում ու XXդ. վեր ջե րին վե-
րա բե րող լու սան կար նե րում տեղ գտած գոր գա պատ կեր նե րի հի ման վրա 
կազմ ված է շուրջ 50 գոր գի վե րա կանգն ման տեխ նի կա կան գծան կար:

 Մեր նախ նա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս նմա նու թյան 
եզ րեր տես նել փոք րա սի ա կան ու ան դա լու զյան կոչ ված գոր գե րի գե ղա-
զարդ ման հա մա կար գե րում: 

 Այս հա ղորդ մամբ ներ կա յաց նում ենք «Ալ կա րա ս» խմբին պատ կա նող 
եր կու գոր գի վեր կանգն ման` մաս նա վո րա պես գոր գի տեխ նի կա կան գծան-
կա րի պատ րաստման ու գոր ծե լու գոր ծըն թաց նե րի նկա րա գի րը: 

Gurgen Arakelyan, Jose Valldares (Spain)
AN ATTEMPT OF RECONSTRUCTION OF SPANISH MEDIEVAL RUGS

Having explored Spanish cultural environment, I was very much interested in 
rug weaving art. It became clear that during and after the Arab dominion, there 
were highly developed rug weaving traditions. A great variety of rugs had been 
woven there, mainly known as “Andalucian rugs”.

It also became clear that rugs woven in Spain and considered Spanish in the 
20th century, have nothing to do with the characteristic features of the early 
Spanish rug weaving culture. Being keen on rugs, I have decided to study the early 
Spanish rug weaving art and, if possible, try to reestablish their manufacturing.

At present, on the basis of information, collected from different sources, 
fragments of 12-16th century Spanish rugs, images of rugs depicted in the 
canvases of the Renaissance painters as well as photographs of the end of the 
19th century, technical drawings for the reconstruction of about 50 rugs have 
been made. Preliminary research suggests similarities between the ornamentation 
systems of Anatolian and the so called Andalucian rugs.

This report presents reconstruction of two rugs, belonging to “Alkaras” group, 
particularly concentrating on the process of their technical drawings and the 
description of weaving techniques. 
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Լոուրեն Առնոլդ (ԱՄՆ)
(Ռիչի Ինստիտուտ,Սան Ֆրանցիսկոյի համալսարան)

“CARPET INDEX”-ը (ԳՈՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ) ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ 
ՎԵՐԱՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՎԱՂ ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ

1. Զբաղ վե լով ար վես տի պատ մու թյամբ ու մաս նա գի տա նա լով ար վես տի 
արև ելք-արև մուտք փո խառն չու թյուն նե րի մեջ, վեր ջին տաս նա մյա կում ես 
տե ղե կու թյուն ներ էի հա վա քում վե րածնն դի նկար նե րում արև ե լյան գոր-
գե րի առ կա յու թյան մա սին: Տե ղե կու թյուն նե րի այս շտե մա րա նը` «Գոր գի 
տե ղե կա տու նե, online է 2008 թ-ից: «Գոր գի տե ղե կա տու ն» շատ արագ հա-
մալր վեց արևմ տյան ար վես տում առ կա արև ե լյան գոր գե րի 1200-1800 թթ. 
թվագր վող 800 նկա րով, որոնք ու ղեկց վում են կից բա ցատ րու թյամբ, աղ-
բյու րով, նկար նե րի հա վա քա ծու նե րով: Սկզբնա կան շրջա նում «Գոր գի տե-
ղե կա տու նե հա սու էր մի այն մի խումբ քննա դատ նե րի ու ըն կեր նե րի, բայց 
2013 թ. փետր վա րին Կա լի ֆոր նի ա յի «Գոր գի հայ կա կան ըն կե րու թյա ն» հո-
վա նա վո րու թյամբ այն ար դեն հա սա նե լի դար ձավ լայն հա սա րա կու թյան 
հա մար:

Նյու թի այս պի սի կենտ րո նա ցումն ընդ լայ նում է հե տա զո տու թյան շրջա-
նակ նե րը գոր գով հե տաքրքր վող նե րի հա մար: Տե ղե կա տո ւի հիմ քը 1250-
1550 թթ. թվագր վող 350 նկա րից բաղ կա ցած գոր ծող կա տա լոգն է: Նախ, 
տե ղե կա տուն հնա րա վո րու թյուն տվեց վե րար ժև ո րե լու վե րածնն դի նկար-
նե րում արև ե լյան գոր գե րի առ կա յու թյու նը: Սկսած XIXդ, գիտ նա կան նե րը 
գտնում են, որ տար բեր ժա մա նակ նե րի եվ րո պա կան նկար նե րում արև ե-
լյան գոր գե րի պատ կեր նե րը պետք է դիտ վեն որ պես մու սուլ մա նա կան 
ար տադ րու թյան ճոխ իրեր` զուրկ կրո նա կան որևէ իմաս տից: Այս կենտ րո-
նաց ված շտե մա րա նը ցույց է տա լիս վե րո հի շյալ տե սու թյան թե րի լի նե լը, 
քան զի, մին չև 1520 թ. վաղ վե րածնն դի նկար նե րի գոր գե րը քրիս տո նե ա-
կան պատ կե րագ րու թյան կա րև որ ար տա հայ տու թյուն ներ էին: Տե ղե կա տո-
ւի վրա հիմն ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ գոր գի 
պատ կե րով նկար նե րի 97%-ը քրիս տո նե ա կան կրո նա կան իմաստ ու նեն, 
դրան ցից 66%-ը նվիր ված են Մա րի ամ Աստ վա ծած նին, որ պես Մայր եկե-
ղե ցու խորհր դա նիշ: 

Այս նկար նե րի մե ծա մաս նու թյան մեջ գոր գը ոչ թե տան ճոխ կա հա վո-
րանք է, այլ սուրբ հող` Մա րի ա մի ոտ քե րի տակ: Որ պես այդ պի սին, ես վի-
ճար կում եմ ու մեր ժում գոր գա գոր ծու թյան ավան դա կան ու սումն ա սի րու-
թյուն նե րի առանց քա յին գա ղա փարն այն մա սին, որ այս գոր գե րը Եվ րո պա 
էին հաս նում որ պես մու սուլ մա նա կան ար տադ րու թյան պեր ճան քի առար-
կա ներ: Իմ կար ծի քով նկար նե րում պատ կեր ված գոր գերն, ըստ էու թյան, 
սուրբ մա սունք ներ են` բեր ված արև ե լյան քրիս տո նյա նե րի փոքր խմբե րի 
կող մից` հա յեր, ասո րի ներ, հույ ներ, վրա ցի ներ, որոնք մամ լուկ նե րի, մոն-
ղոլ նե րի, օս ման ցի նե րի` իրենց հայ րե նի հո ղը ներ խու ժե լուց առաջ, գնա ցել 
են Արև մուտք: Այն գա ղա փա րը, որ մին չև 1520 թ., սրանք ճա նաչ վել են որ-
պես քրիս տո նե ա կան գոր գեր, նոր հե ռան կար ներ է բա ցում վաղ վե րածնն-
դի ար վես տի ու սումն ա սի րու թյան հա մար: Այս մա սունք-գոր գե րը, որոնց 
մի մա սի պատ կեր նե րը կրկնվում են դա րե դար, հի մա կա րող են վկա յել 
ժո ղո վուրդ նե րի կա րև որ տե ղա շար ժե րի մա սին դե պի Իտա լիա` եվ րո պա-

կան ար վես տի հա մար վճռա կան ժա մա նա կաշր ջա նում: Արև ե լյան քրիս-
տո նյա նե րի հոս քը մի այն տե սա կան չէ կամ հիմն ված նկար ված գոր գե րի 
զուտ պատ կե րա յին վկա յու թյուն նե րի վրա: 2005 թ. պա տա հա կան ընտր-
ված իտա լա ցի տղա մարդ կանց ԴՆԹ-ի ստու գու մից պարզ վել է, որ ընդ հա-
նուր առ մամբ, նրանց 10%-ի y քրո մո սո մում կա իրենց հա մար ան սո վոր «Gե 
հատ կա նի շը, որը ցու ցա նիշ է նրանց նախ նի նե րի արա կան գծում հայ կա-
կան, վրա ցա կան կամ կով կա սյան այլ ժո ղո վուրդ նե րի առ կա յու թյան:

 2. Իմ հե տա զո տու թյու նից պարզ է դառ նում, որ մի առանձ նա հա տուկ 
մա սունք-գորգ ծա գու մով հայ կա կան Կի լի կի ա յից է, ուր այն հա տուկ կապ-
վել է ամուս նու թյան խորհր դա նի շի և Մա րի ամ Աստ վա ծած նի հան դեպ 
նվիր վա ծու թյան հետ: Ըստ երև ույ թին, հա մար վում էր, որ դա հենց այն 
գորգն է, որի վրա Աստ վա ծա մայ րը ծնկել է Ավետ ման ժա մա նակ: Հա վա-
նա բար, մա սունք-գոր գը Հռոմ է հա սել հայ փախս տա կան նե րի հետ 1290 
թ.թ (Աք րա յի ան կու մից հե տո` 1291 թ.): Գոր գի առա ջին պատ կե րը 1300 թ. 
թվագր վող նկա րի վրա է, որը պատ կա նում է Ջի ոտ տո յի վրձնին: Մին չև 
1320թ. գոր գը տար վում է Տոս կա նա յի Սի ե նա քա ղաք (քա ղա քը դե պի Հռոմ 
ուխ տագ նա ցու թյան ճա նա պար հին է)` տեղ գտնե լով մի ան վա նի ըն տա նի-
քի` Թո լո մեյ նե րի տա նը: Իմ ու սումն ա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այս 
բազ ման դամ ու ազ դե ցիկ գեր դաս տա նը ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ 
ու նե ցել է հայ կա կան ար մատ ներ կամ ըն տա նե կան կա պեր: Հա ջորդ 150 
տար վա ըն թաց քում այս հան րա հայտ գոր գը 18 ան գամ պատ կեր վել է մեծ 
ու փոքր նկար նե րի վրա, ինչ պես այս ըն տա նի քի ան դամն ե րի, այն պես էլ 
նրանց հո վա նա վո րու թյան տակ գտնվող եկե ղե ցի նե րի հա մար:

1458 թ. Թո լո մեյ ըն տա նի քի ազ գա կան նե րից մե կը` մեծ մար դա սեր Աե-
նաս Սիլ վի ուս Բար դու ղի մե ոս Պի կո լո մի նին դառ նում է Պի ոս 2-րդ Պապ: 
Իմ կար ծի քով Պի ոս 2-րդ Պա պը յու րաց նում է ըն տա նե կան մա սուն քը, հա-
վա նա բար, տե ղադ րում Տոս կա նա յի Մա րի ամ Աստ վա ծած նին նվիր ված 
եկե ղե ցու բե մե րից մե կի վրա: 1462 թ. բե մի վե րև ում նա կա խել է տա լիս 
մա սուն քի վեր ջին նկա րը: Կա րե լի է են թադ րել, որ հայ կա կան Կի լի կի ա յում 
գործ ված ու ան հայտ թվագ րու մով այս մա սունք-գոր գը, որն այդ քան ակ նա-
ծան քով պահ պան վել է Տոս կա նի ա յում Թո լո մեյ ըն տա նի քի կող մից, հնա-
րա վոր է առ այ սօր դրված է եկե ղե ցու բե մի ներ սում, քան զի եկե ղե ցու Պի ոս 
2-րդ Պա պի կող մից օծ վե լու օր վա նից` 1462 թ. կնի քը չի բաց վել:
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Lauren Arnold (USA)
(Ricci Institute,University of San Francisco)

THE CARPET INDEX AND THE RE-DISCOVERY OF ARMENIAN CARPETS 
IN EARLY RENAISSANCE PAINTINGS

As an art historian specializing in east-west artistic exchange, for the past 
decade I have been researching and compiling a database of oriental carpets in 
Renaissance paintings. This database, called the Carpet Index, has been online 
since 2008. While still a work in progress, the Carpet Index has grown to over 
800 images related to oriental carpets in western art from 1200 to around 1800, 
with related essays, source material, and sets and collections of images. At first 
the Carpet Index was only accessible to a small group of critics and friends, but 
it was released to the general public in February, 2013, at a meeting sponsored by 
the Armenian Rugs Society in Laguna Beach, California. 

The research possibilities from this concentrated gathering of material are 
vast for carpet enthusiasts. At the Index’s core is a workable catalogue raisonne 
of about 350 paintings dated between 1250 and 1550. First and foremost, this 
database has allowed me to re-assess conventional wisdom surrounding the 
inclusion of the oriental carpet in early Renaissance paintings. Since the 19th 
century, scholars have asserted that carpets in European paintings – of all periods 
– must be seen as luxury items of Muslim manufacture, devoid of symbolic 
religious meaning. In light of this new collective data, however, this old theory 
falls surprisingly short. For indeed, before 1520, the eastern carpet has significant 
Christian iconographical meaning in the early Renaissance. Statistical data 
compiled from the Index shows that fully 97 % of the paintings with carpets have 
Christian religious content, with 66% dedicated specifically to the Virgin in her 
role as Mother Church. 

In overwhelming numbers of these paintings, instead of being a luxurious 
prop in a domestic setting, the carpet clearly signifies holy ground beneath the 
Virgin’s feet. As such, I must challenge and dismiss a core concept of traditional 
carpet studies: that these carpets were always items of Muslim commercial 
manufacture that arrived in Europe as luxury goods. Instead, I propose that 
the depicted carpets were actually revered relics brought by small groups of 
Eastern Christians -- Armenians, Syrians, Greeks and Georgians – fleeing west 
in advance of Mamluk, Mongol, and Ottoman incursions into their ancestral 
lands. Embracing the concept that these were recognized as Christian carpets 
before 1520, a whole new window opens on the art of the early Renaissance. 
These relic carpets – several of them repeat over centuries—can now be read as 
visual markers of a significant demographic shift in the population on the Italian 
peninsula at a critical time for European art. This influx of eastern Christians is 
not merely theoretical or based on the visual evidence of the painted carpets: 
a DNA study from 2005 found that up to 10% of randomly tested Italian men 
show the unusual “G-marker” on their Y-chromosome, which indicates Georgian, 
Armenian or other Caucasian background in their male line. 

My research indicates that one specific relic carpet originated in Armenian 
Cilicia, where it was specifically linked to the sacrament of marriage and devotion 

to the Virgin: possibly it was believed to be the actual carpet upon which she knelt 
during the Annunciation. The relic carpet apparently arrived with Armenian 
refugees in Rome in the 1290s (after the fall of Acre in 1291), as it was first 
depicted in a painting in 1300 by Giotto. By 1320, the carpet had been removed 
to the Tuscan town of Siena (which is on the pilgrimage road to Rome), where it 
came to be linked to one prominent Sienese family – the Tolomei. My research 
indicates that this extended and influential clan very likely had Armenian origins 
or family connections. Over the next 150 years, this recognizable carpet was 
depicted more than 18 times in Sienese paintings large and small for members of 
this family and the churches that they patronized. 

In 1458, a relative of the Tolomei family, the powerful humanist Aeneas Silvius 
Bartholomeus Piccolomini, became Pope Pius II. It is my belief that Pope Pius 
appropriated the family relic and probably had it installed in one of the altars of a 
Tuscan church that he dedicated to the Virgin. Above the altar, he commissioned 
the last painting of the relic carpet in 1462. It is interesting to speculate that the 
actual relic carpet, so reverently preserved in Tuscany by the Tolomei family 
since its undated origin in Armenian Cilicia, might still be encased within the 
church altar: the original seal, set by Pius II at the church’s dedication in August 
1462, is unbroken.
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Arus Asatryan (Armenia)
(Memorial Complex of Sardarapat Battle, Museum of Armenian Ethnography)

THE CLASSICAL DRAGON RUG OF THE MUSEUM OF ARMENIAN 
ETHNOGRAPHY

The rug collection of the Museum of Armenian Ethnography comprises a great 
variety of rugs woven in different places of historical Armenia, which are one of 
the best samples of the 19-20th century rug weaving tradition. A classical dragon 
rug (the only example in the museum stock of the Republic of Armenia and on 
its whole territory), is a part of the collection. It is woven in Artsakh and dates 
to the 17-18th centuries (provenance and date in accordance with the passport 
data of the object).

Refined examples of classical dragon rugs are kept in the largest museums 
of the world and particularly in Turkish museums, where their provenance is 
mostly presented as Azebaijan, or at best Karabagh, as an Azerbaijani territory. 
The two volume monograph by Sherare Edkin “Early Caucasian Rugs in Turkey” 
is an attempt to take possession of these rugs by all means and keep them away 
from the Armenian ethnos, thus considering them as “Azerbaijani”. 

The classical dragon rug of the Museum of Armenian Ethnography is a 
donation made in 1988 by Gevorg Bakrdjian, a French Armenian. It was brought 
to the museum through His Holiness Catholicos Vazgen I of blessed memory. 
Overall, the rug is in a good condition although its pile is worn our and there 
are some restored fragments. All these do not reduce its aesthetic, historical and 
cultural value. The rug has a red background and is decorated with patterns 
characteristic to classical dragon rugs: the whole field is divided into diamond-
shaped patterns, with two-three, two-three succession. One can see geometrized 
floral designs and animal images in them. Dragon images are in the diamond-
shaped patterns in the second row and they are partially repeated, in the last 
sixth row. The dragons are quite clearly woven: the ivory bodies of a single horn 
crowned dragons are trimmed with dots and floral patterns. The diamond-shaped 
designs of the fourth row depict scenes of a dragon and phoenix battle. The rug 
belt is decorated with cross-based floral patterns embedded in ivory-background 
quadrangles which are joined with S-shaped and floral designs.

The comparative analysis of the rug suggests that it was apparently woven in 
the 16-17th centuries for it carries the best rug weaving traditions and aesthetic 
style of the time. It may have been woven in Artsakh as well as in one of the rug 
weaving centers of Western Armenia or even in any town of Asia Minor settled 
with Armenians.

Արուս Ասատրյան (Հայաստան)
(Սարդարապատի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության թանգարան)

ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԿԱՆ ՎԻՇԱՊԱԳՈՐԳԸ

Հա յոց ազ գագ րու թյան թան գա րա նի գոր գի հա վա քա ծո ւում ընդգրկ ված են 
պատ մա կան Հա յաս տա նի տար բեր վայ րե րում գործ ված և գոր գի տա րա-
տե սակ տի պեր ներ կա յաց նող օրի նակ ներ, որոնք XIX-ից XX դա րասկզ բի 
գոր գա գոր ծու թյան լա վա գույն նմուշ նե րից են: Հա վա քա ծո ւի մասն է կազ-
մում նաև Ար ցա խում գործ ված և XVII-XVIII դդ. թվագր վող մեկ դա սա կան 
վի շա պա գորգ:

Դա սա կան վի շա պա գոր գե րի ըն տիր օրի նակ ներ պահ պան վում են աշ-
խար հի խո շո րա գույն և մաս նա վո րա պես թուր քա կան թան գա րան նե րում, 
ուր նրանց ծագ ման վայ րը գե րա զան ցա պես ներ կա յաց վում է Ադր բե ջա նը, 
լա վա գույն դեպ քում` Ղա րա բա ղը` որ պես ադր բե ջա նա կան տա րածք: Այս 
գոր գերն ամեն կերպ սե փա կա նե լու և դրանք հնա րա վո րինս հայ էթ նո սից 
օտա րե լու փորձ է Շե րա րե Եդ կի նի «Վաղ կով կա սյան գոր գե րը Թուր քի-
ա յու մ» երկ հա տոր աշ խա տու թյու նը, որը հնա րա վոր է դարձ րել այ նու հետ, 
ցան կու թյան դեպ քում դրանք «ադր բե ջանա կա ն» հա մա րե լը: 

Հա յոց ազ գագ րու թյան թան գա րա նի դա սա կան վի շա պա գոր գը նվի-
րատ վություն է ֆրան սա հայ Գև որգ Բաքր ջյա նից 1988թ. և թան գա րա նին 
է հանձն վել եր ջան կահի-շա տակ Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սի մի ջո ցով: Ընդ-
հա նուր առ մամբ, այն ու նի բա վա րար պահ պան վա ծու թյուն, խա վը մաշ ված 
է, ու նի մի քա նի վե րա նո րոգ ված հատ ված ներ, սա կայն դրանք, բնա կա-
նա բար, չեն նսե մաց նում գոր գի գե ղա գի տա կան և պատ մամ շա կու թա յին 
ար ժե քը: Գորգն ու նի կար միր հիմն ա գույն և գե ղա զարդ ված է դա սա կան 
վի շա պա գոր գե րին բնո րոշ զար դա հո րին վածք նե րով. ողջ դաշ տը բա ժան-
ված է շե ղան կյուն նե րի` երեք-եր կու-երեք-եր կու հա ջոր դա կա նու թյամբ, 
որոնք պա րու նա կում են երկ րա չա փա կա նաց ված բու սա նախ շեր և կեն դա-
նա պատ կեր ներ: Վի շա պա պատ կեր նե րը պատ կեր ված են երկ րորդ շար քի 
շե ղան կյուն նե րում և ոչ ամ բող ջա կան կրկնվում են վեր ջին` վե ցե րորդ շար-
քում: Նրանք հյուս ված են բա վա կան հստակ. մի ա եղ ջյուր թա գա կիր վի-
շապ նե րի փղոսկ րա գույն մար մին նե րը հար դար ված են կե տա նախ շե րով և 
բու սա նախ շե րով: Չոր րորդ շար քի շե ղան կյուն նե րը պա րու նա կում են վի շա-
պի և փյու նի կի մե նա մար տը պատ կե րող տե սա րա նը: Գոր գի եզ րա գո տին 
հար դար ված է փղոսկ րա գույն հիմն ա գույ նի վրա պատ կեր ված քա ռա կու-
սի նե րի մեջ ամ փոփ ված խա չա հիմք ծաղ կա նախ շե րով և քա ռա կու սի ներն 
իրար մի աց նող Տ-աձև և բու սա կան հո րին վածք նե րով: 

Գոր գի հա մե մա տա կան բնու թա գի րը ցույց է տա լիս, որ այն ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ գործ վել է XVII-XVIIIդդ., քա նի որ կրում է ժա մա նա-
կի գոր գա գոր ծու թյան լա վա գույն ավան դույթ ներն ու գե ղա գի տա կան ոճը 
և կա րող է գործ ված լի նել ինչ պես Ար ցա խում, այն պես էլ Արևմ տյան Հա-
յաս տա նի գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րից մե կում, և կամ Փոքր Ասի ա յի 
հա յաբ նակ որևէ քա ղա քում:



14 15

Կարինե Բազեյան (Հայաստան)
(Հովհ. Շարամբեյանի անվ. ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾ ՍՐԲԻՉՆԵՐԻ ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐԻ 
ԱՂԵՐՍՆԵՐԸ ԳՈՐԳԵՐԻ ԳԵՂԱԶԱՐԴՄԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԵՏ

Հայ ժո ղովր դի ավան դա կան կեն ցա ղում լայն կի րա ռու թյուն ու նե ցող իրե-
րից են սրբիչ նե րը, որոնք ու նե ցել են ինչ պես առօ րյա, այն պես էլ ծի սա կան 
նշա նա կու թյուն: Առտ նին գոր ծա ծու թյան սրբիչ նե րը հա սա րակ, հա ճախ 
կո պիտ տնայ նա գոր ծա կան ար տադ րանք են, որոնց բնո րոշ է հա մե մա տա-
բար պարզ հար դա րան քը: Ան հա մե մատ նուրբ ու ճոխ են հա տուկ հյու րա սի-
րու թյուն նե րի, տո նե րի ու ծե սե րի հա մար նա խա տես ված և օժի տում դրվող 
սրբիչ նե րը (կնուն քի, հար սա նի քի, հյու րե րի առաջ բեր վող սկու տե ղը բռնե-
լու սրբի չը, հյու րե րի առաջ բեր վող սկու տե ղը բռնե լու, հյու րե րի լվաց վե լուց 
հե տո գոր ծած վող սրբիչ նե րը և այլն): Սրբիչ նե րը եղել են նաև եկե ղե ցա կան 
սպաս քի ան բա ժա նե լի մաս և նկա տե լի տեղ են գրա վել եկե ղե ցա կան արա-
րո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ:

ՀՀ թան գա րան նե րում պահ վող սրբիչ նե րի հա վա քա ծու նե րի ու սումն ա-
սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հայ կա կան սրբիչ նե րի գե ղա զարդ ման հա-
մա կար գում գե րակշ ռում են բու սա կան զար դա նախ շե րը, որոնց մեջ հատ-
կա պես առանձ նա նում են ծաղ կա նախ շե րը` հա ճախ ներ կա յաց ված կե նաց 
ծա ռի հետ մի ա սին: Վեր ջին ներս հան դես են գա լիս նաև առան ձին` որ պես 
սրբիչ նե րի եզ րա գո տի նե րի հիմն ա կան զար դա պատ կեր: Բու սա կան զար-
դա նախ շե րի թվում հի շա տա կե լի են զա նա զան պտուղ նե րի (տանձ, խնձոր, 
նուռ և այլն) պատ կեր նե րը: Տա րած ված են նաև երկ րա չա փա կան զար դա-
նախ շե րը, որոնք հան դի պում են ինչ պես առան ձին, այն պես էլ բու սա պատ-
կեր նե րի զու գորդ մամբ: Ավե լի հազ վա դեպ են կեն դա նա կան, առա վել ևս 
մարդ կա յին պատ կեր նե րը: Հա յաս տա նի տար բեր ազ գագ րա կան շրջան-
նե րի սրբիչ ներն ու նեն իրենց բնո րոշ զար դա նախ շա յին հա մա կար գը, որը 
փոխ վում է` ըստ տվյալ սրբի չի կի րա ռա կան նշա նա կու թյան:

Յու րա քան չյուր շրջա նի սրբի չի զար դա նախ շը, ար տա հայ տե լով տվյալ 
տա րած քի բնակ չու թյան գե ղա գի տա կան ըն կա լումն ե րը, ճա շա կը, մեծ նմա-
նու թյուն ներ ու նի տվյալ պատ մա ազ գագ րա կան շրջա նի ժո ղովր դա կան կի-
րա ռա կան ար վես տի այլ ճյու ղե րի, մաս նա վո րա պես գոր գե րի ու կար պետ-
նե րի ոճա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րին ու գու նա յին լու ծումն ե րին: 
Դրանք առա վել ակ նա ռու են գոր գե րի եզ րա գո տի նե րի զար դա հո րին վածք-
նե րում, որոնք եր բեմն ուղ ղա կի հա մընկ նում են սրբիչ նե րի եզ րա զար դե-
րի հետ: Ընդ հան րու թյուն նե րը մեծ են նաև առան ձին զար դա նախ շե րի` 
մաս նա վո րա պես կե նաց ծա ռե րի պատ կեր նե րում, որոնք դի տե լի են հատ-
կա պես Սյու նիք-Ար ցա խի սրբիչ նե րի ասեղ նա գոր ծու թյուն նե րում: Նմա-
նու թյուն ներ կան նաև գոր գե րի ու սրբիչ նե րի ինչ պես առան ձին զար դա-
նախ շե րում, այն պես էլ դրանց կոմ պո զի ցի ոն կա ռուց վածք նե րում, այ սինքն 
նրա նում, թե ինչ պես են տե ղադր ված իրար կրկնող նախ շե րը:

Հայ կա կան ասեղ նա գործ սրբիչ նե րի ու գոր գե րի գե ղա զարդ ման հա մա-
կար գի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է դրանց ընդ հա նուր ար-
մատ նե րի ու հնա գույն ծագ ման, ըստ այդմ նաև` մի աս նա կան էթ նի կա կան 
բնույ թի մա սին:

Լիլիա Ավանեսյան (Հայաստան)
 (Հայաստանի պատմության թանգարան)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՐԳԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐԻ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հայ և օտար ու սումն ա սի րող նե րը բազ միցս քննել և վեր լու ծել են հայ կա կան 
գոր գա-գոր ծու թյա նը վե րա բե րող տար բեր հար ցեր: Դրան ցից է հայ կա կան 
գոր գե րի գե ղարվես տա կան նկա րագ րի իմաս տա բա նա կան նշա նա կու-
թյան ու գե ղար վես տա կան ար ժե քի գնա հա տու մը: Որոշ հե ղի նակ ներ անդ-
րա դառ նում են գոր գե րի գե ղար վես տա կան նկա րագ րին և դրա հի ման վրա 
գոր գե րի հո րին ված քա յին պատ կեր նե րը դա սա կար գում են ըստ խմբե րի, 
սա կայն հա ճախ չեն կա րո ղա նում շրջան ցել սխալ կարծ րա տի պե րը, որոնք 
չեն ար տա ցո լում հայ կա կան գոր գե րին վե րա բե րող հա րուստ նյու թը: Հայ-
կա կան գոր գար վես տին և գե ղար վես տա կան նկա րագ րին վե րա բե րող մի 
շարք հար ցե րի քննու թյունն անց կաց նե լու հա մար կա րև որ են` 

 տա րա տե սակ սկզբնաղ բյուր նե րի ման րակր կիտ ու սումն ա սի րու մը, 
 հայ կա կան գոր գե րի գե ղա զարդ ման հա մա կար գե րի ու դրանց տա-

րած ման արե ա նե րի բա ցա հայ տու մը,
 Փոքր և Առա ջա վոր Ասի ա յի, Կով կա սի, Եվ րո պա յի մի շարք շրջան նե րի 

և հա յոց գոր գա գոր ծա կան մշա կույթ նե րի առն չու թյուն նե րը,
 հա յոց գոր գա գոր ծա կան մշա կույ թի ու հա յոց մշա կու թա յին գոր ծու նե ու-

թյան մյուս ոլորտ նե րի պատ մա հա մե մա տա կան ու սումն ա սի րու մը:

Lilia Avanesyan (Armenia)
(History Museum of Armenia)

KEY ISSUES OF STUDY AND TYPOLOGY OF ARMENIAN RUG WEAVING ART

Armenian and foreign researchers have constantly examined and analyzed 
various issues referring to Armenian rug weaving art. One of them is the issue 
of their semantic importance and assessment of their artistic value. A number of 
authors classify the rug designs according to their artistic representation but very 
often they have a stereotipical approach which do not reflect the opulent material 
concerning Armenian rugs.

It is important to take into consideration the following aspects for the study of 
Armenian rug weaving art and its artistic description: 

 accurate study of various sources
 revelation of expansion areas and ornamentation system of Armenian rugs
 correlations of Armenian rug weaving culture with that of Asia Minor, 

Western Asia and some regions of Europe.
 historical and comparative studies of Armenian rug weaving culture and 

other spheres of Armenian cultural activities
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Մելանյա Բալայան (ԼՂՀ)
(Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարան)

ԱՐՑԱԽԻ ԳՈՐԳԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Հան րա հայտ է, որ գոր գա գոր ծու թյու նը հնա գույն ժա մա նակ նե րից ի վեր 
լայն տա րա ծում է ու նե ցել նաև Ար ցա խում: Ար ցա խյան գոր գերն էլ, հա-
յոց գոր գե րի թվում, բնո րոշ վում են գե ղա զարդ ման հա մա կար գի, գու նա-
յին երանգ նե րի ու կա տար ման տեխ նո լո գի ա կան որո շա կի տե ղա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Ար ցա խին են վե րա բե րում մինչ մեր օրե րը 
պահ պան ված հա յոց հնա գույն գոր գե րը, այդ թվում` 1202 թվա կա նին Հյու-
սի սա յին Ար ցա խի Բա նանց գյու ղում գործ ված հա յա տառ թվա կիր հի շա-
տա կագ րու թյուն ու նե ցող «Եռա խո րա ն» կոչ ված գոր գը: Գոր գա գոր ծու թյան 
հնա գույն ավան դույթ նե րը շա րու նակ վե լով բարձր զար գա ցում ապ րե ցին 
հատ կա պես 19-րդ դա րում ու XXդ. սկզբնե րին: Եր վանդ Լա լա յա նը, նկա-
րագ րե լով Վա րան դա յի գյու ղե րի կեն ցաղն ու զբաղ մունք նե րը, տե ղե կաց-
նում է, որ ար հեստ նե րով բա ցա ռա պես զբաղ վում էին հա յե րը, «թեև առան-
ձին գոր ծա րան ներ չկան, բայց շատ տնե րում գոր ծում են գորգ, կար պետ, 
ձի ու չուլ և այլ ն»:1 Այս նույ նը բնո րոշ էր նաև Ար ցա խի մյուս գա վառ նե րին:

1921 թ. Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին բռնակց վե լուց հե տո Ար ցա խում 
սկսվել է հա յա թափ ման լայ նա ծա վալ ծրագ րի իրա կա նա ցում, որի շրջա-
նա կում կա րև որ տեղ ու ներ գոր գը` մաս նա վո րա պես դրանց էթ նի կա կան 
պատ կա նե լի ու թյան հար ցը: Դա հատ կա պա ես կա նո նա վոր ու ծրագր ված 
ըն թացք ստա ցավ 1960-70-ական թվա կան նե րից: Բաք վից հա տուկ հրա-
հանգ նե րով ու ղարկ ված առան ձին գոր ծա կալ ներ շրջում էին Ղա րա բա ղի 
հայ կա կան բո լոր գյու ղե րով ու բնակ չու թյու նից հա վա քում հին ձե ռա գործ 
գոր գե րը` դրանց դի մաց հանձ նե լով գոր ծա րան նե րում ար տադ րած նոր ու 
առանձ նա կի ար ժեք չներ կա յաց նող գոր գեր: Նման «փո խա նա կու թյուն նե 
ավե լի ճիշտ խա բե ու թյան և թա լա նի ակն հայտ դրսև ո րում էր: Նաև այդ պի-
սի քա ղա քա կա նու թյան շնոր հիվ է, որ Բաք վում ստեղծ վեց գոր գի թան գա-
րան, որով Ադր բե ջանն այ սօր ներ կա յա նում է աշ խար հին որ պես թե գոր-
գա գոր ծա կան հին մշա կույթ ու նե ցող ժո ղո վուրդ:

Դրա ար դյունքն է նաև այն, որ եթե մինչ 1960-ական թվա կան ներն Ար-
ցա խի գրե թե ամեն ըն տա նի քում առ կա էր առն վազն մեկ, իսկ շատ դեպ-
քե րում` մե կից ավե լի հնա մե նի գորգ ու կար պետ, ապա 1980-ական նե րի 
վեր ջում ավան դա կան գոր գե րի որևէ նմուշ գտնելն ար դեն շատ դժվար էր: 

Թուրք «մաս նա գետ նե րըե շա րու նա կե լով իրենց «նվա ճո ղա կա ն» ծրագ-
րերն ու խե ղա թյու րե լով իրա կա նու թյու նը, բա զում դա րե րի ըն թաց քում 
բնիկ հայ ժո ղովր դի ստեղ ծած և իր հիմ քով քրիս տո նե ա կան գա ղա փա-
րա խո սու թյուն պա րու նա կող մշա կույ թի մի մա սը ոչն չաց նե լուց, իսկ մյուս 
մա սը «սե փա կա նաշ նոր հե լու ց» հե տո, ամեն կերպ փոր ձում են Ար ցա խում 
և Ու տի քում քրիս տո նյա հա յե րի ձեռ քով գոր ծած գոր գե րին ու կար պետ նե-
րին «սել ջու կյա նե կամ ընդ հան րա պես «թուր քա կա ն» ծա գում վե րագ րե լու 
մի ջո ցով նույն պես յու րաց նել: Թուրք մշա կու թա բան ներ Օք տայ Աս լա նա-

Karine Bazeyan (Armenia)
(People’s Art Centre after Hovhannes Sharambeyan)

ON AFFINITIES OF ARMENIAN EMBROIDERED TOWEL PATTERNS AND 
TRADITIONS OF RUG ORNAMENTATION

Towel is one of the most widely used items in traditional Armenian householdwhich 
had both practical as well as ritual significance. Towels for everyday usage are 
simple often rough home-made articles with comparatively ordinary trimming. 
Far more delicate and gorgeous are towels intended for entertainment, feasts, 
rites, dowry, Christening, wedding (towel tied on groom’s shoulder), towels for 
guests,for holding the tray to be brought in front of guests etc. Towels were also 
inseparable parts of church utensils and had their substantial place in church 
ceremonies. 

