
 

 

 
 
 
 

ՍԵՐԳԵՅ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ. Կրոնափոխ համշենահայերի բարբառը, բանահյու-
սությունը և երգարվեստը (նյութեր և ուսումնասիրություններ), Երևան, ԵՊՀ 
հրատ., 2009, 428 էջ: 

 
Շուրջ երեսուն տարի է, ինչ Ս. Վար-

դանյանն ամենայն պատասխանատվութ-
յամբ ու սիրով զբաղվում է համշենահայե-
րի, այդ թվում` կրոնափոխ համշենահայե-
րի լեզվի, պատմության, հոգևոր ու նյութա-
կան մշակույթի ուսումնասիրությամբ: Այդ 
հարցերին նվիրված նրա հոդվածները հա-
յերեն և այլ լեզուներով տպագրվել են մա-
մուլի էջերում, ընթերցվել ու ներկայացվել 
գիտաժողովներում: 

Տարիների ընթացքում կատարած հե-
տազոտական ու հավաքչական աշխա-
տանքների մի մասն այժմ ամփոփված է մի 
գրքում, որը բացառիկ արժեք ու նշանա-
կություն ունի հայագիտության, մասնավո-
րապես` հայ ազգային ինքնության սահ-
մանների ճշտման ու որոշման տեսանկյու-
նից: Հայ ժողովրդի պատմական ճակա-
տագրի բերումով երկրագնդի տարբեր ծա-
գերում ապրում են անգլախոս, ֆրանսա-
խոս, իսպանախոս, ռուսախոս, վրացա-
խոս, թուրքախոս, արաբախոս, քրդախոս և 
այլախոս հայեր, որոնք տարբեր են նաև 
դավանանքով ու կրոնով` ուղղափառ, կա-
թոլիկ, բողոքական, մահմեդական և այլն, 
և այդ հայերի գոյությունը կասկածի ենթա-
կա չէ: Եվ այսօր անհրաժեշտություն է 
նրանց միավորել հայ ազգային միասնութ-
յան գաղափարի շուրջը: 

Ս. Վարդանյանի հերթական աշխա-
տությունը նվիրված է բռնի մահմեդակա-
նացված համշենահայերի շուրջ երեքհար-
յուրամյա պատմությանը, լեզվին, բանա-
հյուսությանն ու ժողովրդական երգար-
վեստին: 

Իրենց հրատարակած գրքերում կրո-
նափոխ համշենահայերի վերաբերյալ ա-
ռաջին տեղեկությունները հաղորդում են 

Մխիթարյանները` Ղ. Ինճիճյանը1 և 
Մ. Բժշկյանը2: Այնուհետև նրանց անդրա-
դառնում է Ենայի և Բեռլինի համալսա-
րանների պրոֆեսոր Կարլ Կոխը3: 

Երբ XIX դարի հայ մամուլում հայկա-
կան հասարակական շրջանակները վի-
ճում էին կաթոլիկ և բողոքական հայերի 
ազգային ինքնության խնդրի շուրջ, մեծա-
նուն վիպասան Րաֆֆին «Մշակում» այդ 
կապակցությամբ գրում է. «Երկրագնդի 
վրա քաղաքակիրթ և թե վայրենի ազգերի 
մեջ չկա և չի եղել մի ազգություն, որ մեկ ե-
կեղեցու պատկաներ… Մենք մեկ ազգի որ-
դիներ ենք, մենք միևնույն ընտանիքի զա-
վակներն ենք: Կաթոլիկությունը, բողոքա-
կանությունը և մինչև անգամ մահմեդա-
կանությունը չեն զրկում հային հայ լինե-
լուց...»4: Րաֆֆու կարծիքը միանգամայն 
արդարացի և ընդունելի է նաև այսօր: 

Ինչ վերաբերում է կրոնափոխ հայերի 
ինքնանվանմանը` հոմշենցի, համշեցի 
(հեմշիլ, խեմշիլ), որը կրում են մինչև հիմա 
ինչպես Թուրքիայում ապրողները, այն-
պես էլ Միջին Ասիայում ու Հյուսիսային 
Կովկասում վերահաստատվածները, ա-
պա պետք է որոշակիորեն ասել, որ այդ 
ինքնանվանումն օգնել է մահմեդակա-
նությունը բռնի ուժով ընդունածներին 
պահպանել իրենց` ազգային հալածանք-

                                                            
1 Հ ա յ ր  Ղ ո ւ կ ա ս  վ ր դ.  Ի ն ճ ի -

ճ ե ա ն. Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշ-
խարհի, մասն առաջին, հ. Ա, Վենետիկ, 1806, էջ 
396: 

2 Մ ի ն ա ս  Վ ա ր դ ա պ ե տ  Բ ժ շ -
կ ե ա ն. Պատմութիւն Պոնտոսի, որ է Սեաւ 
ծով, Վենետիկ, 1819, էջ 97: 

3 D r. K a r l  K o c h. Wanderungen im Orien-
te, II, Reise im Pontischen Gebirge und Türkischen 
Armenien, Weimar, 1846, p. 1-40. 

