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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐԻ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՈՒ ԶԱՐԴԱՁԵՎԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԳԵՐՈՒՄ
Լիլիա Ավանեսյան*
Հայ գորգարվեստը ճանաչված էր ինչպես Արևելքում, այնպես էլ Եվրո
պայում: Հայկական գորգերի նմանությամբ գորգեր են արտադրվել մի
շարք երկրներում, այդ թվում Իսպանիայում: 13   –15-րդ դարերի իսպանա
կան գորգերի նկարագիրը նման է Կոնիայի և Կարաչոփ տիպի հայկական
գորգերի նկարագրին: Որոշ նմուշներ ուղղակի կրկնում են 11  –14-րդ դա
րերի հայկական մանրանկարների առանձին դրվագները: Իսպանական
գորգերը գործվում էին հատուկ եղանակով, որի համար ստացել են «իս
պանական հանգույցով գորգեր» անվանումը: Աղբյուրագիտական ուսում
նասիրությունները ցույց են տալիս, որ 10   –14-րդ դարերում տեղի ունեցող
միջազգային քաղաքական իրադարձությունները և առևտրատնտեսա
կան զարգացում
ն երը, որոնց մեջ ակտիվ ներգրավված էր Հայաստանը,
նպաստեցին քաղաքական և առևտրական կապեր ստեղծելու Իսպանի
այի հետ: Իսպանիայում գորգագործական արհեստը անկում է ապրում
15-րդ դ. վերջում, երբ տապալվում է արաբական տիրապետությունը: Այ
սօր, Երևանում «AVVA» գորգի արտադրությունը Գուրգեն և Գագիկ Առա
քել յանների գլխավորությամբ փորձում է վերարտադրել միջնադարում
հայտնի դարձած իսպանական գորգերը:
Բանալի բառեր. հայկական գորգ, իսպանական գորգ, հանգույց, գործ
վածք, ապրանք, արհեստ, առևտրական ճանապարհ, արհեստանոց,
արաբական խալիֆաթ, վաճառական:

Ուսում
ն ասիրելով հայկական գորգերի տարածման աշխարհագ
րությունը կարող ենք ասել, որ այն փուլային ընթացք է ունեցել: Որոշ երկր
ներում, օրինակ, Իսպանիայում, Ռումինիայում, Լեհաստանում, Հունգա
րիայում, Ռուսաստանում, որտեղ Արևելքից մեծ քանակությամբ գորգեր
էին ներմուծում հիմք է դրվում տեղական գորգերի արտադրությանը: Գոր
գագործական արհեստի զարգացումը ուղղակիորեն կապվում է տվյալ
ժամանակահատվածում առևտրական հարաբերությունների աշխուժաց
ման և ընդլայնման հետ: Այդ գործընթացի մեջ հայ վաճառականները ու
նեցել են գործնական ակտիվ մասնակցություն: Առանձին ուշադրության
*
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Հայաստանի պատմության թանգարանի ազգագրության բաժնի ավագ գիտաշ
խատող, պատմական գիտությունների թեկնածու:

Հայկական գորգերի հորինվածքների ու զարդաձևերի դրսևորում
ն երը...

նկ. 1. Իսպանական գորգ, 15-րդ դ.,
Նյու Յորք, Արվեստի
Մետրոպոլիտեն թանգարան։
նկ. 2. Իսպանական
կամ սիրիական հանգույց։