The study of towels kept in museums of Armenia indicate that floral 
patterns, in particular flower motifs, often represented with the tree of life, are 
predominant in the ornamentation system of Armenian towels. The latter are 
depicted on towels also separately as the central pattern of their fringe belt. 
Among floral patterns worth mentioning there are different fruit motifs (mainly 
pears, apples, pomegranates, etc.). Geometrical patterns are also encountered, 
depicted separately or with floral motifs. Animal images are less seldom and 
human images are considered even the least encountered. The towels of different 
historical-geographical provinces have their characteristic ornamentation system 
which changes depending on the purpose of usage.

The patterns found in each historical ethnographic region expressaesthetic 
perception and taste of the population of the area, and they carry considerable 
resemblances with the patterns used in other branches of applied art, 
particularly,some vivid similarities can be found in style and color interpretations 
of rugs and carpets. These are most obvious in the fringe belt patterns of rugs, 
which sometimes simply coincide with the same fringe patterns on towels. A lot 
of affinities are found particularly in separate patterns, e.g. in representation of 
the tree of life. These are most observable in ornamentation of Syunik-Artsakh 
towels. Similarities are detected not only in separate patterns but in their 
compositional structure as well, i.e. the way the repeated patterns are lined.

Comparison of Armenian embroidered towels and rug motifs prove their 
generic ethnic characteristic features, derivation and ancient origin.

1 Երվանդ Լալայան, Վարանդա, Երկեր հինգ հատորով, հ. 2, Եր., 1988, էջ 82-83:
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Հարոլդ Բեդուկյան (ԱՄՆ)
(«Արարատ» գորգի ընկերություն)

ԱԳԻՆԻ ՈՐԲԱՆՈՑՈՒՄ ԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐԸ ԵՎ 
ՀԱՅԱՏԱՌ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԳԵՐԸ ՄԱՍՆԱՎՈՐ 
ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐՈՒՄ

Հայ կա կան գոր գե րը հա վաք վել են թան գա րան նե րի, եկե ղե ցի նե րի ու վան-
քե րի, գոր գա վա ճառ նե րի, ինչ պես նաև ան հատ քա ղա քա ցի նե րի կող մից: 
Հա վա քա ծու ներն ընդգր կում են ար ձա նագր ված, ինչ պես նաև առանց ար-
ձա նագ րու թյուն նե րի գոր գեր:

Գոր գե րի ամե նա վաղ հա վա քա ծու նե րը եղել են եկե ղե ցի նե րում ու վան-
քե րում: Դրանք տա րի նե րով հա վաք վել են որ պես նվի րատ վու թյուն` տրված 
ծնո ղի կամ սի րե լիի հի շա տա կին: Շատ գոր գեր ու նեն ար ձա նագ րու թյուն-
ներ, որոնք վկա յում են նվի րա տո ւի և հի շա տակ վող ան ձի մա սին: Ցե ղաս-
պա նու թյան ըն թաց քում բազ մա թիվ գոր գեր կորս վել են` եկե ղե ցի նե րը ոչն-
չաց նե լու կամ կո ղոպ տե լու պատ ճա ռով: Դրանց որոշ մա սը վա ճառ վել է 
շու կա նե րում` ի վեր ջո հայտն վե լով Արև մուտ քում և գտնվե լով ան հատ նե րի 
մոտ իրենց հա վա քա ծու նե րի կամ օգ տա գործ ման նպա տա կով:

Մաս նա վոր հա վա քա ծու նե րում պահ վող հայ կա կան գոր գե րի քա նակն 
ան հայտ է: Մեծ հա վա քա ծու նե րը հայտ նի են ու գրանց ված, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, կան հա րյու րա վոր, եթե ոչ հա զա րա վոր ան հատ ներ, որոնք ձեռք են 
բե րել մեկ կամ եր կու հայ կա կան գորգ: Սրանց մի մա սը, գործ ված լի նե լով 
որևէ ազ գա կա նի կող մից, փո խանց վել են սերն դե սե րունդ: Որոշ հայ կա կան 
գոր գեր հնա րա վոր է, որ գնվել են ան հատ նե րի կող մից` իրենց հայ կա կան 
ժա ռան գու թյան մի մա սը հետ բե րե լու նպա տա կով: Այս գոր գե րից շա տերն 
ան հայտ են, դրանք ի հայտ են գա լիս մի այն որևէ ցու ցա հան դե սի ժա մա նակ:

Հայ գոր գա վա ճառ նե րի ձեռ քի տա կով միշտ էլ ան ցել են մաքր ման, նո-
րոգ ման կամ վե րա կանգն ման են թա կա գոր գեր կամ գոր գեր, որոնք են թա-
կա են վա ճառ քի: Հյու սի սա յին Ամե րի կա յում հա յազ գի վա ճա ռա կան նե րը, 
ինչ պես օրի նակ` Գրի գո րյա նը, Քե շի շյա նը, Նա զա րյա նը, Շա րյա նը, Մար-
գա րյա նը, Թո փա լյա նը, հա վա քել են մե ծա քա նակ հա վա քա ծու ներ, որոն-
ցից մի մա սը կազ մել են տար բեր թան գա րան նե րի հա վա քա ծու նե րի հիմ քը:

Ամե րի կա յի հայ կա կան գրա դա րանն ու թան գա րա նը (ԱՀԳԹ) հայ կա-
կան գոր գա գոր ծու թյան ու գործ ված քի ամե նա մեծ շտե մա րա նա յին ու ռե-
սուր սա յին կենտ րոնն է Հյու սի սա յին Ամե րի կա յում: Այն ու նի ավե լի քան 300 
գորգ ու կար պետ, որոն ցից 175-ը հա յե րեն ար ձա նագ րու թյամբ են: ԱՀԳԹ-ի 
հա վա քա ծո ւի հիմ քը կազ մում են Գրի գո րյան, Փի լի պո սյան, Տեր Մա նո ւե-
լյան, Շա մա նյան ու Բե դու կյան հա վա քա ծու նե րի գոր գե րը:

Հա վա քա ծո ւի ամե նատ պա վո րիչ գոր գե րից մեկ «Ագի նի որ բե ր» գորգն է, 
որը գործ վել է 1898 թ. Ագի նի որ բա նո ցի երի տա սարդ կա նանց կող մից և հան-
դի սա նում է որ բա նոց նե րում գործ ված գոր գե րի ամե նաս քան չե լի նմուշ նե րից 
մե կը: Են թադր վում է, որ այն գնվել է անգ լի ա ցի մի ազն վա կա նի կող մից և 
տար վել Անգ լիա: Գոր գը մնա ցել է նրա մաս նա վոր հա վա քա ծո ւում, մին չև որ 
հանձն վել է գոր գա վա ճա ռի` իրաց նե լու նպա տա կով: Այս գոր գը գրա վել է դր. 
Պո ղոս Բե դու կյա նի ու շադ րու թյու նը, որը այն գնել է 1976 թ. և 1991 թ. հանձ նել 
ԱՀԳԹ-ին` որ պես Պո ղոս և Վի կի Բե դու կյան նե րի հա վա քա ծո ւի մի նմուշ:

պան, Նե յաթ Դի ար բե քիր լին, Բալ քիս Բալ փի նա րը, Լյա թիֆ Քե րի մո վը և 
ու րիշ ներ իրենց հո րի նած տե սու թյու նը հիմն ա վո րե լու նպա տա կով սել ջուկ-
թուրք մե նա կան վաչ կա տուն ցե ղե րի ներ թա փան ցու մը Փոքր Ասիա, այդ 
թվում և Հա յաս տան, ներ կա յաց րել են որ պես տե ղում որոշ ար հեստ նե րի 
և հատ կա պես գոր գա գոր ծու թյան սկզբնա վոր ման ու զար գաց ման հիմն ա-
կան գոր ծոն: Նման հիմն ա զուրկ տե սա կետ նե րը, բնա կա նա բար, հե տապն-
դում են զուտ քա ղա քա կան նպա տակ ներ:

Melania Balayan (NKR)
(Artsakh State Lands and History Museum) 

ON THE ISSUE OF ARTSAKH RUG WEAVING CULTURE

It is well known that rug weaving art existed in Artsakh from time immemorial. 
Like any other Armenian rugs, Artsakh rugs, too, are characterized by several 
local distinctive features in ornamentation, color hues and techniques. The ancient 
surviving Armenian rugs pertain to Artsakh, one of them is “Yerakhoran [Three-
arched]” Rug, dating to 1202 and woven in the village Banants of Northern Artsakh, 
which bears an Armenian inscription, documenting the date. Ancient traditions 
were highly developed in Artsakh in the XIX and at the beginning of the XX 
centuries. Yervand Lalayan, describing the everyday life and occupation of villagers 
of Varanda, informed that exclusively Armenians were engaged with crafts: “though 
there are no factories but rugs, carpets, horse covers, etc. are woven in many 
households”. This was peculiar to other provinces of Artsakh as well.

In 1921, after Artsakh was forcefully adjoined to Azerbaijan, an expansive 
program of forced immigration of ethnic Armenians from this region began. 
The program referred to rugs as well, particularly to their ethnic identity. This 
policy has become even more purposeful and regular since the 1960-70s. Special 
agents, commissioned from Baku, went to the Armenian villages in Karabakh and 
collected ancient hand-woven rugs, instead giving new machine-made ones of 
almost no value. This kind of “exchange” was rather an act of cheat and plunder. 
It is due to this policy that a Rug Museum was opened in Baku and Azerbaijan 
considers itself a nation of ancient rug weaving culture all over the world.

Because of the above said policy, it was a very difficult task to find traditional 
rugs in villages of Artsakh in the 1980s, whereas in the 1960s at least one or 
sometimes even more rugs and carpets were available in almost every household.

Turkish “specialists”, carrying forward their “invasive” programs and distorting 
the reality on the one hand destruct and on the other “privatize” the millennia old, 
Christian culture created by the Armenian people. Moreover, they try to attribute 
to themselves the rugs and carpets woven by Christian Armenians in Artsakh and 
Utik, identifying the latter as of “Seljuk” or even “Turkish” origin. Turkish culture 
experts Oktay Aslanapa, Neyat Diarbekyrli, Balkis Balpinar, Liatif Kerimov and 
others, in order to affirm the fictitious theory, invented by themselves, present the 
expansion of nomadic Seljuk-Turkmen tribes into Asia Minor and Armenia as the 
main source of origin and evolution of some and, particularly, rug weaving art in 
this area. Such groundless statements pursue merely political goals.
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Harold Bedoukian (USA)
(Ararat Rug Company)

THE ORPHANS OF AGIN RUG AND OTHER ARMENIAN INSCRIBED RUGS 
IN PUBLIC AND PRIVATE COLLECTIONS

Collections of Armenian carpets have been amassed by museums, churches and 
monasteries, carpet merchants as well as by private citizens. These collections 
contain inscribed carpets as well as those without inscriptions. Some of the 
earliest carpet collections were in churches and monasteries. Carpets were 
accumulated over the years as donations given in memory of a parent or loved 
one. Many of these rugs contained inscriptions, documenting the donor as well as 
the person commemorated. During the Genocide, many rugs were lost or stolen 
when churches were looted and destroyed. Some of these carpets were sold in the 
markets and eventually found their way west and being purchased by individuals 
for their private collections and or use. 

The full scope of Armenian rugs in private collections is unknown. The large 
collections are well known and documented; however, there are hundreds if 
not thousands of private collectors who have collected two or more Armenian 
carpets. Some of these carpets handed down from generation to generation 
having been woven by a relative. Other Armenian rugs may have been purchased 
by an individual trying to buy back part of their Armenian heritage. Many of 
these rugs are unknown, surfacing only when they are loaned for an exhibition. 

Armenian carpet merchants always have had access to numerous carpets 
flowing through their businesses for cleaning, repair or restoration, as well as 
carpets for sale by individuals. In North America Armenian merchants such as 
Gregorian, Keshishian, Nazarian, Sharian, Markarian and Topalian amassed great 
collections of Armenian carpets; some of which have become the foundation of 
museum collections. 

The Armenian Library and Museum of America, ALMA, is the most important 
repository and resource center of Armenian carpet weaving and textile art in 
North America. ALMA has over 300 carpets and kelims in their collection; of 
these, 175 contain Armenian inscriptions. The core of the ALMA carpet collection 
is made up of rugs from the Gregorian, Philibosian, Der Manuelian, Shamanian 
and Bedoukian collections. One of the most impressive rugs in ALMA collection 
is the ˝Orphans of Agin˝ carpet. This rug was woven in 1898 by young women 
in the Orphanage in Agin and is one of the finest examples of carpet weaving 
produced in orphanages. It is believed that this rug was purchased by an English 
nobleman and taken back with him to England, where it remained in his private 
collection until consigned to a London carpet merchant for sale. The ˝Orphans 
of Agin˝ rug was brought to the attention of Dr. Paul Bedoukian who purchased 
the rug in 1976 and was given as part of the Paul and Vickie Bedoukian collection 
of Armenian artifacts to ALMA in 1991. 

The “Coolidge carpet” was presented to President Coolidge in 1925 in 
recognition of the aid given by the American people to Armenian orphans. This 
rug was woven in an orphanage in Ghazir, Lebanon which was sponsored by Near 
East Relief. Over 400 orphans worked on this rug between 1924 and 1925. When 

«Քու լի ջի գոր գը» 1925 թ. նվի րել են ԱՄՆ-ի նա խա գահ Քու լի ջին` ի նշան 
երախ տա գի տու թյան`ամե րի կա յի ժո ղովր դի կող մից հայ որ բե րին ցու ցա բե-
րած օգ նու թյան հա մար: Այս գոր գը գործ վել է Ղա զի րի որ բա նո ցում (Լի-
բա նան), որը հո վա նա վոր վել է Մի ջին Արև ել քի Օգ նու թյան հիմն ադ րա մով: 
Գոր գի վրա աշ խա տել են 400-ից ավե լի որ բեր, 1924-1925 թթ.: Պաշ տո նա-
թող լի նե լուց հե տո, պա րոն Քու լի ջը վերց րել է գորգն իր հետ, որը նրա ըն-
տա նի քում մնա ցել է մին չև 1983 թ., երբ նո րից վե րա դարձ վել է Սպի տակ 
Տուն: Այս գոր գը Սպի տակ Տան հա վա քա ծո ւի մի մասն է, չնա յած հի մա չի 
օգ տա գործ վում 1:

Վե րո հի շյալ գոր գե րը Փոքր Ասի ա յում բաց ված որ բա նոց նե րում գործ ված 
գոր գե րի նմուշ ներ են, որոնք տեղ են գտել Հյու սի սա յին Ամե րի կա յի թան-
գա րան նե րում ու հաս տա տու թյուն նե րում: Մաս նա վոր հա վա քա ծու նե րի 
նույ նա տիպ օրի նակ նե րից են «Ջ. Ալեքս Քեմփ բել լ» գոր գը, որը Քե շի շյան 
հա վա քա ծո ւի մի մասն է և «Ում Բիլս լան դ» գոր գը` Գոր դո նի հա վա քա ծո-
ւից: Եր կուսն էլ գործ վել են Ամե րի կա յի կող մից հո վա նա վոր վող Այն թա փի 
քո լե ջում (Կենտ րո նա կան Թուր քիա), որի մա սին վկա յում են անգ լե րեն ար-
ձա նագ րու թյուն նե րը: Գոր գե րի զար դա նախ շա յին հո րին վածք նե րը նման 
են, չնա յած` դաշ տի ռոմ բե րը տար բեր վում են: Պետք է նշել, որ Բիլս լան-
դի գոր գը ներ կա յաց վել է որ պես «բա ցա հայտ թուր քա կան Յու րու ք»2: Այն 
փաս տը, որ գոր գի հեն քը մե քե նա յով մա նած բամ բա կե թե լե րով է, ինչն օգ-
տա գործ վել է հայ կա կան որ բա նոց նե րում և կար միր ներ կա նյու թը` որ դան 
կար մի րը, որը նույն պես բնո րոշ է հա յե րին, մի ան գա մայն ան տես վել է:

Սրանք մեր հայ կա կան ժա ռան գու թյու նը և գոր գա գոր ծա կան աշ խար-
հոււմ հայ կա կան գոր գի կա րև ո րու թյու նը փաս տագ րող մի քա նի օրի նակ ներ 
են, որ պահ վում են թան գա րան նե րում ու մաս նա վոր հա վա քա ծու նե րում: 

1 TomVartabedian, Armenian Orphan Rug Lives up to Its Name, 
http://www.armenianweekly.com/2010/07/21/armenian-orphan-rug-lives-up-to-its-name/.
2 HALI, Vol. II, No. 1, 1979, p. 84.
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Ջանիս Բեդուկյան (ԱՄՆ) 
(«Արարատ» գորգի ընկերություն)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՐՊԵՏՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՊԵՏԱԳՈՐԾ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐ. 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՈՒ ԶԱՐԴԱՀՈՐԻՆՎԱԾՔԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կար պե տա գոր ծու թյու նը տա րած ված է եղել Հա յաս տա նում` Վաս պու րա-
կա նից մին չև Լո ռի և Իրա նից դե պի արև մուտք` Փոքր Ասի ա յի տա րած քով: 
Կար պե տա գործ գործ վածք նե րի տե սակ նե րը, որոնք հայտ նի են եղել քի լիմ, 
սու մախ, ջե ջիմ, զի լի ան վա նումն ե րով, կա րև որ տեղ են զբա ղեց րել առօ րյա 
կյան քում` օգ տա գործ վե լով որ պես օրո րոց, խուր ջին, աղի տոպ րակ, ձի ու և 
թամ բի ծած կոց, ինչ պես նաև հա տա կի փռոց: 

Կար պե տա գոր ծու թյու նը հին ար վեստ է: Ասո րես տա նի թա գա վոր Սար-
գոն II-ի Ք.ա. 714 թ. ար ձա նագ րու թյուն նե րում նշվում է Ու րար տո ւում գործ-
ված կար միր գործ վածք նե րի մա սին: Ու րար տա կան ժա մա նա կաշր ջա նով 
թվագր վող կար պետ նե րի պա տա ռիկ ներ հայտ նա բեր վել են Ար թի կի շրջա-
նում, Կար միր Բլու րում և Անի ում,որոնք թվագր վում են Ք.ա. XIII դա րով:

Հա յե րի դե րը կար պե տա գոր ծու թյան ար վես տում ըստ ար ժան վույն չի 
գնա հատ վել: Տա րի ներ շա րու նակ քի լիմն ե րի ու կար պետ նե րի ծա գու մը 
որոշ վել է դրանց աշ խար հագ րա կան տե ղով, օր.` Շիր վան կամ Ղու բա: Ին-
չևէ, այս պի սի մո տե ցումն ան կա տար է: Սա խո սում է ծագ ման վայ րի մա-
սին, բայց ոչինչ չի ասում գոր ծո ղի ազ գա յին պատ կա նե լի ու թյան մա սին: 
Վար պետ նե րի ազ գա յին ինք նու թյան որո շումն առանձ նա պես կա րև որ է 
կար պե տա գոր ծու թյան այն աշ խար հագ րա կան տա րածք նե րի հա մար, ուր 
մի ա ժա մա նակ բնակ վում են մի քա նի տար բեր էթ նիկ խմբեր: 

Արև ե լյան Անա տո լի ա յում, Կով կա սում, հյու սի սա յին Իրա նում կողք-կող-
քի բնակ վել են հա յեր, քրդեր, թա թար ներ, պար սիկ ներ: Տրա մա բա նա կան 
է, որ զար դա նախ շե րի տար րեր յու րաց վել կամ հար մա րեց վել են տար բեր 
խմբե րի կող մից: Սա հա ճախ դժվա րաց նում է էթ նի կա կան պատ կա նե-
լու թյան ստույգ որո շու մը: Չնա յած դրան, հնա րա վոր է որո շել կար պե տի 
պատ կա նե լու թյու նը` ման րա մասն ու սումն ա սի րե լով վեր ջի նիս հատ կա նիշ-
նե րը: Շատ կա րև որ է ոչ մի այն ու սումն ա սի րել կար պե տա գործ գործ վածք-
նե րի կա ռուց ված քը, այ լև ման րակր կիտ քննու թան են թար կել գործ ված քի 
զար դա նախ շե րը:

Կար պե տա գործ գործ վածք նե րի հայ կա կան ծագ ման մա սին նախ և 
առաջ վկա յում է հա յա տառ ար ձա նագ րու թյու նը: Հա յա տառ ար ձա նագ րու-
թյուն նե րով կար պետ նե րի ու սումն ա սի րու թյու նը կհեշ տաց նի դրանց պատ-
կա նե լու թյան որո շու մը: Հա յա տառ ար ձա նագ րու թյուն ներ չլի նե լու դեպ քում, 
որո շի չը հայ կա կան կար պետ նե րին բնո րոշ զար դա նախ շերն են: Պա կաս 
ակ նա ռու զար դա մո տիվ եր, ինչ պի սիք են բա զեն, խա չը կամ արևմ տյան 
տի պի ար մավ ե րը, նույն պես խո սում են հայ կա կան ծագ ման մա սին: 
Սրանք եր բեմն լոկ դիտ վում են որ պես զար դա նախշ, այլ ոչ թե գոր ծո ղի 
ազ գա յին պատ կա նե լի ու թյու նը ցույց տվող հար գա նիշ: 

Ու սումն ա սի րու թյան մեջ կար պե տա գործ գործ վածք նե րի զար դա նախ-
շե րը պար բե րա բար հա մե մատ վում են հայ կա կան կի րա ռա կան ու դե կո-
րա տիվ ար վես տի մյուս ճյու ղե րի զար դա մո տիվ ե րի հետ: Բա ցի այդ, հա-

Mr. Coolidge left office he took this rug with him and it remained in his family 
until 1983 when it was returned to the White House. Although not currently in 
use, this rug is part of the White House collection.. 

The ˝Agin˝ and ˝Coolidge˝ rugs are examples of a group of rugs woven 
in orphanages set up throughout Asia Minor, which have found their way into 
museums and public institutions in North America. Other examples in private 
collections are: The ˝J. Alex Campbell rug˝ part of the Keshishian collection 
and ˝Wm Bilsland rug˝ from the Gorden collection. Both of these rugs were 
woven in the American sponsored Central Turkey College of Aintab and contain 
inscriptions to that effect in English. The layout of the design of both of these 
rugs is similar although the field medallions differ. It is important to note that the 
Bilsland rug was described as ˝obviously a Turkish Yuruk˝. The fact that the rug 
was woven with machine-spun cotton warps, which was used in the Armenian 
orphanages and that the red dye used was cochineal, a dye traditionally employed 
by Armenians, was completely ignored. These are but a few examples of rugs 
in museum and private collections to be discussed in documenting the history 
or our Armenian heritage and the importance of Armenian weaving in the rug 
world. Tom Vartabedian, Armenian Orphan Rug Lives up to Its Name. 
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Ալբերտո Բորալևի (Իտալիա)
(Արևելյան գորգերի միջազգային գիտաժողով /ԻԿՕԿ/, Անտիկ գորգեր և 
գործվածքներ)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՈՐԱՆԱԳՈՐԳԵՐԻ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ

Արև ե լյան գոր գե րի ու սումն ա սի րու թյան մեջ ամե նա վի ճե լի հար ցե րից մեկն 
այս պես կոչ ված աղո թա գոր գերն են կամ խո րա նա գոր գե րը: Սրանք փոքր 
գոր գեր են` գործ ված ուղ ղորդ ված զար դա նախ շով, որը նե րա ռում է խո րան` 
նման մու սուլ մա նա կան մզկիթ նե րի միհ րաբ նե րին (Մեք քա յի ուղ ղու թյու նը 
ցույց տվող կի սաշր ջա նա ձև կա մար մզկի թում): Խո րա նը ցույց է տա լիս Մեք-
քա յի ուղ ղու թյու նը, դե պի ուր հա վա տա ցյալ նե րը պետք է շրջվեն աղո թե լիս: 

Եր բեմն այս պի սի գոր գե րը ճար տա րա պե տա կան գծագ րու թյամբ են. մի 
տե սակ շքա մուտ քով, օր.` կա մար կամ եռան կյու նա ձև տա նիք, եր կու կող-
մից զար դար ված սյու նե րով: Ըստ որոշ գիտ նա կան նե րի1, զար դա նախ շի 
ծա գումն ա բա նու թյու նը կա րե լի է գտնել XVI դ. վեր ջով թվագր վող աղո-
թա գոր գե րի վրա, որոնք գործ վել են Եգիպ տո սում, Օս մա նյան կայս րու-
թյան ժա մա նա կաշր ջա նի պա լա տա կան ար հես տա նոց նե րում, բայց, որոշ 
պահ պան ված նմուշ ներ հեր քում են այս տե սու թյու նը: Մեզ հայտ նի է XVI 
դ. սկզբով թվագր վող առն վազն մեկ գորգ, գործ ված Եգիպ տո սում, մամ-
լուկ նե րի կամ օս մա նյան տի րա պե տու թյան շրջա նում, առա վել բու սա կան 
զար դա ո ճին անց նե լու ամե նա վաղ շրջա նում (1517-1550 թթ.), որն ու նի նմա-
նա տիպ զար դա նախ շեր: Դա մու սուլ մա նա կան աղո թա գորգ չէ, այլ կա մա-
րի վա րա գույր («փա րո խե թե), որ պի սիք օգ տա գործ վել են հրե ա կան սի նա-
գո գե րում, ին չի մա սին վկա յում է եբ րա յե րեն ար ձա նագ րու թյու նը2: 

Սրա նից բա ցի, գի տենք նույն զար դա նախ շով ևս մեկ գորգ, հա վա նա-
բար գործ ված ավե լի ուշ շրջա նում (XVII դ.), որի վրա հա յե րեն ար ձա նագ-
րու թյուն կա: Դա հայտ նի «Գոր զի» գորգն է, որի գտնվե լու վայրն այ սօր 
ան հայտ է3: Վեր ջի նիս մա սին առա ջին ան գամ հրա տա րա կել է Ալոի Րիգ լը 
1895 թ.: Գոր գի վրա կա ար ձա նագ րու թյուն, որը թարգ ման վել ու մեկ նա բան-
վել է տար բեր ձև ե րով, և տա րե թիվ, որը Րիգ լը վեր ծա նել է 1202 թ., չնա յած, 
հե տա գա ու սումն ա սի րու թյուն նե րը գոր գը թվագ րում են XVII դ. առա ջին 
կե սով: Օր.` Վ. Հանթց հոր նը տա րե թի վը վեր ծա նում է 1602թ.: Բա ցի թվագ-
րու թյու նից (որոշ գիտ նա կան ներ են թադ րում են, որ այն կա րող է լի նել վաղ 
նմու շի կրկնօ րի նակ), ամե նա կա րև որն այն է, որ ար ձա նագ րու թյան մեջ ոչ 
մի այն նշված է նվի րա տո ւի կամ գոր ծո ղի անու նը, այ լև գոր գի գոր ծա ռու-
թյու նը, գործ վել է որ պես վա րա գույր, Սուրբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցու հա մար:

Հարկ է նշել, որ հայ կա կան գոր գի այս հազ վա գյուտ նմու շը եզա կի չէ, 
քան զի հայտ նի է առն վազն եր կու այլ օրի նակ` հա մա րյա նույն զար դա նախ-
շով, բայց առանց ար ձա նագ րու թյան: Դրան ցից մե կը վա ճառ վել է Լոն դո նի 
աճուրդ նե րից մե կում մոտ 20 տա րի առաջ և այժմ գտնվում է իտա լա կան մի 

մե մատ վում է քի լիմն ե րի ու այլ կար պե տա գործ իրե րի կա ռուց ված քա յին 
հո րին ված քը` վեր հա նե լու դրանց նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե-
րը: Հա յա տառ ար ձա նագ րու թյուն ու նե ցող կար պետ նե րի կա ռուց ված քի 
ու զար դա նախ շե րի ման րազ նին ու սումն ա սի րու թյու նը կօգ նի հաս տա տել 
նույ նա տիպ, առանց ար ձա նագ րու թյուն նե րի կար պետ նե րի հայ կա կան 
պատ կա նե լու թյունը:

Janice Bedoukian (USA)
(Ararat Rug Company) 

ARMENIAN KELIMS AND FLATWEAVES: 
COMPARATIVE STUDIES IN STRUCTURE AND DESIGN

Pileless weaving techniques have been employed by Armenian weavers from 
Vaspourakan to Lori and from Iran westward throughout Asia Minor. These pileless 
weavings were executed in kelim, soumak, jajim, and zili techniques and were both 
important and functional in Armenian daily life being used as cradles, salt and 
storage bags, horse and saddle covers as well as floor covering. Pileless weaving is an 
ancient art form. Documents of the Assyrian King Sargon II in 714 BCE mentions 
the red-dyed textiles woven in Urartu. Fragments of pileless carpets, dating from 
the Urartian period have been found in graves in the Artik region and at Karmeer-
Bloor and in Ani XIII century pileless fragments have been discovered. 

The Armenian contribution to the art of pileless weaving has not been properly 
acknowledged. For many years it has been the common practice of labeling a 
kelim or pileless weaving by its geographic origin, for example Shirvan or Kuba; 
however, such an attribution is incomplete. It is an indication of origin but says 
nothing about the ethnic identity of the weaver. Identification of the weaving 
group is particularly important when considering kelims and other pileless 
weavings from areas in which there are several recognizable ethnic groups, which 
are homogeneous within the group but are heterogeneous between groups, even 
though these groups may occupying the same general geographic location. 

Throughout eastern Anatolia, the Caucasus, and northern Iran, Kurds, 
Tartars, Persian and Armenians co-existed. It is logical to assume that design 
elements may have been adopted and or adapted by various groups. This often 
makes specific ethnic attribution difficult. Despite this complication, it is possible 
to deduce the origin of a rug by careful investigation of its attributes. In order to 
make the proper attribution, it is important not only to examine the structure 
of different kelims and flat weaves but also to scrutinize carefully the motifs 
employed by the weaver. 

The clearest evidence of Armenian origin is the presence of an inscription 
in Armenian script. By studying rugs containing Armenian inscriptions we can 
better establish the correct attribution of the weaving. Failing an Armenian 
inscription, a viable and valid approach is that of recognizing design elements 
that are characteristic of and unique to weavings of Armenian origin. Less 
obvious motifs, such as a falcon, cross or western style dates, are also signs of 
Armenian origin. These motifs often are regarded simply as design elements and 
not as hallmark indicators as to the ethnic origin of the weaver.

1 BEATTIE, M.H., Coupled Column Prayer Rugs, in “Oriental Art”, XIV, 1968, pp. 243-258.
2 See my article: BORALEVI, A., Un tappeto ebraic oitalo-egiziano, in “Criticad’Arte”, anno XLIX, 
quartaserie, n. 2, luglio-settembre 1984, pp. 34-47.
3 RIEGL, A., Ein orientalischer Teppich vom Jahre 1202 n. Chr. un die ältesten orientalischen Teppiche, 
Berlin 1895.
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հա վա քա ծո ւում1: Իսկ մյու սը, որ մա սամբ է պահ պան վել, ցու ցադր վել է Մի-
լա նում, Արև ե լյան գոր գի մի ջազ գա յին 9-րդ գի տա ժո ղո վի ժա մա նակ, 1999 
թ.2: Եր րորդ, ավե լի ուշ գործ ված մի նմուշ, հրա տա րակ վել է Փա րի զի գոր-
գա վա ճառ Ալ բեր Աշ ճյա նի հայտ նի գրքում3:

Բո լոր գոր գերն ար ժա նի են ու շադ րու թյան և, հա մար վե լով «հայ կա կա-
նե, պարզ չէ, թե որ տեղ կա րող էին գործ ված լի նել: Մի կող մից, զույգ սյու-
նե րի մո տի վը նման է XVIII-XIXդդ Արևմ տյան Անա տո լի ա յում` Գյոր դե սում 
կամ Քու լա յում գործ ված աղո թա գոր գե րին, մինչ դեռ XVIIդ. ամե նա վաղ 
նմուշ նե րը, հայտ նի «Տրան սիլ վա նյան սյու նա գոր գ» ան վամբ, հա վա նա-
բար, գործ վել են Ու շա կի տա րած քում, չնա յած, եր բեմն սխալ մամբ կոչ վել են 
«Սյու նա զարդ Լա դի կ»: Մյուս կող մից, այ նո ւա մե նայ նիվ, «Գոր զի» գորգն ու 
իր կրկնօ րի նակ ներն իրենց կա ռուց ված քով և կենտ րո նա կան ու կո ղա յին 
զար դա նախ շե րով մի ան շա նակ հա րում են կով կա սյան գոր գե րին:

Այս զե կուց ման նպա տա կը տվյալ գոր գե րի զար դա նախ շե րի ու կա ռուց-
ված քի հա մե մա տու թյունն է հայ կա կան հա մար վող նույ նա տիպ նմուշ նե րի, 
ինչ պես նաև նույն տա րա ծաշր ջա նի բո լո րո վին այլ գոր գե րի ու ավե լի ուշ 
թվագ րու թյամբ խո րա նա գոր գե րի հետ:

Alberto Boralevi (Italy)
(International Conference on Oriental carpets/ ICOC/,Antique Rugs and Textiles)

THE MYSTERY OF ARMENIAN “NICE” RUGS

One of the most controversial topics in the study of Oriental Carpets is that 
of the so-called ‘prayer’ or ‘niche’ rugs. These are small rugs woven with a 
directional pattern containing the depiction of a niche, recalling the mihrab of 
Muslim mosques, the niche indicating the direction of Mecca toward which the 
worshippers should turn themselves during the prayer. 

Sometimes these rugs show an architectural layout with a kind of portal, an 
arch or a gable decorated by side columns. According to some scholars4 the origin 
of this design can be found in late 16th century prayer rugs woven in Egypt 
during the Ottoman Empire in Court workshops, but some surviving examples 
seem to contradict this theory. We know in fact at least one rug of the beginning 
of the 16th century, woven in Egypt during the Mamluk period or at a very early 
stage of the transition to a more floral Ottoman style (1517-1550) with similar 
design features, which is not a Muslim prayer rug but an ark curtain (parokhet) 
used by Jews in their synagogues, as it is clearly demonstrated by the presence 
of a Hebrew inscription5. 

Moreover we know at least one rug with the same layout, though probably 
woven in a later period (17th c.), which bears instead an inscription in Armenian 

1 Christie’s, London, 21 October 1993, lotto 412, se also Hali, n. 72, December 1993-January 1994, p. 123
2 Christie’s, London, 21 October 1993, lotto 412, se also Hali, n. 72, December 1993-January 1994, p. 123
3 ACHDJIAN, A, Le Tapis – The Rug, Paris 1949, cover.
4 BEATTIE, M. H., Coupled Column Prayer Rugs, in “Oriental Art”, XIV, 1968, pp. 243-258.
5 See my article: BORALEVI, A., Un tappeto ebraic oitalo-egiziano, in “Criticad’Arte”, anno XLIX, 
quartaserie, n. 2, luglio-settembre 1984, pp. 34-47.

