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Հով հան նիս յան Գ.Ա.
Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո,  

Եր ևան, Հա յաս տան

Ար վես տի գոր ծի գնա հա տու մը հան դի սա նում է մշա կու թա բա նա կան փոր ձա գի տա կան ո լոր-
տի ար դիա կան խնդիր նե րից: Ապ րան քա գի տա կան ստույգ վեր լու ծութ յուն նե րը չեն մեկ նա բա նում 
ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յան ի րա կան ար ժեքն ու գի նը: Որ քան էլ ըն դու նենք, որ ար վես տի 
նմու շը շու կա յում դառ նում է ապ րանք, միև նույնն է, այն լիար ժե քո րեն նման բնո րոշ մամբ չի ըն-
կալ վում։ Ար վեստն առնչ վում է մարդ կա յին հույ զե րի, կյան քի, զգաց մունք նե րի, գա ղա փար նե րի 
և հոգ ևոր աշ խար հի հետ, որն էլ իր հեր թին ու ժե ղաց նում է սուբ յեկ տի վիզ մի գոր ծո նը։ Հետ ևա-
բար, այս պա րա գա յում գործ ու նենք ոչ նյու թա կան, ան չա փե լի ար ժե քի և  ո րո շե լի նյու թա կան 
գնի հետ։ Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է կեր պար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի այն բո լոր 
հիմ նա կան չա փո րո շիչ նե րը, ո րոնք ազ դում են ար վես տի նմու շի գնա գո յաց ման վրա, ինչ պես և, 
ո րոնք անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել մաս նա վո րա պես մշա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե-
րի կա տար ման ըն թաց քում։ Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև մշա կու թա յին ո լոր տը 
կար գա վո րող օ րենսդ րա կան դաշ տում առ կա ո րոշ բաց թո ղում նե րի, ո րոնց առն չութ յամբ, հաշ-
վի առ նե լով հայ ար վես տի, մշա կու թա յին շու կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և մի ջազ գա յին 
փոր ձը, ներ կա յաց վել են առ կա մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րի վեր լու ծութ յուն ներ։ 

 Բա նա լի բա ռեր. կեր պար վեստ, մշա կու թա յին ար ժեք, ար վես տի նմու շի գնա հա տում, մշա-
կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն, ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք, մշա կու-
թա յին օ րենսդ րութ յուն։

Մա սնա գի տա կան փոր ձա ռութ յան մեջ հան դի պում ենք մի թյուր կար ծի քի, ո րը են թադ րում 
է, թե ար վես տի նմու շը կա րող է ո ւնե նալ գնի եր կու ցու ցիչ. ա ռա ջի նը, ո րը շատ ա վե լի բարձր է, 
հիմն վում է թան գա րա նա յին և մ շա կու թա յին ար ժեք լի նե լու վրա, մյու սը՝ շու կա յա կան ար ժե քի: 
Ա ռար կան կա րող է գնա հատ ման պա հի դրութ յամբ ու նե նալ միայն մեկ գին, ո րը կամ փո փի իր 
մեջ թե՛ անգ նա հա տե լի՝ գե ղար վես տա կան, պատ մա կան և հոգ ևոր ար ժեք նե րը և թե՛ ֆի զի կա կան 
ար ժա նիք ներն ու այլ ար տա քին գոր ծոն նե րը, ո րոնք ազ դե ցութ յուն են ու նե նում շու կա յա կան գնի 
ո րոշ ման վրա։ 

Սույն հե տա զո տութ յան նպա տակն է դի տար կել կեր պար վես տի բնա գա վա ռի նմուշ նե րի գնա-
հատ ման մի ջազ գա յին փոր ձը՝ հե տա զո տե լով ո լոր տի վի ճակն ու զար գաց ման հե ռան կար նե րը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում:

Վե րոնշ յա լից ել նե լով՝ ա ռա ջադր վել են մի շարք խնդիր ներ, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ թե մա յի 
վե րա բեր յալ առ կա հա յա լե զու գրա կա նութ յան տե սութ յու նը կեր պար վես տի նմուշ նե րի գնա հատ-
ման մի ջազ գա յին փոր ձի հե տա զո տու մը՝ վեր հա նե լով ար վես տի նմու շի գնա հատ ման ՀՀ փոր ձի 
նա խա պատ մութ յունն ու առ կա դրութ յու նը։ Ա ռա ջադր ված խնդիր նե րից է նաև պար զել ար վես տի 
նմու շի գնա հատ ման և  արժ ևոր ման օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը։ Հարկ է նշել, որ սույն ու-
սում նա սի րութ յան հիմ քում ընտր վել է հե տա զո տա կան աղբ յու րա գի տա կան, հա մե մա տա կան և 
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վեր լու ծա կան հա մա լիր մե թո դը։ 
Այս ուղ ղութ յամբ հայ րե նա կան հե ղի նակ նե րից գի տա կան հոդ ված ներ են հրա պա րա կել՝ 

« Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի Մ շա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի 
բաժ նի պետ Է. Ա վա նե սո վը՝ « Շար ժա կան մշա կու թա յին ար ժեք նե րի հա մա լիր փոր ձաքն նութ յան 
մա սին» և «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի փոր ձա գետ, գոր-
գա գետ Ա. Պո ղոս յա նը՝ « Շար ժա կան մշա կու թա յին ար ժե քի չա փո րո շիչ նե րի մա սին» գի տա կան 
հոդ ված նե րով [1, Էջ՝ 72-79, 2, էջ՝ 177-187]։ Նշ ված գի տա կան հոդ ված նե րը հան գա մա նո րեն ներ-
կա յաց նում են ՀՀ-ում մշա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րի կա տար ման անհ րա ժեշ տութ-
յու նը և դր դա պատ ճառ նե րը։ 

Ար վես տի նմու շի գնա հատ ման Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան փոր ձը այլ հաս տա տութ յուն-
նե րի նման իր մե թո դա բա նա կան սկզբունք նե րը չի ժա ռան գում Խորհր դա յին Հա յաս տա նից, քա նի 
որ այդ ժա մա նա կաշր ջա նում չեն ե ղել գի տա կան մե թոդ նե րի կի րառ մամբ մշա կու թա բա նա կան 
փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նող հիմ նարկ ներ: 

