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Հայկական համայնքի ձևավորումըՀայկական համայնքի ձևավորումըՀայկական համայնքի ձևավորումըՀայկական համայնքի ձևավորումը    
ՊորտուգալիայումՊորտուգալիայումՊորտուգալիայումՊորտուգալիայում    

Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. սփյուռք, համայնք, միգրացիա, անդրազգային ցանցեր, 
սիմվոլիկ կոդ: 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում սփյուռքի հայեցակարգը ընդլայնվել և 
ձեռք է բերել նույնիսկ իրարից խիստ տարբեր նշանակություններ՝ տարածվելով 
նաև գաղթականների այնպիսի խմբերի վրա, որոնք իրենց հայրենիքից դուրս ակ-
տիվ շարժունություն են դրսևորում [3, 83-85]: Այս միտման հետ մեկտեղ 
սփյուռքին վերաբերող գրականության մեջ վերջինիս դասական մոդելը ներկա-
յացվում է ազգի պատմական հիշողության միջոցով, որտեղ օրինակ է բերվում 
հրեական և հայկական սփյուռքը: Ներկայումս միգրացիան՝ որպես սփյուռքը ան-
ընդհատ համալրող և ակտիվացնող գործընթաց, դիտարկվում է արտագաղթի և 
ներգաղթի երկրներին միացնող անդրազգային ցանցերի ստեղծման և ընդլայն-
ման տեսանկյունից: Տվյալ պարագայում միգրացիան հիմք է դառնում նոր տեսա-
կի սոցիալական ցանցերի ձևավորման համար` հատելով ազգային պետություն-
ների աշխարհագրական, քաղաքական, տնտեսական և այլ սահմանները: Ժամա-
նակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շնորհիվ հայրենիքի և արտագաղ-
թողների միջև հնարավոր է դառնում անընդհատ փոխանակել տարբեր ռեսուրս-
ներ, ինչպես նաև գաղափարներ և սոցիալական փորձ՝ մշակութահեն սիմվոլիկ 
կոդերի պահպանման և վերարտադրության համար ստեղծելով ցանցային ամուր 
հանգույցներ, որոնք այժմ անվերապահորեն անդրազգային են կոչվում: Այդպի-
սով սփյուռքը և համայնքները ստանում են ժամանակակից մեկնաբանություն, 
որում կարևոր է հայրենիքի հետ հաղորդակցության շարունակականությունը [4, 
3-4]: Համայնքները, որոնց կցման միջոցով ձևավորվում է սփյուռքը, էական ազդե-
ցություն են ունենում անհատի ազգային պատկանելության զգացողության՝ ան-
ընդհատ ինտենսիվացման վրա: Այս դեպքում համայնքի անդամակցության զգա-
ցումը արտահայտվում է «ուրիշների» նկատմամբ մշակութային տարբերություն-
ների ընդգծմամբ և պարտադիր չէ, որ կոնկրետ տարածական սահմաններ են-
թադրի [2, 12-20]: Յուրաքանչյուր համայնք բավականին ընդհանրացված և ինտե-
գրված մշակութային համակարգի կրող է, որի շնորհիվ էլ վերարտադրում է իր 
սահմանները՝ շեշտելով տարբերությունը: Նման տարբերությունը պահանջում է 
հատուկ սիմվոլիկ համակարգ, որի շուրջ ծավալվող պրակտիկաները հնարավո-
րություն են տալիս հաստատելու համայնքի անդամների պատկանելությունը և 
համերաշխությունը: 