1 RIEGL, A., Ein orientalischer Teppich vom Jahre 1202 n.Chr. un die ältesten orientalischen Teppiche, 
Berlin 1895.
2 Christie’s, London, 21 October 1993, lotto 412, se also Hali, n. 72, December 1993-January 1994, p. 123.
3 CONCARO, E. and LEVI, A. (ed.) Sovrani Tappeti, Il tappeto Orientale dal XV al XIX secolo, 
Catalogue of the Exhibition, Milan, 1999, pages 98-99.
4 ACHDJIAN, A, Le Tapis – The Rug, Paris 1949, cover.

language. This is the famous ‘GORZI’ rug which was first published by Alois Riegl 
in 1895 and is nowadays whereabouts unknown1. 

This rug bears an inscription, variously translated and interpreted, and a date 
that Riegl interpreted as 1202, although further studies placed this weaving in the 
first half of the 17th c. and other scholars as, for instance, V.Gantzhorn, read the 
inscribed date as 1602. Apart from the problem of the dating (this rug could have 
been also the copy of an earlier example, as it has been supposed by others) the 
most important thing is that the inscription not only refers to the name of the 
donor, or weaver, but also to the function of this rug, woven as a door curtain for 
St. Hripsime Church.

It is interesting to add that this rarest example of Armenian weavings is not 
unique, as we know at least two other examples with very similar design, but 
without any inscription. One surfaced in an auction sale in London some 20 years 
ago and is now in an Italian collection2. The third, fragmentary example was 
exhibited in Milan 1999 during the 9th ICOC3.

A third related example, probably a much later copy was published in a well 
known book by the late Paris dealer Albert Achdjian4. 

All these rugs are of great interest and, according that they should be defined 
as ‘Armenian’ Rugs, it is not clear where they might have been woven. On the 
one hand, the layout with coupled columns is reminiscent of similar prayer rugs 
woven in Western Anatolia in Ghiordes or Kula in the eighteenth and nineteenth 
century, while the earliest examples of the 17th century known as ‘Transylvania 
Column Rugs’ were probably produced in the Ushak Area, even if they are 
sometimes erroneously labeled as “Column Ladik”. On the other hand, however, 
The Gorzi rug and its counterparts show undoubted features of structure and 
design, both in the borders and in the central field, related to Caucasian Rugs. 

The aim of this paper is to investigate the design and structural features of 
these rugs in comparison with other examples normally attributed to Armenian 
manufacture, as well as with totally different rugs from the same area and with 
later ‘niche’ rugs bearing Armenian inscriptions.
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Պիտեր Մարտին Գմյուր (Շվեյցարիա)
Վահան Հովակիմյան (Ավստրիա)
(Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության թանգարան)

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ

Վա հան Հո վա կի մյա նը հա մա ռոտ կներ կա յաց նի 1701 թ-ին Մխի թա րյան 
Մի ա բա նու թյան հիմն ադր ման պատ մու թյու նը: 

Պի տեր Գմյու րը կներ կա յաց նի իր և հա յե րի ծա նո թու թյան և հա մա գոր-
ծակ ցու թյան մա սին կարճ պատ մու թյուն ներ, կներ կա յաց նի Վի են նա յում 
գտնվող Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան թան գա րա նի գոր գե րի հա վա քա ծո ւի 
50 նկար: Վեր ջում Պի տեր Գմյու րը կներ կա յաց նի իր սե փա կան հա վա քա-
ծո ւի հայ կա կան ար ձա նագ րու թյամբ 80 գոր գե րի լու սան կար: 

Piter Martin Gmür (Switzerland)
Vahan Hovakimyan (Austria)
(Mkhitaryan Congregation Museum of Vienna) 

THE RUG COLLECTION OF MKHITARYAN CONGREGATION OF VIENNA

Short introduction by Vahan Hovakimian in Armenian language about the 
Mekhitarist Congregation founded in 1701 by about Mechitar from Sivas (Turkey)
at that time called Sebaste.

Short introduction how Piter Gmür got in contact with Armenian people 
and following that short story he will show about 50 pictures of the Armenian 
Carpets in the museum of the Mekhitarist Congregation in Vienna – Austria. 
Piter Gmür will show pictures of about 80 inscribed and dated Armenian carpets 
of his own collection.

Լիաննա Գևորգյան (Հայաստան)
(ՀՀ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական 
միջավայրի պահպանության ծառայություն»)

ԳՈՐԳԱԳՈՐԾ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՑՈՒՑԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ազ գա յին ինք նու թյան ձև ա վոր ման ու դաս տի ա րակ ման գոր ծում կա րև որ 
են ազ գագ րա կան (և ազ գագ րա կան բնույ թի նյու թեր պա րու նա կող) թան-
գա րան նե րի հա վա քա ծու ներն ու դրանց հի ման վրա ար ված հիմն ա կան և 
ժա մա նա կա վոր ցու ցադ րու թյուն նե րը: Վեր ջին ներս կոչ ված են պահ պա-
նե լու և հան րահռ չա կե լու մեր պատ մամ շա կու թյա յին հա րուստ ժա ռան գու-
թյու նը, տա րա ծաշր ջա նի մշա կու թա յին բազ մա զա նու թյան մեջ ներ կա յաց-
նե լու մեր ազ գա յին կերպն ու կեր պա րը, կեն սա ա պա հով ման մշա կույ թի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը` ազ գա յին հո գե կերտ ված քը: 

Ազ գագ րա կան հա վա քա ծու նե րի կա րև որ բաղ կա ցու ցիչ նե րից մե կը 
գործ վածքն է` մաս նա վո րա պես գոր գա գործ և կար պե տա գործ առար կա-
նե րը: Դրանց և՜ ան խա թար պահ պա նու թյու նը, և՜ գի տա կան ցու ցադ րումն 
ու հան րահռ չա կու մը, ուղ ղա կի ո րեն կապ ված են խնդրո առար կա նյու թի 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի խորն ու մաս նա գի տա կան իմա ցու թյան և 
հնա րա վո րինս ճիշտ կի րառ ման հիմն ախն դիր նե րի հետ:

Թեև թան գա րա նա գի տու թյան մեջ վա ղուց մշակ ված և տար բեր գե րա-
տես չու թյուն նե րի կող մից հաս տատ ված հրա հանգ նե րի ձև ով ըն դուն ված են 
գոր գե րի ու գոր գա գործ այլ առար կա նե րի պահ պա նու թյան և օգ տա գործ ման 
չա փո րո շիչ նե րը, սա կայն փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում 
դրանց վե րա նայ ման, հա մալր ման ու կա տա րե լա գործ ման խնդիր է ծա գում: 

Գոր գա գործ և կար պե տա գործ առար կա նե րի ախ տա հան ման և պահ-
պա նու թյան պայ ման նե րը պար տա դիր են բո լոր թան գա րան նե րի հա մար: 
Այ սօր սա կայն, Հա յաս տա նի թան գա րան նե րից մի այն մի քա նի սը հնա րա-
վո րու թյուն ու նեն ապա հո վե լու նման պայ ման ներ: 

Մի աս նա կան չեն նաև թան գա րան նե րում գործ ված քի հաշ վառ ման ու 
գի տա կան նկա րագ րու թյան ձև ե րը: Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել, փոր ձա ռու 
մաս նա գի տա կան խմբի կող մից հաս տա տել և շրջա նա ռու թյան մեջ դնել 
վկա յագ րի մի աս նա կան ձև և լրաց ման կարգ, ին չը հիմք կդառ նա թան գա-
րա նա յին հա վա քա ծու նե րի մի աս նա կան շտե մա րա նի հա մար:

Գործ ված քի պահ պա նու թյան ջեր մա խո նա վա յին և լու սա յին կար գը 
պետք է պահ պան վի ոչ մի այն պա հոց նե րում, այ լև ցու ցաս րահ նե րում: 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում խնդրո առար կա ոլոր տում կու տակ վել են լուրջ 
և հրա տապ խնդիր ներ, որոնց լու ծումն օրա պա հանջ է: Դրա իրա գործ ման 
առա վել արագ և ար դյու նա վետ ճա նա պարհ նե րից մե կը գոր գի և կար պե տի 
ու սումն ա սիր ման, պահ պան ման, վե րար տադր ման և ցու ցադր ման առան-
ձին կենտ րո նի` գոր գի թան գա րա նի ստեղ ծումն է: Այն, բա ցի իր առաջ-
նա հերթ գոր ծա ռույթ նե րից, պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա հա վա քել, 
հա մա կար գել, կո որ դի նաց նել, մե թո դա պես օգ նել և ուղ ղոր դել հան րա պե-
տու թյան մյուս թան գա րան նե րում գոր գա գործ և կար պե տա գործ նյու թե րին 
առնչ վող բո լոր աշ խա տանք նե րի մաս նա գի տա կան կազ մա կեր պումն ու 
առ կա հիմն ախն դիր նե րի լու ծու մը:
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Liana Gevorgyan (Armenia)
(Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum 
Reservation of RA)

THE PECULIARITIES OF CONSERVATION AND DISPLAY OF RUG-WOVEN 
MUSEUM OBJECTS

Ethnographic museum collections and museums housing ethnographic materials 
with permanent and temporary exhibitions are important in formation of national 
identity and education. The latter are aimed to popularize our rich historical and 
cultural heritage and present our national characteristic features in the cultural 
diversity of the area.

Textiles, particularly, rug-woven and carpet-woven items are essential parts 
of ethnographic collections. Their perfect conservation, scientific display and 
popularization are directly connected with deep professional knowledge and skill 
as well as the ability of appropriate presentation. 

Although criteria for conservation and usage of rugs and rug-woven objects 
have been validated by the government and different institutions in forms of 
instructions, the experience shows that these criteria need to be amended, 
complemented and perfected.

Disinfection and conservation conditions for rug-woven and carpet-woven 
objects are compulsory for all museums. The light, temperature and humidity 
levels should be maintained not only in storages but in showrooms as well.

The registration and scientific description forms in museums are different, 
while a uniform certificate of a museum item and a universal way to fill it in 
should be created which will become a basis of general database for museums.

In due course, in this sphere serious problems have accumulated which 
need to be solved urgently. One of the quickest and the most effective way 
of their fulfilment is the creation of a separate center for study, conservation, 
reproduction and exposition of rugs and carpets, i.e. The Rug Museum, which 
would be able to solve all the problems in all the spheres related with rugs and 
rug weaving traditions in Armenia.

Արթուր Թելֆեյան (Ավստրիա)
(Վիեննայի համալսարան)

ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՏԵՔՍՏԻԼ 
ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐԴԱՆ ԿԱՐՄԻՐ

Կար միր գույ նը հա սա րա կու թյան մեջ որո շա կի դիրք զբա ղեց նե լու նշան էր 
շատ մշա կույթ նե րում: Մինչ գա ղու թա յին Կոն գո յի Բա կու բա թա գա վո րու-
թյան Րաֆ ֆիա գործ վածք ներն օրի նակ (րաֆ ֆի ան Աֆ րի կա յում աճող ար-
մա վե նու տե սակ է), եր բեք չեն ներկ վել, այլ մնա ցել են բնա կան գույ նե րով` 
ցոր նա գույն, շա գա նա կա գույն, մուգ շա գա նա կա գույն ու սև: Մի այն ար քա-
յա կան ըն տա նիքն իրա վունք ու ներ կրե լու կար միր փայ տով (կար միր ներ-
կա նյութ)1 ներկ ված րաֆ ֆի ա յից կար ված հա գուստ ներ: Կա թո լիկ եկե ղե ցու 
սպա սա վոր նե րից մի այն կար դի նալ ներն իրա վունք ու նեն կար միր թիկ նոց 
կրե լու (նախ կի նում ներկ վել են ծո վա յին հա տուկ խխունջ նե րի ար տա զա-
տու թյամբ, 1464 թ. հե տո` որ դան կար մի րով, իսկ մեր օրե րոմ` քի մի ա կան 
ներ կե րով): Հա գե ցած կար միր գույ նը այս դեպ քում հա սա րա կու թյան մեջ 
բարձր դիրք գրա վե լու և ու ժի խորհր դա նիշ է2:

Գործ ված քը կար միր գույ նով ներ կե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը բազ մա-
թիվ են, իսկ երանգ նե րը ձգվում են բաց վար դա գույ նից մին չև մուգ շա գա-
նա կա կարմ րա վուն: Բնա կան ներ կե րը բա ժան վում են եր կու խմբի` բծե րով, 
այ սինքն գույն տա լով ներ կում, և այս պես կոչ ված տա կա ռա յին: Տար բե-
րու թյու նը մի այն հյուս ված քը նա խա պատ րաս տե լու մեջ է: Մի այն մի քա-
նի բնա կան ներ կա նյութ կա, օր.` ըն կույ զի կե ղևը, որոնք գույն են տա լիս 
ու ան մի ջա կա նո րեն ներ կում հյուս ված քը, այ սինքն կա րիք չկա հյուս ված քը 
նա խօ րոք մշա կե լու, որ պես զի այն վերց նի ներ կը3:

Սրանք կար միր ներ կա նյու թե րի առա ջին խումբն են, այս պես կոչ ված 
ներկ ված քա յին ներ կե րը: Դրանց թվին են պատ կա նում տո րո նը, բրա զի-
լա կան փայ տը, որ դան կար մի րը: Այս ներ կա նյու թե րով ներ կե լուց առաջ 
հյուս ված քը նա խա պատ րաստ վում է որո շա կի մե տա ղա կան աղե րով, օր.` 
եր կա թի, ալյու մի նի, քրո մի և այլն4: Հյուս ված քը 1-1,5 ժամ եռաց վում է մե-
տա ղա կան աղե րի բաղ նի քում` մո տա վո րա պես 60 աս տի ճա նում: Գու նա յին 
տար բե րու թյուն ներն ար դյունք են ներկ ված քի տար բեր տե սակ նե րի: Գույ նի 
մգու թյու նը կախ ված է ներ կա նյու թից ու եռաց նե լու տև ո ղու թյու նից5:

Բնա կան ներ կա նյու թե րի երկ րորդ խում բը այս պես կոչ ված տա կա ռա յին 
ներ կերն են: Այս դեպ քում, սո վո րա բար, տա կա ռա յին բաղ նիք նե րում ներ կա-
նյու թից հան վում է թթվա ծի նը: Դա ար վում է տար բեր ձև ե րով, օր.` քի մի ա կան. 
նատ րի ու մի հիդ րո սուլ ֆա տի մի ջո ցով, որն օգ տա գործ վում է մեր օրե րում, ին-
դի գո կոչ ված ներ կա նյու թով ներ կե լու դեպ քում: Ըստ իս, բնա կան ներ կա նյու-
թով ներ կե լու ողջ գոր ծըն թա ցը պետք է նե րա ռի մի այն բնա կան մի ջոց ներ: 
Տա կա ռա յին բաղ նիք նե րում թթված նի նվա զեց ման մի ջոց է խուր ման, որն 
այ սօր թանկ մի ջոց է հա մար վում: Մեկ այլ շատ տա րած ված մի ջոց է կո վե-

1 Georges Meurant, Shoowa Design, 1986.
2 http://www.kath.de/kurs/vatikan/kardinalspurpur.php.
3 Helmut Schweppe, Handbuch der Naturfarbstoffe, 1993.
4 Helmut Schweppe, Handbuch der Naturfarbstoffe, 1993.
5 Dorothea Fischer, Naturfarben auf Wolle und Seide, 2006.
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րի, տղա նե րի կամ էլ տղա մարդ կանց մե զը1 (սա հա մար վել է մա քուր, մինչ դեռ 
կա նանց մե զից խու սա փել են): Ներ կա նյու թի ջրի մեջ թթվա ծի նը պա կա սեց-
նե լուց հե տո, մա կե րե սին առա ջա նում է գու նա յին շերտ, որը ցույց է տա լիս, 
որ բաղ նի քը պատ րաստ է օգ տա գործ ման հա մար: Այ նու հե տև, հյուս ված քը 
լվա նում են ջրով, քա մում ու խո նավ վի ճա կում դնում են ներ կա յին բաղ նի քի 
մեջ: Այն տեղ մնում է մոտ 1-1,5 ժամ: Հա նե լուց հե տո, գույ նը փոխ վում է նարն-
ջա գույ նից` կար մի րի (ծի րա նի) կամ կա նաչ/դե ղի նից` կա պույ տի (ին դի գո)2:

Ներ կա նյու թե րը, որոն ցից ստաց վում է կար միր գույ նը, դաս վում են ներկ-
ված քա յին նե րի շար քին. տո րոն (գու նա յին երանգ նե րը ձգվում են նարն ջա-
կարմ րա վու նից մին չև մուգ շա գա նա կա կարմ րա վուն), բրա զի լա կան փայ-
տից ստաց վող գույ նե րի երանգ նե րը ձգվում են թա փան ցիկ մուգ կար մի րից 
մին չև շատ մուգ կար միր (Վի զեն-Լաբք ղա ութ), Ռեդսթ րո (կար մի րի երանգ-
ներ): Տա կա ռա յին ներ կա նյու թը, որը նախ կի նում օգ տա գործ վել է հյուս ված-
քը կար միր գույ նով ներ կե լու հա մար, հիմն ա կա նում եղել է ծի րա նին` ար տո-
նյալ գույն քա ղա քա կան ու եկե ղե ցա կան վեր նա խա վի հա մար:

Ես առանձ նա պես ու շադ րու թյուն եմ դարձ րել հին գոր գե րը որ դան 
կար միր ու քեր մես մի ջատ նե րով ներ կե լուն: Որ դան կար մի րը (Cochenille) 
սկզբնա պես բնակ վել է Մի ջին ու Հա րա վա յին Ամե րի կա յում աճող կակ-
տուս նե րի որո շա կի տե սակ նե րի ու կաղ նու ծա ռե րի վրա: Այն մա սամբ 
է նման լե հա կան ու հայ կա կան մի ջա տին (Porphyrophorapolonica L.) 
(Porphyrophorahameli B.), որոնք հան դի պում են որո շա կի բույ սե րի ար մատ-
նե րի վրա3: Կար մի նի կու տա կու մը քո շե նի լի մեջ ավե լի շատ է, քան լե հա-
կան կամ հայ կա կան որ դան կար միր մի ջա տի մեջ: Ահա թե ին չու այ սօր 
հա մա րյա չկա քեր մե սի ար տադ րու թյուն:

Քեր մե սը նոր քա րե դա րի ժա մա նակ նե րից ար դեն հայտ նի է եղել հին փյու-
նի կա ցի նե րին, եգիպ տա ցի նե րին, հռո մե ա ցի նե րին, հույ նե րին և այլն: Հե րո դո-
տո սը նշում է, որ Հեր մի ո նե ում, Ար գո լի սի գյու ղե րից մե կում բուր դը բարձ րո-
րակ ներկ վել է ծի րա նի ով ու որ դան կար մի րով: Հռո մե ա ցի ներն էլ օգ տա գոր ծել 
են բնա կան ներ կա նյու թեր, ինչ պի սիք են տո րոնն ու որ դան կար մի րը:

Պատ մա կան աղ բյուր նե րում տե ղե կու թյուն ներ կան այն մա սին, որ որ դան 
կար մի րով ներկ ված գործ վածք նե րը, որ պես տուրք ու րար տա ցի նե րի ու հա յե-
րի կող մից մա տուց վել են Ասո րես տա նին, Աքե մե նյան Պարս կաս տա նին և այլն:

Միջ նա դա րյան Եվ րո պա յում, կար մի րը մեղ քի գույն լի նե լուց (օր.` Հին 
կտա կա րա նում կար մի րը դժոխ քի կրակն էր խորհր դան շում), դար ձավ եկե-
ղե ցու հայ րե րի ու վեր նա խա վի գույ նը: Ֆրան սի ա ցի կայսր Կար լոս 1-ի գա-
հա կա լու թյան ժա մա նակ նե րից հայտ նի են վկա յու թյուն ներ Արև ել քից բեր-
ված որ դան կար մի րով գործ վածք նե րը ներ կե լու մա սին:

XVIIIդ. վի շա պա գոր գե րը ներկ վել են որ դան կար մի րով: Որ դան կար մի-
րը հայտ նի է եղել որ պես հայ կա կան ներկ, և միջ նա դա րում հա յե րը հայտ նի 
են եղել որ պես որ դան կար մի րով ներ կող վար պետ ներ (Շահ Աբա սը Ջու-
ղա յից մոտ 10 000 հայ է տե ղա հա նում Սպա հան` հիմն ե լով Նոր Ջու ղան: 
Նրանց մեջ շատ են լի նում որ դան կար մի րի վար պետ ներ: Սա կա րև որ է 
վի շա պա գոր գե րի ծագ ման հա մար):

Իմ ելույ թի երկ րորդ մա սում ես ցույց կտամ, թե ինչ պես են բուր դը ներ-
կում որ դան կար մի րով: Առա ջին ան գամ բուր դը կներկ վի եր կա թի օք սի դով, 
իսկ երկ րորդ ան գամ` եր կա թի աղով, իհար կե, ար դյուն քը տար բեր կլի նի: 
Ժա մա նակ լի նե լու դեպ քում կներ կենք ևս մեկ ան գամ` որ դան կար մի րով: 
Որ դան կար մի րով ստաց վող երանգ նե րը հա գե ցած կար մի րից կա րող են 
ձգվել մին չև վար դա գույն, մուգ մա նու շա կա գույն և նույ նիսկ` մոխ րա գույն: 
Որոշ մե թոդ ներ ու ար դյունք ներ կամ փոփ վեն գի տա ժո ղո վից հե տո:

Artur Telfeyan (Austria)
(University of Vienna)
THE USE OF THE NATURAL RED DYES IN TEXTILE ART – WITH A SPECIAL 
VIEW ON KERMES IN ARMENIA

The Color Red was in many cultures a sign of a special position in the society. For 
example the Raffia Weavings of the Bakuba in Congo were usually not colored 
and only left in the natural colors of the sheep beige and brown, dark brown, 
black. Only the king´s family was allowed to wear raffia weavings colored with 
red wood (a red coloration)1. Also in catholic church´s hierarchy the cardinals are 
allowed to wear red robes (former times it was colored with purpur, after 1464 
with Kermes and now it´s colored with chemical colors red. The strong red color 
is also in this context a sign of power and higher position in the society2.

The possibilites to color a textile into red are nuberous and the variety reaches 
from a light rose-red to a strong dark brown red. The natural dyes are seperated 
in stain dying or vat dying. Die difference is in the process of preparing the fiber . 
Only a few natural dyes are coloring directly the fiber - such as walnut´s peel, this 
means the fibre doesn´t need to be prepared initially in order to accept the color3. 

The first group of (red) colors are the so called staining dyes. This dyes are 
madder, brazilwood, Cochenille. Before coloring with theese dyes the fibre needs 
to be prepared with some metallic salts such as Alaun, iron-sulfat, iron-oxid, 
zinc-oxyd etc4. In this process the fiber is boiled with aprox 60o C in a bath of this 
metallic salts for aprox. 1–1,5 h. The different colors are a result of the different 
types of stain. Also the intensity of coloration is dependent from the stain and the 
duration how long it is boiled with the wool.5. 

The second natural dye group are the so called vat-dyes. Here usually the Dye is 
put into a color bath where a reduction process takes place. This you can reach with 
different methods. Chemical with Natrium Dihionit, which is used today in coloring 
with Indigo. My opinon is if you are coloring with natural dyes then the whole 
process should be proceeded without chemicals. A method to reduce oxygene in 
theese baths are dates – this would be to expensive today in use. Another very 
common method is to use the urine of cows or boys or men 6 (this was regarded as 

1 Jenny Balfour-Paul, Indigo, 1998.
2 Elmar Weinmayr, Der Regenbogenfarbendieb – Färbenmit Pflanzen in der Werkstatt Yoshioka, 2001.
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Kermes.

1 Georges Meurant, Shoowa Design, 1986.
2 http://www.kath.de/kurs/vatikan/kardinalspurpur.php.
3 Helmut Schweppe, Handbuch der Naturfarbstoffe, 1993.
4 Helmut Schweppe, Handbuch der Naturfarbstoffe, 1993.
5 Dorothea Fischer, Naturfarben auf Wolle und Seide, 2006.
1 Jenny Balfour-Paul, Indigo, 1998.
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clean where as the urine of women was avoided). When you have reduced the color 
bath from oxygene then you can see a certain layer on the surface, which shows 
you the color bath is ready for use. Then you wash the fibre with water, wring it out 
and then put the humid fibre into the color bath. There you leave it again from 1 h 
to 1,5 hour inside. When you take out the fibre from the bath the color is changing 
from orange to red (purpur) or from green/yellow to blue (indigo)1. 

The color dyes for gaining red colors are staining colors: madder (color range 
from orange red to dark brown red) brazilwood color range from (a transparent 
bordeaux red) until a a very dark red, (Wiesen-Labkraut) Bedstraw (red variations). 
Vat colors which were used for red colors on fibres have been in former times 
purpur (which was reserved for the political or clerical elites).

My special attention is turned on coloring with cochenille and kermes (kirmiz) 
louse in the ancient rug production.

Cochenille is a louse which was initially resident on the opuntia cactus and oaks 
in Middle and South America – which are only party similar to the polish kermes 
louse (Porphyrophora polonica L) and Armenian kermes louse (Porphyrophora 
hameli BRANDT) which are found on the roots of special grasses2. 

The concentration of karmin in cochenille is much higher than in the polish or 
Armenian kermes louse. This is the reason why today the production of Kermes 
is almost not existing.

Kermes is used in ancient times since the neolithicum already known by the 
ancient Phoenicians, Egypteans, Romans, Greek etc. Also Homer mentions that 
in Hermione, a village in Argolis, the coloring of wool is at a high level where they 
color with purpur and Kermes.

Also the romans used different coloring dyes like kermes, madder etc. 
In different ancient documents kermes colored textiles have been mentioned 

as part of urartäic and armenian tribute payments to assoryans. Achemenids etc.
In the European Middle Ages Red transformed from the color of sin (e.g. in 

the old testament red was the color of the hellfire) to the color of the Church´s 
Patriarchs and Elite. During the regency of the Frank emperor Charles I. the use 
of kermes louses for coloring and textiles from the oriental area is documented. 

Already in the 18th century dragon carpets Kermes louse was used for coloring. 
As the Kermes dying methods are well known as armenian red (kirmis) and have 
been a „speciality“ of Armenian people in the middle ages (Shah Abbas deported 
some 10 000ands of Armenians from Dschulfa to the nearer area of Isfahan and 
created New Dschulfa – Some of them have been masters of coloration and specially 
kermes coloration, this might be an indication for the origin of the dragon carpets. 

A second part of my speech will be a practical demonstration of coloring with 
cochenille on wool. The wool will be stained once with iron-oxid and once with 
iron-sulfat. Both with different resultsIf there should be time during the different 
presentations we could color a second and a third time with the same cochenille colors.

The results of cochenille coloring can differ from a strong red, to a rosé color 
and dark violett and even to a anthrazit color.di The different methods & results 
will be edited with some pictures in the post-conference period.

Ստեֆանո Իոնեսկու (Իտալիա)
(Տրանսիլվանյան գորգերի մասնագետ)

ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՀԱՅ ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՆԵՐԸ

Հա յերն այժ մյան Ռու մի նի ա յի տա րածք են եկել XII դա րում: Սկզբնա կան 
շրջա նում հաս տատ վե լով Վա լա խի ա յում, Մոլ դա վի ա յում ու Տրան սիլ վա նի-
ա յում, նրանք սո ցի ա լա կան խո շոր դեր են ու նե ցել այս տեղ: XIX դ. վեր-
ջե րից հա յե րը սկսել են գորգ գոր ծել ու վե րա կանգ նել Տրան սիլ վա նի ա յի 
Ղեր լա քա ղա քում:

1915 թ. եղեռ նից հե տո Թուր քի ա յից փախս տա կան նե րի նոր խմբեր են 
գա լիս Ռու մի նիա, որը հա յե րին ապաս տան տվող առա ջին պե տու թյուն նե-
րից էր: Այս ժա մա նակ է, որ Հա կո բյան, Աբա ջյան, Աբ րան քյան, Գա զա զյան 
ըն տա նիք նե րը` ծա գու մով Կե սա րիա նա հան գից, հաս տատ վում են Բու խա-
րես տում, Բրեյ լա յում կամ էլ Սև ծո վի ափե րին: 

Հա կոբ Հա կո բյա նը ծնվել է Արև ե լյան Անա տո լի ա յի Կե սա րիա նա հան գի 
Չո մաք լու գա վա ռում, 1909թ.: Նրա պապն ու հայ րը զբաղ վել եղել գոր գա-
գոր ծա կան բիզ նե սով: 1930-ական նե րի սկզբին նա իր ծնող նե րի հետ մի ա-
սին Բու խա րես տում հիմն ում է գոր գա գոր ծա կան ու գոր գի վե րա կանգն ման 
ար հես տա նոց: Բուր դը սո վո րա բար գնվել է Տրան սիլ վա նի ա յում և ներկ վել 
ար հես տա նո ցում: Հա կո բյան նե րի գոր ծած գոր գե րի մեծ մա սը վա ճառ վել է 
ռու մի նա ցի դար բին ու գոր գա վա ճառ Թե ո դոր Թու դու քի կող մից:

Հա կո բյանն ու Թու դու քը եղել են աշ խա տան քա յին շատ սերտ հա րա բե-
րու թյուն նե րի մեջ, ինչ պես օրի նակ` որոշ զար դա նախ շե րի հա մա տեղ մշա-
կու մը, բրդի ներ կումն ու լվա ցու մը: Մենք գտել ենք Թու դու քա կոչ վող գոր-
գեր, որոնք գործ վել են Հա կո բյա նի ար հես տա նո ցում:Այդ գոր գե րից մե կում 
կո ղա յին եղ ջյուր նե րը սխալ են թվում, պետք է, որ մեկ ծայր ու նե նան, իսկ 
հիմն ա կան գո տու ան կյու նա յին լու ծումն ե րը տա րօ րի նակ են թվում: Կա-
մար նե րի վե րևի հատ վա ծում առ կա են մի քա նի ոչ ճիշտ գծեր: Գոր գի կա-
ռուց ված քը նման է մեկ այլ գոր գի, որը Տո րոն տո յի Կա նա դա յի գործ ված քի 
թան գա րա նին նվի րատ վու թյուն է Ալ բերտ և Հիլ դա Ալի ման նե րից: 

Ահա մեկ այլ նմա նա տիպ պատ մու թյուն` կապ ված 1909 թ. Կե սա րի ա յում 
ծնված Նա զա րեթ Գա զա զյա նի հետ: 1915 թ. եղեռ նից հե տո, նա իր ըն տա-
նի քով տե ղա փոխ վում է Բա զար ջիք, որն այդ ժա մա նակ Ռու մի նի ա յի մի 
մասն էր: 1940 թ. երբ Քադ րի լա թե րը տրվում է Բուլ ղա րի ա յին, նա, ի թիվս 
Բա զար ջի քում ապ րող շատ հա յե րի, որո շում է տե ղա փոխ վել Ռու մի նիա: 
Այս ժա մա նակ էլ նա գա լիս է Բրեյ լա ու բա ցում «Շի րա զ» արև ե լյան գոր գե-
րի ար հես տա նո ցը:

1950-ական նե րին Բու խա րես տում, Բրա շո վում և Բրեյ լա յում հիմն վում 
են պե տա կան գոր ծա րան ներ: Շատ դեպ քե րում Թու դու քը հան դես է գա լիս 
որ պես խորհր դա տու, իսկ գոր ծա րան նե րի մե նե ջեր նե րի թվում հան դես են 
գա լիս Հա կոբ Հա կո բյա նը, Հրանտ և Գառ նիկ Աբա ջյան նե րը, Նա զա րեթ 
Գա զա զյա նը և այ լոք:

1960-ական նե րից հե տո շատ հա յեր Ռու մի նի ա յից գնա ցել են Մի ա ցյալ 
Նա հանգ ներ. Հա կոբ Հա կո բյանն ու Նա զա րեթ Գա զա զյա նը` Լոս Ան ջե լես, 
Աբա ջյան եղ բայր նե րը` Նյու Յորք: Բո լորն էլ զբաղ վել են հին գոր գե րի վե-
րա կանգ նու մով ու վա ճառ քով: Հա կոբ Հա կո բյա նը Լոս Ան ջե լե սում սկսել 

1 Jenny Balfour-Paul, Indigo, 1998.
2 Elmar Weinmayr, Der Regenbogenfarbendieb – Färbenmit Pflanzen in der Werkstatt Yoshioka, 2001.
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է գոր գի բիզ նես և մի շարք գոր գեր է վե րա կանգ նել գոր գե րի հա վա քա ծու 
ու նե ցող հայտ նի ան ձանց հա մար, այդ թվում` Սի եթ լում բնակ վող Ջեյմս Դ. 
Բերն սի:

Ռու մի նա հա յե րի նոր սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեծ ավանդ ու նեն 
գոր գի բիզ նե սում. Պերճ Աբա ջյանն ու Պերճ Ան տո նյա նը հայտ նի են Նյու 
Յոր քում, իսկ Պերճ Բոս տա նյա նը առաջ նա կարգ գորգ վե րա կանգ նող է 
Լոս Ան ջե լե սում:

Stefano Ionescu (Italy)
(Transylvanian Rugs Stadies)

ARMENIAN CARPET-MAKERS IN ROMANIA

Armenians came to what is now Romania as early as the 12th century AD and 
initially settled in Wallachia, Moldavia and Transylvania where they played an 
important social role. Towards the end of the 19th century the Armenians begun 
to manufacture or restore rugs mostly in the town of Gherla in Transylvania.

After the Genocide of 1915 new waves of Armenian refugees from Turkey 
arrived in Romania, which was one of the first countries to offer asylum. This is 
when families such as the Agopians, Abagians, Abrankian, Kazazians all originally 
from the Kaisery region of Turkish Armenia, came and settled in Bucharest and 
Braila or on the Black Sea coast. 

The paper will discuss some of the best documented stories involving Armenian 
carpet makers before and after World War II. Agop Agopian was born in 1909 to 
an Armenian family in Chomaklou, district of Kayseri in eastern Anatolia. His 
father and grandfather were in the rug weaving business. 

By the early 1930’s, Agop Agopian along with his parents established a rug 
weaving and restoration workshop in Bucharest and started producing rugs.. 
The wool was usually bought in Transylvania and was dyed at the workshop. A 
large part of the production of the Agopian workshop was commissioned by the 
Romanian forger and carpet dealer Teodor Tuduc. 

Agopian and Tuducthe had a very close working relationship and collaborated 
in the development of some of the designs, and also of the wool dying and 
washing techniques. We were able to find carpets which have been defined as 
Tuduca which have been woven in Agopian workshop.

In one of them the profile of the lateral cusps seems wrong (should have only 
one cusp) while the proper corner solution of the main border looks odd. The 
rug shows several false ˝lazy˝ lines in the spandrel area. The structure is similar 
to another rug which is a gift of Albert and Hilda Alimanto Textile Museum of 
Canada, Toronto.

A similar story can be traced for Nazaret Kazazian born in 1909 in Cesarea/
Kaiseri, which is in today’s Eastern Turkey. After the 1915 massacres, he moved to 
Bazargic with his family, which at that time was part of Romania. In 1940 when 
the Cadrilater was given to Bulgaria, he, along with many other Armenians who 
were living in Bazargic, decided to move to Romania. That’s when he came to 
Braila and opened the Shiraz Oriental Rug workshop. 

In the 1950’s, state owned rug weaving factories in and around Bucharest, 
Brasov and Braila were established. In many cases Tuduc acted as a consultant 
while among the managers of these factories were Agop Agopian, Hrant and 
Karnig Abagian, Nazaret Kazazian and others. 