1980-1990-ա կան թվա կան նե րին մշա կու թա յին փոր ձաքն նութ յունն ի րա կա նաց վում էր միայն 
դա տաի րա վա կան մար մին նե րի կող մից ներ կա յաց ված հայ տե րի դեպ քում՝ ՀՀ Առևտ րաարդ յու-
նա բե րա կան պա լա տին կից գոր ծող փոր ձա գի տա կան կազ մա կեր պութ յու նում։ 1995 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րից ՀՀ-ից ար տա հան վող մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձաքն նութ յունն ի րա կա նաց վում 
էր նո րաս տեղծ՝ Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պա նութ յան վար չութ յա նը կից գոր ծող փոր ձա գի-
տա կան հանձ նա ժո ղո վը [2, էջ՝ 177-187]։

Ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում մշա կու թա յին ար ժեք նե րի գնա հա տու մը հիմ-
նա կա նում կա տար վում է ոչ առևտ րա յին հի մունք նե րով գոր ծող եր կու փոր ձա գի տա կան հաս տա-
տութ յուն նե րի կող մից, ո րոնք մշա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նում են 
ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 2005 թվա կա նի մա յի սի 12-ի № 630-Ն ո րոշ ման պա հանջ նե րի հա մա ձայն։ 
2005 թվա կա նին ՀՀ կա ռա վա րութ յան օ գոս տո սի 4-ի № 1194-Ն ո րոշ մամբ ստեղծ վում է Մ շա կույ-
թի այժմ՝ Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յա նը կից «Մ շա կու թա յին 
ար ժեք նե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ը։ Վեր ջինս զբաղ վում է մշա կու թա յին ար ժեք նե րի 
և մ շա կու թա յին նշա նա կութ յան ա ռար կա նե րի (գե ղան կար, քան դակ, գորգ, կար պետ, ար ծա-
թա գոր ծա կան և  ոս կեր չա կան ի րեր, փայ տից գե ղար վես տա կան նմուշ ներ և  այլ) ար վես տա բա-
նա կան և մ շա կու թա բա նա կան փոր ձաքն նութ յուն նե րով։ 2018 թվա կա նի դրութ յամբ կենտ րո նի 
տեխ նի կա կան հա գեց վա ծութ յու նը զի ջում էր ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին և սահ մա նա փակ-
վում միայն ման րա դի տա կի և  ուլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայ թի առ կա յութ յամբ, իսկ հա մա լիր 
փոր ձաքն նութ յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար կենտ րո նում բացակայում էին նաև այլ ո լորտ նե րի 
մաս նա գետ ներ [3, Էջ՝ 52-58]:

Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի գնա հատ ման հար ցում Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձա գի տա-
կան կենտ րո նում ըն դու նե լի է հա մար վում ոս կեր չութ յան փոր ձա գետ Նո նա Դ րո նո վա յի կող մից 
կի րառ վող գնա հատ ման հա մա կար գը։ Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ ա ռանձ նաց ված են հա տուկ չա փո-
րո շիչ ներ, ո րոնց առ կա յութ յան դեպ քում մշա կու թա յին ար ժե քի ե լա կե տա յին գնին ա վե լաց վում 
է նա խանշ ված  դրույ քա չափ։ Այդ պի սի չա փո րո շիչ նե րից են՝ ժա մա նա կագ րութ յու նը (կախ ված 
դա րից՝ 1%-100%), փաս տագ րա կան չա փո րո շիչ նե րը (10%-110%), տեխ նի կա տեխ նո լո գիա կան չա-
փո րո շիչ նե րը (5%-100%), պատ մամ շա կու թա յին և գե ղա գի տա կան նշա նա կութ յան չա փո րո շիչ ներ 
(5%-100%)։ Հարկ է նշել, որ թան կար ժեք մե տաղ նե րով և քա րե րով զար դե րի և  այլ նշա նա կութ յան 
մշա կու թա յին ա ռար կա նե րի գնա հատ ման դեպ քում այս մե թո դը գրե թե չու նի թե րա ցում ներ, այն 
լիար ժեք օբ յեկ տի վաց ված է և  ի րե նից ներ կա յաց նում է պարզ մե խա նիզմ։ 
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Այ դու հան դերձ, վե րոնշ յալ սկզբուն քը հա մար վում է ընդ հան րա կան և կի րա ռե լի մշա կու թա յին 
ար ժեք նե րի մյուս ո լորտ նե րի հա մար [2, էջ՝ 177-187]։ Հե ղի նա կը հաշ վի է առ նում վաղ շրջա նի 
աշ խա տանք նե րի ե լա կե տա յին ար ժե քը, ո րո շե լու բար դութ յուն նե րը և  ա ռա ջար կում վաղ շրջա նի 
աշ խա տանք նե րի դեպ քում հիմք ըն դու նել տվյալ ո լոր տին վե րա բե րող այ դօ րի նակ ա ռար կա յի 
ժա մա նա կա կից «մի ջին ինք նար ժե քը»։ Սա կայն ժա մա նա կա կից «մի ջին ինք նար ժեք» չի կա րող 
գո յութ յուն ու նե նալ, քա նի որ հին ա ռար կա ներն ար դեն շրջա նառ վում են երկ րոր դա կան շու կա-
յում: Կախ ված դա րից և  ա ռան ձին դեպ քե րից հնա րա վոր է միայն ար խի վա գի տա կան ու սում նա-
սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պար զել իր ժա մա նա կի ա ռաջ նա յին շու կա յա կան ար ժե քը, որն էլ իր 
հեր թին պա հան ջե լու է տնտե սա գի տա կան հա մե մա տա կան հե տա զո տութ յուն՝ պար զե լու նախ կին 
ար ժե քի հա մար ժե քը ներ կա յիս ժա մա նա կ դրա մի հա մե մա տութ յամբ։ 

Այ դու հան դերձ, ա վե լի նպա տա կա հար մար կլի նի Նո նա Դ րո նո վա յի սկզբուն քով ա ռաջ նորդ-
վե լիս հիմք ըն դու նել ժա մա նա կա կից մի ջին շու կա յա կան ար ժե քը, կամ տվյալ հե ղի նա կի նույն 
չա փի, ժա մա նա կաշր ջա նի և կա տար ման ո ճի ու տեխ նի կա յի այ դօ րի նակ այլ աշ խա տանք նե րի 
ար ժեք նե րը։ Այս պա րա գա յում պետք է նկա տի ու նե նալ, որ մի ջին ար ժե քը, կամ նմա նօ րի նակ 
աշ խա տան քի ար ժե քը հա վա նա բար գո յա ցել է՝ ար դեն իսկ նե րա ռե լով իր մեջ մշա կու թա յին նշա-
նա կութ յան ա ռար կա յի կամ ար ժե քի գնա գո յաց ման ո րոշ չա փո րո շիչ ներ։ Ուս տի այս պա րա գա յում 
պետք է վեր հա նել հա մե մատ վող ա ռար կա նե րի շու կա յա կան ար ժե քի գնա գո յաց ման նա խա պատ-
մութ յու նը: 

