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УКРАЇНСЬКО-ВІРМЕНСЬКІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ: 

ПЕРСОНАЛІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

 У статті викладено роздуми щодо причин, особливостей та визначних рис вірменської культури в середньовічній 

та сучасній Україні. Проведено паралелі між цими двома історичними періодами та прослідковано, яких змін 

зазнала громадська ініціативність за певний проміжок часу. Здійснено нарис із українсько-вірменських 

літературних та театральних взаємовідносин, наведено яскраві приклади такої взаємодії. Спираючись на думки 

вірменологів, мистецтвознавців та етнологів вдалось ідентифікувати, власне, явище вірменської культури в Україні 

та її визначні риси, що і по сьогодні впливають на етнокультурну життєдіяльність вірменської діаспори. Наведено 

декілька прикладів прояву патріотичних налаштувань з боку вірменської меншини в умовах нестійкої політичної 

ситуації в Україні та на етапі проголошення незалежності. Підсумовуючи результати дослідження виявлено, що 

вірмени здавна є активними учасниками збагачення культурної палітри України.  
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Постановка проблеми. Після проголошення 

незалежності України актуалізувалась потреба 

до дослідження, осмислення і аналізу етнічних 

особливостей як титульної нації українців так і 

національних меншин нашої держави. Це 

пов’язано із новим шляхом, на який стала 

Україна після повалення тоталітарного режи-

му, ідеологія якого зосереджувалась на сти-

ранні національних особливостей республік-

членів радянського союзу. Важливою части-

ною сучасної демократичної і толерантної 

держави є сукупність етносів і національних 

меншин, що проживають на її території. Вір-

мени, які проживали на українських теренах 

здавна є активними учасниками в побудові 

українського демократичного суспільства. 

Окрім яскравих прикладів участі вірменської 

діаспори в культуротворчій діяльності Укра-

їни, проблемним питанням також є особли-

вість вірменської творчості в нашій державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Тематикою українсько-вірменських соціокультурних 

зв’язків зацікавлено чимало вчених. Зокрема, 

серед вітчизняних науковців ґрунтовна праця 

про українсько-вірменські літературні взаєми-

ни належить Л. Задорожній [6]. На церковних 

особливостях вірменської культури в Україні 

зосереджені дослідження І. Гаюк [4;5]. Крім 

цього, науковиця нерідко звертається до 

тематики специфіки вірменської культури в 

Україні. Р. Балаян [1] здійснив цікаве дослід-

ження проявів дружби між вірменами Сумщи-

ни та Україною, де значна частка матеріалів 

присвячена літературним взаєминам.  

Метою статті є здійснення нарису із історії 

вірменсько-українських культурних взаємозв’язків 

та виявлення основних рис цих відносин.  

Основні результати дослідження. У кон-

тексті дослідження соціокультурної інтеграції 

вірмен в Україні постає проблемне питання, 

яке пов’язане із визначенням особливостей, 

власне, вірменської діаспори та трансформа-

ційних процесів, що відбуваються з обома ку-

льтурами. Враховуючи, що окрема особистість 

формується під впливом багатьох зовнішніх 

чинників, можемо припустити, що вірменсь-

кий етнос, опинившись поза межами своєї 

батьківщини і ставши діаспорою, набуває де-

які нові особливості, що відрізняють його від 

автохтонів, які проживають у Вірменії. В діа-

спорі з’являється сукупність внутрішніх і зов-

нішніх зв’язків та відносин, формуючи певні 

незнані раніше принципи і характерні риси. 

Поряд із цим, як наголошує Ю. Бромлей, під 

впливом діаспорального існування, будь-яка 

(за приклад вчений обрав культурні особли-

вості українців УРСР та українців Канади) 

етнічна група зазнає певних видозмін, зберіга-

ючи водночас і спільні (автентичні) риси [2, с. 

59]. Так виникає унікальний феномен 
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вірменської культури в межах діаспори, який І. 

Гаюк пояснює як оригінальне переплетення 

християнських і дохристиянських традицій 

історичної батьківщини з традиціями та 

звичаями українського середовища [5, с. 161]. 