After 1960, many Armenians from Romania emigrated to the United States: 
Agop Agopian and Nazaret Kazazian settled in Los Angeles while the Abagian 
brothers settled in New York City. They all focused on the sale and restoration 
of fine antique rugs. Agop Agopian started a rug business in Los Angeles and 
performed several restorations for notable collectors including James D. Burns 
of Seattle. 

A new generation of Armenians born in Romania made significant contributions 
to the rug business: Bergi Abagian and Bergi Andonian became leading dealers 
in New York while Bergi Bostanian is an accomplished restorer in Los Angeles. 
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Վիկտորիա Իսահակյան (Հայաստան)
(ՀՀ «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական 
միջավայրի պահպանության ծառայություն»)

ԱՇԽԱՐՀԻ ԷԹՆԻԿ ՊԱՏԿԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԳՈՐԳԵՐԻ ԶԱՐԴԱՄՈՏԻՎՆԵՐՈՒՄ

Ար դի ժա մա նակ նե րում մար դը, հայտն վե լով նոր ին ֆոր մա ցի ոն-տեխ նո-
լո գի ա կան աշ խար հում, հե ռա ցել է բնու թյու նից և նոր աշ խար հում գո յա-
տև ե լու հա մար նրան անհ րա ժեշտ է հար մար վել կյան քի փոխ ված պայ-
ման նե րին, ին չը հենց առա ջաց նում է ազ գա յին ար ժեք նե րի վեր հիշ ման և 
վե րա ի մաս տա վոր ման պա հանջ: Այդ պատ ճա ռով կա րև որ է վե րա դառ նալ 
ազ գա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րին` գտնե լու հա մար նե րուժ և հաս տա-
տուն հիմ քեր, որոնց մի ջո ցով հնա րա վոր լի նի նոր ապ րե լա կեր պի ստեղ-
ծու մը ժա մա նա կի և էթ նի կա կան մշա կույ թի ոգուն հա մա պա տաս խան:

Էթ նի կա կան մշա կույ թում ար տա ցոլ ված աշ խար հի էթ նի կա կան պատ-
կե րը պա րու նա կում է իմաստ ներ, որոնք կա րև որ են էթ նո սի ամ բող ջա կա-
նու թյու նը պահ պա նե լու, ան ձի և հա սա րա կու թյան կա յուն զար գա ցու մը 
ապա հո վե լու հա մար: Աշ խար հի էթ նի կա կան պատ կե րը, առա ջին հեր թին, 
կե ցու թյան մա սին պատ կե րա ցումն է, որը հա տուկ է տվյալ էթ նո սի ան դամ-
նե րին: Էթ նի կա կան պատ կե րի հաս տա տուն նե րը իրենց մեջ նե րա ռում են 
որո շա կի գա ղա փար ներ` չա րի ու բա րու աղ բյուր նե րի տե ղո րո շում, գոր ծո-
ղու թյան այն ձևի պատ կե րա ցու մը, որի դեպ քում հաղ թում է բա րին:

Գոր գա գոր ծու թյու նը հան դի սա նա լով հայ կա կան մշա կույ թի ինք նա տիպ 
դրսև ո րում, իսկ հայ կա կան գոր գե րը, լի նե լով հայ ժո ղովր դի ամե նա տա-
րած ված, ամե նա սիր ված, կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար անհ րա ժեշտ 
նյու թա կան ար վես տի նմուշ ներ, իրենց մեջ պա րու նա կում են հնա գույն 
խորհր դա նիշ ներ և ար տա հայ տում ազ գա յին մտա ծե լա կեր պի յու րա հատ-
կու թյու նը: Աշ խար հի էթ նի կա կան պատ կե րի հիմ քը կազ մող բա րի և չար 
ու ժե րի պայ քա րի գա ղա փա րը և դրանց հա վա սա րակշ ռու թյան պահ պան-
ման երև ույթն իր ար տա ցո լումն է գտել հայ կա կան գոր գե րի վա հան նե րի 
զար դա մո տիվ ե րում, զար դա գո տի նե րում: Զար դա նախ շե րի հիմքն է կազ-
մում թռչու նի և օձ-վի շա պի պայ քա րը հա նուն բա րօ րու թյան, կյան քի հա-
րա տև ման: Բա րի և չար ու ժե րի պայ քա րի մո տի վը սխե մա տիկ կեր պով 
ներ կա յաց ված է նաև հա յե րի հա մար արևի խորհր դան շա նը հան դի սա ցող 
կեռ խա չի տես քով, որում կա րող ենք տես նել կեն սու նակ և կեն սա հաս տա-
տող մի տու մը, որը հնա րա վո րու թյուն է տվել գո յա տև ե լու մեր ազ գին իր 
պատ մու թյան տար բեր փու լե րում և ուժ տալ` ապա ցու ցե լու իր հզո րու թյունն 
ապա գա յում:

Ճա նա չե լով, պահ պա նե լով և փո խան ցե լով ազ գա յին մշա կույ թի ար ժեք-
նե րը, յու րա քան չյուր ազգ ապա հո վում է իր ու րույն տե ղը մե րօ րյա փո փո-
խա կան աշ խար հում:

Victoria Isahakyan (Armenia)
(Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum 
Reservations of RA) 

SOME MANIFESTATIONS OF THE WORLD ETHNIC MODEL IN THE 
DECORATIVE MOTIFS OF ARMENIAN RUGS

Nowadays, in a new informational-technological world, people are somehow 
alienated from nature. They need to adjust to the changed of life conditions in 
order to survive in the new world. In this respect, it is important to recall the 
national features to receive potential and solidity which will enable to create a 
new lifestyle congruent with the spirit of time and ethnic culture.

Ethnic representation of the world, reflected in the ethnic culture, contains 
concepts which are essential for preserving the integrity of the ethnos and 
ensuring consistent development of the person and the society. World’s ethnic 
representation, first of all, is the perception of characteristic features of a given 
ethnos. Ethnic representation models comprise certain notions (e.g. unconscious 
images), such as identification of the source of evil, identification of the source of 
good, perception of the actions where good wins.

Rug weaving art is a peculiar manifestation of Armenian culture and rugs, 
as most widely spread, beloved and vital samples of material art, comprise 
ancient symbols and express the specific national mentality.The concept of the 
struggle of evil and good forces as the base of the world’s ethnic manifestation 
and the phenomenon of their balance maintenance has found its reflection in 
rug field patterns and ornamented rug belts. The core pattern is the struggle of 
two animals: a bird and a serpent-dragon for the sake of prosperity and eternal 
life. The schematic motif of the struggle of good and bad forces is represented 
in Armenian culture in the form of a curved cross as a symbol of the sun which 
bears the concept of vitality and sustenance and which enables our nation to 
survive in different stages of its history as well as empowers to demonstrate its 
strength in the future.

Acknowledging, preserving and transmitting values of national culture, each 
nation ensures its unique place in current changeable world.
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Ժենյա Խաչատրյան (Հայաստան)
(ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

ՊԱԶԻՐԻԿ ԳՈՐԳԻ ԵՎ ԹԱՂՄԱՆ ՊԱՐԵՐԻ ԻՄԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մարդն իր հաս կա ցո ղու թյամբ նյու թի կա տա րյալ ոչն չա ցում` մահ, չի ըն դու-
նում: Այդ է պատ ճա ռը, որ ձև ա վո րել է հա վա տա լի քա յին այն պի սի դաշտ, 
որի օգ նու թյամբ կա րո ղա նա բա ցատ րել ան բա ցատ րե լին:

Մա հը մար դու հա մար չհաս կաց ված այն որակն է, որի մի ջով, որ պես 
սահմա նա գիծ անց նե լուց հե տո, պետք է տե ղի ու նե նար փո խան ցում մեկ 
ու րիշ որա կի` նոր կար գա վի ճա կով:

Նախ կին որա կից նո րին անց նե լու ճա նա պար հը վտանգ ված ժա մա նա-
կա հատված էր, որի ըն թաց քում պետք է ապա հով վեր փո խա կերպ ման խա-
ղաղ ան ցում:

Լա վա գույն կար գա վի ճա կը ձեռք բե րե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր այն 
ապահո վագ րել որո շա կի իրե րով, ծե սե րով ու գոր ծո ղու թյուն նե րով:

Բո լոր ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րի նպա տակն ուղղ ված էր հո գե կան 
ու ֆի զիկա կան ավե լի լավ հատ կա նիշ ներ ձեռք բե րած նոր մար դու վե րած-
նունդն ապա հո վե լու նպա տա կին:

Այդ ամենն իրենց ար տա հայ տու թյունն են գտել մահ վան ու թաղ ման 
հետ կապված իրե րի և պար-արա րո ղու թյուն նե րի մեջ: Դրան ցից յու րա հա-
տուկ են`

ա) գե րեզ մա նի հա տա կագ ծի ալե գո րիկ պատ կեր նե րը ներ կա յաց նող 
գոր գերն (Պա զի րիկ) ու փռոց նե րը,

բ) հան գու ցյա լի հան դեպ առանձ նա հա տուկ կար գա վիճ ու նե ցող ան-
ձանց` շրջա նով կա տար վող պար-վազք-արա րո ղու թյուն նե րի իմաս տա բա-
նա կան փոխ կա պակց վածու թյու նը:

Պա զի րիկ գոր գի և թաղ ման պա րե րի շար ժա կան ու ար տա հայտ չա կան 
տեքս տե րի վեր լու ծու թյու նը հաս տա տում է, որ ինչ պես Պա զի րի կի նախ շա-
զարդ գո տի նե րում ար տա հայտ ված վազք-փա խուս տը մահ վա նից, այն պես 
էլ գե րեզ մա նի շուրջ տե ղի ու նե ցող շրջա նա ձև պար-վազք-փա խուս տը, մի-
և նույն գա ղա փա րա խոսու թյան կրկնու թյուն ներն են` մե կը գե րեզ մա նի հա-
տա կին, մյու սը գե րեզ մա նից դուրս, գե րեզ մա նի շուրջ և դրա վրա` ծի սա կան 
մի ջա վայ րում:

Zhenia Khachatryan (Armenia)
(Institute of Archaeology and Ethnography of NAS RA) 

THE SEMANTIC INTERRELATION OF PAZYRYK RUG AND FUNERARY 
DANCES

The human being’s comprehension doesn’t admit death – complete destruction of 
the material. That is why, a set of beliefs were formed to facilitate the explanation 
of the inexplicable.

Death is an incomprehensible quality for a man, and after passing through it 
as a boundary, a transformation into another quality with a new status should 
happen. 

The way of trasmission from the former quality into a new one was a hazardous 
period during which a peaceful transformation must have been provided. 

In order to obtain the best status it was nessessary to be insured by certain 
objects, rituals and activities.

All rituals were aimed at ensuring the rebirth of a new person with better 
spiritual and physical features.

The above mentioned have found their reflection in death beliefs and objects 
related to burial as well as dance rituals. Some specific monifestations of them 
include Semantic correlations of:

a) rugs (Pazyryk) and coverlets, depicting the allegoric layout of the tomb and
b) circular dance-run-rituals of persons in special status in respect to the 

deceased.
The analysis of the dynamic and expressive texts of “Pazirik” rug and funerary 

dances verifies that the run-escape from death, depicted in the “Pazirik” rug 
ornamented belts as well as the circular dance-run-escape around the tomb are 
the repetitions of the same concept: one at the bottom of the grave, the other out 
of and around the tomb in a ritual environment.
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Սևակ Խաչատրյան (ԼՂՀ)
(«Ղարաբաղ-կարպետ» ընկերություն)

ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ «ՂԱՐԱԲԱՂ ԿԱՐՊԵՏ» 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Գե ղար վես տա կան գործ վածքն Ար ցախ աշ խար հում խոր ար մատ ներ ու նի. 
այն մեզ տա նում է հա զա րա մյակ ներ առաջ, ներ կա յաց նում հին աշ խար հի 
և հատ կա պես Ար ցա խի հնա գույն մշա կույթն ու կեն ցա ղը: Այ լևս ար դեն գի-
տա կից և գրա գետ հա սա րա կու թյա նը պետք չէ ապա ցու ցել Ար ցա խի` որ պես 
գոր գա գոր ծու թյան կենտ րոն լի նե լու հան գա ման քը: Ար ցա խյան հին գոր գե-
րը ներ կա յաց ված են այ սօր աշ խար հի բազ մա թիվ թան գա րան նե րում: 

Աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րով պայ մա նա վոր ված` ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ ան կում, բայց նո րից վե րելք է ապ րել ձե ռա գործ գոր գա գոր ծու-
թյունն Ար ցա խում: Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում ար ցախ ցուն հա տուկ և հա-
րա զատ բազ մա թիվ ար տադ րու թյուն նե րի, կի րա ռա կան ար վես տի ճյու ղե րի 
ու տար բեր ոլորտ նե րի հետ մի ա սին Ար ցա խում ան կում ապ րեց նաև ձե ռա-
գործ գոր գա գոր ծու թյու նը` կապ ված ադր բե ջա նա-ղա րա բա ղյան հա կա մար-
տու թյան, հետ պա տե րազ մյան իրադ րու թյան և դրա նով պայ մա նա վոր ված` 
ան կում ապ րած սո ցի ալ-տնտե սա կան ու մշա կու թա յին կյան քի հետ:

Ան շուշտ, Ար ցա խում մինչ օրս տնայ նա գոր ծու թյան մա կար դա կով պահ-
պան վել է գորգ գոր ծե լու մշա կույ թը` որ պես ըն տա նե կան ավան դույթ և 
պատ մա կան ժա ռան գու թյուն: Գոր ծա րա նա յին մա կար դա կով ձե ռա գործ 
գոր գե րի ար տադ րու թյու նը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նում 
վերսկս վեց «Ղա րա բաղ Կար պե տ» ըն կե րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ: Ըն-
կե րու թյու նը նպա տակ ու նի նախ և առաջ վե րար տադ րել ար ցա խյան հին 
գոր գե րը, որոնք իրենց տե սա կի և բո վան դա կու թյան մեջ բա վա կա նին ար-
ժե քա վոր են և մրցու նակ:

Մեզ հա մար շատ կա րև որ և սկզբուն քա յին է նաև այն, որ գոր գե րի ար-
տադ րու թյան ամ բող ջա կան ցիկ լը և գոր ծըն թա ցը, այ սինքն` բրդի մշա կու-
մից մին չև պատ րաս տի գոր գե րի թո ղար կու մը կա տար վում է Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նում:

Մենք վստահ ենք, որ «Ղա րա բաղ Կար պե տ» ըն կե րու թյունն աշ խար հին 
կներ կա յա նա բա վա կա նին հե տաքր քիր և մրցու նակ առա ջարկ նե րով:

Sevak Khachatryan (NKR)
(“Karabakh Carpet” Enterprises)

THE REVIVALOF ARTSAKH RUGS IN “KARABAKH RUG” ENTERPRISES

Artistic textiles have deep roots in Artsakh; they take us millennia back, 
representing culture and daily life of the ancient world and Artsakh, in particular. 
Today it is indisputable fact that Artsakh was a rug weaving center. Ancient 
Artsakh rugs are now in many museums around the world.

From time to time, geographic and political instability caused falls followed by 
rises in rug weaving art in Artsakh. During the recent years, along with different 
branches of decorative and applied arts, which were peculiar to people of Artsakh, 
rug weaving art has also decreased in the result of Azerbaijani-Karabakh conflict, 
postwar situation bearing social, economic and cultural degradation. 

Nevertheless, rug weaving culture has remained in Artsakh household as 
a family tradition and and historical heritage. The production of handmade 
rug factory was restarted on the initiative of Karabakh “Rug” Company. The 
foremost aim of the company is to reproduce ancient Artsakh rugs which are 
quite valuable and competitive in their hand-woven rug category and artistic 
design.

It is essential for us that the entire cycle and process of rug weaving, i.e. from 
wool processing to ready rug production takes place in the Republic of Nagorno 
Karabakh.

We are convinced that Karabakh “Rug” Company will receive quite interesting 
and competitive offers from all over the world.
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Սոֆի Խաչմանյան (ԱՄՆ)
(Լոս Անջելեսի Հոլիվուդ-Կալիֆորնիայի արվեստի ինստիտուտ և Սանտա 
Մարիա քաղաքային քոլեջ)

ԹԵԼՖԵՅԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՄԵՏԱՔՍԵ ԳՈՐԳԵՐԸ ԿԵՍԱՐԻԱՅԻՑ

XIX դա րի երկ րորդ կե սին Կե սա րի ա յում պատ րաստ ված գոր գե րը հան-
րա ճա նաչ դար ձան Եվ րո պա կան շու կա նե րում: Կա րա պետ և Մով սես Թել-
ֆե յան եղ բայր նե րը Կե սա րի ա յում գոր գի ար տադ րու թյան աս պա րե զում 
հայտ նի և հա ջո ղակ ձեռ նար կա տե րե րից էին: Սկզբնա կան շրջա նում Թել-
ֆե յան նե րը «ջե ջի մ» էին ար տադ րում, սա կայն դրանց ար տադ րու թյու նը 
հե տա գա յում արա գո րեն վե րա փոխ վեց գոր գի բար գա վա ճող ար տադ րու-
թյան: Մով սես Թել ֆե յա նի ֆաբ րի կան իր ամե նա ծաղ կուն շրջա նում 200-ից 
ավե լի դազ գահ ներ էր բա նեց նում:1 

Մով սես Թել ֆե յա նի ըն տա նի քի պատ մու թյունն ի հայտ եկավ 1990 ական-
նե րի վեր ջին, երբ Մով սե սի ժա ռանգ ներն իրենց տա տի` Շա հի նե Դիլ սի զյա նի` 
Նյու Յորք նա հան գի Ուայթս տոն քա ղա քում գտնվող տան պա հա րան նե րից 
դուրս բե րե ցին եր կար տա րի նե րի ըն թաց քում նրա պահ պա նած «բոխ չա նե րը»: 
Այդ կա պոց նե րում հա գուստ նե րի, ձե ռա գործ կտո րե ղե նի և ըն տա նի քին պատ-
կա նող այլ առար կա նե րի հետ մեկ տեղ գտնվե ցին նաև եր կու մե տաք սե գոր-
գեր: Եր կու գոր գե րից մե ծը` (2x1,22 մ) կենտ րո նում կա մա րա ձև, եր կու սյու նե րի 
վրա հեն ված, «Դրախ տի Դու ռ»2 ձև ա վո րում ու նի, իսկ փոք րը` (մո տա վո րա պես 
70x50 սմ) բու սա կան հա րուստ զար դա նախ շե րով, կենտ րո նում կլոր զար դա ձև-
ով, եվ րո պա կան ազ դե ցու թյամբ գորգ է: Հա մա ձայն ըն տա նի քում պահ պան-
ված պատ մու թյուն նե րի, այս եր կու գոր գերն էլ, պատ րաստ վել են իրենց ֆաբ-
րի կա յում 1896 թվա կա նին, Թել ֆե յան նե րի`Կե սա րի ան լքե լուց առաջ:

Թել ֆե յան նե րի ու նեց ված քը ու սումն ա սի րե լու նպա տա կով 1998 Լոս Ան-
ջե լե սում հիմն ադր վեց «Հայ կա կան Հա գուստ և Գործ ված քե ղեն Ծրա գի ր» 
(ՀՀԳԾ) ան վա նու մով կազ մա կեր պու թյու նը: Թել ֆե յան ըն տա նի քի երկ-
րորդ Ճյուղն ի հայտ եկավ ՀՀԳԾ-ի կազ մա կեր պած ցու ցա հան դես նե րից 
մե կի ժա մա նակ, երբ այ ցե լու նե րից տա րեց մի կին` Նա զե լի Էլ մա սյա նը 
(Կա րա պետ Թել ֆե յա նի ծո ռը) հայտ նեց մեզ, որ ին քը նույն պես այդ ըն տա-
նի քին է պատ կա նում: Նա զե լին մի այն մեկ հատ փոք րիկ (67x56 սմ), կար-
միր ետ նա պաս տա ռով և մեջ տե ղում ու թան կյուն զար դա նախ շով գորգ ու նի, 
որն իր գու նա յին լու ծու մով և զար դա մո տիվ ե րի ձև ա վոր մամբ հա ման ման 
է հայ կա կան գոր գե րին: 

Երկ րորդ մեծ գոր գը, որ պետք է քննարկ վի, պատ կեր ված է Կա րա պե-
տի ըն տա նի քին պատ կա նող լու սան կար նե րից մե կում, որը հա վա նա բար 
XX դա րի սկզբին է լու սան կա րա հան վել: Այդ գոր գը ամե նայն հա վա նա կա-
նու թյամբ պատ կա նել է հա ջո ղակ և հայտ նի գոր ծա րար Սեդ րակ Թի մու-
րյա նին, որը Կա րա պե տի փե սան էր`3 գորգ ար տադ րող և հայտ նի վա ճա-

ռա կան: Այդ լու սան կա րում Սեդ րա կը պատ կեր ված է իր եր կու որ դի նե րի 
-գոր ծա կից նե րի հետ: Նկա րի հե տին պլա նում պա տից կախ ված է «Դրախ-
տի Դու ռե ձև ա վո րու մով մի մեծ գորգ, որն ու նի շատ ընդ հան րու թյուն ներ 
վե րը նշված գոր գի հետ: 

«Դրախ տի Դու ռ» ձև ա վոր մամբ եր րորդ մեծ գոր գը, որ Թել ֆե յան նե րի 
հա վա քա ծո ւից դուրս է, պատ կա նում է Միշն Հիլլ զում գտնվող հայ կա կան 
«Արա րա տե թան գա րա նին: Այս գոր գը պատ կա նել է ճար տա րա պետ և հա-
վաք չա րար Լու թեր էս կի ջե ա նին: Այս գոր գի ծագ ման մա սին ոչ մի տե ղե կու-
թյուն չի պահ պան վել: Քա նի որ զար դա նախ շա յին ձև ա վոր ման և գու նա յին 
լու ծումն ե րի առու մով Էս կի ջե ա նի գոր գը հա ման ման է և շատ ընդ հան րու-
թյուն ներ ու նի վե րո հի շյալ «Դրախ տի Դու ռ» գոր գե րի հետ, այն ներգ րավ-
վել է այս ու սումն ա սի րու թյան մեջ քիչ ավե լի հա մե մա տու թյուն նե րի հնրա-
վո րու թյուն ու նե նա լու նպա տա կով: Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ այս 
գոր գը նույն պես պատ րաստ վել է Կե սա րի ա յում:

Խնդրո առար կա գոր գե րի խում բը ցա վոք մեծ չէ, սա կայն բա վա րար 
է եզ րա հան գումն եր կա տա րե լու հա մար` հեն վե լով այս գոր գե րի բնույ թի, 
ձև ա վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, գույ նե րի, խորհր դա բա նու թյան, 
կա ռուց ված քա յին եղա նակ նե րի և օգ տա գործ ված նյու թե րի բնու թագր ման 
վրա:

Sofia Khachmanyan (USA)
 (Art Institute of California-Hollywood in Los Angeles and Santa Monica City College) 
 
THE SILK PILED CARPETS IN THE TELFEYAN COLLECTION FROM 
CAESAREA-KESARIA

Piled carpet-rugs from Kesaria became intensively popular among European 
markets in the second half of the XIX century. The Telfeyan brothers, Karapet 
and Movses, were famous and successful rug producers at the time in Kesaria. In 
their factories they produced “jejim” first, butlater the brothers developed them 
into thriving rug making facilities. Movses’s factory in its’ prime was known to 
have more than 200 looms. 

Stories of Movses Telfeyan’s family unfolded at the end of the 1990’s, when 
his descendantsopened up the “bokhchas” or bundles, long kept in their grand 
mother Shahine’s closets in Whitestone, New York. In these bundles, among 
various clothing and textiles, they found two silk rugs. The larger one of the 
two (2x1.22 m) has the arch form the upper side based on two columns; called 
“Gate of Paradise” design, and the smaller one (approximately 28x20 sm) has a 
floral, European inspired design, with a circle centered, decorative background. 
The story kept in the family is that these rugs were made in the Movses Telfeyan 
factory prior to 1896, before they left Kesaria. 

The “Armenian Dress and Textile Project” was founded in Los Angeles in 
1998 to research about this collection.The Telfeyan family’s second branch was 
discovered shortly after when Karapet Telfeyan’s great grand daughter, Nazeli 
Elmasian,walked intoone of the exhibits organized by the Armenian Dress and 
Textile Projectand informed usthat she was from the Telfeyan family too. There 

1 Արշակ Ալպոյաճեան, Պատմութիւուն Կեսարիոյ, Բեյրութ, 1937, էջ 1480:
2 Երկու սյուների վրա հենված կամարով, Կեսարիայում կամ Փոքր Ասիայում արտադրված 
գորգերի տեսակ, որը Վոլկմար Հանցհորնը անվանում է «Դրախտի Դուռ» ձևավորմամբ 
գորգեր:
3 Արշակ Ալպոյաճեան, Պատմություն Կեսարիո, էջ 1472:
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Հրաչ Կոզիբեյոկյան (ԱՄՆ)
(«Կո”Զ”արհեստներ.Արևելյան գորգերի լաբորատորիա» ընկերություն)

ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՈՑ ԳՈՐԳԵՐԻ 
ԳԵՂԱԶԱՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հայ կա կան դե կո րա տիվ ար վես տի ամե նա հին ճյու ղե րից մե կը գոր գա գոր-
ծու թյունն է, որը գե ղա գի տա կան, գոր ծա ռույ թա յին ու նյու թա կան մշա կույ-
թի կա տա րյալ հա մադ րում է: Ձե ռա գործ գոր գը կա րող է ներ կա յաց նել գահ, 
«սրբա տե ղի», լի նել հարս տու թյան կամ թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան 
խորհր դա նիշ, ըն ծա կամ կտակ:

Գոր գա գոր ծու թյունն իրա պես ժո ղովր դա կան ար վեստ է: Ակ նա ռու է, 
որ գոր գե րի երկ րա չա փա կան զար դա նախ շե րը ոչ մի այն գե ղա գի տա կան 
նպա տակ են հե տապն դում, այ լև` խորհր դան շա կան: Գոր գի կար միր դաշ-
տը ոչ մի այն գե ղե ցիկ է, այ լև խոր հուրդ ու նի: Խա չը շրջա պա տող ու դաշ տի 
առանց քում կենտ րո նա ցած չորս կեն դա նա կերպ պատ կեր նե րը ոչ մի այն 
կազ մում են գոր գի կենտ րո նա կան ռոմ բը, այ լև յու րա տե սակ հա վա տա լի քի 
առ հա վատ չյա են:

Հա վեր ժու թյան անի վը հա յոց աշ խար հի ամե նա հին ու սուրբ խորհր դա-
նիշ նե րից է, որի ար մատ նե րը ձգվում են դե պի արևի ու երկն քի պաշ տա-
մուն քը: Այն ծա գումն ա բա նա կան ընդ հան րու թյուն ու նի սվաս տի կա յի` որ-
պես արևի անի վի կամ խա չի խորհր դա նի շի հետ և հան դի սա նում է արևի, 
ժա մա նա կի, վե րած նուն դի, տի ե զեր քի ու կյան քի հա վեր ժա կան շարժ ման 
հետ: Հայ կա կան մշա կույ թում այս խորհր դան շա նի բազ մա թիվ տար բե-
րակ ներ կան` երկ նա յին նույն մար մին նե րը, բայց փո խա բե րա կան տար բեր 
իմաստ նե րով: 

Արևի աստ վա ծու թյան պաշ տա մուն քը տա րա ծաշր ջա նում շա րու նակ վում 
է նա խաք րիս տո նե ա կան պատ կե րագ րու թյան մեջ: Եր կա թե դա րյան ժա մա-
նա կաշր ջա նի Արա րա տի թա գա վո րու թյու նում (Ք.ա. 860 թ.) հա յերն իրենց 
ծի սա կան արա րո ղու թյուն նե րում ու աստ վա ծու թյուն նե րի պատ կեր նե րում 
բազ միցս կի րա ռել են արևի սկա վա ռակն ու սուրբ կե նաց ծա ռը: 

Արևի խորհր դա նիշն այն քան էա կան էր հա յե րի հա մար, որ ար տա ցոլ վել 
է նաև միջ նա դա րյան ար վես տում: Ներգ րավ վե լով քրիս տո նե ա կան ավան-
դույթ նե րի մեջ, այն սրբա գործ վել է Սուրբ հո գու նման: Խորհր դա նիշն ամե-
նուր հան դի պում է միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի մշա կույ թում. ճար տա րա-
պե տու թյուն, որմն ան կար չու թյուն, եկե ղե ցա շի նու թյուն, շիր մա քա րեր, սուրբ 
գրքեր, ման րան կար չու թյուն, խաչ քա րեր, խե ցե գոր ծու թյուն, մե տա ղամ շա-
կու թյուն, ասեղ նա գոր ծու թյուն, ժա նյակ և, իհար կե, գորգ:

Պատ մա կան Հա յաս տա նում (Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Կի լի կիա) գոր գերն 
առա ջին անհ րա ժեշ տու թյան առար կա ներ էին, որոնք փռվում էին հա տա-
կին, կախ վում էին պա տե րից, ծա ռա յում էին որ պես ծած կոց: Հա մա րյա 
բո լոր բնա կա վայ րե րում գոր ծում էին կար պետ ներ` քի լիմն եր, ծած կոց ներ, 
վա րա գույր ներ, թամ բեր, խուր ջին ներ, վեր մակ ներ, աղի տոպ րակ ներ, ձի-
ու ծած կոց ներ, գոր գեր: Այս ար հեստն այն քան սերտ էր կապ ված առօ րյա 
կյան քի հետ, որ այն իմա նա լը պար տա դիր էր: Գոր գը հայ աղ ջիկ նե րի օժի-
տի ան բա ժա նե լի մասն էր, ուս տի վաղ հա սա կից նրանք սո վո րում էին այս 
ար հեստն ու գոր ծում իրենց իսկ օժի տի գոր գե րը:

is only one small rectangular silk rugin Nazeli’s collection (67x56 sm) with 
an 8-pointed star at the center with a red background. The rug has the main 
characteristics of an Armenian traditional rug design.

The second large rug to be discussedwas found in one of Karapet Telfeyan’s 
family photos, most probably taken at the beginning of the XX century. This rug 
belonged to a success ful rug manufacturer and business sman Sedrak Timuryan 
of Kesaria, who was Karapet’s son-in-law. In this photo Sedrak is portrayed with 
his two sons and business partners proudly seated in front of an arch form “Gate 
of Paradise” design rug. 

The third large size“Gate of Paradise” rugwas found outside of the Telfeyan 
collection in Ararat museum in Mission Hills, California. The owner of this rug 
was an architect and art collector Luther Eskijian. There is no information about 
the place of origin for this rug. Since there are obvious characteristic similarities 
between this and the above mentioned “Gate of Paradise” rugs, this piecewas 
chosen to be included in this research for comparison purposes. There is great 
possibility that this rug was also made in Kesaria.

This group of rugsin discussion;five rugs altogether, albeit not large, but is 
probably enough to draw conclusions based on their similar characteristics, 
such as design and color, symbols, construction details and materials used. The 
“Gate of Paradise” rugs will be studied and compared to find out if they are 
representative of the Armenian rug making culture or changes extant in Kesaria 
during and prior to the second half of the XIX century.
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Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ամեն նա հանգ ու ներ իրեն բնո րոշ բու սա կան, 
կեն դա նա կան, դի ցա բա նա կան ու բնա կան նա խընտ րե լի զար դա նախ շե րը, 
ինչ պես նաև աշ խա տան քա յին գոր ծիք նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, գոր գա գործ-
ներն ու նե ին բո լո րի հա մար ընդ հա նուր աշ խար հիկ ու հո գև որ կրկնվող 
պատ կեր ներ: Դրանց դրսև ո րումն ե րը սեր տո րեն կապ ված են հե թա նո սա-
կան ու զո րո աստ րիզ մի հա վա տա լիք նե րի, պաշ տա մուն քա յին արա րո ղու-
թյուն նե րի և սնո տի ա պաշ տու թյան հետ:

Հայ կա կան գոր գե րի խորհր դա նիշ նե րը տար բեր վում են զար դա նախ-
շում ու նե ցած իրենց տե ղով, գույ նե րով, ձևի փո փո խու թյուն նե րով ճիշտ 
այն պես, ինչ պես են թա տեքս տը, ձայ նե րան գը, շեշ տը փո խում են բա ռի 
իմաս տը տվյալ բար բա ռում: Ին չևէ, գոր գի զար դա հո րին վածքն, ըստ էու-
թյան, պատ կե րա յին լե զու է:

Հայ կա կան գոր գե րի իմաս տա բա նու թյու նը հաս կա նա լու հա մար պետք է 
ըն կա լել հայ կա կան ոգին: Բայց և այն պես, մաս նա գե տի սերտ կա պը մշա-
կույ թի հետ, ինչ պես նաև խո րը հո գե հա րա զա տու թյու նը դրա հան դեպ, բա-
վա րար են ըմբռ նե լու զար դա հո րին ված քի ընդ հա նուր իմաս տը:

Hratch Kozibeyokian (USA)
(Ko”Z” Craft. The Oriental Rug Clinic-Company)

INTERRELATIONSHIP BETWEEN ORNAMENTATION PRINCIPLES OF THE 
ARTISTIC WEAVING OF THE ARMENIAN CARPET

One of the most ancient types of decorative arts of Armenia is carpeting, an ideal mix 
of aesthetics, functionality and material culture. A hand woven rug can represent a 
throne, “holy area,” sign of wealth or royalty, testament or dedicatory object. 

Rug weaving is a true folk art. Striking as the carpets are, their geometric 
patterns were not created solely for aesthetic purposes, but to summon up a 
symbolic language. A deep red field isn’t just beautiful, it has significance. Four 
zoomorphic figures arranged around a cross and centered in the field axis doesn’t 
just form the medallion of the rug, it’s a statement of a specific faith.

The Armenian Wheel of Eternity is one of the countries most ancient and 
sacred symbols, its origin are traced to the early observations of the sky and 
worship of the Armenian Deity of the Sun. As one of the most common and sacred 
symbols of Armenian culture, the Wheel of Eternity stemmed from worship of 
the sky and the sun, and shares a common origin with the swastika, known 
as the sun wheel or cross symbol, it represents the sun and time, recurrence, 
universe and the eternal motion of life. There exist many variation of the symbol 
in Armenian culture with overall the same celestial associations but with slightly 
different metaphors. 

Worship of the solar deity continued well into the pre-Christian iconography 
of the region. During the Iron Age Kingdom of Ararat (860 BC), Armenians 
frequently used various solar disks and the sacred tree of life in their depictions 
of deities and sacred rituals. 

The solar symbolism was so essential to the Armenians that it made its way into 
the medieval Armenian culture. Absorbed by the Armenian Christian tradition 

it became as sacred as the Holy Spirit. The symbol could be seen everywhere in 
medieval Armenia. From monumental arts, outside and inside church decorations 
and murals, tomb stones, holy scriptures, Armenian Illuminated Manuscripts, 
sacred relics that are known as ‘Khachkars’ or ‘Armenian cross-stones’, ceramics, 
metallurgy, pottery, embroidery, lace and of course on carpets.

In historic Armenia (Greater, Smaller, Higher, Cilicia), carpets were objects of 
necessity, people ornately covered the walls, ground floors of palaces, public and 
ecclesiastical buildings with mats, matting and rugs. In most of the settlements, 
people made flat woven Kilims, house-flannels, coverlets, curtains, saddles and 
saddlebags, blankets, salt-bags, horse-coverlets and carpets. This handicraft was 
so strongly linked with domestic life, learning it became a necessity. Rugs formed 
an indispensable part in the dowry of Armenian girls who familiarized themselves 
at an early age with the art and prepared their own dowry of carpets.