Հարկ է նշել, որ վե րը բեր ված նկա տա ռում նե րը հաշ վի առ նե լու պա րա գա յում ՀՀ-ում գնա հա-
տող փոր ձա գե տի հա մար ո րո շա կի բար դութ յուն ներ կա րող են ա ռա ջա նալ քա նի որ ՀՀ-ում մինչ 
օրս չեն ըն դուն վել մշա կու թա յին ա ռար կա նե րի շու կա յա կան շրջա նա ռութ յու նը լիար ժեք կար գա վո-
րող օ րենսդ րա կան ակ տեր։ Ուս տի և, հա ճախ ար խի վա գի տա կան նման ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
կա րող են մաս նա գե տին կանգ նեց նել փա կու ղու ա ռաջ։ 

Մ շա կու թա յին փոր ձաքն նութ յան, այդ թվում նաև գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րի զար գաց ման մեջ 
իր դերն ու նի ՀՀ ԳԱԱ « Փոր ձաքն նութ յուն նե րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ը: Վեր ջինս 2005 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 7-ին ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յու նից ստա նա լով № 0002 լի ցեն զիան, հա մալր վել է 
Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի փոր ձաքն նութ յան բաժ նով, ո րը փոր ձաքն նութ յուն ներ է ի րա կա նաց նում 
ինչ պես դա տա րա նի և վա րույթն ի րա կա նաց նող պե տա կան մար մին նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ, այն-
պես էլ պայ մա նագ րա յին հի մունք նե րով՝ քա ղա քա ցի նե րի դի մում նե րի հի ման վրա։

Պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում, փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված կեր պար վես տի 
բնա գա վա ռի նմուշ նե րի դեպ քում փոր ձա գետ նե րի պար զա բան մանն են ա ռա ջադր վում հիմ նա-
կա նում հետև յալ հար ցադ րում նե րը. 

- « Փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված նկա րը, քան դա կը կամ դե կո րա տիվ կի րա ռա կան ար-
վես տի նմուշն ի րե նից մշա կու թա յին, գե ղար վես տա կան կամ ա ռանձ նա կի ար ժեք ներ կա յաց նու՞մ 
է, թե՞ ոչ»։

Այս եզ րույթ նե րը սահ ման վում են «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի ներ մուծ ման և  ար տա հան ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քով և «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի ներ մու ծու մը, ար տա հա նու մը և դ րանց նկատ մամբ 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քի փո խան ցումն ար գե լե լու և կան խե լու մի ջոց նե րի մա սին» Փա րի զի 
1970 թվա կա նի նո յեմ բե րի 14-ի կոն վեն ցիա յով, ո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հա մար ու ժի 
մեջ է մտել 1993 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 5-ից [4, 5]։ Վե րոնշ յալ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
«Մ շա կու թա յին ժա ռան գութ յուն է հա մար վում մարդ կա յին հա սա րա կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան 
ար գա սիք հա մար վող մշա կու թա յին ար ժեք ներն ու մշա կու թա յին նշա նա կութ յան ա ռար կա նե րը։ 
Մ շա կու թա յին ար ժեք ներ են հա մար վում մարդ կա յին հա սա րա կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան 
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ար գա սիք հա մար վող ա ռար կա նե րը և ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ո րոնք, ան կախ ստեղծ ման ժա-
մա նա կից, ու նեն հնա գի տա կան, ազ գագ րա կան, պատ մա կան, կրո նա կան, գե ղար վես տա կան, 
գի տա կան կար ևոր նշա նա կութ յուն։ Մ շա կու թա յին նշա նա կութ յան ա ռար կա ներ են հա մար վում 
մարդ կա յին հա սա րա կութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան ար գա սիք հա մար վող ա ռար կա նե րը, նե րառ-
յալ` հա մա րա նի շա յին (սե րիա կան) ար տադ րութ յան կամ զանգ վա ծա յին ար տադ րութ յան ա ռար կա-
ներ, ինչ պես նաև ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնք, ան կախ ստեղծ ման ժա մա նա կից, մշա կու թա յին 
ար ժեք չեն ներ կա յաց նում»։ 

Ի դեպ, գե ղար վես տա կան ա ռար կա նե րին մշա կու թա յին ար ժեք նե րի և մ շա կու թա յին նշա-
նա կութ յան ա ռար կա նե րի ո րակա վո րու մը տրվում է հա մա պա տաս խան մաս նա գե տի կող մից՝ 
ար վես տա բա նա կան և մ շա կու թա բա նա կան վեր լու ծութ յան արդ յուն քում։ Իսկ մշա կու թա յին ժա-
ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար ժեք նե րը սահ ման վում են ՀՀ կա ռա վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա-
նի № 1643-Ն ո րոշ մամբ [6]։ Դ րանք ի րեն ցից ներ կա յաց նում են թվով 19 նմուշ ներ, ո րոնք ըստ 
«Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի ներ մուծ ման և  ար տա հան ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին 
կե տի ՀՀ տա րած քից ար գել վում է ար տա հա նել մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար ժե-
քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք ներ՝ ան կախ դրանց ստեղծ ման ժա մա նա կից կամ պատ կա նե լութ յու-
նից։ Այս պի սով, ե թե փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված ստեղ ծա գոր ծութ յունն ըստ փոր ձա գե տի 
կամ փոր ձա գետ նե րի խմբի ի րե նից ներ կա յաց նում է ա ռանձ նա կի մշա կու թա յին ար ժեք, միև նույն 
է՝ նման սահ մա նու մը չի կրում օ րեն քի ուժ, ան կախ փոր ձա գե տի կամ փոր ձա գի տա կան հիմ նար-
կի ու նե ցած ար տո նագ րե րից, քա նի որ նման սահ ման ման բա ցա ռիկ ի րա վունքն ու նի միայն ՀՀ 
կա ռա վա րութ յունն իր կող մից լիա զոր ված մարմ նի՝ «Մ շա կու թա յին ար ժեք նե րի պահ պա նութ յան 
գոր ծա կա լութ յան» * կազ մած ցան կի հի ման վրա: 

Վեր ջի նիս հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րից է՝ ա պա հո վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մշա-
կու թա յին ժա ռան գու թյան ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ցան կի ստեղ ծումն 
ու հա մալ րու մը՝ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար-
ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ցան կի ստեղծ ման սկզբունք նե րը հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ 
մշա կույ թի և  ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի նա խա րա րի 2005թ. օ գոս տո սի 30-ի № 428-Ա հրա-
մա նով սահ ման ված սկզբունք նե րի հա մա ձայն։ Սա կայն ցան կի ստեղծ ման ամ սաթ վից ի վեր 
ցու ցա կը որ ևէ նմու շով չի հա մալր վել։ 