են արժանի իսպանական կոչվող գորգերը, որոնք հայտնի էին միջնադա
րում (նկ. 1): Իսպանական գործվածքները որոշ մասնագետների, օրինակ
Պետեր Տրիմբախերի կարծիքով, սկսել են գործել դեռևս, այսպես կոչված,
ռոմանական կամ հռոմեական ժամանակաշրջանում1: Իսպանական գոր
գի, որը նաև սիրիական է համարվում, 11-րդ դ. թվագրվող ամենահին
նմուշի հատվածը պահվում է Վալենսիայի de Don Juan ինստիտուտում:
Այն կրկնում է Յերիքոնում գտնվող Khirbat al Mafjar-ի հռոմեակ
 ան բաղնի
2
քի հատակի խճանկարը : Իսպանական անվանումով գորգերը հյուսվում
են իրենց հատուկ եղանակով` մեկ հենքաթելին ամրացվում է սիմետրիկ
կամ զույգ հանգուցաթելը, դրան հաջորդող հենքաթելը թողնվում է ազատ,
որից հետո նորից` մեկ հենքաթելին կապում են սիմետրիկ հանգուցաթել
(նկ. 2): Հանգույց կապելու այս եղանակը կոչվում է իսպանական3: Բեռլի
նի, Վաշինգտոնի, Նյու-Յորքի, Լոնդոնի թանգարաններում և մասնավոր
հավաքածուներում պահվող իսպանական գորգերը հիմ
ն ականում թվագր
վում են 13 –15-րդ դարերով: Դրանց հորինվածքների պատկերները, ըստ
1

Տե՛ս Trimbacher P., An Updated History of Ancient Rugs. Planckenstain, 1988, p. 33.

2

Նույն տեղում: Տե՛ս նաև Gantzhorn V., Orientalicshe Teppiche. Stuttgart, 1998, S.
59 –62, abb. 74 –75.

3

Տե՛ս Trimbacher P., նշվ. աշխ., էջ 33: Ferrero M. V., Rare Carpets from East and West.
London, p. 13.
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Լիլիա Ավանեսյան

Ֆոլքմար Գանտցհորնի, հիմ
ն ականում խաչի մոտիվով են` Ջոտտոյի
1300 թ. «Ֆրանցիսկացիները» որմ
ն անկարի գորգի խաչաձև մոտիվի նմա
4
նությամբ : Իսպանական գորգերի հորինվածքը հիմ
ն ականում բաղկա
ցած է երկրաչափական պատկերներ ունեցող իրար կրկնող դրվագներից:
Յուրաքանչյուր ուղղանկյուն դրվագում` տեղադրված է ութանկյուն մեդա
լիոն` կենտրոնում խաչապատկերներով: Ութաթև խաչերի կամ խաչաձև
դասավորված ութ տերևաձև նախշերի կենտրոնում տեղադրված է խաչաստղ զարդաձևը` հաճախ ծայրերից սկիզբ առնող կեռանախշերով: Այս
պիսով, սլաքաձև ուղղությամբ պտտվող կեռխաչի թևերը ևս ութն են5:
Ճառագայթաձև տեղադրված կրկնակի խաչի պատկերը, ութա
թերթ վարդակը, խաչաձև աստղն ու կեռխաչը հայկական գորգարվեստի
ավանդական մոտիվ
ն երից են: Իսպանական գորգերի հորինվածքներն ու
զարդաձևերը նման են Բեռլինի, Ստամբուլի, Ֆիլադելֆիայի թանգարան
ներում պահվող 12 –15-րդ դդ. հայկական գորգերին, որոնք պատկերվել են
Հանս Հոլբայն Կրտսերի (1497 –1543) կտավ
ն երում: Գերմանիայից անվա
նի նկար
չի անու
նով էլ այդ գոր
գե
րը ան
վան
վում են Holbein գորգեր:
Պ. Տրիմբախերը Հոլբայնի կտավ
ն երում պատկերված այս գորգերը հա
մա
րում է Կո
նի
այում (Փոքր Ասիա) և Քա
րա
չո
փում (այ
սօր գտնվում է
Վրաստանի տարածքում) գործված հայկական գորգեր6: Կոնիայի բրդյա
հայկական գորգերի հորինվածքները հանդիպում են իսպանական գորգե
րում (նկ. 3): Իսկ իսպանական գորգերի ուղղանկյուն հատվածների թեք
կտրված անկյունները հարդարված են կարմիր-սպիտակ, կապույտ-կար
միր, սև-սպիտակ փոքր կետանախշերով, որոնք առանձնահատուկ են
Քարաչոփի հայկական գորգերին: Իսպանական գորգերի հորինվածքը
Քարաչոփի գորգերի նման ունի կանոնավոր կառուցվածք: Քարաչոփի
գորգերի վրա առանձնանում են կենտրոնում կամ իրար հետևից տեղադր
ված ուղղանկյուն պատկերներ` թեք կտրված անկյուններով ու կետանախ
շերով, որի մեջ ամփոփված է ութանկյուն մեդալիոն: Հիմ
ն ական այս զար
դաձևի ներսում կամ դրանից դուրս` վերևի ու ներքևի հատվածներում
երբեմն տեղադրվում են իսպանական գորգերի խաչաձև աստղերի պատ
կերները: Նշենք, որ իսպանական գորգերի գունային նկարագիրը նույն
պես մոտ է հայկական գորգերի նկարագրին, որտեղ գերակշռում են կար
միրը, կապույտը, կապտա-կանաչը, մեղրագույնը, սպիտակը:
Եթե իսպանական գորգերի հիմ
ն ադաշտի հորինվածքային կա
ռուցվածքն ու զարդաձևերը կրկնում են հիշատակված հայկական գորգե