Every region in Armenia wove with its own preference of mythological, flora, 
fauna and other motifs of nature, instruments of labor and domestic articles. As 
different as they may seem, weavers shared the most patterns of secular and 
religious icons. Their representations were closely connected with Pagan and 
Zoroastrian faith, worship rites and superstitions. 

Symbols woven in Armenian rugs vary according to their placement in the 
pattern, changes of color, or slight modifications of shape, much like context, 
intonation and stress alter the meaning of words in a narrative spoken in a local 
dialect. But, at its core, rug design is the language of images. 

To understand the meaning of designs in Armenian rugs, perhaps one needs to 
be in a community of spirit attainable only by members of the clan, but ingrained 
cultural affinity and the deep empathy by an expert is sufficient to grasp the 
design’s overall meaning.
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Ավետիք Կույունյան, Սաքո Կույունյան (Լիբանան)

ՀՆԱՈՃ ԳՈՐԳԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 
ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Գոր գի, ընդ հան րա պես մշա կու թա յին ար ժե քի փոր ձաքն նու թյան իրա կա-
նաց ման հար ցում առաջ նա յին կա րև ո րու թյուն ու նեն կա տար ման ժա մա-
նա կի, էթ նի կա կան պատ կա նե լու թյան, ծագ ման, տա րա ծաշր ջա նի կամ 
հե ղի նա կի բա ցա հա տու մը, որոնք բո լորն էլ անհ րա ժեշտ են տվյալ առար-
կա յի պատ մամ շա կու թա յին ու գե ղար վես տա կան նշա նա կու թյան որոշ ման 
հա մար, ուս տի նաև հան դի սա նում են դրա գնի որոշ ման հիմն ա կան չա փո-
րո շիչ նե րից մե կը: 

Փոր ձաքն նու թյան ըն թաց քում պարզ վում է նաև տվյալ գոր գի պահ պան-
վա ծու թյան վի ճակն ու եղած վաս վածք նե րի վե րա կանգն ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րը: Վե րա կանգն ման պա րա գա յում էլ անհ րա ժեշտ են տեխ նո-
լո գի ա կան ու տեխ նի կա կան ու սումն ա սի րու թյուն ներ, որոնց նպա տա կը 
հյուս ված քի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, թե լե րի ու դրանց ոլոր քի, ներ կա-
նյու թե րի ու դրանց ծագ ման պար զելն ու վե րա նո րոգ ման անհ րա ժեշ տու-
թյան հիմն ա վո րելն է:

Որոշ դեպ քե րում վաս ված նե րի վե րա կանգն ման անհ նա րի նու թյան կամ 
անն պա տա կա հար մա րու թյան պա րա գա նե րում էլ անհ րա ժեշտ է լի նում 
իրա կա նաց նել տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն` տվյալ գոր գի վաս-
վածք նե րի կոն սեր վաց ման ու ամ րաց ման հա մար: Այս դեպ քում կա տար-
վում են թե լի ամ րաց ման, փտախ տի կա սեց ման հետ կապ ված մի ջամ տու-
թյուն ներ: 

Ներ կա յաց ված բո լոր գոր ծըն թաց ներն էլ, որոնք ըստ էու թյան մեր ավե-
լի քան երե սուն տա րի նե րի աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
մենք հարս տաց րել ու կա տա րե լա գոր ծել ենք նո րա նոր մի ջոց նե րով, ման-
րա մաս նո րեն շա րադր վում են ըստ իրա կա նաց ման օրե րի ու լրաց վում են 
հա մա պա տաս խան լու սան կար նե րով:

Avedis Kouyounnian, Sargis Kouyounnian (Lebanon)

ON A RUG WOVEN AT “HEREKE” RUG WEAVING FACTORY

Hereke is a seashore town located not far from Constantinople. The enterprise, 
which manufactured rugs for the Sultan palace was founded in 1843. It was 
highly reputed and recognized first of all for its exquisite rugs of genuine silk. 
This fame and high level manufacturing of rugs was mostly due to the skills 
of the factory specialists who, having created rug patternswith beautiful and 
harmonious colors, wove rugs of the same high level. Armenian specialists played 
an essential role in this process. Majority of them were invited from the factories 
of Caecaria, Sebastia and several other factories as well.In the last quarter of 
the 19th and the first decades of the 20th centuries, Hakob Qaradjyan, Zareh 
Beniamin, Karapet Abelyan and Abraham Tusunyanwere chief specialists here, 
who before that worked in similar factories in Caecaria and Sebastia1.

The best traditions continue in our days as well.
At present, one of the best specialists of the factory is ancestral rug painter 

Avag Shirinyan (also called Shirinoghly), to whom this reportis dedicated. In 
particular, we present one of his rugs, woven in the traditions of the Persian 
silk prayer rugs of the 16-17th centuries and in the style of famous Kumkapirugs. 
The rug is well known indeed, with 120 knots in one centimeter. The rug bears 
inscriptions from Kuran and signature “Shirinean”. The rug painter lives in 
Istanbul; rugs with his designs are woven in Hereke and Bursa.

At present Avak Shirinyan is the best known manufacturer of Kumkapi rugs.

1 Tramesd`Armenie. Tapis et broderiessur les chemine de l`exil (1900–1940), Museon Arlaten 
Images En Manoeuvres `Editions, 2007, էջ 32 /հետայսու`Tramesd`Armenie/:
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գոր գին: Ներ կա յում այն թվագր վում է XVդ. և հա մար վում է գործ ված թուրք-
մեն ար հես տա վոր նե րի կող մից, որոնք պատ կա նում են Կա րա Կո յուն լու «Սև 
ոչ խա րե Օղուզ թյուր քա կան ցե ղախմ բին: Այս պի սի մո տե ցու մը հիմն ված է 
Մինգ դի նաս տի ա յին (1368–1644) բնո րոշ վի շա պի ու փյու նի կի զար դա նախ-
շե րի հա մե մա տու թյան վրա` առանց հա մո զիչ բա ցատ րու թյան, թե այդ զար-
դա նախ շը Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, արևմ տյան Իրա նի և արև ե լյան Օս-
մա նյան կայս րու թյան վրա յով ինչ պես կա րող էր հաս նել թուրք մեն նե րին:

Ին չևէ, վի շա պի ու փյու նի կի զար դա նախ շերն ար դեն եր կու դար ի վեր 
գո յու թյուն ու նե ին հայ կա կան ար վես տում` Կի լի կի ա յի թա գա վո րու թյու նում, 
ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ներ մուծ ված ուղ ղա կի ո րեն Չի նաս տա նից 
կամ էլ Իրա նի մոն ղոլ նե րի` Իլ-Խա նիդ նե րի մի ջո ցով: Զե կու ցու մը կու ղեկց-
վի հա մա պա տաս խան նկար նե րով: Զե կուց ման մեջ կխոս վի նաև մի քա նի 
այլ վաղ գոր գե րի մա սին, որոնք վկա յում են, որ հա յե րը եղել են վաղ կով-
կա սյան ու Սե ֆյան պարս կա կան գոր գե րի հո րին վածք նե րի տա րա ծող ներ:

Dickran Kouymjian (France)
(Columbia University)

THE BERLIN DRAGON-PHOENIX CARPET AND ITS PROBABLE 
ARMENIAN ORIGIN

Carpet weaving has been part of Armenian arts and craft culture from the earliest 
times. The renowned Pasyryk carpet in the Hermitage Museum, a burial item 
found in a Scythian funerary mound in the steppes, is believed to have been 
woven in Armenian by more than one specialist; its design and motifs have been 
connected to the art of the late Urartean Kingdom, in which the Armenians 
were a part and eventually the inheritors of its civilization and art. Despite 
the abundant medieval sources on carpet production in Armenia, despite the 
hundreds of rugs with woven Armenian inscriptions, some dating to the late 
seventeenth century and others attributed to an even earlier period, there has 
been a general tendency among rug scholars, with a few notable exception, to 
dismiss the role of Armenians in the early development of oriental carpet, or to 
ignore its importance. Such a climate has isolated Armenian carpet studies and 
made it a ghettoized discipline, rejected often without any explanation. 

In his impressive History of Oriental Carpets before 1800, Vienne, 1908, the 
Swedish expert F. R. Martin speaks in detail about Armenian and especially about 
so-called dragon carpets, which he attributed to Armenian craftsmen. He was also 
the first to publish the famous Gohar rug with an Armenian inscription of 1699, 
motifs of which he found close to those of dragon carpets, thus reinforcing his 
attribution of them to Armenians. 

Arthur Udham Pope, who along with Phyllis Ackerman, are responsible for 
the enormous multi-volume Survey of Persian Art, Oxford, 1938–1939, rejected 
Martin’s attribution; in turn Armenag Sakisian refuted Pope’s assertion in a 
series of well researched articles. For Pope, the fact that there is an Armenian 
inscription on an oriental rug is no proof that it was actually woven by Armenians. 
He asserted that Armenians, who for him were from an upper middleclass 

Տիգրան Կույումջյան (Ֆրանսիա)
(Կոլումբիա համալսարան)

ԲԵՌԼԻՆԻ ՎԻՇԱՊ-ՓՅՈՒՆԻԿ ԳՈՐԳՆ ՈՒ ԴՐԱ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ

Գոր գա գոր ծու թյու նը վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից եղել է հայ կա կան ար-
վեստ նե րի ու ար հեստ նե րի բաղ կա ցու ցիչ մա սը: Թաղ ման ծե սի հետ կապ-
ված հայտ նի Պա զի րիկ գոր գը, որը գտնվում է Էր մի տա ժում, հայտ նա բեր վել 
է տա փաս տա նում, սկյու թա կան դամ բա րա նաբլ րում: Կար ծիք կա, որ այն 
գործ վել է Հա յաս տա նում մի քա նի վար պե տի կող մից: Դրա հո րին վածքն ու 
զար դա նախ շե րը կապ վում են Ու րար տա կան թա գա վո րու թյան ուշ ժա մա-
նա կաշր ջա նի ար վես տի հետ, իսկ հա յե րը թա գա վո րու թյան մի մասն էին 
կազ մում` հե տա գա յում հան դի սա նա լով ու րար տա կան քա ղա քակր թու թյան 
ու մշա կույ թի ժա ռան գոր դը: Չնա յած Հա յաս տա նում գոր գա գոր ծու թյան վե-
րա բե րյալ միջ նա դա րյան բա զում աղ բյուր նե րին, ինչ պես նաև հա րյու րա վոր 
հա յե րեն ար ձա նագ րու թյամբ գոր գե րին, որոնք թվագր վում են 17-րդ դա րի 
վեր ջով, մի մասն էլ ավե լի վաղ ժա մա նա կաշր ջա նով, գոր գի մաս նա գետ նե-
րի շրջա նում զգաց վում է ընդ հա նուր մի տում, մի այն հա տու կենտ բա ցա ռու-
թյուն նե րով` վե րաց նե լու հա յե րի դե րը արև ե լյան գոր գա գոր ծու թյան վաղ 
շրջա նի զար գաց ման մեջ կամ ընդ հան րա պես ան տե սե լու նրանց կա րև ո-
րու թյու նը: Այս պի սի մո տե ցու մը մե կու սաց րել է հայ կա կան գոր գի ու սում-
նա սի րու թյու նը` դարձ նե լով այն գետ տո յի կար գա վի ճա կի գի տա ճյուղ, որը 
հա ճախ մերժ վում է առանց բա ցատ րու թյուն նե րի:

Իր Արև ե լյան գոր գե րի պատ մու թյու նը 1800 թ. առաջ (Վի են նա, 1908) 
տպա վո րիչ գրքում շվեդ գոր գա գետ Ֆ. Ր. Մար տի նը ման րա մաս նո րեն խո-
սում է հայ կա կան և հատ կա պես այս պես կոչ ված վի շա պա գոր գե րի մա սին, 
որոնք հա մա րում է հայ վար պետ նե րի ձեռ քով գործ ված: Նա նաև առա-
ջինն է, որ հրա տա րա կել է 1699 թ. թվագր վող հայտ նի «Գո հա ր» գոր գը, 
որի զար դա նախ շե րը մոտ է հա մա րում վի շա պա գոր գե րին` այս պի սով ամ-
րապն դե լով դրանց հայ կա կան պատ կա նե լի ու թյու նը:

Ար թուր Ուդ համ Փո ու փը և Ֆի լիս Աքեր մա նը, որոնք մի ա սին հրա տա-
րա կել են Պարս կա կան ար վես տի ու սումն ա սի րու թյուն ծա վա լուն բազ մա-
հա տոր աշ խա տու թյու նը Օքս ֆորդ, (1938-1939), ժխտում են Մար տի նի կար-
ծի քը: Իր հեր թին, Ար մե նակ Սարգ սյա նը մեր ժում է Փո ու փի պնդումն ե րը 
մի շարք խո րը հե տա զո տա կան հոդ ված նե րում: Փո ու փը գտնում է, որ հա-
յե րեն ար ձա նագ րու թյու նը դեռ ապա ցույց չէ, որ գոր գը հա յե րեն են գոր ծել: 
Նա հա յե րին հա մա րում է մի ջին բարձր դա սի բուր ժո ւա զի ա յին պատ կա նող 
խավ, որոնք ոչ թե ար հես տա վոր ներ էին, այլ ուղ ղա կի գոր գա վա ճառ ներ: 
Փո ու փի և իր հե տև որդ նե րի հա մար հա յերն այս գոր գե րի վա ճա ռող ներն 
էին, ուս տի պա հան ջում էին, որ պես զի գոր ծող նե րը գոր գե րի վրա թող նե-
ին իրենց անուն նե րը, ինչ պես նաև` նվի րատ վա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ: 
Չնա յած այս տա րօ րի նակ տե սու թյու նը ժխտող ապա ցույց նե րին, մեծ թվով 
մաս նա գետ ներ մինչ օրս կառ չած են վե րո հի շյալ տե սու թյա նը, հատ կա պես` 
թուր քերն ու ադր բե ջան ցի նե րը: 

Զե կու ցու մը հիմն ա կա նում նվիր ված կլի նի Գեր մա նի ա յի պե տա կան 
թան գա րա նի Իս լա մա կան թան գա րա նում պահ վող հայտ նի վի շապ-փյու նիկ 
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Էդգար Համալյան (Բելգիա)

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

 Ին չու՞ հայ կա կան գոր գե րը հայտ նի չեն արևմ տյան երկր նե րում: Պատ-
մա կան ակ նարկ Արևմ տյան Հա յաս տա նի մա սին` որ պես գոր գա գոր ծու-
թյան հիմն ա կան օր րան նե րից մեկն աշ խար հում.

 Ին չու՞ մաս նա գետ նե րը դժվա րա նում են հստակ նշել այն կենտ րոն նե-
րը, ուր սկիզբ է առել արև ե լյան գոր գա գոր ծու թյու նը մին չև 19-րդ դա րը և 
հե տա գա տե ղա փո խու թյու նը դե պի նոր կենտ րոն ներ.

 Հայ կա կան գոր գե րի պատ մա կան ու կրո նա կան խորհր դա նիշ նե րը.
 Հայ կա կան գոր գե րի նմուշ նե րը գրքե րում, թան գա րան նե րում, մաս նա-

վոր հա վա քա ծու նե րում. Մեմ լինգ, Հոլ բայն, Լոթ թո, Գիր լան դաո, Փրա յո րի 
գոր գեր և այլն.

 Եզ րա կա ցու թյուն` ինչ պե՞ս հայ կա կան գոր գե րը հան րա ծա նոթ դարձ նել 
թան գա րան նե րի, դե պի Հա յաս տան ճամ փոր դու թյուն նե րի, հրա տա րա կու-
թյուն նե րի, գրքե րի, ամ սագ րե րի և ներ կա գի տա ժո ղո վի մի ջո ցով:

Edgard Hamalian (Belgium)

HISTORICAL ARMENIA AS A CENTER OF RUG WEAVING ART

 Why are the Armenian carpets unknown in Western countries. Some 
historical explanations about Western Armenia, one of the main carpets cradles 
in the world.

 Why is it difficult for the experts to locate with precision the towns from 
where are originated oriental carpets. The main centres before the end of the 19th 

century and their transfer to the new centres.
 Historical and religious symbols in the Armenian carpets
 Examples of Armenian carpets in books, museums and private collections - 

Memling, Holbein, Lotto, Ghirlandao, Prayors’carpets, etc.
 Conclusion: How to make known the art of the Armenian carpets through 

museums, trips to Armenia, publications, books, magazines, etc … and present 
conference.

bourgeoisie social class, were not the artisans, but simply rug merchants. For 
Pope and his followers, Armenians were the commissioners of these carpets and 
demanded that the weavers included their name and a dedicatory inscription on 
such rugs. Despite the evidence that runs contrary to such a bizarre theory, a 
large number of professionals still hold to this speculation, foremost among them 
Turks and Azeris. 

The paper will be devoted mainly to the famous Berlin dragon-phoenix carpet 
preserved in the Islamic Museum of the German State Museum. It is currently 
attributed to the fifteenth century and seen as the work of Turkmen craftsmen 
affiliated to the Kara Koyunlu or Black Sheep Oghuz Turkic tribal confederation. 
This attribution is based essentially on comparison with Ming Dynasty (1368–
1644) motifs of the dragon and phoenix without adequate explanation of how 
such a design reached these Turkmen whose territory extended over Armenia, 
Georgia, western Iran, and the eastern Ottoman Empire. 

However, this motif of the dragon and phoenix was already adopted into 
Armenian art two centuries earlier, in the Cilician kingdom, most certainly 
directly from the Chinese or perhaps through the intermediary of the Mongols 
of Iran, the Il-Khanids. The discussion will review this evidence with concrete 
illustrations. It will also include a number of other early carpets that suggest that 
Armenians were seminal for the design of early Caucasian and Safavid Persian 
carpets.
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Թադեուշ Մայդա (Լեհաստան)

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈՐԳԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՔՈՂՆԵՐ ԹԵՐԵԶԱ ԵՎ 
ԳԵՎՈՐԳ ՍԱՀԱԿՅԱՆՆԵՐԸ

Զե կու ցու մը նվիր ված է արև ե լյան գոր գե րի հա վա քա ծո ւին, որը պատ կա-
նում է Թե րե զա ու Գե որգ Սա հա կյան նե րին: Հա վա քա ծուն, որը Թե րե զա 
Սա հա կյա նը նվի րատ վու թյուն է արել Վար շա վա յի Թա գա վո րա կան դղյա-
կին, ու նի հիմն ադ րա մի կար գա վի ճակ: Դա հա մար վում է Եվ րո պա յի արև-
ե լյան գոր գե րի ամե նա մեծ հա վա քա ծուն: Գոր գե րի մեծ մա սը հայ կա կան 
ծա գում ու նի: Զե կուց ման մեջ խոս վում է նաև արև ե լյան գոր գե րի հա վա-
քագր ման մա սին Լե հաս տա նում` XVI դա րից ի վեր:

Կքննարկ վեն Սա հա կյան նե րի հա վա քա ծո ւի մի քա նի գոր գեր:

Tadeusz Majda (Poland)

THE ORIENTAL RUG COLLECTION OF TERESA AND GEORG SAHAKIANS

The paper deals with the history of the collection of Oriental carpets and their 
collectors Teresa and Georg Sahakian. The collection donated by Teresa Sahakian 
to the Royal Castle in Warsaw has a status of a Foundation. It is considered 
as the biggest collection of Oriental carpets in Europe. A considerable part of 
the carpets are of Armenian provenance. The paper gives also the history of 
collectiong Oriental carpets in Poland Since the XVI century.

A selection of Armenian carpets of the Sahakian collection will be discussed.

Լուսինե Մարգարյան (Հայաստան)
(ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)
ԱՐԵՆԻ 1 ՔԱՐԱՅՐԻ ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԳՈՐԾՎԱԾՔՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆԱԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 
ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐ

2007 թվա կա նից սկսած` Արե նի 1 քա րայ րի պե ղումն երն ի հայտ են բե րել 
ինչ պես էնե ո լի թյան, այն պես էլ միջ նա դա րյան մի շարք հյու սա ծո և գործ ված 
իրեր: Վեր ջին ներս ու նեն չա փա զանց լավ պահ պան վա ծու թյուն, ին չը կա-
րև որ է մա նա ծա գոր ծու թյան, այդ թվում նաև գոր գա գոր ծու թյան ծա գումն ու 
զար գա ցումն ու սումն ա սի րե լու հա մար: Այս առար կա նե րի պատ րաստ ման 
հա մար օգ տա գործ ված հում քի, ինչ պես նաև դրանց տեխ նի կա-տեխ նո լո-
գի ա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րի նախ նա կան ու սումն ա սի րու-թյունն ու 
վե րա կազ մու թյուն նե րը` հնա գի տա կան են թա տեքս տի հետ հա մա տեղ, թույլ 
են տա լիս որո շա կի պատ կե րա ցում կազ մել Արե նի 1 քա րայ րի բնա կիչ նե-
րի տնտե սա կան կյան քում մա նա ծա գոր ծու թյան ու նե ցած տե ղի և դե րի վե-
րա բե րյալ: Կա րև որ է նաև այն առար կա նե րի ու սումն ա սի րու թյու նը, որոնք 
օգ տա գործ վել են դրանց պատ րաստ ման հա մար: Հնա կեն դա նա բա նա կան 
և հնա բու սա կան տվյալ նե րը ևս գա լիս են լրաց նե լու հնա գույն մա նա ծա-
գոր ծա կան ար հես տի կա յաց ման և զար գազ ման ման րա մաս նե րը: Ավե լին, 
Արե նի 1 քա րայ րից հայտ նա բեր ված գործ վածք նե րի ու սումն ա սի րու թյան 
ար դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը ազ գագ րա կան նյու-
թի հետ, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս բա ցա հայ տել դրանց կապն ու ժա ռան-
գա կա նու թյու նը, ին չը հաս տա տում է նաև գրա վոր աղ բյուր նե րում առ կա 
տե ղե կու թյուն նե րը, որոնք Հա յաս տա նը ներ կա յաց նում են ավան դա պես 
զար գա ցած գոր գա գոր ծու թյան և մա նա ծա գոր ծու թյան եր կիր:

Lusine Margaryan (Armenia)
(Institute of Archaeology and Ethnography of NAS RA) 
NEWLY FOUND TEXTILES IN ARENI 1 CAVE AS A SOURCE OF STUDY OF 
ARMENIAN SPINNING ART

Since 2007, excavations of Areni 1 cave have revealed woven and knitted findings 
dating to Eneolithic as well as Medieval ages. The latter are very well preserved, 
which is essential for studying the origin and development of spinning and rug 
weaving art. Preliminary research and reconstruction of the raw material used for 
these objects as well as their technical and technological distinctions together with 
the archaeological context give some idea about the place and role of spinning 
in the economic life of the inhabitants of Areni 1 cave. It is also important to 
study the tools used for spinning. Data of Archaeofauna and Archaeobotany 
complement the details concerning the origin and evolution of ancient spinning 
art. Moreover, the comparison of data, drawn from the study of textiles found 
in Areni 1 cave with ethnographic material, makes it possible to reveal their 
common peculiarities and heredity, which is also verified in written records. All 
these facts proclaim Armenia to be a country of traditionally developed spinning 
and rug weaving art.
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Գոր գա գոր ծա կոն մշա կույ թի ու մա նա վանդ գոր գե րի առան ձին տի պե րի 
ծագ ման հար ցում հո գև որ կամ տնտե սա կան կեն ցա ղում գործ նա կան նշա-
նա կու թյուն ու նաև անհ րա ժեշտ հում քա յին, տեխ նի կա տեխ նո լո գի ա կան կա-
րո ղու թյուն ներ ու նե նա լուց զատ կա րև որ են բազ մա տե սակ այլ գոր ծոն ներ` 
առև տու րը, ավա րա ռու թյու նը, գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րից կա տար-
ված տե ղա շար ժերն ու բռնի տե ղա փո խումն ե րը և այլն: Կով կա սյան ու անա-
տո լի ա կան գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րի առու մով հարկ ենք հա մա րում 
տե ղե կաց նել, որ նշված բո լոր դեպ քե րում էլ հա յոց գոր գա գոր ծա կան ավան-
դույթ նե րի ար տա հան ման հիմն ա կան կենտ րոն նե րից են եղել Ար ցա խը և 
Սյու նի քը: Անա տո լի ա յի և Փոքր Ասի ա յի Էգե յան ծո վի առափ նյա տա րածք-
նե րում այս գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րից ծա վա լուն տե ղա շար ժե րը վե-
րա բե րում են XVI-XVIII դա րե րին: Ժա մա նա կին ար ված դի տար կումն ե րից 
հայտ նի է, որ դե ռևս XIX դ. վեր ջե րին Դե նիզ լիի, Բուր դու րի ու Սպար տա յի 
տա րեց հա յերն իրար հետ խո սում էին Ղա րա բա ղի բար բա ռով:1 Ղա րա բա-
ղի բար բա ռով են խո սել նաև Դե նիզ լի յի, Էո դե մի շի, Զոն գուլ դա ղի, Ան թա լի-
ա յի, Գա սա բա յի, Նա զի լիի, Քըրք Աղա ջի, Դով րե կի, Դուզ ջեի և մի շարք այլ` 
ընդ հա նուր թվով տասն հինգ բնա կա վայ րե րի հա յե րը2: 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նին են վե րա բե րում նաև ար հես տա վո րա կան խա-
վի բռնի տե ղա շար ժերն ու թուրք-պարս կա կան ավե լի քան եր կու հա րյուր 
տա րի տև ած պա տե րազմն ե րի ըն թաց քում որ պես ավար Փոքր Ասիա տար-
ված կով կա սյան հա զա րա վոր գոր գե րը: Պատ մու թյա նը հայտ նի չեն հա-
կա ռակ գոր ծըն թաց ներ, ինչն էլ նկա տի ու նե նա լով, գտնում ենք, որ անա-
տո լի ա կան ու կով կա սյան գոր գե րի տեխ նո լո գի ա կան ու գե ղա զարդ ման 
հա մա կար գե րում եղած զու գա հեռ նե րը կով կա սյան` այս դեպ քում հատ կա-
պես պատ մա կան Հա յաս տա նի հյու սիս-արև ե լյան գոր գա գոր ծա կան կենտ-
րոն նե րի ազ դե ցու թյան ար դյունք են: 

Ashkhunj Poghosyan (Armenia)
(“Cultural values Expertise centre”, Ministry of Culture of RA)

ON THE ISSUE OF THE ORIGIN OF ANATOLIAN RUGS

Anatolia is historically accepted geographical toponym which covers the central part 
of modern Turkey, including historical Armenia Minor with Sebastia and Caeceria. 
That area, inhabited by various tribes, including Greeks, Assyrians, Armenians, etc., 
was historically considered a rug weaving center. Particularly, from early Medieval 
ages such cities as Caecaria, Iconia and Sebastia were famous for it.

 This paper makes an attempt to reveal the contribution of the Armenian 
Highlands and native Anatolian ethnic communities to the origin of rug weaving 
tradition and its further development in this area. Moreover, taking into 

Աշխունջ Պողոսյան (Հայաստան)
(ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակույթային արժեքների 
փորձագիտական կենտրոն»)

ԱՆԱՏՈԼԻԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Անա տո լի ան պատ մա կա նո րեն ըն դուն ված աշ խար հագ րա կան տե ղա-
նուն է: Այն ընդգր կում է Թուր քի ա յի ներ կա յիս տա րած քի կենտ րո նա կան 
հատ վա ծը`այդ թվում պատ մա կան Փոքր Հայ քը` Սե բաս տիա և Կե սա րիա 
քա ղաք նե րով հան դերձ: Այդ տա րա ծաշր ջա նը, որը բնա կեց ված էր տա րա-
տե սակ ցե ղե րով` հույ ներ, ասո րի ներ, հա յեր և այլն, պատ մա կա նո րեն նաև 
գոր գա գոր ծա կան մշա կույ թի կենտ րոն էր, և մաս նա վո րա պես` վաղ միջ նա-
դա րից որ պես այդ պի սին հայտ նի էին Կե սա րի ան, Իկո նի ան, Սե բաս տի ան:

Այս հա ղորդ մամբ փորձ է ար վում բա ցա հայ տել Հայ կա կան լեռ նաշ խար-
հի ու փոք րա սի ա կան բնիկ էթ նի կա կան հան րույթ նե րի ու նե ցած ներդ րում-
ներն այդ տա րա ծաշր ջա նում գոր գա գոր ծա կան ավան դույթ նե րի ձև ա վոր-
ման և դրանց հե տա գա զար գա ցումն ե րի աս պա րե զում: Մի ա ժա մա նակ, 
հաշ վի առ նե լով մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րում պար բե րա բար շա րու-
նակ վող գի տա կան վի ճա բա նու թյուն նե րը, կանդ րա դառ նանք նաև անա տո-
լի ա կան ու կով կա սյան գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րի փո խառն չու թյուն-
նե րին:

Հայտ նի է, որ փոք րա սի ա կան ու ընդ հան րա պես առա ջա վո րա սի ա կան 
գոր գա գոր-ծա կան մշա կույ թի ծա գու մը ու սումն ա սի րող նե րի մի ստվար մա-
սը կա պում է սել ջուկ նե րի ու դրանց հա ջոր դած թուր քա կան եկ վոր այլ ցե-
ղե րի մուտ քի հետ: Ընդ որում` անա տո լի ա կան գոր գե րի` ըստ այդմ սել ջուկ-
նե րի կող մից բեր ված մշա կու թա յին ավան դույթ նե րի հետ են կապ վում նաև 
կով կա սյան գոր գե րի ակունք նե րը: Այդ ամե նը նկա տի ու նե նա լով էլ, մենք 
կա րև ո րում ենք նա խա սել ջու կյան` այ սինքն մինչ XI դ. կե սե րին վե րա բե րող 
փոք րա սի ա կան գոր գա գոր ծու թյա նը ու գոր գե րի մա սին եղած վկա յու թյուն-
նե րը, որոնք այս կամ այն չա փով մատ նան շում են ինչ պես Անա տո լի ա յում, 
այն պես էլ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ու Առա ջա վոր Ասի ա յում գոր գա գոր-
ծա կան մշա կույ թի կա յուն ավան դույթ նե րի գո յու թյու նը սկսած մ.թ.ա. VI–V 
հա զա րա մյակ նե րից: Ընդ որում, հարկ է նշել, որ այդ տե ղե կու թյուն նե րի մե-
ծա գույն մա սը հրա պա րակ ված են վա ղուց ի վեր, այդ թվում արա բա կան 
սկզբնաղ բյուր նե րում եղած նե րը, որոնք վե րա բե րում են VII–XIV դդ:1 Այ-
սինքն` Անա տո լի ա յում և Առա ջա վոր Ասի ա յում գոր գա գոր ծա կան մշա կույ թի 
հայտն վելն առն չու թյուն չու նի տա րա ծաշր ջա նում սել ջուկ նե րի կամ ընդ հան-
րա պես թուր քա կան ցե ղե րի հայտն վե լու հետ, քա նի որ եղած տե ղե կու թյուն-
նե րը վկա յում են, որ միչ այդ էլ այս տեղ գո յու թյուն ու ներ զար գա ցած գոր գա-
գոր ծու թյուն, որում առաջ նա յին դեր ու ներ հայ հան րույ թը և որ խա լի ֆա թի 
շու կա յում կա րև որ ված էր «հայ կա կան գոր գ» հաս կա ցու թյու նը:2

1 Գաղտնիք Ղարաբաղի, հեղինակություն Ապրեսի Բեկնազարեանց, Ս. Պետերբուրգ, 1886, 
էջ 242; Հ. Աճառյան, Հայ բարբառագիտություն, Մոսկվա-Նոր Նախիջևան, 1911, էջ 61; նույնը` 
Հայոց լեզվի պատ-մություն:
2 Ն. Մկրտչյան, Բուրդուրի բարբառի ձևաբանությունը. – Լրաբեր հասարակական գիտություն-
ների, 1966, № 1, էջ 49, նույնը` Բուրդուրի բարբառը, Եր., 1971, էջ 7; հ.2, Եր., 1952, էջ 332:

1 А. Мец, Мусульманский ренессанс, М., 1973.
2 А.Мец, էջ 369, В. В. Бартольд, Туркенстан в эпоху монгольского нашествия. – Сочинение, 
т. 1, М., 1963, էջ 345-346, Абу-л-Фазл Бейхаки, Тарих-и-Бейхаки. Перевод под редакцией А. 
А. Ромаскевича. – Материалы по истории туркмен и Туркмении, т. 1, Арабские источники 
8–15-ых вв., М-Л., 1939, с. 238.
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Աշխունջ Պողոսյան, Տաթևիկ Մուրադյան (Հայաստան)
(ՀՀ Մշակույթի նախարարության «Մշակույթային արժեքների 
փորձագիտական կենտրոն», Հովհ. Շարամբեյանի անվ. ժողովրդական 
ստեղծագործության կենտրոն)

ՀԱՅՈՑ ԳՈՐԳԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ 
ՀՅՈՒՍԻՍ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՅՍՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

Գոր գա գոր ծա կան մշա կույ թի մի շարք ավան դա կան կենտ րոն նե րում (Շիր-
վան, Դեր բենդ, Ղա րա դաղ, Ուր միա լճի ավա զան, Փոքր Ասիա) առ կա 
են տեխ նո լո գի ա նե րի ու գե ղա զարդ ման սկզբունք նե րի այն պի սի հատ կա-
նիշ ներ, որոնք այս կամ այն չա փով աղերս վում են հա յոց պատ մամ շա կու-
թա յին ավան դույթ նե րի հետ: Հար ցի ար դի ա կա նու թյունն այն է, որ սա-
կա վա թիվ ու սումն ա սի րող ներ են մի այն որ դրանց ստեղծ ման հար ցում 
են թադ րում են նաև հա յոց մաս նակ ցու թյու նը: 

Խնդրի պար զա բան ման հար ցում, ի շարս այլ գոր ծոն նե րի, պետք է նկա-
տի ու նե նալ վե րո հի շյալ տա րա ծաշր ջան նե րի պատ մա կան ժո ղովր դագ րու-
թյան նկա րա գիրն ու հաշ վի առ նել այն հան գա ման քը, որ հայ հան րույթն 
ար դեն նա խորդ հա զա րամ-յակ նե րից ակն հայ տո րեն տի րա պե տում էր գոր-
գա գոր ծու թյան տեխ նո լո գի ա նե րին ու հայ կա կան լեռ նաշ խար հը գոր գա-
գոր ծա կան մշա կույ թի կենտ րոն նե րից է: 

Այս հա ղորդ մամբ մենք կփոր ձենք անդ րա դառ նալ Այսր կով կա սի հյու-
սիս-արև ե լյան տա րածք նե րին, որոնք բնո րոշ վում են գոր գա գոր ծա կան 
զար գա ցած մշա կույ թով ու մա նա վանդ` գոր գե րի տի պե րի ու գորգ գոր ծե լու 
տեխ նո լո գի ա նե րի բազ մա զա նու թյամբ: 

Օգ տա գոր ծե լով մեր ձեռ քի տակ եղած գրա վոր ու պատ մա ազ գագ րա-
կան սկզբնաղ բյուր նե րի տվյալ նե րը, հնա րա վո րինս ներ կա յաց վում է այդ 
տա րա ծաշր ջա նի պատ մա կան ժո ղովր դագ րա կան նկա րա գի րը, որի ձև ա-
վոր ման հար ցում նկա տե լի դեր է ու նե ցել հայ հան րույ թը: Ընդ որում,այդ 
գոր ծըն թաց նե րը հստա կո րեն դիտ վում են V–VI դա րե րից սկսած: Բա վա-
կան է նշել, որ հա յոց թվա քա նա կը այդ տա րա ծաշր ջա նում այն քան զգա լի 
էր, որ XI–XIII դդ. այդ տեղ ձև ա վոր վում է առան ձին հայ կա կան թա գա վո-
րու թյուն:1 Չնա յած տա րա ծաշր ջա նի ռազ մա քա ղա քա կան իրա վի ճակ նե րի 
պար բե րա բար կրկնվող կտրուկ շրջա դար ձե րին, Այսր կով կա սի հյու սիս-
արև ե լյան տա րածք նե րում XVI–XVII դդ. շա րու նա կում էին գո յա տև ել նաև 
հայ կա կան կի սան կախ իշ խա նու թյուն ներ, այդ թվում` մաս նա վո րա պես 
Կուտ կա շե նի մե լի քու թյու նը:2 Ար տեմ Արա րա տյա նը ակա նա տե սի աչ քով 
հի շա տա կում է XVIII դ. վեր ջին Մուշ կյու րի հով տում տե ղա բաշխ ված հայ-
կա կան տաս նյակ ծաղ կուն գյու ղե րի մա սին:3 

consideration the scientists’ permanent disputes in professional circles, we shall 
focus on interrelations of Anatolian and Caucasian rug weaving centers.