Ու սում ա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա նի № 
1643-Ն ո րոշ ման մեջ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 11.06.2007 № 9-Ն ո րոշ մամբ կա տար ված փո փո-
խութ յան հա մա ձայն Փա րի զի Լուվ րի թան գա րա նում 2007 թվա կա նին կազ մա կերպ ված « Սուրբ 
Հա յաս տան» ցու ցա հան դե սում մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ար ժե քա վոր նմուշ նե րի ցու ցադ-
րութ յան նպա տա կով ժա մա նա կա վոր կա սեց վել է ՀՀ Կա ռա վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա նի № 
1643-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի « Ճա շոց»-ին և « Թո րոս Ռոս լի նի 1268 թվա կա նի Ա վե տա րան»-ին 
վե րա բե րող տո ղե րի գոր ծո ղութ յու նը։ Արդ յուն քում, երկ րից ժա մա նա կա վոր ար տա հան ման են 
են թարկ վել վե րոնշ յալ մշա կու թա յին ա ռանձ նա կի ար ժեք նե րը, ո րոնք օ րենքն ա ռանց բա ցա ռութ-

 * Հայաստանի Հանրապետության մշակութային ժառանգության պահպանու թյանը նպաստելու, մշակութային արժեքների 
արտահանումը, ներմուծումը կար գա վորելու, մշակու թային արժեքների ապօրինի արտահանումը, ներմուծումը և այդ արժեքների 
նկատ  մամբ սեփականության իրավունքի ապօրինի փոխանցումը կանխարգելելու ու կանխելու և «Մշակութային արժեքների 
ապօրինի ներմուծման, արտահանման և սե փա կանության իրավունքի փոխանցման արգելմանն և կանխմանն ուղղված 
միջոցառումերի մասին»; Փարիզի կոնվենցիայի պահանջներն ապահովելու նպատա կով ՀՀ Կառավարության 1994 թվականի 
հոկտեմբերի 25-ի թիվ 501 որոշմամբ ՀՀ մշակույթի նա խարարության համակարգում ստեղծվեց մշակութային ար ժեք ների 
պահ պա նության վարչություն, որը ՀՀ Կառավարության 2002 թվականի մար տի 6-ի N 202 որոշմամբ  վերակազմավորվեց ՀՀ 
մշակույթի նախարարության աշխա տա կազմի առանձ նացված ստորաբաժանման` մշա կութային արժեքների պահպանու թյան 
գործակալության:
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յան ար գե լում է նույ նիսկ ժա մա նա կա վոր ար տա հան ման։ Ու շագ րավ է նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
09.03.2006 №265-Ն ո րոշ ման դրույթ ներն, ըստ ո րոնց ու ժը կորց րած է ճա նաչ վում ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յան 13.10.2005 թվա կա նի № 1643-Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի « Դուռ Մ շո Ա ռա քե լոց վան քի» 
և «Ա վե տա րան Էջ միած նի» տո ղե րը, իսկ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 13.09.2007 №1073-Ն ո րոշ մամբ 
վե րա կանգն վում է վե րոնշ յալ տո ղե րի ու ժը։

Հե տա զո տութ յան ըն թաց քում հաշ վի է առն ված նաև այն հան գա ման քը, որ մինչ այժմ ՀՀ 
մշա կույ թի և  ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի նա խա րա րի 2005թ. օ գոս տո սի 30-ի № 428-Ա հրա-
մա նը որ ևէ փո փո խութ յան կամ լրա ցում ե րի չի են թարկ վել, ին չը մա սամբ կա րող էր բա ցատ-
րել ազ գա յին ժա ռան գութ յան ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին գան ձե րի հան դեպ նման 
գոր ծո ղութ յուն նե րը։ Ն շենք նաև, որ այդ ժա մա նակ և մինչ օրս չեն ե ղել հնա գի տա կան ու ար-
վես տա գի տա կան այն պի սի հայտ նա գոր ծութ յուն ներ, ո րոնք գի տա կա նո րեն կմեր ժեին վե րոնշ յալ 
նմուշ նե րի ա ռանձ նա կի ար ժե քա վոր մշա կու թա յին ար ժեք հա մար վե լու ո րա կա վո րու մը։ Հաշ վի 
առ նե լով զար գա ցած երկր նե րում մեր մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ցու ցադր ման կար ևո րու թ յունը, 
երկ րի հե ղի նա կութ յան բարձ րաց ման, տու րիզ մի ա ճի և  այլ երկր նե րի հետ բա րիդ րա ցիա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի ամ րապնդ ման կար ևոր հան գա մանք նե րը, այ նու ա մե նայ նիվ, նման ար ժեք-
նե րի փո խադր ման ռիս կի գոր ծոն նե րը դրան ցից չեն նվա զում և ն պա տա կա հար մար է որ դեգ րել 
մի ջազ գա յին փոր ձը, երբ թան գա րան նե րում ցու ցադ րութ յան նմա նա տիպ պա հանջ նե րը լուծ վում 
են նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ, մաս նա վո րա պես՝ 3D վի զու ա լաց մամբ կամ ու ղիղ 
հե ռար ձա կու մով։ Հայտ նի են նաև թան գա րան նե րի կող մից ար տո նագր ված ա ռանձ նա կի մշա-
կու թա յին ար ժեք նե րի կրկնօ րի նակ նե րի ստեղծ ման և ցու ցադր ման փոր ձեր։ 

 - «Ո՞վ է հան դի սա նում փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված նկա րի, քան դա կի, գրա ֆի կա յի 
հե ղի նա կը, ե՞րբ և  որ տե՞ղ է այն ստեղծ վել»։ 

Կեր պար վես տի բնա գա վա ռի նմու շի փոր ձաքն նութ յա նը ա ռա ջադր ված այս հար ցադ րու մով, 
ընդ հա նուր առ մամբ, կար ևոր վում է ստեղ ծա գոր ծութ յան հե ղի նա կը, ստեղծ ման վայրն ու ժա մա-
նա կաշր ջա նը: Հատ կան շա կան է, որ հե ղի նա կի ան ձը ար վես տի նմու շի գնա հատ ման հար ցում 
ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նի, ե թե ստեղ ծա գոր ծութ յու նը չի վե րա բե րում մի ջին կամ հին դա-
րե րին։ Ե թե ար վես տի նմու շը վե րա բե րում է նա խորդ դա րե րին, բայց հայտ նի չէ հե ղի նա կը, ա պա 
այս հան գա ման քը զգա լի ազ դե ցութ յուն է թող նում գնի նվա զ ման վրա։ 