4 Ր ա ֆ ֆ ի. Երկերի ժողովածու, հ. 11, 
Երևան, 1991, էջ 327, 332: 
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ներից ու բռնություններից: Կրոնափոխ 
հայը հստակ ու որոշակի պատկերացում 
ունի իր ազգային պատկանելության վե-
րաբերյալ: Այդ կապակցությամբ մի հատ-
կանշական երկխոսություն է ներկայաց-
նում գրքի հեղինակը` Ս. Վարդանյանը: 
1987 թ. Ղրղըզստանի Բեգաբադ բնակա-
վայրում մոլլային ուղղված այն հարցին, 
թե ո՞վ է ասում, որ իրենք` համշենցիները, 
հայ են, մոլլան պատասխանում է. «Լիզուս 
գասա, վօ՞վ ասօղ ա, էրմենջա խաբրի գուք 
անա, անօցմա թառցուձիք ալ, ալ ասուշ 
բիդի՞ թա» («Լեզուս է ասում, ո՞վ պիտի ա-
սի, եթե հայերեն ենք խոսում, նրանցից էլ 
կրոնափոխվել ենք, էլ ասել պե՞տք է») (էջ 
181): 

Գրքի էջերում տրամաբանական հա-
ջորդականությամբ, հակիրճ շարադրված է 
Պոնտոսի ափերին հայերի հաստատվելու 
պատմությունը: Ավելի մանրամասն է 
տրված «Կրոնափոխ համշենահայերի ու-
սումնասիրության պատմությունից» բաժի-
նը, որում ներկայացված են համշենահա-
յերի պատմությամբ և մշակույթով զբաղ-
վող գրեթե բոլոր հեղինակները: Այն արժե-
քավոր է նաև մատենագիտական տեսակե-
տից:  

Գրքի հաջորդ բաժինը նվիրված է լեզ-
վին` «Համշենի բարբառի Խոփայի խոս-
վածքն ըստ «Հայերենի բարբառագիտա-
կան ատլասի նյութերի հավաքման ծրագ-
րի»: Ծավալուն է ներկայացված ժողովր-
դական բանահյուսությունը` հեքիաթներ, 
զրույցներ, երգեր, մանիներ` խաղիկներ:  

Գիրքն ունի Հավելված, որում Պողոս 
վրդ. Մեհերյանի Վենետիկի Մխիթարյան-
ների ձեռագրատանը պահվող հուշագ-
րությունից տպագրված են որոշ հատված-
ներ, որոնցում նա պատմում է 1776 թ. Համ-
շենում և Ճորոխի ավազանում իրեն հան-
դիպած մահմեդական հայերի մասին: Սա, 
թերևս, կրոնափոխ համշենահայերի մա-
սին ամենահին գրավոր աղբյուրն է:  

Ս. Վարդանյանն առաջին անգամ ըստ 
ամենայնի գնահատում է Պ. Մեհերյանի 
հուշագրությունը, կատարում որոշ լրա-
ցումներ ու ծանոթագրություններ, որոնք 
կարևորություն ունեն ինչպես մահմեդա-
կանացած, այնպես էլ Խոտորջրի կաթոլիկ 
հայերի պատմության համար: Բոլոր դեպ-

քերում հեղինակի ելակետը նույնն է` 
քրիստոնյա թե մահմեդական, հայը հայ է: 

Ս. Վարդանյանի աշխատության ակ-
նառու արժանիքներից է բանահյուսությա-
նը նվիրված բաժինը: Նախ նշենք, որ նյու-
թերի մեծ մասը գրի է առել ինքը` հեղինա-
կը, իր շրջագայությունների ընթացքում: 
Թե որքան հոգեմաշ ու դժվար աշխատանք 
է բանահյուսական նյութ հայտնաբերելն ու 
գրանցելը, դա միայն բանահավաքներին է 
հայտնի: Ներկայացված ստեղծագործութ-
յուններն այսօրվա գիտական պահանջնե-
րին համապատասխան ծանոթագրված են, 
տեղեկություններ են տրված բանասացի, 
գրառման տեղի, ժամանակի վերաբերյալ: 
Երգերին կցված են գրական թարգմանութ-
յունները: Հատկանշական է, որ երգերն ու 
մանիները նոտագրված են: 