Հայկական սփյուռքը հասկացության մեկնաբանման ավանդական և առավել 
ևս ժամանակակից ձևերի դրսևորման վառ օրինակ է: Հայաստանյան իրականու-
թյան վերջին ժամանակների սոցիոտնտեսական անկայունությունը սնել և շարու-
նակում է պայմանավորել արտագաղթի անընդհատությունը, որի հիման վրա հա-
մալրվում են արդեն գործող համայնքները և առաջանում են նորերը: Վերջին 25 
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տարիների ընթացքում փոքրաթիվ հայեր արտագաղթել են նաև Պորտուգալիա: 
Իհարկե, հայեր եղել են Պորտուգալիայում նաև ավելի վաղ ժամանակներում, ինչ-
պես վկայում է պատմաբան Ռ.Կյուլպենկյանը [1, 9-15]: Թուրքերի՝ Կոստանդնու-
պոլիսի գրավումից հետո 1453 թվականի վերջին տեղի հայերը գաղթում են Իս-
պանիա, այնտեղից էլ՝ Պորտուգալիա: Նրանք իրենց հետ բերում են հույն Սուրբ 
Պանտալեոնի մասունքները և հանձնում Պորտոյի Սուրբ Պեդրո եկեղեցուն: Այդ 
ժամանակից եկեղեցուն կից փողոցը կոչվում էր հայերի փողոց, որն այժմ կրում է 
«rua Arménia» անունը: Այնուամենայնիվ հարկ է նշել, որ մինչ վերջերս հայերին չի 
հաջողվել Պորտուգալիայում հայկական համայնք զարգացնել և նրանք հիմնա-
կանում ուծացվել են կամ տեղափոխվել են այլ երկրներ: 

Պորտուգալիայում հայկական համայնքի ձևավորման ելակետ կարելի է հա-
մարել 2014 թվականին «Գյուլբենկյան» հիմնադրամի1՝ հայաստանյան բաժնի կող-
մից հայ երաժիշտների համերգների և հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթին 
նվիրված սեմինարների ու ցուցահանդեսների կազմակերպումը: Սա առաջին 
դեպքն էր, երբ պորտուգալացիները հիմնադրամի 60-ամյա գործունեության ըն-
թացքում առիթ ունեցան ծանոթանալու հայկական մշակույթի հետ: Մի կողմից՝ 
դա երկու ազգերի միջև ֆորմալ հաղորդակցության զարգացումը խթանեց, մյուս 
կողմից էլ՝ նման միջոցառումները նպաստեցին համայնքի ձևավորմանն ու կա-
յացմանը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ առումներով, քանի որ տեղի հայերի համախմբված 
գործունեություն և հրավիրված հայրենակիցների ներգրավում էին ենթադրում: 

Ակնհայտ է, որ «Գյուլբենկյան» սիմվոլիկ կոդը հատուկ նշանակություն ունի 
Պորտուգալիայում հայ համայնքի կայացման համար: Առաջին հերթին պետք է 
նշել, որ ներկայումս համայնքը ֆորմալ ձևավորման փուլում է և 2016 2 թվականից 
սկսած՝ լուրջ քայլեր է ձեռնարկում` հայկական սփյուռքի մասնիկը դառնալու 
նպատակով, փորձելով ծրագրային կապեր հաստատել ՀՀ սփյուռքի նախարա-
րության հետ: Պորտուգալիայում հաստատված հայերի հետ ունեցած հարցա-
զրույցների արդյունքում պարզվում է, որ «Գյուլբենկյան» սիմվոլիկ կոդի շուրջ ոչ 
միայն հայկական համայնքն է զարգանում, այլև այն յուրօրինակ վարքային և 
զգացմունքային պրակտիկա է ենթադրում, որը սովորաբար զարգանում է հայերի 
և պորտուգալացիների միջև զրույցի ընթացքում: Հիմնականում հիմնադրամի 
գործունեության արդյունքում հայտնի դարձած «Գալուստ Գյուլբենկյան» բարե-
գործի խորհրդանիշը հայերի և պորտուգալացիների միջև կայուն կապերի ստեղծ-
ման և պահպանման հիմքն է: 

Հատկանշական է, որ հայերի և պորտուգալացիների միջև ծանոթության 
սկզբում հայերը, ըստ ազգային պատկանելության, հատկապես ճանաչելի են 
Գյուլբենկյան ազգանվան շնորհիվ, որին պորտուգալացիները երախտապարտ են 
առ այսօր: Ամփոփելով հարցազրույցներից ստացված տեղեկատվությունը՝ կա-
րող ենք փաստել, որ ծանոթության երկխոսությունը գործում է որոշակի սցենա-