170

4

Տե՛ս Gantzhorn V., նշվ. աշխ., 1998, էջ 59 –62, նկ. 100 –101:

5

Նույն տեղում, էջ 224 –231:

6

Տե՛ս Trimbacher P., նշվ. աշխ., էջ 39:

Հայկական գորգերի հորինվածքների ու զարդաձևերի դրսևորում
ն երը...

նկ. 3. Հայկական գորգ, Կոնիա,
15-րդ դ., Ֆիլադելֆիա,
Արվեստի թանգարան։

նկ. 4. Հոլբայն տիպի գորգ,
15-16-րդ դդ., Բոստոնի
գեղարվեստական թանգարան։

րի հորինվածքային կառուցվածքն ու զարդաձևերը, ապա շրջագոտին
հարդարվում է տեղական արվեստի ավանդույթներին հարազատ պատ
կերներով: Բուսանախշերը` հիմ
ն ականում արմավ
ն երը, կենդանիները
հիմ
ն ովին տարբերվում են հայկական գորգերի վրա պատկերվող արմա
վենյակների, ծառերի, թռչունների և այլ կենդանիների պատկերներից:
Գորգադաշտի և շրջագոտու պատկերների միջև զգալի ոճական տարբե
րությունը նկատելի է: Ինչը նույնպես մեզ իրավունք է տալիս մտածելու, որ
գորգադաշտի պատկերների ու գույների մեջ պահպանել են Իսպանիա
յում հայկական ծագում ունեցող գորգերի ավանդույթները: Բոստոնի թան
գարանում գտնվող իսպանական գորգերից մեկը Ֆոլքմար Գանտցհորնի
կարծիքով զարդարված է հայկական զարդապատկերներով7 (նկ. 4):
Ֆ. Գանտցհորնը հիշատակում է Մատենադարանի ձեռագրատանը պահ
վող N 8205 11-րդ դ. նկարազարդ Ավետարանի պատկերները: Իսպանա
կան այս գորգի հորինվածքն ու զարդաձևերը գրեթե նույնությամբ կրկնում
են նաև N 6305 14-րդ դ. Սյունիքի Ավետարանի խորանի պատկերը: Արջևի
պլանում նստած է ավետարանիչ ս. Մաթևոսը, իսկ խորքային ուղղահա
յաց տարածությունն ունի Արցախ-Սյունիքի գորգարվեստից հայտնի նկա
7