Досліджуючи демографічні зміни в 

етнонаціональному складі України протягом 

останнього тисячоліття, можна дійти виснов-

ку, що перебування вірмен на цих землях не є 

закономірним (природнім) міграційним проце-

сом. Звісно, в Україні проживали і прожива-

ють сьогодні поляки, росіяни, та інші вихідці з 

країн-сусідів. В той час як народ з далекої 

південної країни – Вірменії, подолавши тисячі 

кілометрів, осідає на цих землях та інтегру-

ється в цьому культурному просторі. Відтак, 

припускаємо, що сприятливі умови, якими 

Україна споконвіку зустрічала вірмен, спону-

кали їх жити і працювати на цих благодатних 

землях. При цьому, самі гостинні українці 

часто перебували чи під гнітом супостата чи 

на шляху становлення державності, одним 

словом: у нестійкій етнополітичній ситуації. 

Однак навіть при таких умовах, вірмени вира-

жали всіляку підтримку корінному етносові. 

Зокрема, яскравими прикладами такої під-

тримки було те, що вірмени брали участь у 

національно-визвольному русі українського 

народу під проводом Б. Хмельницького, 

перебували у реєстрі війська запорізького, у 

русі українських партизанів у 20-ті рр. ХХ ст., 

тощо. Подібних прикладів можна навести ще 

багато, однак цій темі присвячено чимало 

наукових праць, адже вона потребує індивіду-

ального й поглибленого дослідження, що свід-

чить про її актуальність на сьогоднішній день.  

Тривале перебування вірмен на українських 

теренах відобразилось на їх побуті, мові та 

іменах. Можемо також говорити про етнокуль-

турну взаємодію вірмен з українцями в різних 

галузях мистецтва, таких як: музика, кіно, 

література, образотворче мистецтво, та деяких 

проектах загальнодержавного рівня. Особли-

вості вірменської інтеграції пов’язані з такими 

чинниками як: багатонаціональний та полікон-

фесійний склад українського суспільства, хри-

стиянський світогляд обидвох націй, зовніш-

ньополітичні фактори впливу на обидві держа-

ви. Тогочасні вірменські громади завдяки 

своїм торгівельним здібностям і працелюб-

ству, мали значні статки та витрачали їх на 

поважні справи, які можна назвати основними 

функціями середньовічної громади: будів-

ництво та утримання церков, шкіл, притулків; 

підтримка злиденних сиріт, біженців та знедо-

лених; просвітницька діяльність; організація 

прийомів церковних осіб. Тобто вірмени, 

проживаючи на українських теренах завжди 

прагнули зберегти свою культуру, релігію та 

самобутність. 

В контексті українсько-вірменських зв’язків 

не можна оминути внесок вірмен у вивчення 

спадщини видатного українського поета і 

художника Т. Шевченка. Творча постать Т. 

Шевченка тісно пов’язана з вірменами, що 

відображується в їх творчості і сьогодні. 

Тематикою цих зв’язків зацікавились сучасні 

вітчизняні науковці: літературознавець Л. 

Задорожня, філософ-вірменолог І. Гаюк. Крім 

цього, яскраво ці зв’язки описано у виданні В. 

Балаяна, «Вірмени і Сумщина: прекрасні прояви 

дружби» [1, с. 23-26]. Варто наголосити, що 

творчість Шевченка пов’язана з Вірменією у 

декількох проявах. По-перше, все більшого 

розголосу віднаходить той факт, що першим 

вчителем малювання Т. Шевченка був вірме-

нин Ян Рустем. Не є дивним і те, що два вели-

ких художники однієї епохи: Т. Шевченко і І. 

Айвазовський знали один одного [4, с. 249]. 

Попри те, що існують здогадки, ніби вони не 

підтримували дружні зв’язки, проте, їх твор-

чий взаємовплив відобразився на полотнах І. 

Айвазовського. Також, як зазначає І. Гаюк, 

засновуючись на спогадах про Шевченка, ми-

тець останні 7 років заслання провів Ново-

петровському укріпленні — невеликому посе-

ленні на крайньому заході півострова Манги-

шлак, серед полонізованих вірмен, що поспри-

яло написанню повісті «Близнюки», де опису-

ється колорит місцевих вірмен [4, с. 250]. По-

друге, близький по духу вірменському народу 

визвольний запал в поетичній творчості Т. 

Шевченка знайшов своє відображення в поезії 

та прозі вірменських митців. Найбільш 

визначними зразками оспівування Шевченка є 

твори та переклади А. Ісаакяна, Л. Міріджа-

няна (книга «Мій Шевченко», А. Хнкояна 

(«Незабутній Тарас»), Т. Гуряна («На барикаді. 