                                                                 
1 https://gulbenkian.pt 
2  http://www.aapa.pt 
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րով: Որպես կանոն՝ սցենարի մեկնարկը տրվում է հաղորդակցվողի ազգային 
պատկանելության պարզաբանումից անմիջապես հետո, որին հաջորդում է ավե-
լի ջերմ ժպիտ և երախտագիտությամբ լի հաճելի զարմանք: Հետագա զրույցն 
արդեն կառուցվում է «Գյուլբենկյան» սիմվոլիկ կոդի շուրջ՝ որպես զրույցի պահ-
պանման և զարգացման կարևոր հենակետ: Սովորաբար զրույցը ծավալվում է 
Գյուլբենկյանի կենսագրության և նրա ժառանգության շուրջ: Պորտուգալացիները 
անթաքույց բարձր են գնահատում Գյուլբենկյանի բարեգործությունը և մարդասի-
րական աշխատանքը, հայերն էլ իրենց հերթին հպարտության առիթ են ձեռքբե-
րում՝ նման մեծանուն հայրենակից ունենալով: Զրույցի այդպիսի սցենարի խա-
ղարկման պարագայում, ինչպես նշում են հարցվողները, հաղորդակցման սուբ-
յեկտները միմյանց հանդեպ ավելի բաց են ու անկեղծ և պատրաստ են նոր հարա-
բերություններ ստեղծելու: Որպես կանոն՝ միջանձնային վստահությունը աճում է: 
Հարցազրույցներից երկու օրինակ բերված է ստորև. «Երբ բժիշկը իմացավ, որ ես 
հայ եմ, ասաց, որ իր կյանքի մեծագույն ձեռքբերումը՝ մասնագիտությունը, Գյուլ-
բենկյան հիմնադրամի շնորհիվ է: Նա երախտապարտ է մեր ազգին… Հիմա մենք 
ընկերացել ենք և նույնիսկ շփվում ենք ընտանիքներով»: «Մի քանի տարի առաջ, 
երբ միգրացիոն կենտրոն էի դիմել մուտքի արտոնագիրս երկարացնելու համար, 
աշխատակիցը, իմ ազգությունը իր համար բացահայտելով, շատ ուրախացավ և 
հարկ համարեց իր երախտագիտությունը հայտնել…: Հաջորդ այցի ժամանակ նա 
նույնիսկ հիշում էր ինձ, որն ինձ շատ զարմացրեց»: 

Երկրորդ սիմվոլիկ համակարգը կրոնն է, որ միավորում է հայերին, ունի ճա-
նաչելի իմաստ և կարևոր նշանակություն համայնքի ձևավորման համար: Հայերը 
կաթոլիկ քրստոնյաների հետ զրույցում պարտադիր շեշտում են իրենց հպարտու-
թյունը՝ առաջինը ազգերից, որ քրիստոնեությունը պետական կրոն է ճանաչել: 
Քրիստոնեությունը նույնպես դառնում է պորտուգալացիների և հայերի միջև հա-
ղորդակցման հետաքրքիր թեմա, որի ընթացքում քննարկվում են կաթոլիկ և 
առաքելական եկեղեցիների տարբերությունները: Պորտուգալիայում հայերը կրո-
նական տոներից հիմնականում նշում են Սուրբ Ծնունդը և Զատիկը: Իհարկե, 
օրերը չեն համընկնում կաթոլիկների տոնացույցի օրերի հետ: Այդ պատճառով 
հայերը տոնում են կաթոլիկների տոները իրենց պորտուգալացի ընկերների հետ, 
իսկ առաքելական եկեղեցու տոները նշում են փոքրաթիվ հայերով: Կրոնական 
արարողությունների և տոների համար հայերը հավաքվում են Լիսաբոնի Սուրբ 
Նիկողոս եկեղեցում, ինչպես նաև ապրիլի 24-ին` ցեղասպանության տարելիցի 
կապակցությամբ: Այդ օրն առավելապես ուժեղանում է ազգային պատկանելու-
թյան զգացումը, որը կրկին պատմական հիշողության շուրջ հայերի համա-
խմբման հիմք է դառնում:  