 Ար վես տա գե տի հե ղի նա կութ յու նը, ան վան բրեն դա վո րու մը գնա յին ցու ցի չի և դ րա ա ճի հիմ-
նա կան նա խադր յալ ներն են։ Ար վես տա գե տի հե ղի նա կութ յան ո րոշ ման հա մար գո յութ յուն ու նի 
գեր մա նա կան « Կունստ կոմ պաս-kunstcompass» *, (ար վես տի կողմ նա ցույց) հա մա կար գը, որ տեղ 
գներն ու վա ճառ քի հա ջո ղութ յուն նե րը դեր չեն խա ղում: Կուստ կոմ պա սը աշ խար հի ա մե նա պա-
հանջ ված նկա րիչ նե րի վար կան շա յին աղ յու սակն է, ո րը հեն վում է բա ցա ռա պես ստեղ ծա գոր ծո ղի 
հե ղի նա կութ յան վրա։ Այն ի րե նից են թադ րում է ար վես տա գետ նե րի մա սին տե ղե կութ յուն նե րի 
հա վա քագ րում՝ թան գա րան նե րից, կո մեր ցիոն ցու ցաս րահ նե րից և  ամ սագ րե րից, այ նու հետև 
ա ռանձ նաց վում է թվով 100 ստեղ ծա գոր ծող և հաշվ վում նրանց ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հա-
ջո ղութ յան հա վա նա կա նութ յու նը ար վես տի շու կա յում՝ իր մե թո դում կոր դի նաց ված բա լա յին ցու-
ցի չի հի ման վրա։ Այս մե թո դը բա ցի հե ղի նա կութ յու նը պար զե լուց, հու շում է նաև այս կամ այն 
հե ղի նա կի ար վես տի մեջ ներդ րում նե րի գրավ չութ յու նը։ Հայտ նի թան գա րան նե րի հա վա քա ծու-
նե րում՝ « Մետ րո պո լի տեն», « Լուվր» և  այլ հե ղի նա կա վոր թան գա րան նե րի ֆոն դե րում պահ վե լու 
կամ ցու ցադր վե լու հա մար հե ղի նա կը ստա նում է 300 միա վոր, ա վե լի քիչ վար կա նիշ ու նե ցող 

 * Այս համակարգը ավելի նախընտրելի է այն արվեստի քննադատների համար, ովքեր մերժում են արվեստի 
առևտրայնացումը և այն համարում` «արվեստն իբրև բարձրագույն արժեք», գաղափարի անկման հիմական պատճառ։
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թան գա րա նի դեպ քում՝ 200 միա վոր։ Հե ղի նա կի մա սին ար վես տի հայտ նի ամ սագ րե րում հոդ-
վա ծով անդ րա դար ձի դեպ քում 50 միա վոր է տրվում, իսկ 10 միա վոր՝ ա վե լի ցածր վար կա նիշ 
ու նե ցող մե դիա ար ձա գանք նե րին [7, էջ՝ 30]։

Հաշ վի առ նե լով հայ ար վես տի և մ շա կու թա յին շու կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ փոր-
ձաքն նութ յան ըն թաց քում այս մե թո դի կի րա ռութ յու նը կա րող է մա սամբ բա վա րա րել «հե ղի նա կի 
ով լի նե լու մա սին» ա ռա ջադր ված հար ցին (են թադ րա բար՝ Բոն գար դի ա ռա ջար կած տե ղե կատ-
վութ յան հա վա քագ րումն իր հե թին հան դի սա նում է գնա գո յաց ման չա փա նիշ)։ 

Ռուս և նախ կին խորհր դա յին միութ յան երկր նե րի գե ղե ցի կի վար պետ նե րի հա մար յու րա քանչ-
յուր տա րի հրա տա րակ վում է «Ար վես տի միաս նա կան վար կան շա յին ցու ցակ» Ռու սաս տա նի նկա-
րիչ նե րի մաս նա գի տա կան միութ յան վար կան շա յին կենտ րո նի կող մից [8]։ Վար կա նի շի ո րոշ ման 
մեջ ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն է տրվում աշ խա տանք նե րի գե ղար վես տա կան մա կար դա կին և 
հու մա նիս տա կան նշա նա կութ յա նը։ Այլ չա փո րո շիչ ներ են հա մար վում պրո ֆե սիո նա լիզ մը, ցու ցա-
հան դե սա յին գոր ծու նեութ յու նը, թան գա րան նե րում պահ վե լու փաս տը (ե թե ստեղ ծա գոր ծութ յան 
ձեռք բե րու մը կազ մա կեր վել է թան գա րա նի կող մից), հայտ նիութ յու նը Ռու սաս տա նում և դ րա նից 
դուրս, ստեղ ծա գոր ծութ յու նե րի հա սա րա կա կան և սո ցիա լա կան նշա նա կութ յու նը, վա ճառք նե րի 
հա ճա խա կա նութ յու նը, գնա յին քա ղա քա կա նութ յու նը և  այլն։ Ո րո շիչ չեն հա մար վում՝ ո ճը, ուղ-
ղութ յու նը և  այս կամ այն գե ղար վես տա կան դպրո ցին պատ կա նե լիութ յու նը։ Վար կա նի շի ի ջեց-
ման պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ հե ղի նա կի կամ նրա ժա ռանգ նե րի կող մից գոր ծըն կեր նե րի 
հան դեպ ան պատ շաճ վար մուն քը, այլ հե ղի նակ նե րի ա կա մա նմա նա կե լը, ցու ցա հան դես նե րի և 
ս տեղ ծա գոր ծե լու պա սի վութ յու նը։ Պե տա կան պարգև ներն ու կո չում նե րը ո րո շիչ նշա նա կութ յուն 
ու նեն գնա հատ ման մեջ, սա կայն վար կա նի շի բարձ րաց ման հա մար էա կան չեն։ Հաշ վի առ նե լով 
այս ո լոր տի ան վե րահս կե լիութ յան գոր ծո նը և  այն հան գա ման քը, որ վար կա նի շի բարձ րաց ման 
նա խա ձեռ նութ յու նը շատ դեպ քե րում կախ ված է ար վես տա գե տից կամ նրա ժա ռանգ նե րից՝ վար-
կան շա յին կազ մա կեր պութ յան տվյալ նե րը կա րող են տար բեր վել ներկայիս հա յազ գի ար վես տա-
գետ նե րի ի րա կան վար կա նիշ նե րից, ուս տի փոր ձաքն նութ յան մեջ կա րե լի է հի շա տա կել նշված 
ու ղե ցույ ցի տվյալ նե րը: Սա կայն փոր ձա գե տի պար զա բան մա նը ներ կա յաց ված հար ցին լիար ժեք 
բա վա րա րող պա տաս խա նի հա մար անհ րա ժեշտ է ան ձամբ կա տա րել հե տա զո տութ յուն՝ օգտ վե-
լով Բոն գար դի մե թո դից և «Ն կա րիչ նե րի միաս նա կան վար կան շա յին ցու ցա կի» չա փո րո շիչ նե րից։ 