Տե՛ս Gantzhorn V., նշվ. աշխ., էջ 223, 233, նկ. 344:
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րազարդ պատկերը8: Գորգը հայերի կենցաղի կարևոր մասերից էր և
շրջակա տարածությունը գորգերով զարդարելը սովորական երևույթ էր:
Հետևաբար մանրանկարների հորիզոնական և ուղղահայաց տարածու
թյունները նույնպես լրացվում էին հատակին փռած կամ պատին ամրաց
ված գորգերի պատկերներով:
Իսպանական գորգերի պատկերների և հորինվաքների, ինչպես
նաև գույների նմանությունը հայկական գորգերի պատկերների և գույնե
րի հետ, մեր կարծիքով, պատահական չէ: Իսպանական և հայկական գոր
գերի կապը կարելի է բացահայտել միջնադարում տեղի ունեցող քաղա
քական, տնտեսական իրադարձությունների ուսում
ն ասիրման միջոցով և
փաստել աղբյուրագիտական տվյալներով:
Քանի որ իսպանական գորգերը սկսում են արտադրվել արաբա
կան խալիֆաթի ժամանակաշրջանում, հետևաբար պետք է հետազոտել
այդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցող իրադարձություններն ու երև
ույթները: Իբերիական թերակղզու արաբական նվաճում
ն երը սկսվել են
710 թ. և հաստատվելուց հետո արաբների տիրապետությունը շարունակ
վում է մինչև 15-րդ դ. վերջ: Հայ-իսպանական առնչությունները գործուն են
դարձել նույնպես արաբական խալիֆայության տիրապետության ժամա
նակաշրջանում:
Միջազգային առևտրի մեջ նշանակալից դեր էին խաղում Հայաս
տանի առևտրական ուղիները, որոնք գտնվում էին Բագրատունիների և
Արծրունիների թագավորության և մահմեդական էմիրությունների սահ
մաններում: Առևտրական ուղիներով, որոնք ձգվում էին մինչև Իսպանիա,
տանում էին նաև հայկական գորգերը: Արաբ մատենագիր Իբն Հաուկալը
նշում է, որ 10-րդ դ. Անդալուսիայում գորգեր են արտադրվում, որոնք նման
են հայկական լավագույն գործվածքներին9: «Այստեղ — գրում է Իբն Հա
ուկալը — պատրաստում են բրդե կտորներ, որոնք լավագույն հայկական
(արմանի) թավշակերպ (մահֆուր) արտադրանքի նման են, որը բարձր
գին ունի դեռ չհաշված թամբի գորգերը (նամաթ), որոնք այնտեղ են պատ
րաստվում»10: Իբն Հաուկալի ճանապարհորդությունների ուղին 943 թվա
կանին սկսվում է Բաղդադում և հասնում է մինչև Ատլանտյան օվկիանոս,
անցնելով Հյուսիսային Աֆրիկայի, Իսպանիայի (Անդալուս), Սահարայի
հարավային գոտու, Եգիպտոսի, այնուհետև Հայաստանի և Ատրպատա
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8

Տե՛ս Armenian miniatures of the 13th and 14th centuries, from the Matenadaran Collec
tion, Yerevan. Leningrad: Aurora Art Publishers, 1984, pp. 27 –28.

9

Տե՛ս Gantzhorn V., նշվ. աշխ., էջ 221:

10

Տե՛ս Տեր-Ղևոնդյան Ա., Արաբ մատենագիրներ, Թ –Ժ դարեր, Արաբական աղ
բյուրներ, Գ, Երևան, 2005, էջ 598 –599:

Հայկական գորգերի հորինվածքների ու զարդաձևերի դրսևորում
ն երը...