Համայնքի կայացման և զարգացման գործընթացի հաջորդ կարևոր սիմվոլիկ 
համակարգը մայրենի լեզուն է, վերջինիս սերնդեսերունդ փոխանցումը: Կի-
րակնօրյա դպրոցի բացակայության պատճառով ծնողները իրենց երեխաներին 
տանն են սովորեցնում մայրենի լեզուն և հայոց պատմությունը: Փաստենք, որ 
Պորտուգալիայում ծնված հայ երիտասարդ սերունդը լիովին ինտեգրված է պոր-



– 147 – 

տուգալական հասարակության մեջ: Նրանք խոսում են պորտուգալերեն, ինչպես 
նաև այլ օտար լեզուներով՝ հատկապես անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն: Նրանք 
ուսանում են քոլեջներում և համալսարաններում՝ ընտրելով տարբեր մասնագի-
տություններ, հիմնականում ճարտարագիտություն, բժշկություն, երաժշտություն, 
լեզուներ, ձեռնարկչատիրություն: Ավագ սերնդին հուզող հիմնական խնդիրը հա-
ջորդ սերունդների ուծացման վտանգն է, հատկապես մայրենի լեզվի իմացության 
բացակայության պատճառով: Նշենք նաև, որ 2016 թվականին ստեղծված Պոր-
տուգալիա-Հայաստան բարեկամության միության նպատակներից մեկը Լիսաբո-
նում և նրա արվարձաններում ապրող հայ երեխաների համար կիրակնօրյա 
դպրոցի բացումն է: 

Համախմբության տեսանկյունից հատուկ դեր ունեն նաև տոները և ծննդյան 
տարեդարձերը, որոնք ծավալվում են ևս մեկ կարևոր սիմվոլիկ համակարգի՝ ազ-
գային խոհանոցի շուրջ: Հայերը կարող են հավաքվել որևէ մեկի բնակարանում 
(ոչ թե պանդոկներում, սրճարաններում, ռեստորանում, ինչպես ընդունված է 
տիտղոսային ազգի մոտ), որպեսզի նշեն որևէ միջոցառում հայկական ավանդա-
կան ճաշատեսակների պատրաստման միջոցով: Հյուրընկալությունը շարունա-
կում է մնալ հայերի ազգային հատկանիշներից մեկը: Հայկական ավանդական 
ճաշատեսակներից հատկապես եփում են Էջմիածնի տոլմա, ինչպես նաև թխում 
են գաթա: Հիմնականում հայերը կարոտում են հայկական լավաշը և քամած մա-
ծունը: Երբ նրանցից մեկը Հայաստան է ժամանում, հետադարձին իր հետ պար-
տադիր տանում է լավաշ և մածուն, ընդ որում ոչ միայն իր ընտանիքի, այլև իր 
պորտուգալացի ընկերների և տեղի հայերի համար: 

Հարցազրույցներից ստացված տեղեկատվության վերլուծության արդյուն-
քում ակնհայտ է դառնում, որ Պորտուգալիայում բնակվող հայերը հիմնականում 
արտագաղթել են աշխատանքային կամ կրթական տարբեր ծրագրերի միջոցով: 
Գրեթե յուրաքանչյուր հարցվող նշում է, որ ինքը ժամանակավոր էր եկել Պորտու-
գալիա, բայց հետո աշխատանքի կամ պայմանագրի երկարաձգման առաջարկ է 
ստացել և հիմնավորվել այդտեղ՝ ստեղծելով կամ տեղափոխելով ընտանիքը: 
Փաստենք, որ բոլոր հարցվողները ունեն բարձրագույն կրթություն և հիմնակա-
նում աշխատում են ըստ իրենց մասնագիտության կամ հարակից բնագավառում, 
որը սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի վերարտադրություն է ենթադրում: 
Ավագ սերունդը, չնայած զբաղվածությանը և ընտանեկան կապերին, ցանկություն 
ունի վերադառնալու հայրենիք, մի բան, որ գրեթե բացակայում է կրտսեր սերնդի 
շրջանում, և Հայաստանը նրանց համար հիմնականում զբոսաշրջային հե-
տաքրքրություն է ներկայացնում: Մանկական հիշողությունների հիման վրա 
ձևավորվող ֆիզիկական և հոգևոր հայրական տան կարոտը ստիպում է ավագ 
սերնդին անընդհատ մտածել վերադարձի հնարավորության մասին, որն արդեն 
կրտսեր սերնդի դեպքում բացակայում է, քանի որ իրենց «տունն» արդեն 
«այնտեղ» է: 