 -  « Գե ղան կարն ի՞նչ ան վա նում ու նի»։
Ե թե նկա րի ետ նա մա սում կամ այլ մա կե րես նե րի վրա հե ղի նա կի կող մից նշված չի լի նում 

նկա րի ան վա նու մը և  աղբ յու րա գի տա կան հե տա զո տութ յան արդ յուն քում նույն պես չի պարզ վում 
տվյալ ստեղ ծա գոր ծութ յան կոնկ րետ ան վա նու մը հե ղի նա կի կող մից, ա պա փոր ձա գե տը հիմն վե-
լով հե ղի նա կի կյան քի և ս տեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին իր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի վրա, 
կնքում է պայ մա նա կան ան վա նում, ո րի յու րա քանչ յուր գոր ծա ծութ յան դեպ քում հի շա տա կում է 
նկա րի հա տուկ ան վան ման պայ մա նա կան լի նե լու փաս տը։ Հե ղի նա կի կող մից նկա րի ան վան ման 
լի նե լու պա րա գան հա մար վում է փաս տագ րա կան նշա նա կութ յան չա փո րո շիչ և  ո րոշ դեպ քե րում 
դրա կան ազ դե ցութ յուն թող նում մշա կու թա յին արժ ևոր ման վրա, սա կայն դրա բա ցա կա յութ յու նը 
զգա լի ազ դե ցութ յուն չի թող նում գնա յին ցու ցի չի ո րոշ ման վրա. այն հե տաքրք րութ յուն է ներ կա-
յաց նում միայն ար վես տա բա նա կան՝ պատ մա կան, տե սա կան և քն նա դա տա կան տե սանկ յու նից։ 

- «Ա ռար կան ի՞նչ ֆի զի կա կան չա փեր ու նի»։ 
Փոր ձա գե տի պար զա բան մա նը ներ կա յաց վող այս հար ցը վե րա բե րում է ֆի զի կա կան հատ կա-

նիշ նե րին: Չա փի գոր ծո նը ակ տո ւալ է ե ղել խորհր դա յին տա րած քում, երբ ար վես տում իշ խում էր 
«սոց ռեա լիզմ»-ը։ Պե տա կան պատ վեր նե րը ար վես տի հա մար վճա րում էին իր չա փե րի, նախ շե րի 
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տի պե րի և տեխ նի կա յի հա մար։ Այ սօր էլ դա սա կան նե րին և ք սա նե րորդ դա րի նո րա րար ար վես-
տա գետ նե րի աշ խա տանք նե րի գնա հատ ման մեջ հաշ վի է առն վում չա փի պա րա գան, իբրև գնի 
ա ճի հա մար դրա կան չա փո րո շիչ։ Սա կայն ժա մա նա կա կից կոն ցեպ տո ւալ ար վես տում հան դի պում 
ենք դեպ քե րի, երբ ար վես տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն ի րենց չա փե րի և ս տեղ ծող ան հար մա րութ-
յուն նե րի պատ ճա ռով ու նե նում են ա վե լի ցածր գին, քան նույն հե ղի նա կի կա մե րա յին բնույ թի 
աշ խա տանք նե րը, քա նի որ նման աշ խա տանք նե րը դժվար են վա ճառ վում և տե ղա փո խութ յան 
մեծ ծախ սեր կա րող են ա ռա ջաց նել։ 

- « Փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված կտա վը ո՞ր թվա կա նին է ստեղծ վել»։
Ն կար չի կեն դա նութ յան օ րոք ար վես տի վա ճառ քով զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե րը մշտա պես 

հե տաքրքր ված են տվյալ ար վես տա գե տի (brand new) վեր ջին աշ խա տանք նե րով, քա նի որ հա-
վա քորդ նե րի լսա րա նը միշտ նոր բան է ու զում տես նել։ Ար վես տա գե տի մա հից հե տո այդ մո լուց քը 
վե րա նում է, աշ խա տանք նե րը սկսում են ա ռաջ նա յին շու կա յից հայտն վել երկ րոր դա յին շու կա յում 
և  ըստ այդմ՝ են թարկ վել գնա յին փո փո խութ յան։ 

Ե թե գոր ծար քը վե րա բե րում է հին վար պետ նե րի ար վես տի նմուշ նե րին, ա պա հայտ նի օ րի-
նա չա փութ յուն է, որ ար վես տի նմու շի գնի ա ճի վրա ազ դում է իր ստեղծ ման տա րեթ վի հնա մե-
նութ յու նը։ Սա կայն այս պա րա գա յում էլ պետք է դի տար կել ար վես տի նմու շի պահ պան վա ծութ յան 
աս տի ճա նը, ո րը կա րող է նա խա ձեռ նո ղի կող մից հան դի սա նալ իբրև լրա ցու ցիչ հար ցադ րում՝ 
ակն կա լե լով փոր ձա գե տից պահ պան ման վի ճա կի գնա հա տա կան։ Պահ պան վա ծութ յան աս տի-
ճա նը հե տա զոտ վում է նախ նա կան ակ նա դի տա կան զննմամբ, այ նու հետև ուլտ րա մա նու շա կա-
գույն և  ինֆ րա կար միր ճա ռա գայթ նե րի լույ սի ներ քո։ Ե թե առ կա են վե րա կանգ ված հատ ված ներ, 
ա պա դրանք գնա հա տող փոր ձա գե տի կող մից ման րա մասն նկա րագր վում են։ Այն բա ցա սա կան 
ազ դե ցութ յուն ու նի գնա գո յաց ման վրա: Ե թե նա խորդ ռես տավ րա ցիա նե րը ար ված են ո րա կով, 
ա պա գնի նվա զու մը հա մա պա տաս խա նա բար թույլ է ար տա հայտ վում: Իսկ ե թե վի ճա կի գնա հա-
տա կանն է՝ ոչ ամ բող ջա կան, և  ե թե այն ու նի կրկնա կի վե րա կանգ ման կա րիք, ա պա կդի տարկ վի 
գնի զգա լի նվա զում։ Սա այն ֆի զի կա կան հան գա մանք նե րից է, ո րը որ ևէ նշա նա կութ յուն չու նի 
գե ղար վես տա կան, մշա կու թա յին և պատ մա կան արժ ևոր ման մեջ, սա կայն գնո րոշ ման հա մար 
հան դի սա նում է էա կա նո րեն ո րո շիչ հան գա մանք։ 