Բանահյուսական ստեղծագործություն-
ների քննությունը ցույց է տալիս, որ դրանք 
իրենց զուգահեռ տարբերակներն ունեն 
հայոց աշխարհի պատմաազգագրական 
մի շարք շրջանների բանահյուսական կեն-
ցաղում: 

Գրքում տեղ գտած «Օցէ» (էջ 195) հե-
քիաթը Արցախ–Սյունիք շրջանից հայտնի 
երախտամոռ օձի հետ առնչվող սյուժեն է, 
ըստ որի օձը փորձում է խայթել իր կյանքը 
փրկած մարդուն5:  

«Արդէլէցիք` ավջի» զրույցը (էջ 187) 
լայն կենցաղավարում ունի ազգագրական 
մի շարք շրջաններում, մասնավորապես 
Արցախում և կրում է «Անգլուխ տերտերը» 
վերնագիրը6: Կորած լուսինը, արևը 
փնտրող գյուղացիները տերտերին 
մտցնում են արջի որջը, արջը պոկում է 
տերտերի գլուխը, և երբ տերտերի մարմի-
նը հանում են, զարմանում են, որ նա անգ-
լուխ է: Գրեթե նույն սյուժեն է զարգանում 
կրոնափոխ համշենահայերի տարբերա-
կում, միայն սրանք արջի համար են մար-
դուն մտցնում որջը և ապա մարմինը երբ 
հանում են` տեսնելով անգլուխ, տարա-
կուսում են, թե մինչ այդ մարդը գլուխ ու-

                                                            
5 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. VI, 

Երևան, 1973, − 67, էջ 249-254, հ. VII, Երևան, 
1979, − 84, էջ 230-236: 

6 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հ. VI, 
− 78, էջ 272: 
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նե՞ր, թե՞ չուներ: Երկու տարբերակում էլ 
համագյուղացիները վերադառնում են 
գյուղ` ճշտելու գլխի գոյության իրողութ-
յունը: 

Ձմռան գիշերը դրսում մերկ մնալու և 
հեռվից առկայծող լույսից տաքանալու 
սյուժեն (էջ 191) կենցաղավարում է նաև 
Արցախում7: 

Որոշակի է նաև համշենահայերի 
երգային բանահյուսության ընդհանրութ-
յուններ Հայաստանի ազգագրական շրջա-
նի ժողովրդական քնարերգության հետ. 

 

Բարխին դագէ խընձօր(ի) ձառ,  
Խընձօր գուցքիմ այէ դար,   
Իսա բազարիս8 խաթէր  
Մէգալ բազար այէ դար (էջ 246): 
   

Մըեր տըռանը խնգի ծառ, 
Վըեսկե կաքավ յրան թառ, 
Էս գյիրագյի քըեզ մոհլաթ, 
Էն գյիրագյի եկ ինձ տար9: 
 
Զէնդիդը պարցր կյաղ ա,  
Չուը հիվանդի տաղ ա,   
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը, 

գրառումը, բնագրի պատրաստումը և ծանոթա-
գրությունները Մ. Մ. Գրիգորյան-Սպանդար-
յանի, Երևան, 1971, էջ 378-380: 

8 Բազար–կիրակի: 
9 Լեռնային Ղարաբաղի բանահյուսությունը, 

− 1470, էջ 237: 

Սէվդան սէվդային դալ չին,  
Աս ինչբէս անդէր կյաղ ա (էջ 270): 
 

Գանձասարը բարձր տեղ ա, 
Ջուրը հիվանդի դեղ ա, 
Սիրածը սիրածեն չըն տամ,  
Էս հինչ կռըպաշտի գեղ ա10: 

 

Հայագիտական կարևոր նշանակութ-
յուն ու արժեք ունի գրքի բարբառագիտա-
կան բաժինը: Նշենք, որ նյութի յուրացումը 
դյուրին դարձնելու նպատակով հեղինակը 
զուգահեռ տվել է նաև գրական թարգմա-
նությունները: Բացի այդ, գիրքը օժտված է 
բառարանով` Խոփայի խոսվածք- գրական 
հայերեն և գրական հայերեն - Խոփայի 
խոսվածք (2000-ական բառ): 

Ամփոփելով մեր խոսքը` ասենք. 
Ս. Վարդանյանի սույն աշխատությունը 
յուրահատուկ ներդրում է հայագիտության 
ասպարեզում: 

 

 
ԱԼՎԱՐԴ ՂԱԶԻՅԱՆ

                                                            
10 Գրի է առնված Ղարաբաղում XIX դարի 

վերջերին. տե՛ս Հայաստանի ազգային արխիվ, 
Խ. Դադյան, ֆ. 319, գ. 7: 