Պորտուգալիայի հայերը շարունակում են նոր կապեր ստեղծել և հին կապե-
րը պահպանել հայրենիքում գտնվող իրենց հարազատների հետ, որն անդրազգա-
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յին ցանցի դրսևորում է իր բոլոր առանձնահատկություններով՝ առօրյա պրակտի-
կաների փոխանակումից մինչև դրամական փոխանցումներ: Սոցիալական ցան-
ցերն այսօր հայրենիքում ապրող հարազատների հետ ակտիվ շփման անվճար 
հնարավորություն են ընձեռում, որն առավել հաճախակի է դարձնում հաղորդա-
կցման հնարավորությունը: Այդ հաղորդակցական դաշտը հիմնականում ծավալ-
վում է կոնկրետ աշխատանքի կամ սովորելու պրակտիկաների, ընդհանուր ծա-
նոթների, Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների քննարկման շուրջ: 
Ընտանիքի անդամների, հատկապես ավագ սերնդի հետ հաղորդակցությունը 
հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում: Այն հիմնականում կրում է առօրյա բնույթ 
և ավելի խորը զգացմունքայնության արտահայտման հնարավորություն ունի: 
Հիմնականում քննարկվում են անհատական և միջանձնային խնդիրները, հաջո-
ղությունները, ձախողումները, կարոտը: Նման խոսակցությունների նպատակը 
ծնողից, ավագ սերնդից խորհուրդ լսելն է, որը սերունդների միջև հաղորդակցա-
կան դաշտի կիզակետային սիմվոլիկ կոդ է: 

Նշենք, որ Պորտուգալիայի հայերի համախմբմանը և համայնքի կայացմանը 
ոչ ֆորմալ եղանակով նպաստում են նաև շարժունության տարբեր ծրագրերով 
Պորտուգալիա ժամանած հայ ուսանողները: Նրանք առավել ակտիվ են սոցիալա-
կան ցանցերում և փոխադարձ օգնության խմբեր են ձևավորում՝ մասնակից 
դարձնելով նաև տեղում ապրող հայերին: Ուսանողները խթանում են տարբեր 
միջոցառումների հաճախականացումը, կառուցում են հաղորդակցման հարթակ-
ներ, որոնց միջոցով տեղացի հայերը միմյանց հետ ավելի շատ են սկսում շփվել: 

Այսպիսով, Պորտուգալիայում բնակվող փոքրաթիվ հայերը վերջին տարի-
ների ընթացքում համայնքաստեղծ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկել ֆորմալ կազ-
մակերպության ստեղծման միջոցով, որի նպատակներն ուղղված են հայապահ-
պանությանը, ինչպես նաև Հայաստանի և Պորտուգալիայի միջև բարեկամության 
հաստատմանը: Մոտ 20 տարի է, որ տեղի հայերը որոշակի ազգային սիմվոլիկ 
համակարգերի շուրջ ստեղծել են միմյանց հետ հաղորդակցման մշտական դաշտ, 
և որն առավել հետաքրքիր է. դրանք շարունակաբար նախադրյալ են դառնում 
նաև պորտուգալացիների հետ հաղորդակցական կապերի ստեղծման և պահ-
պանման համար:  
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символический код    
Статья посвящена процессу формального и неформального развития сооб-

щества вокруг конкретных символических кодов, которые оказывают влияние на 
связь как внутри, так и за пределами построения сообщества. Постоянное акценти-
рование на различия по сравнению с окружающей средой позволяет сообществу 
сконструироваться. Вышесказанное уточняется на основании анализа результатов 
исследований по формированию армянской общины в Португалии. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: diaspora, community, migration, transnational networks, symbolic 

code    
The article is about community development process in formal and in informal 

ways around specific symbolic codes which have a communication linking effect on 
both inside and outside of the community constructioning. The constant emphasis on 
differences allows the community to be established in comparison with the 
environment. The foregoing is clarified by analyzing the results of studies on the 
formation of the Armenian community in Portugal. 

 
 