կանի վրայով և այլն11: Մեզ համար կարևոր է այն, որ առևտրական ճանա
պարհով բազմաթիվ ապրանքների հետ դեպի Իսպանիա կարող էին տե
ղափոխել նաև հայկական գորգերը: Քանի որ այդ ճանապարհներով
բազմաթիվ այլ արժեքավոր բրդյա և մետաքսյա կտորների, մորթիների,
ծածկոցների, որդան կարմիրի, հագուստի և այլնի հետ տանում էին նաև
գորգեր: Օրինակ, 17-րդ դ. վավերագրերը վկայում են մետաքսի արտա
հանման ճանապարհով Հայաստանից թանկարժեք գորգեր, ձիու ծածկոց
ներ, կտորներ տանելու մասին12: Հայտնի է, որ Բագրատունիների կառա
վարման ժամանակաշրջանում աշխուժանում է Հայաստանի ներգրավումը
միջազգային առևտրի մեջ: Իբն-Խալդունի հարկային ցուցակում դրամա
կան հարկերից բացի հիշատակվում են նաև խալիֆաթին տարեկան
վճարվող 20 գորգերը13: Ակադեմիկոս Վ. Բարտոլդը նշում է, որ հայկական
գորգերը միջնադարում վայելում էին մեծ հռչակ, որոնք հիշատակվում են
նաև Ղաշղարի կառավարիչ Քադիր-խանին Ղազնեվիի սուլթան Մահմու
դի կողմից ուղարկված նվերների շարքում14: Հայկական գորգերը գերում
էին իրենց վառ ու անկրկնելի գույներով: Բագրատունյաց Հայաստանի
գորգագործության և մանածագործության վերելքը, ըստ Հ. Մանանդյանի,
պայմանավորված էր Հայաստանում բարձրորակ ներկանյութերի առա
տությամբ15:
Միջնադարում Հայաստանի վրայով էին անցնում առևտրական
կարևոր ուղիները, այդ թվում` Արևելքը եվրոպական տերությունների հետ
կապող: Բագրատունիների ժամանակաշրջանում Հայաստանը հատող
ճանապարհների մասին տեղեկությունները հրատարակվել են 1668 –
1669 թթ. Ամստերդամում և 1676 –1678 և 1683 թթ. Մարսելում: Դրանց ուղե
ցույցային տվյալները համապատասխանում են 971 –981 թթ. կազմած Էջ
միածնի ձեռագրի տվյալների հետ: Այդ տվյալների համաձայն որոշ կարևոր
ճանապարհներն անցնում էին հետևյալ ուղղություններով. 1. Դվին – Կա
րին –...Ամասիա –...Անկարա–Կոստանդնուպոլիս–Հռոմ, 2. Դվին – Խլաթ –
... դեպի Եփրատ–...դեպի Դամասկոս – դեպի Երուսաղեմ, 3. Երուսաղեմից
դեպի Եգիպտոսի Ալեքսանդրիա-Պենտապոլիս-Տրիպոլիս քաղաքներըԱֆրիկայի վրայով դեպի Օվկիանոս16: Դվինով, Կարինով, Խլաթով անց
11

Նույն տեղում, էջ 581:

12

Տե՛ս Армяно-русские отношения в XVII в., Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1953, с. 25,
66–69, 99 –103.

13

Տե՛ս Манандян Я., О торговле и городах Армении в связи с мировой торговлей
древних времен. Ереван, 1954, с. 224.

14

Նույն տեղում, էջ 228:

15

Նույն տեղում, էջ 229:

16

Նույն տեղում , էջ 252, 254 –255:
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նող առևտրական այս ճանապարհները միացնում էին Հայաստանը Բյու
զանդական կայսրության և Արաբական խալիֆաթի առևտրական խոշոր
կենտրոնների, նույնիսկ ծայրամասում գտնվող Իսպանիայի հետ:
Առևտրական ուղիների վրա գտնվող մեծ քաղաքները, որտեղից
գորգեր էին արտահանում, պետք է որ ունենային գորգերի պատրաստման
արհեստանոցներ: Իբն Հաուկալը հիշատակում է, որ Եգիպտոսի Ֆայյում
նահանգում կան մեծ ու կարևոր քաղաքներ, գործվածքեղենի արհեստա
նոցներ (թիրազ), և գավառներ, որոնք պետության տիրակալին և ան
հատներին են պատկանում: Նրանում պատրաստում են արտահանման
համար ապրանքներ, որոնց հռչակն այնպիսին է, որ կարիք չկա նշելու:
«Բիհնասայում պատրաստում են վարագույրներ, հատակի գորգեր (սրա
հակներ), ոսկեհյուս մետաքսեղեն..., ծածկոցներ, գորգեր...: Այս գործված
քեղենի արհեստանոցների վերակացուները պետության ծառայության
մեջ են և պատվերներ են ստանում խալիֆաներից, մեծամեծ պաշտոնյա
ներից, ինչպես նաև աշխարհի ամեն կողմից եկած վաճառականներից,
որոնք այստեղ պատրաստել են տալիս երկար հատակի գորգեր, որոնց
համար թանկ են վճարում: Ամեն մի կտորը երեսուն կանգուն երկարու
թյուն ունի, առավել կամ պակաս, իսկ մեկ զույգի գինը երեք հարյուր դի
նար է...»17: Կահիրեի գորգերի պահեստում ամենից շատ գովաբանում էին
կարմիր գորգերը, գրում է արաբ մատենագիր Մակրիզին, իսկ եգիպտա
կան Ասյութա քաղաքի «մորու գույնով» ներկված գորգերի մասին, Յակու
բին նշում է` «դրանք նման են հայկական գորգերին»18: Եգիպտոսից էին
հավանաբար մեծ թվով ապրանքներ, այդ թվում գործվածքներ ու գորգեր
ներմուծում Իսպանիա: Ապրանքի հետ միասին տեղափոխվում էին նաև
արհեստավորները: Օրինակ, 1668 –1669 թթ. վավերագրերի մեջ ասվում է
գորգագործական արհեստանոց ստեղծելու նպատակով հայ գորգագործ
վարպետներին Մոսկվա տեղափոխելու մասին19: Եգիպտոսում հայերը
նույնպես կարող էին արհեստանոցներ ունենալ և գորգեր արտադրել: Հա
յերի ներկայության մասին Եգիպտոսում վկայում է 9-րդ դ. արաբ պատմիչ
Ալ-Բալազուրին: Նա Մուտավաքքիլ խալիֆայի պալատում նադիմի (սե
ղանակից ընկեր) պաշտոնն ուներ և ուշագրավ տեղեկություն է հաղորդում
Եգիպտոսի աշխարհակալ Ամն-իբն-ալ-Ասիի դրոշակակիր, ռազմական և
վարչարարական գործիչ հայազգի Վարդան-ալ-Ռումիի մասին: Վարդան
ալ-Ռումին կառուցեց Հին Կահիրեի` Ֆուսթաթի մեծ շուկան, որը կոչվեց
Վարդանի շուկա (Սուկ Վարդանի) անունով, իսկ կառավարիչ Մուավիայի
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Տե՛ս Տեր-Ղևոնդյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 605 –606:

18

Տե՛ս Мец А., Мусульманский ренессанс. М., 1973, с. 369.

19

Տե՛ս Армяно-русские отношения в XVII в., с. 66–69.

Հայկական գորգերի հորինվածքների ու զարդաձևերի դրսևորում
ն երը...

ժամանակ Վարդանը կարգվում է Եգիպտոսի հարկապետ20: Հարություն
Քուրտյանը հայկական գորգերի վերաբերյալ խոսելիս` նշում է 11-րդ դ.
Եգիպտոսում հայկական ձևավորված համայնքի մասին, որտեղ քիչ չէին
արաբական անուններով հայազգի գործիչները21:
Հայ-իսպանական հարաբերությունները հատկապես աշխուժա
նում են խաչակրած արշավանքների ժամանակ: 13-րդ դ. սկսած` իսպանա
կան նավերը խարիսխ են գցել Կիլիկիայի նավահանգիստներում: 1239 թ.
Արագոնի թագավորը դիմել է Կիլիկիայի Հայոց թագավորին, խնդրելով
իսպանացիներին Կիլիկիայում շնորհել այն արտոնությունները, որոնք ու
նեցել են ջենովացիները և վենետիկցիները: Իսկ Կիլիկիայի Լևոն Զ Լու
սինյանին եգիպտական գերությունից ազատելուց հետո 1383 թ. Կաստիլի
այի թագավորը հրովարտակով Մադրիդը ցմահ տալիս է նրան տնօրինելու
իրավունքով22: Իրավացի է Հ. Քուրտյանը, երբ ասում է, որ Կիլիկիայի Հա
յոց թագավորության անկումից հետո կիլիկեցի հայը «կը քաշքշուէր Եվրո
պական արքունիքներուն մէջ...»23:
Քաղաքական այսպիսի իրադարձությունները անկասկած ունենում
են նաև տնտեսական հետևանքներ, որոնցից մեկը ներմուծվող արհեստ
ների զարգացումն է: Իսպանիայում ստեղծվում են գորգերի արտադրու
թյան կենտրոններ: Մեզ առավել հայտնի է Ալկարաս քաղաքի գորգերի
արտադրությունը, որտեղ 15-րդ դ. գործում էին հայկական գորգերին
նմանվող, մեզ արդեն հայտնի Holbein պայմանական անվանումով գորգե
րը: Ավելի ուշ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ Հ. Քուրտեանը մեջբերում է
Պոտեի հետաքրքիր վկայությունն այն մասին, որ Լիսաբոնում և Ամստեր
դամում «պարսիկներ» կբնակվեն, որոնք գլխավորապես հայ վաճառա
կաններ են: Լիսաբոն և Իսպանիա գորգերը, գրում է հեղինակը, կներմուծ
վեին արաբական Ալ Քադիֆ նավահանգստից և այդ պատճառով էլ
գորգերը այդ անվամբ կճանաչվեին24: Անի քաղաքի անկումից հետո կա
տարվեց նույնը. անեցիները, արտագաղթելով հայրենիքից դեպի Արևե
լյան Եվրոպա, մեծ համայնքներ են ստեղծում այդ տարածքում, որտեղ
14 –15-րդ դդ. շարունակում են զբաղվել ավանդական արհեստներով, այդ
թվում` գորգագործությամբ: Այդ ժամանակներից սկսած Հունգարիայում,
Ռումինիայում, Լեհաստանում հայերը հիմ
ն ում են հայկական գորգերի