Ե թե փոր ձաքն նութ յա նը ներ կա յաց ված ստեղ ծա գոր ծութ յու նը վե րա բե րում է 20-րդ դա րին կամ 
մեր օ րե րին, ա պա այս կամ այն տա րե թի վը գնա գո յաց ման վրա ազ դե ցութ յուն է ու նե նում, ե թե 
այն կապ վում է ար վես տա գե տի կյան քի կար ևոր տա րեթ վի կամ ստեղ ծա գոր ծութ յան կար ևոր 
շրջա փու լի հետ։ Վե րոնշ յալ դա րե րին վե րա բե րող ար վես տա գետ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
գնա հատ ման մեջ տա րեթ վի գոր ծո նը կապ վում է ոչ այն քան հնա մե նութ յան, այլ տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նում ստեղծ ված աշ խա տանք նե րի հան դեպ շու կա յա կան պա հանջ նե րի հետ։ 

- « Կեր պար վես տի տվյալ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ո՞ր ուղ ղութ յա նը, ժան րին կամ գե ղար վես տա-
կան դպրո ցին է պատ կա նում»։ 

Ինչ պես ար վես տա գետ նե րի վար կան շա յին ցու ցա կում ուղ ղութ յու նը, ժան րը կամ գե ղար վես-
տա կան դպրո ցը վար կանի շի ո րոշ ման գոր ծում չու ներ էա կան նշա նա կութ յուն, այն պես էլ գնա-
հատ ման մեջ այն չու նի ազ դե ցութ յուն, ե թե ստեղ ծա գոր ծո ղը չի հան դի սա նում տվյալ ուղ ղութ յան 
կամ ո ճի հիմ նա դի րը կամ հիմ նա դիր նե րից մե կը։ Օ րի նակ, ե թե գնա հատ վող ա ռար կան հան դի-
սա նա Եր վանդ Քո չա րի « Տա րա ծա կան նկար չութ յան - Peinture dans l’ escape» աշ խա տանք նե րից 
մե կը, ա պա հարկ է հաշ վի առ նել, որ գե ղար վես տա կան նման ար տա հայտ չաձ ևի հիմ նա դի րը 
հա մար վում է Եր վանդ Քո չա րը, ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլ նաև դրա սահ ման նե րից դուրս։ Այս 
փաս տը միան շա նակ զգա լի ազ դե ցութ յուն կու նե նա գնո րոշ ման մեջ։ 
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- «Ա ռար կան Ի՞նչ նյու թե րից է պատ րաստ ված և  ի՞նչ տեխ նի կա յով է կա տար ված»։ 
Ն յու թի գոր ծո նը գնա հատ ման մեջ ո րո շիչ նշա նա կութ յուն է ու նե նում այն պա րա գա յում, երբ 

ար վես տի նմու շի վրա օգ տա գործ վել են թան կար ժեք քա րեր և մե տաղ ներ կամ այլ բարձր ար ժեք 
ու նե ցող նյու թեր։ Կ տավ, յու ղա ներկ, ակ րիլ, բրոնզ, բա զալտ՝ սո վո րա բար մեծ տա րա ծում ու նե-
ցող այս նյու թե րով ստեղծ ված գոր ծե րի պա րա գա յում այդ կե տը չի դի տարկ վում։ Սա կայն, ե թե 
ա ռանց այլ հան գա մանք ներ հաշ վի առ նե լու հա մե մա տութ յան մեջ դրվեն նույն հե ղի նա կի՝ թուղթ 
ու ակ րիլ, տուշ, մա տիտ, սան գի նա, ջրա ներկ կամ պաս տել, և՝ կտավ ու ակ րիլ, յու ղա ներկ կամ 
տեմ պե րա նյու թե րով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, ա պա ա ռա ջին հեր թին բեր ված նյու թե րով աշ խա-
տանք նե րի գնե րը կզի ջեն երկ րորդ հեր թին բեր ված նյու թե րով ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գնե րին՝ 
ոչ եր կա րակ յաց լի նե լու, նյու թի փխրու նութ յան, ջեր մա յին, լու սաօ դա յին այլ հա տուկ պայ ման նե րի 
և մ շակ ման պա հանջ նե րի պատ ճա ռով։ 

Ն յու թա ծախ սի կար ևո րութ յան ա մե նա վառ օ րի նա կը՝ ա մե րի կա ցի ժա մա նա կա կից ար վես տա-
գետ Դե մոն Հերս տի հե ղի նա կած ա դա մանդ յա գան գի քան դակն է՝ «Աստ ծո սի րո հա մար. 2007», 
ո րը չնա յած իր ու շագ րավ պատ մութ յա նը և հե ղի նա կի բրեն դա յին ան վա նը, ժա մա նա կա կից ար-
վես տա գե տի կող մից կերտ ված աշ խար հի ա մե նա թանկ ար վես տի նմուշն է՝ իր պլա տի նե գան գի, 
բնա կան ա տամ նա շա րի և 8601 ա դա մանդ նե րի (ընդ հա նուր 1106,18 կա րատ) շնոր հիվ։

Գե ղան կար չա կան, գրա ֆի կա յի կամ քան դա կա գոր ծութ յան ա վան դա կան տեխ նի կա նե րը չեն 
հա մար վում գնո րոշ ման չա փա նիշ։ Տեխ նի կան նշա նա կութ յուն է ու նե նում գնի քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ, ե թե այն բարդ է, ինք նա տիպ, ինչ պես նաև առ կա է հազ վագ յու տութ յան գո ծոն։ 

Փոր ձաքն նութ յանն ա ռա ջադր ված ամ փո փիչ հար ցադ րու մը հետև յալն է.
- «Որ քա՞ն է կազ մում ստեղ ծա գոր ծութ յան շու կա յա կան ար ժե քը»։ 
Ինչ պես ար դեն նշե ցինք՝ ա ռար կան փոր ձաքն նութ յան արդ յուն քում կա րող է ու նե նալ մեկ 