 It is well known that majority of researchers link the origin of Anatolian and 
West Asian rug weaving culture to the penetration of Seljuks and their successors 
– other Türkic non-native tribes. Moreover, the sources of Caucasian rugs are 
also connected with Anatolian rugs, i.e. cultural traditions introduced by Seljuks. 
In this respect, we consider the pre-Seljuk (till the middle of the 11th century) 
evidences of Anatolian rug weaving art and tradition very important, for they, 
to a certain extent, point out to the existence of already established rug weaving 
traditions in Anatolia, as well as in the Armenian Highlands and Western Asia 
as early as in the 6-5th millennia BC. It is worth mentioning that the bulk of 
this information was published long ago, and can be found in different as well 
as Arab sources, dating back to the 7-14th centuries. Hence, the origin of the rug 
weaving culture in Anatolia or Western Asia has nothing to do with the migration 
of Seljuks or Türkic tribes to this area whatsoever, as facts provide evidences 
according to which rug weaving culture existed in this area long ago, and it 
was highly developed. Moreover, the Armenian community played a leading 
role in this activity and the concept “Armenian rug” was of high esteem in the 
Chaliphate market.

 In the study of origin of rug weaving art and separate types of rugs, it is 
important to take into consideration a number of different factors, apart from 
the aim of their usage in daily life and religious practices, raw materials and 
techniques. Some of these factors are – trade, looting, migration from rug weaving 
centers, forced displacements, etc. In regard with the Caucasian and Anatolian 
rug weaving centers, it is worth mentioning that in all cases one of the main export 
centers of Armenian rug weaving were Artsakh and Syunik. Vast migrations 
from these rug weaving centers to Anatolia and adjacent regions of Aegean Sea, 
date to 16-18th centuries. It is known from observations that at the end of the 
19th century, old-aged Armenians of Denizli, Burdur and Sparta talked to one 
another in Karabagh dialect. Karabagh dialect was spoken by the Armenians of 
Denizli, Eodemish, Zonguldagh, Antalia, Gasaba, Nazily, Kirk Aghadji, Dovrek, 
Duzdjeh – all in all in 15 settlements.

 At that period, forced displacements of craftsmen as well as looting of 
thousands of Caucasian rugs took place, which were taken to Asia Minor as 
trophies, during the war between Turkey and Persia (which lasted more than 
200 years). Reverse processes are not known in history. According to this fact 
the parallels in ornamentation and technique systems between Anatolian and 
Caucasian rugs are the results of influence of Caucasian, in this particular case, 
Northeastern rug weaving centers of historical Armenia.

1 Մատթեոս Ուռհայեցի, Ժամանակագրություն: Աշխարհաբար թարգմ. և ծանոթագրություն-
ները Հրաչ Բարթիկյան, Եր.,1991, էջ, 151-152; Абу-Исхак ал-Истахри, книга путей и царства. 
Перевод и комментарии Н.А.Караулова. – СМОМПК, вып. 29, Тифлис,1901, с. 97, 107; 
Ս. Բարխուդարյան, Դերբենտի հայ-աղվանական թագավորությունը.- Պատմա-բանասիրական 
հանդես, Եր., 1969, № 3, էջ 139-141:
2 В. Н. Левиатов, Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке, Баку, 1948, с. 71-72.
3 Жизнь Артемия Араратского, Издание подготовил К. Н. Григорян при участии Р. Р. Орбели, 
М., 1981, с. 128-129.
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բնիկ այն էթ նի կական հան րույթ նե րը, որոնք այս կամ այն չա փով զբաղ-
վում էին գոր գա գոր ծու թյամբ (լեզ գի ներ, ավար ներ, կու միկ ներ, շահ դա-
ղյան խմբի էթ նի կա կան տար րեր` խի նա լուղ-ցի ներ, բու դուղ ներ, կրըզ ներ 
և այլն): Որա կյալ գոր գեր գոր ծե լու առու մով աչ քի էին ընկնում թա թե րը: 
Թա թաբ նակ բնա կա վայ րե րին են բնո րոշ «Չի չի», «Փի րե բե դի լ», «Ղո նաղ-
քեն դ», «Սու րա խա նի» և շու կա յա կան բարձր ար ժեք ու նե ցող մի շարք այլ 
տի պե րի պատ կա նող գոր գեր, որոնց ար տադ րու թյու նը ծա վալ վեց հատ կա-
պես 1880-ական թվա կան նե րից: 

Ամ փո փե լով կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Այսր կով կա սի գոր գա գոր ծա-
կան կենտ րոն նե րին վե րա բե րող ավան դույթ նե րի ձև ա վոր ման հար ցում, 
չնա յած պատ մա կան Հա յաս տա նի ու Իրա նի այլ գոր գա գոր ծա կան կենտ-
րոն նե րի ազ դե ցու թյուն նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, առանց քա յին դե րա կա-
տա րում են ու նե ցել Ար ցա խից ու Սյու նի քից դա րեր շա րու նակ այդ տեղ 
վե րաբ նա կու թյուն հաս տա տած հա յերն ու տե ղի բնիկ ժո ղո վուրդ նե րը` մաս-
նա վո րա պես լեզ գի ներն ու թա թե րը:

Ashkhunj Poghosyan, Tatevik Muradyan (Armenia)
(“Cultural Values Expertise Centre”, Ministry of Culture of RA, People’s Art Center 
after Hovhannes Sharambeyan)

TRADITIONS OF ARMENIAN RUG WEAVING CULTURE IN NORTH-EASTERN 
CAUCASUS

In several traditional centers of rug weaving culture (Shirvan, Derbent, 
Gharadagh, Lake UrmiaBasin, Asia Minor)there were such technologicalfeatures 
and ornamentation principles which to some extent are related to Armenian 
historical and cultural traditions. The current issue of the topic is concerned with 
the fact that very few researchers consider the participation of Armenians in the 
origin of these features.

In order to clarify this issue, along with other factors, the situation of historical 
demography of the above said areas should be taken into consideration along 
with the fact that the Armenian community has been obviously proficient in rug 
weaving technologies and that the Armenian Highland is one of the rug weaving 
centers.

In this report we shall make an attempt to focus on the areas of north-
eastern Caucasus, which are distinguished by developed rug weaving culture and 
especially by multifarious rug types as well as rug weaving technologies.

Having used the data of available written as well as historical and 
ethnographicalsources, the historical demographic description of the area is 
presented. According to this Armenian communities played a significant role in 
variouse fileds. It is worth mentioning that these processes have been clearly 
observed since the 5-6th centuries. Noticeableis the fact that the number of 
Armenians was so substantial that a separate Armenian kingdom was established. 
Irrespective of regularly repeated abrupt changes of the military and political 
situations in the area, semi-independent Armenian dominions continued to exist 
in the north-eastern regions of Caucasus in the 16-17th centuries, particularly, 

XIX դ. վեր ջե րին, դե ռևս թարմ պատ մա կան դեպ քե րի հետ կապ ված վա-
վե րագ րե րի ու հու շե րի հի ման վրա ար ված ու սումն ա սի րու թյուն նե րը թույլ 
են տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել այդ տա րա ծաշր ջա նի հա յոց նկա րագ րի 
հետ կապ ված փո փո խու թյուն նե րի ու դրանց պատ ճառ դար ձած աշ խար-
հա քա ղա քա կան իրա դար ձու թյուն նե րի մա սին: XVIII դ. առա ջին քա ռոր դին 
Գան ձա սա րի կա թո ղի կոս Եսա յի Հա սան Ջա լա լյա նը պար զել է, որ մի այն 
թուրք-պարս կա կան պա տե րազմն ե րի, լեզ գի նե րի իրար հա ջոր դող աս պա-
տա կու թյուն նե րի ու դրանց հե տև ած սո վի ար դյուն քում Շա քի-Շիր վան տա-
րա ծաշր ջա նում իս լամ են ըն դու նել ավե լի քան տա սը հա զար հա յեր1: 

Ընդ որում` դա վա նա փո խու թյան հետ մի ա սին, թեև աս տի ճա նա բար տե-
ղի է ու նե նում նաև մայ րե նի լեզ վի կո րուստ, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա չի են թադ-
րում տնտե սամ շա կու թա յին գոր ծու նե ու թյան հա մա կար գի փո փո խու թյուն: 

Եսա յի կա թո ղի կոսն իր ժա մա նա կին Շիր վա նի մա սին գրել էր «և եր կիրն 
էր բա րե լի և շէն և մար դա շատ, թե հայ ազ գօք, որ ի Ղա րա բա ղի երկ րէն 
ժո ղո վուրդք յո լովք ան ցե ալ էին յեր կիրն այս ավե լի քան տե ղա կանսն. 
և թէ այլ ազ գօք որ բնիկ ի յերկ րէն են»2: Հա ջորդ հա րյու րա մյա կում այդ 
նույն նկա րա գի րը գրի են առել Տեր Բաղ դա սար Գաս պա րյա նը, Մա կար 
Բար խու դա րե ան ցը:3 Տե ղե կաց նում է նաև, որ այդ տա րածք նե րում վե րաբ-
նակ վել են նաև Իրա նի հա յա շատ վայ րե րից ներ գաղ թած հա յե րը (Նոր Ջու-
ղա յի մեր ձա կա Փե րիա գա վա ռից, Սպա հա նից, Թեհ րա նից, Խոյ-Սալ-
մաս տից, ինչ պես նաև` Նա խի ջև ա նի ու Գող թան գա վառ նե րից):4 

Դեր բեն տի ու Ղու բա յի գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րում խոսքն առա-
ջին հեր-թին վե րա բե րում է «Ջրա բեր դ» հո րին ված քի տար բե րակ նե րով 
գե ղա զարդ ված գոր գե րին (այդ թվում` այս պես կոչ ված «Զեյ խու ր» տի-
պին), «Գե տա շե ն», «Որո տա ն», և «Ամա րա ս» տի պի գոր գե րին, Շիր վա նի 
ու Շա քիի տա րա ծաշր ջան նե րի գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րում` «Ճար-
տա ր», «Հաղ պա տ», «Տա վու շ», «Ու տի ք», «Ոս կա նա պա տ», «Բա նան ց», 
«Փյու նի կ», «Սի սա կա ն», «Գան ձա կ» և մի քա նի այլ տի պեր: Այսր կով կա-
սի հյու սի սա րև ե լյան գոր գա գոր ծա կան կենտ րոն նե րում լայն տա րա ծում 
ու ներ «Աղ բա կ» տի պը (մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի են 
«Ավ շա ն» անու նով), «Մի նա խա նու մ» տի պը, որը բնո րոշ էր Ուր միա լճի 
ավա զա նի ու Վաս պու րա կա նի արև ե լյան գա վառ նե րի գոր գա գոր ծա կան 
կենտ րոն նե րի ավան դույթ նե րին: Մեր ասած նե րի հետ հա մա հունչ են հատ-
կա պես Մ. Իսա ևի դի տար կումն ե րը Կա րա մա րյա նի շրջա նի գոր գե րի մա-
սին, որոնք հայտ նի էին «էր մե նի խի լա» անու նով: Իսա ևը գրում է նաև, որ 
առա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո գոր գա գոր ծու թյու նը այդ 
են թաշր ջա նում հա մա րյա վե րա ցել է:5 

Բնա կա նա բար, այսր կով կա սյան գոր գա գոր ծա կան ավան դույթ նե րի ձև-
ա վոր-ման հար ցում իրենց ու րույն դերն են խա ղա ցել նաև տա րա ծաշր ջա նի 

1 Եսայի Հասան Ջալալյան, Պատմութիւն կամ յիշատակ ինչ ինչ անցից դիպելեց յաշխար-
հին Աղուանից, Շուշի, 1839, էջ 29 /հետայսու` Եսայի Հասան Ջալալյան/, 
ինչպես նաև` В. Н. Левиатов նշվ. աշխ., էջ 92:
2 Եսայի Հասան Ջալալյան, էջ 32-33:
3 Տեր Բաղդասար Գասպարյան Շուշեցի, Ծաղկաքաղ աշխարհացոյց: Տպագրության պատ-
րաս տեց` Հ. Քյուրտյան. – Բանբեր Մատենադարանի 9, Եր., 1969, էջ 293:
4 Նույնը, էջ 91-94, 117, 120-121, 150:
5 М. Исаев, Ковровое производство Закавказья, Тифлис, 1932, с. 121.



64 65

the Principality of Kutkashen. ArtemAraratyan eyewitnesses to the dozens of 
flourishing Armenian villages located in the Mushkyur Valley at the end of the 
18th century. 

Studies based on documents and memoirs help to link historical events at 
the end of the 19th century, and have an idea about the changes reflectingthe 
Armenian demographic situation in the area and the geographical and political 
events which caused them. In the first quarter of the 18th century the Catholicos 
of Gandzasar Yesayi Hasan Djalalyan found out that only during the Turkish-
Persian wars, continuous invasions of Lezgies and famine of the people brought to 
the adoption of Islamin the Shaqi-Shirvan area, of more than 10 000 Armenians.

Although religious conversion gradually brings to the loss of mother tongue, 
however, it does not imply changes in economic and cultural activities.

In his time the Catholicos Yesayi wrote about Shirvan: “the land is fertile, 
prosperous and full of people; this refers to Armenians who have come from 
Karabakh and are more in number than the natives as well as other nations who 
live here”. During the next one hundred years the same situation was recorded 
by Reverend Baghdassar Gasparyan, Makar Barkhutareants. He also informs 
that Armenians, having emigrated from Armenian settlements in Iran (countyof 
Peria, adjacent to Nor Djugha, Isfahan, Tehran, Khoy-Salmast as well as from 
Nakhidjevan and Goghtan counties) resettlein these areas.

In rug weaving centers Derbent and Ghuba, first of all the rugs with the varieties 
of “Djraberd” design are taken into consideration (also the type “Zeikhur”) and 
rug types: “Getashen”, “Vorotan”, “Amaras”. To the rug weaving centers of Shirvan 
and Shaqi, such rugs as ‘Tschartar”, “Haghpat”, “Tavush”, “Utik”, Voskanapat, 
“Banants”, “Phoenix”, “Sisakan”, “Gandzak” and some others are typical. The 
rug type “Aghbak” (known as “Avshan” in professional literature) was widely 
spread in the north-eastern rug weaving centers of Caucasus; the rug “Mina 
Khanum” was typical to the traditions of the eastern counties of Lake Urmia 
Basin and Vaspurakan. The above said is first of all concordant with observations 
of M. Isaev on rugs of Karamaryan region, known by name of “Ermeni Khila”. 
Isaev also asserts that after the World War II, rug weaving has almost perished in 
this sub-region.

Certainly, those native ethnic communities of the area, which were engaged 
in rug weaving to a certain extent (Lezgies, Avars, Kumiks, ethnic elements of 
Shahdagh group: Khinalughs, Budughs, Krizes, etc.) played their distinctive 
role in the formation of the rug weaving traditions of Northern Caucasus. 
Tats were distinguished in terms of high quality rugs. “Chichi”, “Pirebedyl”, 
“Ghonaghkend”, “Surakhan” and other rugs of high marketing value,attributed 
to several other types, the production of which expanded particularly from the 
1880s, are characteristic of these settlements of Tats.

Summarizing we can state that apart from influences of other rug weaving 
centers of historical Armenia and Iran on the formation of traditions of rug 
weaving centers of Northern Caucasus, Armenians from Artsakh and Syunik 
who have resettled in these areas for centuries and native peoples, in particular, 
Lezgies and Tatsplayed a key role in this process.

Սվետլանա Պողոսյան (Հայաստան) 
(Սարդարապատի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության թանգարան)

ԴԻՄԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ (ՀԱՅՈՑ 
ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒԻ ՀԻՄԱՄԲ)

XX դա րասկզ բին հայ կա կան տնայ նա գոր ծա կան գոր գար վես տում որ պես 
զար դա մո տիվ եր գրե թե նույ նու թյամբ վե րար տադր վում էին ժո ղովր դա-
կան ավան դա կան զար դա հո րին վածք նե րը: Խորհր դա յին տա րի նե րին գոր-
գի վար պետ նե րի ու նկա րիչ նե րի ջան քե րով հայ կա կան գոր գա գոր ծու թյան 
մեջ զար գա նում է դի ման կա րա յին գոր գար վես տը: Հայ կա կան դի մա պատ-
կե րա յին գոր գե րում կենտ րո նա կան զար դա նախ շի` արևի կամ այլ հիմն ա-
յին խորհր դա նի շի փո խա րեն հայտն վում է խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նի 
խորհր դա նի շը` առա վե լա պես առաջ նոր դի դի մա պատ կե րը: Առաջ-նոր դի 
կեր պա րը տե ղադր վում է գոր գի կենտ րո նում, որ տեղ որ պես կա նոն ներ-
կա յաց վում էր արևի նշա նը: Արևի պաշ տա մուն քը շա րու նա կում է մնալ գե-
րա կա յող` ձեռք բե րե լով նոր դրսև ո րումն եր: Կեն դա նի մարդ կանց` Լե նի-
նին, Ստա լի նին աստ վա ծաց նե լով` նրանց վե րագր վում են առաս պե լա կան 
բնույթ, ան մա հու թյուն և դրա նով կեր պար նե րը նույ նաց վում են արևի հետ: 

Գոր գի դի ման կա րիչ ներ Դ. Գա րան ֆի լյա նը («Կարլ Մարք ս», «Մո լո-
տո վ»), Հ. Քե շի շյա նը («Ստա լի ն», «Օր ջո նի կի ձե», «Բան վո րը»), Մ. Մնա-
ցա կա նյա նը («Գե ղար վես տա կա ն» «Աղ բյու րի մո տ», «Աշ խա տան քա յին տե-
սա րան նե ր»), Հ. Թա բա քյա նը («Լե նի ն», «Մաո Ցզե Դու ն»), Բ. Ու զու նյա նը 
(«Ստա լի ն», «Բաղ րա մյա ն», «Մի կո յա ն»), Գ. Հա րու թյու նյա նը («Մ. Պա պյան 
և Վ. Մո լո տո վ»), Ս. և Ն. Լու սա րա րյան նե րը («Ստա լի ն»), Գ. Վար դա նյա-
նը («ՀՍՍՀ գեր բը») և այ լոք իրենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով զար գաց րին 
դի ման կա րա յին գոր գար վես տը`օգ տա գոր ծե լով նաև հայ կա կան գոր գա գոր-
ծու թյան ավան դույթ նե րը: Դի մա պատ կե րա յին գոր գե րում ներ կա յաց վել են 
աշ խա տա վոր նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քը, երկ րի ին դուստ րա ցու մը, 
մշա կու թա յին առա ջըն թա ցը: Հա ճախ պատ կեր վել են նոր կեր պար ներ (քա-
ղա քա կան առաջ նորդ ներ, կու սակ ցա կան, այդ թվում և հա յազ գի, գոր ծիչ ներ, 
պի ո ներ, բան վոր, կոլտն տե սու հի, կոլտն տե սա կան, տրակ տո րիստ և այլն) 
և աշ խա տան քա յին նոր գոր ծիք ներ (մե քե նա յի շար ժիչ, տրակ տո րի անիվ) և 
այլ մո տիվ եր: Հա յաս տա նի զի նան շա նը պատ կե րող գոր գի վրա գործ ված 
են Մա սիս նե րը` ազ գա յին ինք նու թյան խորհր դա նի շը, դրան ցից վե րև`արևը 
(որ պես ար խա յիկ զար դա ձև) և խորհր դա յին մուրճն ու ման գա ղը: Գոր գե րը 
զար դար ված են բու սա կան, կեն դա նա կան և այլ մո տիվ ե րով, որոնք բո վան-
դա կա յին կապ ու նեն ներ կա յաց վող կեր պար նե րի սո ցի ա լա կան կար գա վի-
ճա կի հետ: Իլյի չի դի ման կա րը ծաղ կեպ սակ շրջա նա կի մեջ է` օղակ ված սև 
ժա պա վե նով, իսկ շրջա գո տին զար դար ված է կաղ նու տե րև նե րով: Ռազ մա-
կան գործ չին ներ կա յաց նող գոր գի շրջա գո տու վրա պատ կեր ված է զին վո-
րի, ինք նա թի ռի, պա րա շյու տի և այլ մո տիվ եր` որ պես Կար միր բա նա կի և 
հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան խորհր դա նիշ ներ:Խորհր դա յին Հա յաս տա նի 
30-ամյա կին նվիր ված գոր գի զար դան կա րա յին հո րին ված քում խա ղո ղի, 
բամ բա կի, ցո րե նի, նռան, նու շի հատ կան շա կան մո տիվ ե րի կող քին պատ-
կեր վել են հայ կա կան ման րան կար չու թյու նից ժա ռանգ ված կեն դա նա կան և 
թռչնա յին զար դա մո տիվ եր: 
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are depicted as symbols of the Red Army and defense of the motherland. In the 
layout design of the rug dedicated to the 30th anniversary of the Soviet Armenia, 
next to the characteristic motifs of cotton, grapes, wheat, pomegranate, almonds, 
animal and bird ornamentation motifs, inherited from the Armenian miniature 
art, are depicted.

In the portrait genre, masters of Soviet Armenian rug weaving art have 
succeeded to reach deep generality and typical characterization of man’s image 
according to the principles of socialistic realism by combining traditional and 
new symbols.

Խորհր դա հայ գոր գար վես տի վար պետ նե րը դի ման կա րա յին ժան րում 
կա րո ղա ցել են ավան դա կա նի և նո րու թա յի նի ներ դաշն հա մադ րու թյամբ 
հաս նել խո րը ընդ հան րա ցումն ե րի և սոց ռե ա լիզ մի սկզբունք նե րով մարդ-
կա յին կեր պա րի տի պա կան բնու թագր ման:

Svetlana Poghosyan (Armenia)
(Memorial Complex of Sardarapat Battle, Museum of Armenian Ethnography)

CHARASTERISTICS OF PORTRAIT RUGS (BASED ON THE COLLECTION OF 
THE MUSEUM OF ARMENIAN ETHNOGRAPHY)

At the beginning of the 20th century traditional folk ornaments, as motifs, were 
almost identically reproduced in home-based rug weaving art. With the efforts 
of rug weavers and painters, next to renowned illustration rugs, such as “Mother 
Armenia”, “Eagle rug”, Soviet portrait rug art began to develop. In these rugs, 
instead of the central pattern (the sun or other symbol), appears the symbol of 
the Soviet period: the portrait of a leader. Portrait of the leader was placed in the 
center of the rug, where, as a rule, formerly was the sun. The sun cult continued 
to be dominant, obtaining new manifestations. Making divine living people, e.g. 
Lenin, Stalin, they were attributed mythological features, immortality, thus 
being identified with the sun.

At that period, images, representing ancient concepts as well as ancient 
symbols were replaced by Soviet symbols, bearing the same ideas. The red star 
was one of the most significant symbols of the Soviet period usually accompanied 
with hammer and sickle. It was believed to be the symbol of solidarity of world 
proletariat of the five continents, whereas the red color was the color of proletariat 
revolution. It is the cult aspect of the Soviet symbol. The contours of the sign 
feature an ancient symbols which were shortly replaced by hammer and sickle, 
thus becoming symbols of unanimity and solidarity of workers and peasants.

Rug portrait painters D. Garanfilyan (“K. Marx”, “Molotov”); H. Qeshishyan 
(“Stalin”, “Ordjonikidze”, “The Worker”); M. Mnatsakanyan (“Artistic”, “At the 
Water Spring”, “Work Scenes”); H. Tabaqyan (“Lenin”, “Mao Tsze Dun”); B. 
Uzunyan (“Stalin”, “Baghramyan”, “Mikoyan”); G. Harutyunyan (“M. Papyan 
and V. Molotov”); S. and N. Lusararyans (“Stalin”); G. Vardanyan (“Coat of Arms 
of ASSR”) and others enriched the portrait rug art, employing also the traditions 
of Armenian rug weaving. Portrait rugs featured the creative life of workers, 
new life phenomena: industrialization, cultural advances and the like. Often new 
images were depicted (political leaders, party activists, among them Armenians, 
pioneers, workers, tractor drivers, collective farm male and female members), 
new tools (car motors, wheel of a tractor), etc. On the rug featuring the Armenian 
Coat of Arms, the big and small Masis mountains, the symbol of national identity, 
are woven. Above them is the sun as an archaic motif and the Soviet symbols: 
hammer and sickle. The rugs are decorated with floral, animal and other motifs 
which have different links with the social status of the featured figures. Lenin’s 
portrait is in a flower wreath, framed in a black belt and circled with oak leaves. 
On a rug belt featuring a military man, motifs of soldiers, planes, parachutes, etc. 
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տա րա ծաշր ջա նում գոր գար վես տի ծագ ման և զար գաց ման հայ կա կան 
ար մատ նե րը` ադր բե ջան ցի նե րը հո րին ված «փաս տե րի» և իրա կա նու թյան 
խե ղա թյուր ման մի ջո ցով աշ խար հին փոր ձում են հա մո զել, որ կով կա սյան 
գոր գե րի հայ րե նի քը Ադր բե ջանն է, իսկ զար դա նախ շա յին սիմ վո լի կա յի 
նա խա հայ րը` ադր բե ջան ցին: Այդ նպա տա կով ստեղծ վե ցին «թուր քա կան 
գոր գ» և «ադր բե ջա նա կան գոր գ» հաս կա ցու թյուն նե րը: Ադր բե ջա նի Լ. 
Քե րի մո վի ան վան գոր գի և ժո ղովր դա կան-կի րա ռա կան ար վես տի պե տա-
կան թան գա րա նի տնօ րեն Ռո յա Թա ղի և ա յի հա մոզ մամբ դրան նպաս տեց 
2005թ-ին «Գոր գի պահ պան ման և զար գաց ման մա սի ն» օրեն քի ըն դու նու-
մը: «Մեզ հա մար կա րև որ է, որ ադր բե ջա նա կան գորգ հաս կա ցու թյունն ըն-
դուն վի» – նշում է Թա ղի և ան: Ադր բե ջան ցի մշա կու թա բանն այս տեղ ճիշտ 
եզ րույթ է օգ տա գոր ծում` ըն դուն վել. սո վո րա բար ըն դուն վում են մի այն նո-
րա ծին հաս կա ցու թյուն նե րը: Հա մա ցանց, տպա գիր մի ջոց ներ, տե սա ձայ-
նա շա րեր, թան գա րան-ներ, հան րա պե տա կան և մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով-
ներ, ինչ պես նաև նվի րատ վու թյուններ` այս պես է Ադր բե ջանն աշ խար հին 
ապա ցու ցում նաև հայ կա կան գոր գի ադր բե ջա նա կան ծա գու մը: 

Ani Samsonyan (Armenia)
(“Haynews” Press Club)

ON PROPAGANDA TECHNIQUES OF AZERBAIJANI RUG WEAVING CULTURE

The Republic of Azerbaijan, formed in 1918 on the territory of historical 
Armenian provinces Aghvanq and Shirvan, from different Muslim ethnic groups 
or as is known, from Caucasian Tatars, since the very beginning of its existence 
up to the formation of an entire, firm state, has been trying to be acknowledged 
by the world as an ancient ethnos with a common biological origin, historical 
fate, territory and statehood. The Azerbaijanis, rejecting the short period of time 
of their own ethnogenesis and the absence of historical and cultural heritage, 
try to form their ethnic “I-conception” on the basis of their neighboring nations’ 
historical and geographical as well as spiritual and cultural realities. Ethnic 
“I-conception” survives in: a) psychological and spiritual world of the ethnos, 
b) cultural monuments. In both cases it is impossible to drive out the national 
self-consciousness out of them. Therefore, they simply tend to assimilate those 
material values which can be considered national and cultural symbols for a given 
nation. From this perspective, the target of Azerbaijani inter-ethnic aggression 
and rivalry is the Armenian historical-cultural heritage. In order to form their 
ethnic self-consciousness on individual and group level, a dangerous but effective 
means of all times – propaganda is used. The Azerbaijani propaganda machine 
utilizes all possible means especially on informational levels to disorient and 
direct inner and outer audience. 

Azerbaijani propaganda:
  is considered as an issue of compulsory activity and national security
  includes all spheres of public activities
  becomes the main goal of mass media activities (mainly TV channels are in 

charge, the 90% of which is in the Azerbaijani language)

Անի Սամսոնյան (Հայաստան)
(«Հայնյուզ» մամուլի ակումբ)

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԳՈՐԳԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հայ կա կան պատ մա կան նա հանգ նե րի` Աղ վան քի և Շիր վա նի տա րած քում 
1918 թ. մահ մե դա կան տար բեր էթ նիկ խմբե րից, կամ ինչ պես հայտ նի է` 
կով կա սյան թա թար նե րից կազ մա վոր ված Ադր բե ջա նա կան Հան րա պե տու-
թյունն իր գո յու թյան սկզբնա կե տից մին չև մի աս նա կան պե տու թյան ձև ա-
վո րումն ու ամ րապն դու մը փոր ձել է աշ խար հին ճա նա չե լի դառ նալ որ պես 
հին էթ նոս` ընդ հա նուր կեն սա բա նա կան ծագ մամբ, պատ մա կան ճա կա-
տագ րով, տա րած քով և պե տա կա նու թյամբ: Ժխտե լով սե փա կան էթ նո գե-
նե զի կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծը և պատ մամ շա կու թա յին ժա ռանգու թյան 
բա ցա կա յու թյու նը` ադր բե ջան ցի ներն իրենց էթ նի կա կան «ես Կոն ցեպ ցի-
ա ն» ձև ա վո րում են հա րև ան ազ գե րի պատ մա աշ խար հագ րա կան և հո գև-
որ-մշա կու թա յին իրո ղու թյան հիմ քե րով: Էթ նի կա կան «ես-կոն ցեպ ցի ա ն» 
պահ պան վում է ա/ էթ նո սի ան դամն ե րի հո գե կան և հո գև որ աշ խար հում, բ/ 
մշա կու թա յին հու շար ձան նե րում: ԵԲվ առա ջին, ևԲ երկ րորդ դեպ քե րում վե-
րոն շյալ նե րից ազ գա յին ինք նա գի տակ ցու թյու նը դուրս մղել հնա րա վոր չէ: 
Այդ իսկ պատ ճա ռով պար զա պես յու րաց վում են նյու թա կան այն ար ժեք նե-
րը, որոնք տվյալ ազ գի հա մար կա րող են հա մար վել նաև ազ գա յին-մշա կու-
թա յին խորհր դա նիշ: Այս տե սան կյու նից ադր բե ջա նա կան մի ջէթ նի կա կան 
ագ րե սի վու թյան և թշնա մա կան մրցակ ցու թյան նշա նա կե տը հայ կա կան 
պատ մամ շա-կու թա յին ժա ռան գու թյունն է: Ըստ այդմ էթ նի կա կան ինք նա-
գի տակ ցու թյունն ան հա տա կան և խմբա յին մա կար դա կով ձև ա վո րե լու հա-
մար Ադր բե ջա նում կի րա ռում են բո լոր ժա մա նակ նե րի վտան գա վոր, բայց 
ար դյու նա վետ գոր ծի քը` քա րոզ չու թյու նը: Հատ կա պես տե ղե կատ վա կան 
հար թակ նե րում ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե քե նան գոր ծադ րում է ար տա-
քին և ներ քին լսա րա նին ապա կողմն ո րո շե լու և ուղ ղոր դե լու բո լոր հնա րա-
վոր մե խա նիզմն ե րը: Ադր բե ջա նում քա րոզ չու թյու նը`

 դի տարկ վում է հա մա պար տա դիր գոր ծու նե ու թյուն և ազ գա յին անվ-
տան-գու թյան խնդիր.

 նե րա ռում է հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր ոլորտ նե րը.
 դառ նում է լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նե ու թյան գերն պա տա կը (հիմ-

նակա նում զբաղ վում են հե ռուս տա ըն կե րու թյուն նե րը, որոնց 90 տո կո սը 
հե ռար ձակ վում է ադր բե ջա նե րե նով).

 հա մազ գա յին նպա տակ է, որն իրա կա նաց վում է պե տա կան և ոչ պե-
տա կան մա կար դակ նե րով.