Тарасові Шевченкові»), В. Арамуні («Пісня 

про Тараса»), М. Меружан («Пам’яті Тараса 

Шевченка»), тощо. Крім цього визначний 

вірменський поет О. Туманян своєю улюбленою 

книгою називав Шевченків «Кобзар» та 

полюбляв всією родиною співати «Реве та 
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стогне Дніпр широкий…» [1, с. 26]. Яскравим 

прикладом вшанування Т. Шевченка вірменами 

є те, що його пам’ятник встановлено в Єревані 

на одній з центральних вулиць столиці. До речі, 

кожного року, з нагоди дня народження 

Шевченка, біля його пам’ятника збираються 

члени української громади Єревану з 

національною символікою, співають народних 

пісень, декламують вірші класика.  

У своїй монографії про вірменсько-

українські літературні взаємини Л. Задорожня 

називає найвагомішими працями в галузі 

філології такі: П. Тичина «Давид Сасунський», 

«Ованес Туманян», «Вітання рідній Вірменії» 

та ін; М. Рильський «В дружной семье»; Є. 

Кирилюк «Украино-армянские литературные 

связи», тощо [6, с. 10]. Яскравим зразком 

майстерності перекладу М. Рильського можна 

назвати вірш «Валерію Бросову» й поему 

«Сома» класика вірменської літератури Є. 

Чаренца. Крім названих поетів, до вірменської 

тематики звертались й Л. Костенко, Л. 

Первомайський, М. Терещенко, Л. Горлач, С. 

Йовенко, І. Драч, Л. Вишеславський, М. 

Волошин, Б. Чичібабін, Л. Талалай, В. Шкляр, 

та інші. Зокрема, одним із найемоційніших 

творів на вірменську тематику є вірш Л. 

Костенко «Цавет танем» (що в перекладі з 

вірменської означає часто використовуване 

народне висловлювання «Твій біль беру собі»). 

У поемі описуються ті страждання народу, 

який рятувався від загарбників, блукаючи 

пустелями й намагаючись зберегти свою мову 

і культуру: «Щоб мову свою рідну їх діти не 

забули, їм літери виводять вірменки на піску». 

Водночас, у вірші оспівується незламна воля 

до життя вірмен і збереження своєї мови, 

писемності в умовах, коли здавалося б, 

раціонально було б перейматись своїми 

фізіологічними потребами.  

П. Тичина є знаковою постаттю в контексті 

українсько-вірменських зв’язків. Поет, 

літературознавець та громадський діяч був 

закоханий у вірменську культуру, що 

відобразилось у його творчості та напрямках 

діяльності. Цікаво, що у Вірменії є аж дві 

топонімічні одиниці, названі на честь 

українського митця – це вулиця в Єревані та 

школа №20 у Ванадзорі. П. Тичина, 

співпрацюючи з українським видавництвом 

«Молодь», віддавав туди свої переклади 

вірменських письменників, про що в архівах 

збереглися численні документи. І навпаки, 

Спілка письменників Вірменії листувалась з П. 

Тичиною з метою публікації у Вірменії його 

віршів та статей. Заслуговує на увагу 

прониклива промова поета 1939 р. на вечорі в 

Спілці радянських письменників України, 

присвяченому О. Туманяну. П. Тичина називає 

видатного вірменського письменника шукачем 

конфлікту й пригадує як Туманян ще з 

дитинства не міг примиритись із тим фактом, 

що одні бідні а інші багаті. З того часу, за 

словами Тичини, О. Туманян відхилився від 

«байдужого спокою», наблизився до 

народного життя, вбираючи у себе думи і 

прагнення народу. Крім цього, у своїй промові 

митець прирівнює вірш «Стогін» О. Туманяна 

до творчості Т. Шевченка, називаючи його не 

пустим стогоном а енергійним протестом. Ще 

однією статтею Тичини є «Живи, Вірменіє, 

красуйся», що вийшла у 1930 р. У ній 

описується краса природи Вірменії, згадується 

гора Масіс, вірменський філософ богослов Г. 

Нарекаци, тощо. 