20 Տե՛ս Տեր-Ղևոնդյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 283, 325:
21

Տե՛ս Քիւրտեան Յ., Գորգը հայոց մօտ, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1947, էջ 102 –103:

22 Տե՛ս «Հայ Սփյուռք» հանրագիտարան, Երևան, 2003, էջ 210:
23 Տե՛ս Քիւրտեան Յ., նշվ.աշխ., էջ 82:
24 Նույն տեղում, էջ 83:
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արտադրություն25: Այս երկրներում արտադրվող հայկական գորգերը ար
դեն ձեռք են բերում տեղական վայրերին համապատասխան նոր անվա
նում
ներ: Հայտ
նի են դառ
նում «տրանսիլվանական», «պոլոնեզ» և այլ
անվանում
ն երով հայկական գորգերը:
Այսօր միջնադարյան իսպանական գորգերը փորձում է վերար
տադրել «AVVA» գորգի արտադրությունը, որը ստեղծվել է եղբայրներ
Գուրգեն և Գագիկ Առաքել յանների, Ռադիկ Վանունցի, իսպանացի Խոսե
Վալադարեսի կողմից: Վերջինս Բարսելոնի գորգերի արտադրության և
վաճառքի հարյուրամյա հայտնի Վալադարես ֆիրմայի ներկայացուցիչն
է: Գուրգեն Առաքել յանը (ծնվ. 1962 թ. Արմավիրի մարզի Հացիկ գյուղում,
տոհմական ծագումը գալիս է Սասունի Շատախ գավառակի Քոփ գյու
ղից) Իսպանիայում գորգերի վերաբերյալ կատարած երկարամյա հետա
զոտությունների արդյունքում եկել է այն եզրակացության, որ միջնադա
րյան իսպանական գորգերը կապ ունեն հայկական գորգարվեստի հետ:
Դրանք գործվում էին տեղական գործվածքներին բնորոշ եղանակով, սա
կայն գեղարվեստական նկարագրով նման են հայկական գորգերի նկա
րագրին: Գուրգեն և Գագիկ Առաքել յանների Երևանում արտադրած գոր
գերից է 15-րդ դ. Ալկարաս քաղաքում գործված իսպանական գորգի
կրկնօրինակը (բուրդ, բամբակ, չափը`167x320սմ, խտությունը`47x47 հան
գույց), հետևյալ լատինատառ արձանագրությամբ. «նվիրաբերվում է Հռո
մի Պապ Ֆրանչեսկոյին 1915թ. Հայոց ցեղասպանությունից փրկված սա
սունցի Գուրգենի թոռներ Շուշան, Գուրգեն, Գագիկ Առաքել յանների
կողմից 2015 թ.» (նկ. 5): Այն հանձնվել է Հռոմի Պապին 2015 թ. ապրիլի 12ին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին Վատիկանում պատարագ մա
տուցելու առթիվ:
Այսպիսով, ուսում
ն ասիրելով իսպանական գորգերը, գալիս ենք հե
տևյալ եզրակացության` գործվելով տեղական գործվածքներին հատուկ
եղանակով, այդ գորգերն ունեն Կոնիայի, Քարաչոփի և Հայաստանի այլ
շրջանների, օրինակ, Արցախ-Սյունիքի գորգերի գեղարվեստական նկա
րագիր: Աղբյուրագիտական տվյալների համաձայն Հայաստանը 9 –11-րդ
դդ. աշխույժ առևտրական հարաբերություններ ուներ արաբական խալի
ֆաթի տարածքում գտնվող տարբեր կենտրոնների հետ, որտեղից ճանա
պարհները տանում էին դեպի Իսպանիա: Կիլիկյան Հայոց թագավորու
թյան գոյությունն ու հետագա քաղաքական զարգացում
ն երը նպաստեցին
հայ-իսպանական նոր հարաբերությունների հաստատմանը: Այսօր հա
յազգի և իսպանացի գորգարտադրողների` Առաքել յան եղբայրների, Վա
25 Նույն տեղում, էջ 84 –89:
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նկ. 5. 15-րդ դ. իսպանական Ալկարաս քաղաքում գործված գորգի կրկնօրինակ
հայերեն արձանագրությամբ, 2014 թ., Երևան, «AVVA» գորգի արտադրություն։