 ուղղ ված է ադր բե ջա նա կան էթ նո սի ինք նո րոշ ման ձև ա վոր մա նը.
 վե րա ճել է տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մի`ընդ դեմ ՀՀ-ի և աշ խար հի 

ողջ հա յու թյան (Սփյուռ քի).
 մի ջազ գա յին հար թակ նե րում ինք նադր սև որ վե լու և հան րու թյան 

վստա հու-թյու նը շա հե լու մի ջոց է.
Վեր ջին տա րի նե րին ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա կան հար ձակ ման թի-

րախ է դար ձել հայ ժո ղովր դա կան կի րա ռա կան ար վես տը` մաս նա վո րա-
պես գոր գա գոր ծու-թյու նը: Բա ցար ձա կա պես ժխտե լով անդր կով կա սյան 
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Ամալյա Սարգսյան (Հայաստան)
(Հովհ. Շարամբեյանի անվ. ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն)

ԳՈՐԳԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՂԵՐՍՆԵՐԸ ՓԱՅՏԻ 
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՓՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

1. Ար վես տա բա նա կան ու ազ գագ րա կան ու սումն ա սի րու թյուն նե րը վկա-
յում են, որ գոր գար վես տը սերտ աղերս ներ է ու նե ցել քա րի ու մե տա ղի գե-
ղար վես տա կան մշակ ման, խե ցե գոր ծու թյան,ասեղ նա գոր ծու թյան,ինչ պես 
նաև փայ տի գե ղար վես տա կան փո րագ րու թյան հետ` հո րին ված քա յին ու 
ոճա կան առումն ե րով, ընդ որում, ժո ղովր դա կան ար վես տի այդ ճյու ղե րը, 
մշտա պես փո խազդ վե լով, փո խա դար ձա բար հարս տաց րել են մի մյանց: 

2. Քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ան բա րեն պաստ պայ ման նե րի հե տև-
ան քով բազ միցս խա թար վել է հայ ժո ղովր դի նյու թա կան ու հո գև որ ար ժեք-
նե րի ստեղ ծա գործ առա ջըն թա ցը և,այ նո ւա մե նայ նիվ, հատ կա պես միջ նա-
դա րից ու հե տա գա դա րե րից պահ պան ված և մեզ հա սած գոր գար վես տի և 
փայ տի գե ղար վես տա կան փո րագ րու թյան նմուշ նե րը վկա յում են հայ ժո-
ղովր դի դա րա վոր ձեռք բե րումն ե րի ու հմտու թյուն նե րի մա սին: 

3. Զար դա մո տի վը ժո ղովր դա կան ար վես տի, այդ թվում նաև գոր գի և 
փայ տի գե ղա զարդ ման առա վել ավան դա կան ու կա յուն տար րե րից է: Զար-
դա նախշ ման տեխ նո լո գի ա կան և հո րին ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի ար-
դյուն քում զար դա մո տիվե րը տա րա տե սակ ոճա վոր վե լով գո յա տև ել են 
դա րե դար, սերն դե-սե րունդ: 

4. Գոր գա պատ կեր նե րում, ինչ պես նաև փայ տե շի նա ծո նե րի գե ղա-
զարդ ման հա մա կար գե րում գե րակշ ռել են մի մյանց հետ զու գակց ված 
բու սա կան, կեն դա նա կան և երկ րա չա փա կան զար դա մո տիվ ե րը: Ջրի, 
պտղա բե րու թյան, բու սա կա նու թյան, արևի պաշ տա մուն քի խոր հուրդ պա-
րու նա կող զար դա մո տիվ ե րը, որ պես հա վեր ժու թյան, ար գա սա վո րու թյան 
և, ընդ հան րա պես, կյան քի խորհր դա նիշ ներ, ժա մա նա կի ըն թաց քում ամ-
բող ջո վին կամ մա սամբ ձև ա փոխ վե լով, վե րա ի մաս տա վոր վե լով, գրե թե 
կորց նե լով նախ նա կան խորհր դա նի շա ծի սա կան իմաս տը, ստա ցել են զուտ 
գե ղա զար դա յին (դե կո րա տիվ) նշա նա կու թյուն: 

5. Առանձ նա հա տուկ է քա ռա թև խա չի մո տի վը. և՜ գոր գա պատ կեր նե րում, 
և՜ փայ տե շի նա ծո նե րի զար դա քան դակ նե րում դրան վե րա պահ վել է չա րը 
խա փա նե լու, վա նե լու զո րու թյուն:

  is an all-national objective, fulfilled on state and non-state levels
  is aimed at formation of self-determination of Azerbaijani ethnos
  has grown into informational war against Armenia and all Armenians in the 

world (Diaspora)
  is a means of self-expression and public confidence on international stages
 For the recent years, Armenian folk applied art, in particular, rug weaving art 

has become the target of the Azerbaijani propaganda attacks. Drastically denying 
the Armenian roots of rug weaving art in the Transcaucasia area, Azerbaijanis, 
by means of fictitious “facts” and distorted reality, try to convince the world 
that the motherland of Caucasian rugs is Azerbaijan and Azerbaijanis are the 
ancestors of rug design symbolism. For this purpose the concepts “Turkish rug” 
and “Azerbaijani rug” were created. R. Taghieva, director of the State Museum 
of Rug and Folk-Applied Art after L. Qerimov, believes that this was favored 
by the law on the“Preservation and development of rugs”, passed in 2005. She 
states: “It is important for us that the concept ‘Azebaijani rug’ to be accepted”. 
The Azebaijani culture expert uses the right term here ‘to accept’ for only newly 
born concepts are being accepted. Internet, publications, audio and video series, 
museums, republican and international conferences as well as donations – these 
are means Azerbaijan is using to prove the Azerbaijani origin of Armenian rugs 
to the world.
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Հակոբ Սիմոնյան (Հայաստան)
(ՀՀ Մշակույթի նախարարության պատմամշակութային ժառանգության 
գիտահետազոտական կենտրոն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՐՈՆԶԻ ԴԱՐԻ ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳՈՐԳԱՐՎԵՍՏԻ ՎՐԱ

1. Նե ո լի թյան «հե ղա փո խու թյու նը»` վաղ երկ րա գոր ծա կան ար տադ րող 
տնտե սու թյան ձև ա վո րու մը, պայ մա նա վո րեց մարդ կա յին հա սա րա կու թյան 
նստա կյաց կեն ցա ղը, որը խարսխ ված էր անաս նա պա հու թյան, հա ցազ գի-
նե րի ու տեխ նի կա կան բույ սե րի մշակ ման վրա: Թե լա տու կուլ տու րա նե րը` 
տեքս տիլ ար տադ րու թյան, իսկ մանր եղ ջե րա վոր անա սուն նե րի բու ծու մը` 
բրդե հա գուստ նե րի, այդ թվում նաև գոր գա գոր ծու թյան ծագ ման նա խա-
պայ ման ներն էին: 

2. Ներ սույ թի զար դար ման, հար մա րա վե տու թյան ու հարս տու թյան 
խորհր դա նիշ գոր գը կա րող էր ծա գել բրդե գոր ծա ված քի առա ջաց մա նը 
զու գա հեռ, այ սինքն` բրդա տու անաս նա պա հու թյան, մաս նա վո րա պես ոչ-
խա րա բու ծու թյան հա րուստ ավանդ ներ ու նե ցող մի ջա վայ րում, թե րևս նոր 
քա րի դա րի զար գաց ման փու լում` Ք.ա. VI հա զա րա մյա կի կե սին: Հայ կա-
կան լեռ նաշ խար հում մինչ այժմ պահ պան ված ռե լիկ տա յին ար տերն ու վայ-
րի ոչ խար նե րի հո տե րը վկա յում են, որ Հա յաս տանն ար տադ րող տնտե սու-
թյան, հե տև ա բար նաև գոր գա գոր ծու թյան նա խա հայ րե նիք նե րից էր: 

3. Հան րա հայտ է, որ գոր գար վես տի հնա գույն օրի նակ նե րը մեզ չեն հա-
սել և դրանց մա սին մեր պատ կե րա ցումն ե րը խարսխ ված են ժա մա նա կին 
դի մա կա յե լու հատ կու թյուն նե րով օժտ ված կարծր կրիչ նե րի` քա րի, թրծա-
կա վի, ավե լի ուշ` նաև մե տա ղի վրա նկար ված, քան դակ ված կամ դրվագ-
ված զար դար վես տի վրա: 

4. Վաղ բրոն զի դա րում` Ք.ա. IV–III հա զա րա մյակ նե րում, Հա յաս տա-
նում օր նա մեն տա լիզ մը բա ցա ռիկ լայն տա րա ծում և նշա նա կու թյուն է ստա-
ցել: Շեն գա վի թյան մշա կույ թի զար գա ցած փու լի խե ցե ղե նի զար դա նախ շը 
բա ցա ռիկ կա տա րե լու թյան էր հա սել: Այն իր ու ղիղ ան ցումն ե րով և մե անդ-
րի, ճան կա խա չի, պա րույ րի, սա պա տա վոր թռչուն նե րի (ջայ լամն ե րի) և այ-
ծե րի պատ կե րագ րու թյամբ մեծ նմա նու թյուն ու նի գոր գար վես տի զար դա-
նախ շի հետ: 

5. Ու շագ րավ է Շեն գա վի թի վե րին` Ք.ա. XXVII–XXV դդ. թվագր վող շեր-
տում հայտ նա բեր ված գու նա զարդ քրե ղա նը: Կա վա նո թի ներ սում պատ-
կեր ված է շեն գա վի թյան մշա կույ թին բնո րոշ կրա կա րան-օջախ (տան կամ 
սրբա րա նի, այ սինքն` հա րա զատ մի ջա վայ րի խորհր դա նիշ), որի սակ րալ 
կենտ րո նի շուր ջը օձե րի և արա գիլ նե րի` չա րի և բա րու պայ քա րի թե ման է: 
Սա, թե րևս, հայ կա կան մշա կույ թին բնո րոշ գոր գար վես տի` վի շա պա գոր-
գի հետ առնչ վող հնա գույն զար դա պատ կեր նե րից է: Հա մաշ խար հա յին վի-
շա պօ ձեր պատ կեր ված են Թռեղ քի և Ներ քին Նա վե րի ար քա յա կան դամ-
բա րան նե րից հայտ նա բեր ված գու նա զարդ ու սև փայ լեց ված սա փոր նե րի 
վրա, որոնք թվագր վում են Ք.ա. III-II հա զա րա մյա կա նե րի սահ մա նագ ծով: 
Թե րևս այս ժա մա նա կաշր ջա նին են վե րագր վում վի շա պօ ձե րի պատ կեր-
նե րով ժայ ռա պատ կեր նե րը և զուտ հայ կա կան մշա կույ թին բնո րոշ վի շա-
պա կո թող նե րը: Հա մաշ խար հա յին վի շա պօ ձի և այ ծի պայ քա րի սխե մա տիկ 

Amalia Sargsyan (Armenia)
(People’s Art Center after Hovhannes Sharambeyan)

THE RUG PATTERNS AND THEIR AFFINITIES WITH DECORATIVE WOOD 
CARVING

1. Art and ethnographic studies testify that rug weaving art has had close relations 
with art work on stone and metal, ceramics, in needlework and woodwork in 
connection with patterns and style. Hence, these branches of folk art being 
constantly influenced by one another, have been mutually enriched.

2. Creative advances of Armenians material and spiritual values have been 
shattered many times because of political and economic unfavorable conditions. 
Nevertheless, the surviving samples of rugs and woodwork dating especially to 
the Medieval Ages and later bear witness to the millennia-old achievements and 
skills of the Armenian people.

3. Ornamentation motif is a more traditional and sustainable element of folk 
art both in rug and woodwork decoration. As a result of technological and design 
changes in ornamentation, ornamentation motifs were stylized and survived for 
millennia, passing from one generation to another.

4. In rug motifs as well as in ornamentation system of woodwork, interlaced 
floral, animal and geometrical patterns prevail. Patterns of water, fertility, sun 
cult symbols representing eternity, fecundity and symbols of life in general, 
having changed during a long period of time, and having almost lost their primary 
symbolic and ritual meaning, have obtained merely decorative significance.

5. Four-winged cross motif is unique in rug and woodwork ornamentation, 
which had a special power – to ward off evil spirits.
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Hakob Simonyan (Armenia)
(Research Center of Cultural and Historical Heritage, Ministry of Culture of RA)

THE INFLUENCE OF THE ARMENIAN BRONZE AGE ART DESIGN ON RUG 
MAKING ART

1. Neolithic “revolution” – the formation of the agricultural producing economy, 
predetermined a settled mode of life, which was based on cattle-breeding, grain-
growing and technical plant cultivation. Thread-giving plants were for textile 
production, while sheep and goats were for woolen clothes, and at the same time 
preconditioned the birth of carpet making.

2. With the development of the interior, the carpet, which symbolized wealth 
and comfort, could have appeared alongside with the woolen cloth, specifically, 
in an environment rich in traditions of wool-producing animals breeding, i.e. 
sheep-breeding, possibly in the high stage of the Neolithic period, in the middle 
of the VI millennium BC. The relic fields and the wild sheep pasturing there prove 
the fact that Armenia had a producing economy, and consequently was the home 
of carpet making.

3. It is well-known, that the oldest samples of carpets have not reached us, and 
our idea of them is anchored on the images carved or cut on stable, time-proofed 
materials, i.e. stone, raw and burnished clay, and later on metal.

4. In the Early Bronze Age, the IV–III millenniums BC the ornamentation in 
Armenia gained great popularity and significance. The ornaments on the pottery 
of the high stage of Shengavitian culture reached exquisite perfection. With its 
straight transitions, meanders, claw-like crosses, spirals, humped birds (ostriches) 
and goat images it has similarities to ornaments in the art of carpet-making.

5. The clay bowl found in the upper layer (XXVII–XXV cc BC) at Shengavit 
is worth of special notice. Inside the bowl is represented a typical to Shengavitian 
culture hearth (a symbol of home or shrine, that is warm, tranquil environment); 
around its sacred center there were snakes and storks pictured presenting the 
everlasting struggle of the evil and the good. This, perhaps, is one of the oldest 
and most typical ornament peculiar to Armenian culture and carpet-making art. 
The images of the world snake are portrayed on the black polished and painted 
pottery found in the royal graves at Trialety and Nerkin Naver, dating to the 
III–II millennium BC. Apparently the cave drawings with the images of dragon-
snakes, and the dragon monuments peculiar purely to the Armenian culture are 
dated to this period. The schematic decoration representing the struggle of the 
world snake and the goat looms out on the cult vessel (kernos) from grave XV in 
Nerkin Naver. It should be noted that vessels portraying the dragon-snake (that 
lasted for about one millennium (XXIV–XIV cc BC)) were found in the graves of 
the royalty buried according to Indo-European rituals.

6. I is a widely accepted viewpoint that the walls of the grave chambers of the 
royalty were covered with valuable carpets and animal skins. In the royal graves 
at Nerkin Naver (2400–1800 BC) remains of the skins of bear, leopard, wolf and 
lion were revealed. Grave 7 (XIX–XVIII cc BC) stands out among others for its 
unique finds of 50 painted and richly decorated pots, most of them typical to 
the Armenian carpet-making art. On the bottom of one of the pots the imprint 

զար դա քան դակ ուր վագծ ված է նաև Վե րին Նա վե րի XV դամ բա րա նի 
պաշ տա մուն քա յին անո թի` կեռ նո սի վրա: Հատ կան շա կան է, որ շուրջ մեկ 
հա զա րա մյակ (Ք.ա. XXIV–XIV դդ.) հա րա տև ած վի շա պօ ձի պատ կեր նե րով 
կա վա նոթ նե րը հայտ նա բեր վել են հնդեվ րո պա կան ծե սով թաղ ված ար քա-
նե րի դամ բա րան նե րում: 

6. Ըն դուն ված տե սա կե տի հա մա ձայն` մի ջին և ուշ բրոն զի դա րի վեր-
նա խա վի դամ բա նաս րահ նե րի պա տե րը և հա տակ նե րը զար դար ված են 
եղել կեն դա նի նե րի թան կար ժեք մոր թի նե րով ու գոր գե րով: Ներ քին Նա-
վե րի ար քա յա կան դամ բա րան նե րում (Ք.ա. 2400–1800 թթ.) հայտ նա բեր վել 
են ար ջի, գայ լի, հո վա զի և առյու ծի մոր թի նե րի մնա ցորդ ներ: Բա ցա ռիկ է 
Ք.ա. XIX–XVIII դդ. № 7 դամ բա րա նի սա փոր նե րից մե կի հա տա կի տակ 
բաց ված գոր գի կամ տեքս տիլ գործ ված քի դաջ ված քը, որի վրա հստակ 
զա տո րոշ վում է զիգ զագ զար դա նախ շը կար միր, դե ղին, սև և սպի տակ 
նրբե րանգ նե րի հա մադ րու թյամբ (գույ ներ, որոնք բնո րոշ են հայ կա կան 
գոր գար վես տին): Հենց այս դամ բա րա նի ավե լի քան 50 գու նա զարդ կա-
վա նոթ ներ հար դար ված են ճոխ զար դա պատ կեր նե րով, որոն ցից շա տե րը 
բնո րոշ են գոր գար վես տին: 

7. Ուշ բրոն զի դա րով (Ք.ա. XV–XIV դդ.) են թվագր վում Լճա շե նի սայ լե-
րը, որոնց թափ քե րի փո րագ րու թյուն նե րը` ճան կա խա չեր, վա զող գա լար-
ներ, մե անդր ներ, նույն պես բնո րոշ են գոր գար վես տին: 

8. Գոր գար վես տի հետ սեր տո րեն առնչ վում է նաև Հա յաս տա նի վաղ 
եր կա թի դա րի` Ք.ա. XII–IX դդ. բրոն զե գո տի նե րի պատ կե րագ րու թյու նը: 
Սրանց վրա յի հե քի ա թա յին հե րոս նե րի ու կեն դա նի նե րի (մի ա եղ ջյուր ներ, 
ճան կե րով ձի եր և այլն) դրվագ րումն ե րը մեծ նմա նու թյուն ու նեն պատ կե-
րա զարդ գոր գե րի զար դա նախ շե րին: Իսկ կենտ րո նա կան պատ կեր նե րը 
եզ րա գո տի նե րով ամ փո փե լու ավան դույ թը հա մա տա րած է նաև գոր գար-
վես տում: 

9. Ընդ հան րաց նե լով, կա րող ենք նշել, որ Հա յաս տա նի` վաղ, մի ջին և 
ուշ բրոն զի, ինչ պես նաև վաղ եր կա թի դա րե րի զար դա նախ շե րի աղերս նե-
րը գոր գար վես տում չէ ին կա րող պա տա հա կան լի նել: Տրա մա բա նա կան է 
են թադ րել, որ հնա գույն մշա կույթ նե րի կի րա ռա կան ար վես տի բնո րոշ զար-
դա ձև ե րը սերն դից սե րունդ փո խանց վե լով, ար ձա նագր վել են կեն ցա ղում 
լայ նո րեն տա րած ված, առա վել կա յուն և ավան դա պաշտ բնա գա վա ռում` 
գոր գար վես տում:
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Տեր Ասողիկ քահանա Կարապետյան, Աշխունջ Պողոսյան (Հայաստան)
(Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի ձեռագրատուն,արխիվ,թանգարան, 
ՀՀ Մշակույթի նախարարության «Մշակութային արժեքների 
փորձագիտական կենտրոն»)

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀՎՈՂ ԳՈՐԳԵՐԻ 
ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ

Հա յոց եկե ղե ցի նե րի ներ քին հար դա րան քում և եկե ղե ցա կան արա րո ղու-
թյուննե րի ըն թաց քում ըն դուն ված էր գոր գեր ու այլ գործ վածք ներ օգ տա-
գոր ծե լու ավան դույ թը: Դրանք հիմն ա կա նում ստաց վում էին նվի րատ վու-
թյուն նե րի մի ջո ցով: Նկա տի ու նե նա լով գոր գի նշա նա կու թյու նը եկե ղե ցու 
հար դա րան քում, հաս կա նա լով նաև դրա ար ժեքն ու մշա կու թա յին բարձր 
վար կա նի շը, հա վա տա ցյալ նե րը, ի շարս այլ առար կա նե րի, եկե ղե ցի նե րին 
նվի րում էին նաև գոր գեր ու կար պետ ներ: Այդ կերպ էլ կազ մա վոր վում էին 
եկե ղե ցա կան հա վա քա ծու նե րը:

Բա ցի դրան ցից, վա նա կան խո շոր հա մա լիր նե րում գո յու թյուն ու նե ին 
հա տուկ գոր ծատ ներ, որոնց ար տադ րան քը նա խա տես ված էր ոչ մի այն 
եկե ղե ցու ամե նօ րյա պա հանջ նե րի բա վա րար ման հա մար, այ լև անհ րա-
ժեշտ դեպ քե րում դրանք նվի րա բեր վում էին այս կամ այն ան հատ նե րին: 
Ամեն դեպ քում նաև դրան ցով էին կազ մա վոր վում եկե ղե ցա կան առար կա-
նե րի թան գա րան-հա վա քա ծու նե րը: Պատ մա կան Հա յաս տա նի աշ խա րահ-
քա ղա քա կան վայ րի վե րումն ե րի բե րու մով եկե ղե ցա կան հա վա քա ծու նե րը 
պար բե րա բար թա լան վել են կամ էլ հարկ է եղել դրանց մի մա սի նվի րա-
բեր ման ճա նա պար հով եկե ղե ցի ներն ազա տել թա լա նից ու ավե րումն ե րից: 
Այս առու մով կա րե լի է են թադ րել, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի ներ կա-
յիս հա վա քա ծո ւի ձև ա վո րու մը հիմն ա կա նում սկսվել է XIX դա րի 30-ական 
թվա կան նե րից, երբ արև ե լյան Հա յաս տա նում հաս տատ վեց խա ղա ղու թյուն 
ու տա րա ծաշր ջա նի տնտե սա կան ու հա սա րա կա կան բնա կա նոն զար գա-
ցումն ե րի հա մար ստեղծ վե ցին հա մե մա տա բար նպաս տա վոր պայ ման-
ներ: Եղած տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն` նվի րատ վու թյուն նե րից բա ցի, 
Մայր Աթո ռի գոր գե րի հա վա քա ծո ւում մեծ թիվ են կազ մել նաև կա նո նա-
վոր գնումն ե րի մի ջո ցով ձեռք բեր ված գոր գե րը: Հայտ նի է օրի նակ, որ 1873 
թ.Ար ցա խի թե մի առաջ նորդ Սար գիս Ջա լա լյա նի ծախ քով տե ղում գնվել և 
Էջ մի ած նի վանք է ու ղարկ վել երե սուն մեծ ու փոքր գորգ:1 Այդ ավան դույ թը 
շա րու նակ վել է նաև հե տա գա յում, իսկ վեր ջին տա րի նե րին գնման մի ջո ցով 
ձեռք բեր վեց ու հա վա քա ծուն հարս տա ցավ պատ մամ շա կու թա յին մեծ ար-
ժեք ներ կա յաց նող վեց գոր գով: 

Մայր Աթո ռի գոր գե րի հա վա քա ծուն պա րու նա կում է պատ մա կան Հա-
յաս տա նի ու մեր ձա կա տա րա ծաշր ջան նե րի գոր գա գոր ծա կան տար բեր 
կենտ րոն նե րին վե րա բե րող շուրջ հա րյուր հի սուն գորգ և կար պետ: Պատ-
մամ շա կու թա յին նշա նա կու թյան տե սան կյու նից մեծ կա րև ո րու թյուն ու նեն 
XVIII–XX դ. սկզբնե րին վե րա բե րող նմուշ նե րը, որոն ցից մի քա նի սը կա-

of a carpet or some textile was clearly detected with the zigzag ornaments of the 
alteration of red, yellow, black and white colors (paints that are typical to the 
Armenian carpet-making art).

7. Lchashen wagons are also dated to the Late Bronze Age (XV–XIV cc BC); 
the ornaments on them represent claw-like crosses, running spirals and meanders 
which are peculiar to the carpet art, too.

8. The ornaments on the Armenian bronze belts of the early Iron Age (XII–IX 
cc BC) are closely connected with carpet ornaments. The mythological heroes 
and animals (unicorns, horses with claws and others) portrayed on the belts have 
great similarities to the ornaments of the decorated carpets. The tradition of 
enclosing the central descriptions in a surrounding belt is very common in carpet 
art as well. 

9. In general, we can state, that similarities in ornamentation throughout the 
Early, Middle and Late, as well as Early Iron Ages in Armenia with the art of 
carpet-making are not accidental. It is logical to suppose that the decorations 
used in the Applied Arts in ancient cultures passed from generation to generation, 
and had their representation in the most stable and traditional sphere - carpet-
weaving art.

1 Ղուկաս Կարնեցի, Բնագրեր. – Դիվան հայոց պատմության, նոր շարք, գիրք առաջին, հ. 
Ա. 1780–1785, աշխատասիրությամբ՝ Վարդան Գրիգորյանի, Եր., 1984, էջ 30 (տեղեկությունը 
ներածական մասում է):
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Հեսամ Քեշավարզ (Իրան)
(Թեհրանի Թարբիաթ Մոդարես համալսարան)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՎ «ՔԱՇՔԱՅ» ԳՈՐԳԵՐԻ ԶԱՐԴԱՆԱԽՇԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հա յաս տա նը հնուց ի վեր հայտ նի է եղել որ պես բազ մա թիվ ար հեստ նե-
րի կենտ րոն: Գոր գա գոր ծու թյան ավան դույթ նե րը Հա յաս տա նում շատ հին 
ար մատ ներ ու նեն, որոնք հաս տատ վում են նաև հնա գի տա կան պե ղումն ե-
րի ար դյունք նե րով: Մյուս կող մից, Իրա նի Ֆարս նա հան գում բնակ վող քաշ-
քայ ցե ղե րը նույն պես հայտ նի են իրենց գոր գե րով, ինչ պես նաև բրդե այլ 
գործ վածք նե րով, և զար մա նա լի ո րեն, գոր գե րի զար դա նախ շերն այս եր կու 
տա րա ծաշր ջան նե րում շատ նման են: Կա րե լի է բնո րոշ նմա նու թյուն նե րը 
դա սա կար գել երեք խմբի:

 Առա ջին խում բը նե րա ռում է եզ րա գո տու զար դա նախ շե րը: Մո դա խե լը 
եզ րա նախշ է, որը զու գակ ցում է ատամն ա վոր զար դա նախ շե րը: Դա վե րա-
բե րում է գոր գի հիմն ա կան եզ րա գո տուն: Մո դա խե լը եր բեմն վե րա բե րում 
է մեծ ու փոքր եզ րա նախ շե րին: Մյուս եզ րա նախ շը Ալա քորդն է (երկ գույն 
գայլ), որն օգ տա գործ վում է հայ կա կան գոր գե րի դաշ տում, իսկ քաշ քայ-
ներն ավե լի հա ճախ այն օգ տա գոր ծում են եզ րա գո տի նե րում: Մե կը մյու սի 
մեջ տե ղադր ված ռոմ բե րը կոչ վում են Չա փա լը և հա ճախ կի րառ վում են 
փոքր եզ րա գո տի նե րում: Զան ջիր-Մոր ղին (շղթա-հավ) երկ նախշ շար ժուն 
փոքր եզ րա նախշ է, որը հայ կա կան գոր գե րում ավե լի շատ տե րևի ձև ու-
նի, իսկ քաշ քայ նե րի գոր գե րում առան ձին է ու ավե լի վե րա ցա կան: Վեր ջին 
ընդ հա նուր եզ րա նախ շը Դուսթ-Քո մին է, որը բաղ կա ցած է եր կու տե րև ից 
ու կենտ րո նա կան մեկ ծա ղի կից: Այս եզ րա նախ շը Հա յա տա նում ավե լի կոր 
ու բնա կան գծե րով է, իսկ քաշ քայ վար պետ նե րի գոր գե րում զար դա նախշն 
ավե լի բազ ման կյուն է ու վե րա ցա կան բնույթ ու նի:

Երկ րորդ ընդ հան րու թյու նը դաշ տի զար դա նախշն է: Ընդ հա նուր ամե-
նա հայտ նի զար դա նախ շե րից մե կը Մոր ղի-Գո չա քին է (հավ-խոյ), որը տար-
բեր շրջան նե րում հայտ նի է տար բեր անուն նե րով` խեց գե տին, հավ և այլն: 
Մոր ղի-Գո չա քին եր կու տա րա ծաշր ջան նե րում հա ճախ օգ տա գործ վում է 
որ պես գոր գե րի մե դա լի ոն կամ շրջա նակ: Շա նեն (սանր) դաշ տի մեկ այլ 
զար դա նախշ է, որը քաշ քայ նե րի գոր գե րում ու նի եր կու ատամ, եր բեմն` մեկ 
և հա ճախ հան դես է գա լիս ու րիշ զար դա նախ շե րի հետ: Հայ վար պետ նե րը 
Շա նեն օգ տա գոր ծել են և քաշ քայ նե րի գոր գե րին բնո րոշ ձև ով, և շեր տա-
վոր դաշ տե րում: Մար դա կերպ ու կեն դա նա կերպ զար դա նախ շե րը, որոնք 
վե րա բե րում են նույն խմբին, Հա յաս տա նում ավե լի բնա կա նին մո տիկ են 
պատ կեր ված: 

Վեր ջին խմբի մեջ մտնում են հա տուկ զար դա նախ շեր, ինչ պի սիք են` 
նշա ձև զար դա նախ շե րը, քա ռորդ մե դա լի ոն նե րով շրջա պատ ված կենտ րո-
նա կան մե դա լի ո նով հո րին ված քը, շեր տա վոր հո րին ված քը: Հայ կա կան ու 
քաշ քայ նե րի գոր գե րում ամե նա տա րած ված նշա ձև զար դա նախ շը` ար ծիվ-
նու շը, հայ կա կան գոր գե րի վրա ավե լի կո րա վուն է, իսկ քաշ քայ նե րի գոր-
գե րի վրա` կա տա րյալ երկ րա չա փա կան ձև ու նի:

Զար դա նախ շե րի նմա նու թյուն նե րից կա րե լի է են թադ րել, որ այս գոր-
գերն ընդ հա նուր ծա գում ու նեն:

րև որ են հա յոց գոր գե րի գե ղա զարդ ման ու իմաս տա յին բո վան դա կու թյան 
ոլորտ նե րի ու սումն ա սիր ման հա մար: 

Այս տեղ պահ վող XVIII դ. և XIX դ. առա ջին կե սին վե րա բե րող գոր գե-
րը ու սումն ա սի րող նե րի հա մար կա րև որ սկզբնաղ բյուր են հա յոց գոր գե-
րի առան ձին տի պե րի ծագ ման ու դրանց տա րած ման արե ալ նե րի բա ցա-
հայտ ման հար ցում: Ընդ հա նուր առ մամբ, Մայր Աթո ռի հա վա քա ծուն ու նի 
գի տամ շա կու թա յին մեծ նշա նա կու թյուն և դրա ամ բող ջա կան հրա տա րա-
կու մը լուրջ ներդ րում կլի նի տա րա ծաշր ջա նի գոր գա գոր ծա կան մշա կույ թի 
ու սումն ա սիր ման աս պա րե զում:

Reverend Father Asoghik Karapetyan, Ashkhunj Poghosyan (Armenia)
(Museums and Archives of the Mother See of Holy Etchmiadzin,
“Cultural values Expertise centre” Ministry of Culture of RA)

RUG COLLECTION OF THE MOTHER SEEOF HOLY ETCHMIADZIN

It was a common tradition to use rugs and other textiles in church inner 
decoration and ceremonies. Rugs were mainly obtained as donations. Being aware 
of the importance of rugs in church decoration and realizing their value and 
cultural hallmark, believers, among other things, donated rugs and carpets to the 
Armenian church; in this way collections of churches were compiled.

Furthermore, in big church complexes there were work houseswhich produced 
goods for everyday life of church as well as for donations on different occasions. 
The work houses contributed to the formation of church collections. Because 
of geographical and political unrest of Historical Armenia, church collections 
were systematically looted. In some cases there was necessity to donate part of 
church collections to avoid plundering and destruction. In this regard, it may 
be supposed that the present collection of the Mother See of Holy Etchmiadzin 
has been compiled since the 30s of 19th century, when peace was established in 
Eastern Armenia and there were more or less favorable conditions for economic 
and public natural development in the area. According to references, besides 
donated rugs, a great number of rugs in the collection were regularly purchased. 
It is known that in 1873, at the expenses of the Primate of the Artsakh Diocese 
SargisDjalalyan, 30 big and small rugs were bought there and sent to Etchmiadzin. 
That tradition has continued since that, and in recent years six rugs of great 
historical and cultural value have been purchased for the collection.

The collection comprises about 150 rugs and carpets of rug weaving centers 
of historical Armenia and neighboring areas. From the point of view of historical 
and cultural significance, samples dating to the 18th and early 20th centuries are 
of great importance, several of which are essential for the study of ornamentation 
and semantics of the Armenian rugs.

Rugs dating to the 18–19th centuries are an important source for professionals 
to identify the origin of different types of the Armenian rugs and their expansion 
areas. In general, the collection of the Holy See of Mother Etchmiadzin is of great 
scientific and cultural importance and its complete publication will be a serious 
contribution to the field of the rug weaving culture study of the area.
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Асцатрян Вардан (НКР)
(Музей ковров города Шуши)

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КОВРОДЕЛИЯ АРЦАХА-КАРАБАХА

Се год ня в ми ре ни ко го не уди вишь аг рес сив ной ре ак ци ей офи ци аль но го 
Ба ку на все, что свя за но хоть в ка кой-то ме ре с Ар ме ни ей и ар мянст вом. 
Ис кусст во древ не го ков ро де лия не яв ля ет ся иск лю че ни ем. Од на ко, ар мя не 
то ле рант ный на род и всег да с ува же ни ем от но си лись и от но сят ся к куль ту-
ре всех на ро дов, и им не бы ло не об хо ди мо сти прис ва и вать чу жую куль ту ру 
ков ро де лия, тем бо лее азер байд жанс кую.

Все это вво дит в заб луж де ние, в пер вую оче редь, азер байд жанс кий на род. 
Те перь бо лее под роб но: в от ли чие от пер сидс ких и тур ко манс ких ков ров, 

на ко то рых изоб ра жа лись сим мет рич ные и од но род ные ор на мен ты, ка ра-
бахс кие ар мянс кие ков ры пред став ля ли це лост ную кар ти ну, име ли нап рав-
ле ние прос мот ра и, са мое глав ное, отоб ра жа ли бо жест вен ные и при род ные 
яв ле ния. Те ма ти чес кие ри сун ки на ков рах стро го при дер жи ва лись клас си-
чес ких форм, не до пус ка лось вы хо да из ра мок не толь ко в пла не ор на мен та, 
но и цве та. Каж дый ор на мент и цве то вая гам ма име ли свое зна че ние.

 Ма сте ри цы тка ли ков ры по пре до став лен ным об раз цам, раз ра бо тан ны-
ми не ими, при су щи ми оп ре де лен ным шко лам. Ма сте ри цы не име ли пра во 
вы хо дить за рам ки. Вы бор ри сун ков, ор на мен тов, цве то вых гамм за ви сел от 
вы бо ра те мы, не су ще го смыс ла ков ра. Тай ны ми ра и бы тия отоб ра жа лись 
в це лост ной кар ти не ков ра, а не в эле мен тах ор на мен та. Цен ность им при-
да ва ло так же ка чест во ис поль зо ван ной ни ти и тех но ло гия ок рас ки, ко то рая 
поз во ля ла в те че ние ве ков сох ра нять свою све жесть. Мно гие крас ки по лу ча-
ли на ме сте, но не все,-не ко то рые кра си те ли за во зи лись из Ин дии и Пер сии.

В Ка ра ба хе бы ли очень раз ви ты тех но ло гии из го тов ле ния на ту раль ных 
кра сок и шер стя ных ни тей. Цве то вая гам ма ков ров раз но об раз на и что лю-
бо пыт но, отоб ра жа ет мест ность, где ков ры про из во ди лись.