Сьогодні вірмени є активними учасниками 

побудови сучасного українського демократич-

ного суспільства. Для підтвердження цієї тези 

можна навести декілька найяскравіших 

прикладів, що відображують позицію відомих 

представників вірменської діаспори України 

відносно своєї другої батьківщини. Так, в 1991 

р. полковник (а нині – генерал лейтенант у 

відставці) В. Мартіросян першим прийняв 

присягу на вірність незалежній Українській 

державі а під його керівництвом це зробив і 

55-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку 

13-ї армії [3]. Незалежність нашої держави 

відстоював і перший владика ВАЦ в Україні, 

архієпископ Н. Оганесян. Напередодні прого-

лошення незалежності України на Форумі 

релігійних організацій владика виголосив 

переконливу промову, закликаючи представ-

ників церковної влади до визнання незалеж-

ності нової країни. За словами Н. Оганесяна, 

будучи вже головою єпархії та проживаючи у 

Львові, онуку своєї сестри родина віддала 

принципово в україномовну школу [7]. Іншим 

переломним й важливим моментом з життя 

України стала Революція гідності 2013-2014 

рр. Першим, хто віддав своє життя заради 

України під час розстрілів на Майдані став 

юнак з Дніпропетровщини, вірменин С. 

Нігоян, який увійшов до Небесної сотні. 
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Напередодні своєї загибелі хлопець брав 

активну участь у подіях в столиці, емоційно і 

грамотно декламував поему Т. Шевченка 

«Кавказ». В список небесної сотні увійшов і 

вірменин Г. Арутюнян. Революційні дії 

підтримало ще багато вірмен, зокрема і 

представники творчої інтелігенції, такі як 

художник Б. Єгіазарян. Також, у проведенні 

антитерористичної операції на Сході України 

наразі беруть участь понад 90 вірмен [8].  

Висновки та пропозиції. Отже, Україна, як 

поліетнічна суверенна держава забезпечує 

комфортні умови життєдіяльності національ-

них меншин, що заохочує їх до переселення на 

ці землі. В результаті, етнічна палітра нашої 

держави стає більш багатоманітною, а 

тематика культури національних меншин 

набуває все більшої актуальності. Зважаючи 

на це, варто глибше досліджувати як культуру 

титульної нації так і етнокультурну життє-

діяльність національних меншин України.  
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Данник Е.А. 

УКРАИНСКО-АРМЯНСКИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРСОНАЛИИ И ОСОБЕННОСТИ 

В статье изложены размышления о причинах, особенностях и выдающихся черт армянской культуры в средневековой и 

современной Украине. Проведены параллели между этими двумя историческими периодами и прослежено, какие 

изменения претерпела общественная инициативность за определенный промежуток времени. Осуществлен очерк в 

тематике украинско-армянских литературных и театральных взаимоотношений, приведены яркие примеры такого 

взаимодействия. Опираясь на мнения арменоведов, искусствоведов и этнологов удалось идентифицировать, собственно, 

явление армянской культуры в Украине и ее выдающиеся черты, которые по сей день влияют на этнокультурную 

жизнедеятельность армянской диаспоры. Приведено несколько примеров проявления патриотических настроений со 

стороны армянского меньшинства в условиях неустойчивой политической ситуации в Украине и на этапе провозглашения 

независимости. Подводя итоги исследования выявлено, что армяне издавна являются активными участниками 

обогащения культурной палитры Украины. 

Ключевые слова: социокультурная интеграция, межнациональные отношения, национальное меньшинство, армяне, 

современная украинская культура, полиэтническое общество, армянская диаспора. 

 

Dannyk K. 

UKRAINIAN-ARMENIAN SOCIO-CULTURAL RELATIONS: PERSONNEL AND PECULIARITIES 

The article provides reflections on the causes, features and hangs of Armenian culture in medieval and modern Ukraine. The 

parallels between these two historical periods have been made and the changes observed have been subject to public initiative for a 

certain period. An essay on the Ukrainian-Armenian literary and theater relations is presented and bright examples of such 

interaction are made. Based on the views of Armenians, art historians and ethnologists, it was possible to identify, in fact, the 

phenomenon of Armenian culture in Ukraine and its distinguishing features, which today influence the ethno-cultural life of the 

Armenian diaspora. Some examples of manifestations of patriotic adjustments by the Armenian minority in the conditions of an 

unstable political situation in Ukraine and at the stage of proclamation of independence are given. Summarizing the results of the 

study, it was found that Armenians have long been active participants in the enrichment of the cultural palette of Ukraine. 

Key words: sociocultural integration, interethnic relations, national minority, Armenians, modern Ukrainian culture, multiethnic 

society, Armenian diaspora. 
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