նունցի, Վալադարեսի կողմից փորձ է արվում վերականգնել երբեմ
ն ի
հայտնի իսպանական գորգերը:
ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПОЗИЦИЙ И ОРНАМЕНТОВ АРМЯНСКИХ КОВРОВ В
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИСПАНСКИХ КОВРАХ

Лилия Аванесян
Резюме

Искусство ковроткачества Армении было признано лучшим как на Восто
ке, так и в Европе. В некоторых странах, таких как Испания, начинают про
изводство ковров, напоминающих армянские. Художественное описание
испанских ковров 13–15-го веков похоже на описание армянских ковров из
малоазийского города Конии и ковров типа Карачоп. Некоторые экземпля
ры непосредственно повторяют отдельные фрагменты армянских миниа
тюр 11 –14-го веков. Испанские ковры изготовлялись особой техникой тка
чества, из-за чего их называли «ковры, вытканные испанским узелком».
Исследования письменных источников показывают, что международные
политические события и торгово-экономические процессы, происходившие
в 10 –14-м веках, в которые была активно вовлечена Армения, способство
вали созданию политических и торговых связей с Испанией. В Испании
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производство ковров приходит в упадок в конце 15-го века, после сверже
ния арабского господства.
Сегодня в Ереване действует производство «AVVA», возглавляемое Гурге
ном и Гагиком Аракелянами, которое занимается изготовлением испанских
ковров, в точности воспроизводя знаменитые в средневековье испанские
ковры.
Ключевые слова: армянский ковер, испанский ковер, узел, текстиль, товар,
ремесло, торговый путь, мастерская, арабский халифат, купец.
MANIFESTATIONS OF COMPOSITIONS AND ORNAMENTS OF ARMENIAN
CARPETS IN MIDDLE AGE SPANISH CARPETS

Lilia Avanesyan
Summary
Armenian carpet-weaving was well-known in the East and in Europe. Carpets
resembling Armenian ones were produced in a number of countries, including
Spain. The artistic image of Spanish carpets of the 13th –15th centuries is similar
to Armenian carpets of Konya and Karachop. Some examples directly recur in
separate fragments of Armenian miniatures of the 11th –14th centuries. Spanish
carpets were woven in special techniques and were known as “carpets woven
in Spanish knots.” Studies of written sources reveal that international political
events and developments in trade and economy, that took place in the 10th –14th
centuries, in which Armenia was actively involved, were favourable for estab
lishing political and trade relations with Spain. Carpet-weaving experienced a
decline at the end of the 15th century, when the Arab rule was overthrown.
Today, in Yerevan, “AVVA” carpet production, led by Gurgen and Gagik Ar
akelyans, is engaged in making Spanish carpets, which were well-known in the
Middle Ages.
Keywords: Armenian carpet/rug, Spanish carpet/rug, knot, textile, goods, hand
icraft, trade route, workshop, Arab caliphate, merchant.
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