На про тя же нии дли тель но го пе ри о да исто рии ар мя не не име ли го су-
дарст вен но сти и ре гу ли ру ю щую роль го су дарст ва бра ла на се бя цер ковь, 
ко то рая за бо ти лась не толь ко о вос пи та нии по ко ле ний в хри сти анс ком ду-
хе, но и о сох ра не нии, раз ви тии куль тур но го нас ле дия, об ра зо ва ния и т.п. 
По э то му куль тур ное нас ле дие в ос нов ном хра ни лось в церк вях, все это 
изу ча лось свя щен нос лу жи те ля ми (вар да пе та ми-хра ни те ля ми). Цер ковь оп-
ре де ля ла те ма ти чес кую и ор на мен таль ную нап рав лен ность из го тов ле ния 
ков ров, а так же хра ни ла свя зан ные с ков рот ка чест вом тех но ло гии. В прош-
лом боль шинст во на се ле ния бы ло нег ра мот ным, по э то му куль тур ное нас ле-
дие пе ре хо ди ло от по ко ле ния к по ко ле нию пос редст вом уст но го на род но го 
твор чест ва, те ма ти чес ких ков ров, смысл ко то рых пе ре да ва ли из вест ные 
сим во ли чес кие изоб ра же ния, оли цет во ря ю щие сот во ре ние ми ра, ми фо ло-
гии, а так же хри сти анс кие те ма ти ки. Имен но по э то му ков ры эти изд рев ле 
сла ви лись и це ни лись. К со жа ле нию, связь меж ду хра ни те ля ми-вар да пе та-
ми и ис кусст вом ков ро де лия обор ва лась пос ле из вест ных со бы тий на ча ла 
20-го ве ка, пер вая ми ро вая вой на и ге но цид ар мянс ко го на ро да, и мно гие 
церк ви и шко лы бы ли разг раб ле ны и зак ры ты, так же и на тер ри то рии Ка-

Hesam Keshavarz (Iran)
(Tarbiat Modares University of Tehran)

THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE MOTIFS OF THE ARMENIAN 
CARPETS AND THE QASHQAI CARPETS

Armenia has been since the ancient times known as a center of large variety 
of crafts. The weaving of carpet in Armeniahas a veryold background and the 
results of the archeological digging in this area validate the antiquity of the 
carpet weaving traditions on this land. The Qashqaitribes in the Fars province 
ofIran, on the other hand, are renowned for their pile carpets and other woven 
wool products. Surprisingly, the motifs of carpets in these two areas are very 
similar.The points of similarity may be classified into three groups of motifs. 
The first group includes the motifs of borders.Modakhel is a common border 
interconnecting the indentations. It applies as the main border in the carpets.
However, sometimes Modakhel applies toboth big and small borders. The 
other border is Alaqord (Wolfin two colors)that is used in the field of carpetsin 
Armenian rugs, but through the Qashqaioftenusedinthe borders.Thediamonds 
inside the other diamonds and a border is called Chapalghe are the motifs using 
often in the minor borders.Zanjir – Morghy (Chains – Hen) as two mobile signs 
is a minor borderthat in the Armenian carpets tend to the forms of leaves, but 
in the Qashqai’s carpets is separated and moreabstract. The last common border 
is Dust- Komi including the two leaves and one the flower in the center. This 
border in Armeniatends to the curveand naturalistic lines. In contrast,a weaver of 
Qashqai applies the Dust-Komi with the more anglesandabstraction. The second 
group of the common motifs between the Armenian and Qashqai carpets is the 
motifs used in the carpet’s fields. One of the most famous common motifs in the 
fieldis Morghy – Ghochaki (Hen – Ram) and it is known in the different regions 
with the different names such as crab, hen etc. Morghy – Ghochaki often is used 
as a medallion or frames in the carpets of both the regions.Shaneh (comb) is the 
other field motif that in the Qashqai’s carpets has two edges and sometime one 
edge and often is combining with other motifs.On the otherhand, in addition 
touse ofShaneh motif in form of Qashqai carpets,the Armenian weavers use the 
Shanemotifin the striped fields too.Alsothe human and animals motifs that are in 
the same group have moretendencies to naturalismin Armenia. The last group 
includes the special motifs such as Boteh and the designs such as Medallion-
Corner and the striped design.The Eagle Boteh, the most popular Boteh in both of 
the Armenian and Qashqai carpets, in Armenia tend to thecurve lines, but in the 
carpets of Qashqai, the Eagle Boteh is perfectly geometric.Finally theverypoints 
of similarity between the motifs of the Armenian carpets and the Qashqai carpets 
indicate a common origin.
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Vardan Astsatryan (NKR)
(Shushi Rug Museum)

ANCIENT RUG WEAVING ART OF ARTSAKH-KARABAKH

Today aggressive reaction of official Baku on Armenia and everything Armenian 
surprises no one. Ancient rug weaving is not an exception. However, Armenians 
are tolerant people and have had a respectful attitude towards cultures of all 
nations, moreover, they never needed to attribute to themselves other’s rug 
weaving culture, particularly Azerbaijani. All these leads to misapprehension and 
first of all the Azerbaijani people.

Unlike Persian and Turkoman rugs with symmetric and homogeneous 
patterns, Armenian rugs of Karabakh featured an integral picture, had a directed 
view and what is most important, represented divine and natural phenomena. 
Rug patterns were of strictly classical form; neither design nor color could be 
other than traditional. Each pattern and color hue had its meaning.

Artisans wove rugs according to special drawings, characteristic to definite 
rug weaving schools. They did not have the right to modify anything. Choice 
of images, patterns, color tints depended on the choice of the topic, bearing the 
overall meaning of the rug. Secrets of the world and existence were reflected in 
the design of a rug as a whole and not in separate elements of ornamentation. 
Quality of yarn and technology of dying which remained unfading through 
centuries, made them even more valuable. Many dyes were of native origin, 
others were imported from India and Persia.

Technologies of producing natural dyes and wool fibers were highly developed 
in Karabakh. Rug coloration was diverse and in an interesting way reflected the 
surroundings where the rugs were woven.

For a long period of history, when Armenians were deprived of statehood, this 
role was undertaken by the church which was not only concerned with upbringing 
of future generations in the spirit of Christianity but also with preservation and 
development of cultural heritage, education, etc. Hence, the cultural heritage was 
kept mainly in churches, where it was studied by clergy (archimandrite-keepers). 
The church defined the main subject and ornamentation directions and preserved 
technologies of rug weaving. Back then the majority of population was illiterate, 
therefore, cultural heritage was transmitted from one generation to another by 
way of oral folk art, thematic rugs, meaning of which was featured by well known 
symbolic images which personify the creation of the world, mythology as well 
as Christian icons. That is why, these rugs have been praised and were of high 
esteem from ancient times.

Unfortunately, the relations between archimandrite-keepers and rug weaving 
art were interrupted after the well known events of the beginning of the 20th 
century: World War I, Genocide of Armenians, when many churches and schools 
were robbed and shut down. The same took place on the territory of Karabakh 
(famous Shusha pogroms). Rugs, woven after these events did not bear thematic 
meaning, instead, featured diverse, meaningless patterns.

This paper aims to reestablish historical justice. Rugs were ordered and 
exported from Armenia and Karabakh since ancient times. A great number of 

ра ба ха (из вест ные Шу шинс кие пог ро мы). Сот кан ные пос ле этих со бы тий 
ков ры уже не нес ли в се бе те ма ти чес ко го смыс ла, а отоб ра жа ли все го лишь 
раз ные ни че го не зна ча щие ор на мен ты. 

Ос нов ной целью на шей ра бо ты яв ля ет ся вос ста нов ле ние исто ри чес кой 
спра вед ли во сти. Ков ры за ка зы ва ли и вы во зи ли из Ар ме нии и Ка ра ба ха с 
дав них вре мен. Боль шое ко ли чест во за ка зы ва лось ев ро пей ца ми и рус ски ми. 
В са мой Пер сии ра бо ты ар мянс ких ма сте риц очень це ни лись.

В XX в. (Ка ра бах был вклю чен в со став АзерССР) ог ром ное ко ли чест-
во ков ров бы ло вы ве зе но азер байд жан ца ми. По жи лые лю ди рас ска зы ва-
ют, как азер байд жан цы хо ди ли по до мам в по ис ках ста рин ных ков ров. 
Вза мен, скуп щи ки пред ла га ли но вые из де лия фаб рич но го про из водст ва. 
«Старье» ре став ри ро ва ли и вклю ча ли в спис ки «ше дев ров азер байд жанс-
ко го де ко ра тив но-прик лад но го ис кусст ва». Это бы ла чет ко спла ни ро ван ная 
на го су дарст вен ном уров не ра бо та. Вы вез ли це лую куль ту ру. Ес ли рус ские 
и ев ро пей цы при об ре та ли ков ры для обуст ройст ва собст вен но го бы та, то 
азер байд жан цы – для соз да ния собст вен ной куль ту ры ков ро де лия, фаль-
си фи ка ции и соз да ния собст вен ной исто рии, подт верж де ния древ но сти и 
ав тох тон но сти фор ми ру ю ще го ся на ро да. В раз ных стра нах, пер вая ле ди 
Азер байд жа на ор га ни зо вы ва ет вы став ки ков ров, на ко то рых око ло 80% экс-
по на тов – ар мянс кие ка ра бахс кие ков ры. Од на ко в каж дом ков ре – ты ся че-
лет няя куль ту ра, а куль ту ре не воз мож но обу чить, она фор ми ру ет ся в те че-
ние ты ся че ле тий.

Сла ва Бо гу, азер байд жанс кие исто ри ки по ка не от ри ца ют при над леж-
ность сво е го на ро да к ко че вым, тюркс ким пле ме нам. А как из вест но из 
исто рии, да и подс ка зы ва ет ло ги ка, ко че вые пле ме на не мог ли за ни мать-
ся ков рот ка чест вом, что са мо по се бе под ра зу ме ва ет осед лый об раз жиз ни. 
Проб лем ным яв ля лись бы так же та кие тех ни чес кие воп ро сы, как пе ре нос 
ков рот кац ко го стан ка, име ю ще го до ста точ но боль шие га ба ри ты и слож но-
сти по уста нов ке и на лад ке.

Пос ле азер байд жа но-ка ра бахс кой вой ны (1990-1994 гг.) мно го ков ров бы-
ло вы ве зе но из Ка ра ба ха в Ере ван, а от ту да и в дру гие стра ны. В част но сти, 
не ма лое ко ли чест во ка ра бахс ких ков ров се год ня на хо дит ся в США, Ли ва не 
и др. стра нах .На се год ня вы воз ков ров из НКР зап ре щен на го су дарст вен-
ном уров не.

Так же, при под держ ке вла стей, в Ка ра ба хе воз раж да ет ся от расль ков ро-
де лия, ко то рая под ра зу ме ва ет под со бой вос ста нов ле ние древ ней куль ту ры, 
а так же обес пе че ние за ня то сти су щест вен ной ча сти на се ле ния, с ис поль-
зо ва ни ем все го цик ла про из водст ва: на чи ная с ов це водст ва, про из водст ва 
шер сти и ни ток, тех но ло гий про из водст ва кра сок и до го то вых ков ров.
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Лусинэ Гущчян (Россия) 
(Росийский этнографический музей)

КОВРЫ ВАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1916 ГОДА В СОБРАНИИ РЭМ

Рос сийс кий эт ног ра фи чес кий му зей1 яв ля ет ся од ним из круп ней ших му зе ев 
ми ра, хра ня щий бо лее по лу мил ли о на экс по на тов, ха рак те ри зу ю щих тра ди-
ци он ный быт бо лее 150 на ро дов Рос сийс кой им пе рии и соп ре дель ных ей 
стран. Кол лек ции, от ра жа ю щие тра ди ци он ную куль ту ру ар мян в соб ра нии 
РЭМ яв ля ют ся од ни ми из на и бо лее пол ных и пред ста ви тель ных: все го нас-
чи ты ва ет ся бо лее 3 000 пред ме тов, ко то рые ох ва ты ва ют пе ри од с XIX в. до 
на сто я ще го вре ме ни. 

Ряд экс по на тов был вве ден в му зей ный обо рот в пер вые го ды пос ле ос-
но ва ния Эт ног ра фи чес ко го От де ла Рус ско го му зея (с 1902 г.). Пред ме ты, 
хра ня щи е ся в му зее, из го тов ле ны и бы то ва ли в раз лич ных исто ри ко-эт-
ног ра фи чес ких об ла стях и рай о нах Ар ме нии в кон це XIX–на ча ле XX вв. 
В част но сти, в фон дах РЭМ пред став ле ны бо лее 80 ар мянс ких ков ров, ис-
пол нен ных как в тех ни ке вор со во го тка чест ва, так и без вор со вых. Од на из 
пер вых ар мянс ких кол лек ций, при об ре тен ной у Ж.Б. Фи липь е вой му зе ем в 
1904 г. со сто ит из вы ши то го би се ром ков ра. До ре во лю ци он ное соб ра ние ЭО 
вклю ча ет 6 кол лек ций, в со став ко то рых вхо дят ков ры из Ели са вет польс кой 
гу бер нии, Эри ва ни, Бит ли са. В даль ней шем му зей при об ре тал как ста рые 
ар мянс кие ков ры, так и сов ре мен ные руч ной ра бо ты, от ра жа ю щие тра ди-
ци он ную куль ту ру ков рот ка чест ва Ар ме нии. 

Од ни ми из на и бо лее зна чи мых ма те ри а лов по эт ног ра фии ар мян в соб ра-
нии РЭМ яв ля ют ся за пад но-ар мянс кие кол лек ции. Че ты ре ан но ти ро ван ных 
ков ра яв ля ют ся вас пу ра канс ки ми.

К 1916 го ду от но сит ся комп лек то ва ние кол лек ций, от ра жа ю щих тра ди-
ци он ную куль ту ру ар мян исто ри ко-эт ног ра фи чес ких об ла сти Вас пу ра кан. 
В этот пе ри од бы ла предп ри ня та комп лекс ная экс пе ди ция пе тер буржс ких 
во сто ко ве дов в Ванс кую об ласть, ко то рая вклю ча ла ис сле до ва ние ар хе о ло-
ги чес ких па мят ни ков, в ко то ром участ во ва ли ака де мик Н. Я. Марр и при ват-
до цент Пет рог радс ко го уни вер си те та И. А. Ор бе ли, а так же сбор эт ног ра фи-
чес ко го ма те ри а ла, ко то рый был по ру чен хра ни те лю ЭО РМ штабс-ка пи та ну 
са пер но го опол че ния А. А. Мил ле ру. В ре зуль та те ванс кой экс пе ди ции бы ла 
соб ра на об шир ная кол лек ция эт ног ра фи чес ких пред ме тов, ха рак те ри зу ю-
щая тра ди ци он ную куль ту ру ар мян Вас пу ра ка на. Соб ран ный ма те ри ал со-
став ля ет 4 кол лек ции – об щее чис ло экс по на тов – 389 пред ме та.

Од на из кол лек ций, при ве зен ных А. А. Мил ле ром, вклю ча ет три вор со-
вых ков ра.2 Сле ду ет от ме тить, что со би ра тель, хра ни тель кав казс ких фон-
дов уже имел опыт при об ре те ния ков ров в Ели са вет польс кой и Ба кинс кой 
гу бер ни ях и кри те ри ем сбо ра счи тал в пер вую оче редь не уни каль ность, а 

rugs were ordered by Europeans and Russians. The works of Armenian artisans 
were of high esteem in Persia. 

In the 20th century (when Karabakh was forcefully joined to Azebaijan SSR) 
enormous number of rugs were taken out from Karabakh by Azerbaijanis. Old 
people tell how Azerbaijanis went to Armenians’ homes to collect ancient rugs. 
Instead, they offered new machine-made rugs. “Worn out” rugs were restored 
and enlisted as “masterpieces of Azebaijani decorative and applied art”.

This was a purposefully programmed act at the state level. A whole culture 
was taken away. Europeans and Russians obtained rugs for their homes, while 
Azerbaijanis for creating their own rug weaving culture, falsification and creation 
of their own “history”, for demonstration of an “ancient” being autochthonous, 
i.e. indigenous. The first lady of Azebaijan organizes exhibitions of Azerbaijani 
rugs in different countries, the 80% of which are Armenian rugs of Karabakh. 
However, each rug bears a millennia-old culture which cannot be taught, it is 
formed during millennia.

Thank God, Azerbaijani historians so far do not deny the fact that their nation 
pertains to nomadic Türkic tribes. As is known from history and as common 
sense prompts, nomadic tribes could not be engaged in rug weaving which, as it 
is, implies settled way of life. Technical aspects would be also problematic, such as 
transportation of massive looms as well as their installation and mounting.

After the Azerbaijani-Karabakh war of 1990–1994, many rugs were taken from 
Karabakh to Yerevan and from there to other countries. In particular, plenty of 
rugs are now in the US, Lebanon and other countries. At present, the export of 
rugs from Karabakh is prohibited on the state level.

Also, with support of the authorities, rug weaving art is resurrected in 
Karabakh, which intends not only to resurrect the ancient culture but provide 
jobs for the essential part of the population, utilizing the whole production 
cycle: from sheep breeding, yarn producing, dying technologies to ready-made 
products.

1 Предшественником РЭМ является Этнографический отдел Русского музея императора Алексан-
дра III, учрежденный в 1902 г. С 1934 г. этнографический отдел имеет статус самостоятельного 
музея, тогда же он получил наименование Государственный музей этнографии. С 1992 г. 
музей носит название Российский этнографический музей (РЭМ). 
2 Всего было привезено 4 ковра, один из которых был исключен согласно ордеру 1960 г.
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rugs from Elizavetpole County, Erivan, Bitlis. Later, the museum has acquired 
ancient Armenian rugs and modern hand-woven ones as well, which represent 
Armenian traditional rug weaving art.

The most significant materials of Armenian ethnography in the RME are 
Western Armenian collections. Four annotated rugs are from Vaspurakan. The 
collection of historical-ethnographic province of Vaspurakan was completed 
towards 1916. At that period an expedition of St. Petersburg researchers of 
Eastern Studies to Vaspurakan Province was started, which included studying 
the archaeological monuments as well as collecting ethnographic materials. 
Prominent scientists, among them, academician N. Y. Marr, Associate Professor 
of Petrograd University I. A. Orbeli as well as A. A. Miller, the keeper of the 
Ethnographic Department of the Museum, Lieutenant Captain of the Sapper 
Home Guard, (who was in charge of ethnographic materials). The expedition 
resulted in a great number of ethnographic objects, typical to traditional culture 
of Vaspurakan Province. The collected materials contain four collections with a 
total number of 389 objects.

One of the collections, brought by A. A. Miller, includes three rugs.1 It is 
worth mentioning that the collector and keeper of Caucasian items, already had 
had experience of obtaining rugs in Elizavetpole and Baku Provinces and the 
most important criteria for collecting rugs was not their uniqueness but first of 
all typicality which would allow to characterize local traditions of rug weaving.

Rugs of the mentioned collection are of quite high density of knots: 4,15x98 cm; 
2,86x1,46 cm; 4,27x1,62 cm. All three rugs are made from wool threads: warp, 
weft, pile. Coloration is in predominant red hues. Composition of the rugs – 
belts (wide, framed with narrower ones) and the central field. According to the 
ornamentation design of the main field, the rugs can be classified under three 
types. One of them is filled with armor-shaped multi-angular figures, narrowing 
downwards, with curved shoots at the bottom, on the red background. 

The four-rowed shoots are bent respectively to the right and to the left. The 
design of the central field of the other two rugs, one of which has red background 
and the other a polychrome one, is an axis in the middle of the field with 
diamond-shaped (on the first rug) and rectangular (on the second rug) patterns, 
arranged around the axis. The described rugs, according to the collector, were 
woven and utilized in Bitlis. Quality of the rugs and meticulous fulfillment of the 
ornamentation suggests that they were made for sale.

Probability of manufacturing Vaspurakan rugs for sale is very high. Another 
rug, obtained recently has an Arabic inscription reading: “Made in Van” is also an 
evidence to this phenomenon.

Thus, introducing Vaspurakan rugs, collected in 1916, into scientific circles, 
we intend to draw attention to the existance of this craft in this historical-
ethnographic region.

ти пич ность пред ме тов, ко то рые поз во ли ли бы ха рак те ри зо вать ло каль ные 
тра ди ции ков рот ка чест ва. 

Ков ры из ука зан ной кол лек ции яв ля ют ся вор со вы ми, с до ста точ но вы со-
кой плот ностью уз лов (4.15х98 см; 2.86х1.46 см; 4.27х162 см). Все три ков ра 
из го тов ле ны из шер стя ной ни ти (ос но ва, уток, ворс). Цве то вая гам ма с до-
ми ни ру ю щи ми от тен ка ми крас но го. Ком по зи ция ков ров – кай мы (ши ро кая, 
окан то ван ная бо лее уз ки ми) и цент раль ное по ле. По ор на мен таль но му ри-
сун ку ос нов но го по ля ков ры мож но раз де лить на три ти па. Так, один из них 
пред став ля ет со бой вы пол нен ное на крас ном фо не пан цир ное на пол не ние 
мно го у голь ны ми, су жа ю щи ми ся к ни зу, фи гу ра ми с за ги ба ю щи ми ся рост-
ка ми в ниж ней ча сти. Рост ки че рес по лос но за ги ба ют ся то пра вую, то в ле-
вую сто ро ну. Ор на мент цент раль но го по ля двух дру гих ков ров, один из ко-
то рых име ет крас ный фон, а дру гой – по лих ром ный, пред став ля ет со бой ось 
в се ре ди не по ля с ром бо вид ны ми (на пер вом ков ре) и пря мо у голь ны ми (на 
вто ром) фи гу ра ми, рас по ло жен ны ми по оси. Опи сан ные ков ры, сог лас но со-
би ра те лю, бы ли из го тов ле ны и бы то ва ли в Бит ли се, мож но пред по ло жить, 
учи ты вая ка чест во ков ров и тща тель ность вы пол не ния ор на мен та, что они 
бы ли из го тов ле ны на про да жу. 

Сле ду ет от ме тить, что ве ро ят ность ре мес лен но го про из водст ва (из го тов-
ле ния на про да жу) вас пу ра канс ких ко ров весь ма ве ли ка, об этом, в част-
но сти, го во рит так же при об ре тен ный в пос лед ние го ды ванс кий ко вер, на 
ко то ром арабс ки ми бук ва ми выт ка но «из го тов ле но в Ва не».

Та ким об ра зом, вво дя в на уч ный обо рот вас пур канс кие ков ры из кол-
лек ции, соб ран ной в 1916 г. мы пред по ла га ем вновь об ра тить вни ма ние на 
дан ную ре мес лен ную тра ди цию в этой исто ри ко-эт ног ра фи чес кой об ла сти.

Lusine Ghushchyan (Russia)
(Russian Museum of Ethnography)

RUGS OF 1916 VAN EXPEDITION IN THE COLLECTION OF THE RUSSIAN 
MUSEUM OF ETHNOGRAPHY

The Russian Museum of Ethnography (RME) is one of the largest in the world, 
which houses more than half a million exhibits, characterizing the traditional 
household of more than 150 nations of the Russian Empire and neighboring 
countries. Collections of traditional Armenian culture in the museum are one of 
the most complete and representative. There are more than 3 000 objects dating 
from the 19th century till current times.

A number of exhibits became part of the museum collection in the first 
years after the establishment of the Department of Ethnography of the Russian 
Museum in 1902. Objects, kept in the museum, were made and utilized in different 
historical/ethnographic provinces and regions of Armenia at the end of the 19th 
and the beginning of the 20th centuries. Currently, more than 80 Armenian rugs 
and carpets are presented in the storages of REM. One of the first Armenian rugs, 
obtained from Zh. B. Filipeva in 1904, is a bead embroidered rug. Pre-revolution 
collection of the Ethnographic Department houses six collections which contain 1 Four rugs were brought, one of which was excluded in accordance with the order of 1960.
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Tatyana Krupa (Ukraine)
(Kharkov State University after V.N. Karazin)

KHARKOV “KOTS”: MAJOR ISSUES OF STUDY AND REVIVAL

A rug is a dense textile article made from yarn of different kinds and used 
for covering floors, walls, sometimes other surfaces for decorative or warming 
purposes. A rug is one of the ancient inventions for decoration and warming of 
any house – from a jurt to a luxurious palace. For many centuries a rug has not 
only been the symbol of wealth but also a piece of art.

There are two types of tapestry – pile and flat. Kharkov “Kots” belongs 
to the biggest group of rugs с pile rugs. It is a rug with long and oblique pile. 
Unfortunately, technical progress has been severe towards a unique cultural 
heritage of Sloboda Ukraine, for reduction of pastures on which sheep the wool 
of which was used for these rugs by Slobodian rug weavers, makes it impossible 
to continue the traditions of “Kots” rugs. At present on the territory of Kharkov 
region (part of Sloboda Ukraine) this production doesn’t exist. In this regard the 
issue of studying and revival of Kharkov “Kots” production is urgent.

The author of the paper has examined the preserved rug from the collection 
of the Kharkov Museum of History.

Spinning and weaving characteristic features, as well as the principle of 
pattern and pile creation have been studied. Currently chemical and technological 
investigations are being carried out.

Today the following statements can be put forth:
1. “Kots” is made from high quality yarn (thin fleece wool);
2. Weft threads were dyed before spinning. This is an evidence of high quality 

weaving material;
3. Pile threads were dyed before spinning. This is an evidence of high quality 

weaving material;
4. The size of the rug is 280x185 cm. It is a one-piece rug. This, in its turn, says 

about using special, professional looms. It may be that more than one craftsman 
wove it (analogous to other rug weaving centers). Thus, we can speak about serious 
manufacturing.

5. The pile knot is double or symmetrical (Ghiordes);
We have reconstructed the weaving technology of the “Kots” on an 

experimental loom. The “Kots” is unique for its 10cm long pile.
The above said is peculiar to our region. The Great Silk Route passed through our 

territory. We has a vivid and original history. We are convinced that technologies of 
Kharkov “Kots” date back to this historical period.

The author of the paper has very ambitious goals - to completely revive this craft.

Татьяна Крупа (Украина)
(Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина)

ХАРЬКОВСКИЙ КОЦ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

Ко вер – плот ное тка ное из де лие из пря жи раз лич но го ро да, упот реб ля е мое 
для пок ры тия по лов, стен, иног да дру гих по верх но стей в по ме ще нии в де-
ко ра тив ных или утеп ли тель ных це лях. Ко вер – од но из древ ней ших изоб-
ре те ний для де ко ри ро ва ния и утеп ле ния лю бо го до ма: от юр ты ко че во го 
пле ме ни до рос кош но го двор ца. На про тя же нии мно гих ве ков ко вер был не 
толь ко сим во лом до стат ка, но и пред ме том ис кусст ва.

Су щест ву ет две груп пы ткан но го де ко ра тив но го тек сти ля: вор со вой и 
без вор со вой. Имен но к ши ро кой груп пе вор со вых ков ров и от но сит ся харь-
ковс кий коц – длин но вор со вой ко вер с нак лон ным вор сом. К со жа ле нию, 
тех ни чес кий прог ресс без жа лост но рас по ря дил ся судь бой уни каль но го 
куль тур но го нас ле дия Сло бодс кой Ук ра и ны: в свя зи с сок ра ща ю щи ми ся 
пло ща дя ми паст бищ, на ко то рых вы па са лись ста да овец, шерсть ко то рых 
ис поль зо ва лась сло бодс ки ми ма сте ра ми-ков ров щи ка ми, – ухо дит в прош-
лое и сам харь ковс кий коц. В на сто я щее вре мя на тер ри то рии Харь ков щи ны 
(ча сти Сло бодс кой Ук ра и ны) это го про из водст ва нет. По э то му ак ту аль ность 
воп ро са изу че ния и воз рож де ния про из водст ва харь ковс ко го ко ца не под да-
ет ся сом не нию.

Ав тор док ла да про из вел ис сле до ва ние сох ра нив ше го ся ков ра в фон дах 
Харь ковс ко го исто ри чес ко го му зея.

Бы ли изу че ны пря диль но-ткац кие ха рак те ри сти ки, прин цип фор ми ро ва-
ния ор на мен та и вор са. В на сто я щее вре мя за кан чи ва ют ся про во дит ся хи ми-
ко-тех но ло ги чес кие ис сле до ва ния.

Се год ня мы уже мо жем ска зать, что:
1. Коц вы пол нен из ка чест вен но го пря диль но го сырья (тон ко ру ной шер сти);
2. Кра ше ние ни тей ут ка (при бив ной уток) про во ди лось до пря де ния. Это 

го во рит о вы со ком ка чест ве ткац ко го сырья);
3. Кра ше ние ни тей ут ка (ворс) про во ди лось до пря де ния. Это го во рит о 

вы со ком ка чест ве ткац ко го сырья);
4. Раз ме ры ко ца: 280 на 185 см. Ко вер выт кан еди ным по лот ном. Это, в свою 

оче редь, сви де тельст ву ет о при ме не ние спе ци аль ных про фес си о наль ных ткац-
ких стан ков. Воз мож но, его тка ли нес коль ко ма сте ров (по ана ло гии с ков рот ка-
чест вом дру гих цент ров). Мы мо жем го во рить о серь ез ном про из водст ве; 

5. Ворс вы пол нен двой ным ков ро вым уз лом (гор дес).
На ми бы ла вос соз да на тех но ло гия тка чест ва ко ца на экс пе ри мен таль ном 

стан ке.
Су щест ву ет уни каль ность харь ковс ко го ко ца. Это – 10-см дли на вор са. 
Но это яв ля ет ся и на шей уни каль ностью! Наш ре ги он участ во вал в ме ри-

ди аль ной тор гов ле Ве ли ко го Шел ко во го пу ти. Он име ет яр кую и са мо быт-
ную исто рию. По на ше му убеж де нию, тех но ло гии харь ковс ко го ко царст ва 
мо гут ухо дить имен но в этот исто ри чес кий пе ри од.

Ав тор док ла да прес ле ду ет очень ам би ци оз ные це ли: пол но цен но воз ро-
дить этот про мы сел.
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де но ар хе о ло ги чес кий тек стиль. Мы об ра ти ли вни ма ние на об щую за ко но-
мер ность: для их по тен ци аль ной сох ран но сти в рас ко пе не об хо ди ма до ста-
точ ная вен ти ля ция и во доп ро ни ца е мость поч вы.

Даль ней шая перс пек ти ва меж ду на род но го на уч но го сот руд ни чест ва в 
об ла сти ис сле до ва ния проб ле ма ти ки ат ри бу ции ар хе о ло ги чес ких тка ней 
нам пред став ля ет ся в соз да нии гло баль ной ба зы дан ных с при ме не ни ем 
сов ре мен ных ме то дов ком му ни ка ций. Го во ря об этом, мы име ем в ви ду Ин-
тер нет-тех но ло гии.

Tatyana Krupa (Ukraine)
(Kharkov State University after V. N. Karazin)

THE STUDY OF ARCHAEOLOGICAL TEXTILE: METHODOLOGY, 
POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES

We have dealt with dozens of samples of great variety of textiles (fiber, wool, silk) 
of different epochs during the more than fifteen years of research and consider the 
archaeological silk to be one of the most important. Although majority of these 
samples are microprobes which cannot be an object of conservation because of 
being too tiny, nevertheless, these are unique items requiring a full scientific 
investigation.

We would like to present our own experience in this direction and perhaps 
share our knowledge and considerations which may be interesting to our 
colleagues.

The complete cycle of our archaeological research of textiles consists of:
– Chemical-technological investigation, allowing description of the raw mate-

rial as well as dyeing materials and techniques. 
– Optic-Physical methods. Microscopy in reflected and penetrating light (Base 

binocular microscope 10, digital video camera provided with an original program). 
This method gives us an opportunity to fully identify the spinning/weaving 
characteristics of items, examine dying techniques, features of the ancient fabrics 
(e.g. different mistakes), and carry out a series of micro-chemical analyses of 
the micro samples. Modern accessories of the microscope (video camera with 
special software) make possible to measure the linear-angular sizes, to make a 
video record and photo fixation of the research, to examine the received pictures 
multi-dimensionally.

– Scanning electron microscopy is particularly valuable for examining 
of golden threads which comprise metals. We have used Scanning electron 
microscope Jeol JSM 840. It gives an opportunity to get the enlarged image of 
the surface of the sample up to 4 nm (nanometer) in secondary electrons and 
10nm in reflected electrons. The microscope, connected to the personal computer 
IBM PC, with the help of special software makes it possible to preserve the images 
in digital form.

For the research of golden threads dating from the 1st to 19th centuries we 
simultaneously implemented Scanning electron microscope and Electron 
x-ray microanalysis. On the one hand, detectors of the different electrons of 

Татьяна Крупа (Украина)
(Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина)

ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ: МЕТОДЫ, 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

За бо лее чем пят над ца ти лет ний срок на ших ис сле до ва ний тек сти ля мы 
име ли де ло с де сят ка ми об раз ца ми раз лич но го тек сти ля (ра сти тель ный тек-
стиль, шерсть, шелк) раз ных эпох. Но од но из са мых важ ных мест в на шей 
ра бо те за ни ма ет ар хе о ло ги чес кий шелк. И хо тя сре ди этих тек стиль ных об-
раз цов по дав ля ю щее боль шинст во это мик роп ро бы, ко то рые не под ле жат 
кон сер ва ции в си лу сво ей ми зер но сти, тем не ме нее, это – уни каль ные объ-
ек ты, тре бу ю щие пол но цен но го на уч но го изу че ния.

Мы бы хо те ли пред ста вить собст вен ный опыт в ис сле до ва нии это го нап-
рав ле ния и, воз мож но, выс ка зать не ко то рые свои со об ра же ния, ко то рые, 
воз мож но, бу дут ин те рес ны кол ле гам. 

Наш пол ный цикл ис сле до ва ния ар хе о ло ги чес ко го тек сти ля со сто ит из: 
– Хи ми ко-тех но ло ги чес кие ис сле до ва ния, поз во ля ю щие оп ре де лить как 

пря диль но-ткац кую сырье, так и сырье кра си те ля и тех ни ку ок рас ки;
– Оп ти ко-фи зи чес кие ме то ды. Мик рос ко пия в от ра жен ном и про хо дя щем 

све те (ба зо вый би но ку ляр ный мик рос коп МБС-10, циф ро вая ви де о ка ме ра с 
ори ги наль ным прог рамм ным обес пе че ни ем). Этот ме тод поз во ля ет нам пол-
но цен но оп ре де лить пря диль но-ткац кие ха рак те ри сти ки ис сле ду е мых объ-
ек тов, изу чить тех ни ку ок рас ки, осо бен но сти древ них тка ней (нап ри мер, 
раз лич ные ошиб ки), про ве сти се рию мик ро хи ми чес ких ана ли зов мик роп-
роб. Сов ре мен ные при став ки к мик рос ко пу (ви де о ка ме ра с ори ги наль ным 
прог рамм ным обес пе че ни ем) поз во ля ет из ме рять ли ней но-уг ло вые раз ме-
ры, де лать ви де о за пись ис сле до ва ний и фо то фик са цию, мно гог ран но об ра-
ба ты вать по лу чен ные изоб ра же ния. 

Раст ро вая элект рон ная мик рос ко пия (РЭМ) осо бен но цен на при изу че нии 
зо лот ных ни тей, име ю щих в сво ем со ста ве ме талл. На ми был ис поль зо ван 
раст ро вый элект рон ный мик рос коп Jeol JSM 840. Он поз во ля ет по лу чать уве-
ли чен ное изоб ра же ние по верх но сти об раз ца с раз ре ше ни ем до 4 нм во вто-
рич ных элект ро нах, и 10 нм – в от ра жен ных элект ро нах. Мик рос коп со е ди нен 
с пер со наль ным компь ю те ром IBM PC, поз во ля ет с по мощью ори ги наль но го 
прог рамм но го обес пе че ния сох ра нять изоб ра же ния в циф ро вом ви де. 

При ис сле до ва нии зо лот ных ни тей от пер вых ве ков н.э. по XIX в. на ми 
был при ме нен од нов ре мен но с РЭМ и элект рон ный зон до вый рент ге новс-
кий мик ро а на лиз (ЭЗРМ). В то вре мя, как де тек то ры раз ных элект ро нов 
мик рос ко па (де тек тор вто рич ных элект ро нов, де тек тор от ра жен ных элект-
ро нов) да ют изоб ра же ние по верх ност ной струк ту ры и то по ло гии об раз ца, 
рент ге новс кий спект ро метр до пол ни тель но да ет под роб ную ин фор ма цию 
о хи ми чес ком со ста ве в ло каль ной об ла сти об раз ца (ка чест вен ный и ко ли-
чест вен ный ана ли зы). 

Опыт, при об ре тен ный на ми при ра бо те с та ким уни каль ным и ред ким 
ар хе о ло ги чес ким ма те ри а лом, как ар хе о ло ги чес кий тек стиль, поз во лил нам 
зат ро нуть и воп рос мо ни то рин га ок ру жа ю щей сре ды, в ко то ром бы ло най-
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composition in the local area of the sample (qualitative and quantitative analyses).
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