գին, որն իր մեջ կամ փո փի թե՛ վե րը թվար կած ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը և թե՛ շու կա յա կան 
թե լադ րանք նե րը։ Այլ հարց է, որ մշա կու թա յին ա ռար կա յի գինն, ըստ եր ևույ թին, պարզ վում է այն 
ժա մա նակ, երբ շու կա յում հայտն վում է ա ռա ջարկ և  այդ ա ռա ջար կի հան դեպ պա հան ջարկ ձևա-
վո րող անձ, ով պատ րաստ է վճա րել ա ռար կա յի հա մար այս կամ այն գի նը։ Քա նի որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը դեռևս չու նի հա մա պա տաս խան պա հանջ ներ մշա կու թա յին ա ռար կա նե րի 
առք ու վա ճառ քի վե րա բեր յալ, ա պա փաս տաթղ թա յին կամ ար խի վա յին հե տա զո տութ յուն ներ 
կա տա րելն անհ նար է՝ ար վես տա գե տի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի գնա ճին և դ րա տո կո սա յին հա-
րա բե րակ ցութ յա նը հետ ևե լու նկա տա ռու մից ել նե լով։ 

Շու կա յա կան ու սում նա սի րութ յան մեջ հաշ վի է առն վում նաև պա կա սութ յան (դե ֆի ցի տի) գոր-
ծո նը։ Ար վես տա գետն իր կյան քի ըն թաց քում կա րո ղա նում է գնա յին աճ ար ձա նագ րել իր ան վան 
բրեն դա վոր ման հաշ վին, իսկ մա հից հե տո՝ ո րո շա կի տո կո սա յին հա րա բե րութ յամբ բարձ րա նում 
է տվյալ ար վես տա գե տի աշ խա տանք նե րի գնե րը։ Պատ ճառն այն է, որ ար վես տի այ դօ րի նակ 
«ար տադ րութ յու նը» շու կա յում դառ նում է սահ մա նա փակ, ինչն էլ տա նում է գնի ո րո շա կի ա ճի։ 
Կար ևոր հան գա մանք է նաև ար վես տի գոր ծե րի թվա քա նա կը. որ քան քիչ՝ այն քան թանկ... Օ րի-
նակ, Վան Գո գը մա հա ցել է 34 տա րե կա նում՝ թող նե լով 862 կտավ, Ջեքսն Պո լո կը մա հա ցել է 
44 տա րե կա նում՝ թող նե լով 382 ար վես տի նմուշ [9, էջ 244]։

 Հաշ վի առ նե լով նշված հան գա մանք նե րը՝ հայ ար վես տի շու կա յա կան ու սում նա սի րութ յան 
հիմք են հան դի սա նում ար վես տի նմուշ նե րի վա ճառք նե րի կամ ա ճուրդ նե րի հա մար նա խա տես-
ված կայ քե րը, ինչ պես նաև տե ղե կատ վութ յան բա նա վոր հա վա քագ րու մը ՀՀ ցու ցաս րահ նե րից 
և  ար վես տի դի լեր նե րից։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ար վես տի գնա հատ ման մե խա նիզմ նե րի զգա լի մե-
ծա մաս նութ յու նը հիմն վում է ստեղ ծա գոր ծութ յան շու կա յա կան ար ժե քի և գ րան ցած վա ճառք նե րի 
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վի ճա կագ րութ յան վրա, քա նի որ ներ կա յումս ար վես տի պա հանջ ված նմու շը գտնվում է շա հույթ 
հե տապն դող ան ձանց ու շադ րութ յան կի զա կե տում, ո րոնց հա մար ներդ րու մա յին գրավ չութ յուն 
չու նե նա լու պա րա գա յում ա ռար կա յի մշա կու թա յին ար ժեք լի նե լու փաս տը պա կաս հե տաքրք-
րութ յուն է ա ռա ջաց նում։ Ն ման մե թո դը հայտ նի է տնտե սա գետ ներ « Մե յի և Մո սե սի ար վես տի 
ցու ցա նիշ» ան վա նու մով: Վեր ջինս են թադ րում է՝ նա խորդ վա ճառք նե րի հա ջո ղութ յուն նե րի և  այդ 
պա հին մի ջազ գա յին ֆի նան սատն տե սա կան վի ճա կի հի ման վրա ի րա կա նաց նել գնա հա տում և 
հե տա գա գնա ճի կան խա տե սում ներ։ Այս մե թո դում ևս  ու սում նա սի րութ յու նը սկսվում է նմու շի 
մեկ նար կա յին գնից [9, էջ՝ 987]։ Պարզ վում է, որ այդ տե ղե կատ վութ յու նը դժվա րա մատ չե լի է ոչ 
միայն Հա յաս տա նում, այլ նաև ար տա սահ մա նում: Ար վես տի ա ռաջ նա յին շու կան ա վե լի մեծ է և  
ան վե րահս կե լի, և հատ կան շա կան է, որ տար բեր պատ ճառ նե րով ար վես տա գետ նե րից շա տե րն 
ի րենց գրան ցած վա ճառք նե րի ի րա կան թվե րը չեն հրա պա րա կում։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, գտնե լով գնա հատ ման ու արժ ևոր ման ծան րութ յան կենտ րոն նե րը և հաշ վի 
առ նե լով վե րը թվարկ ված բո լոր հան գա մանք նե րը, հա մա րում եմ, որ ար վես տի նմու շի շու կա յա-
կան գի նը ստո րա դա սե լի է և  ան հա մադ րե լի նրա հոգ ևոր ար ժե քին։ Ինչ պես նկա տում է ար վես տի 
քննա դատ՝ Լո ւիս Հայ դը, ով մի ամ բողջ աշ խա տութ յուն է նվի րել այս գա ղա փա րին. «Ար վես տի 
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ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  В РЕСПУБЛИКЕ 
АРМЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

Оганнисян Г.А.
Оценка произведения искусства - одна из актуальных проблем культуроведческой экспер-

тизы. Тщательный товарный анализ не позволяет откомментировать истинную значимость 
и ценность произведения искусства. Вне зависимости от того, насколько мы принимаем факт, 
что произведение искусства на рынке становится продуктом, тем не менее оно не полностью 
воспринимается как таковое. Искусство соприкасается с человеческими эмоциями, жизненными 
процессами, чувствами, идеями, духовным миром, что, в свою очередь, усиливает фактор 
субъективизма. Следовательно, в рассматриваемых в статье случаях мы имеем дело также 
с нематериальной неисчислимой ценностью. В статье приведены все те основные критерии 
оценки произведений искусства, которые влияют на ценообразование произведения искусства 
и которые необходимо учитывать, в частности, во время выполнения культуроведческих 
экспертиз. В статье также отмечены некоторые недостатки в законодательстве регули-
рую щем данную сферу деятельности. С учетом особенностей армянского изобразительного 
искус ства, специфики местного рынка и международного опыта, дан анализ используемых в 
настоящее время методологических подходов.

Ключевые слова. изобразительное искусство, культурная ценность, оценка произве дения 
искусства, культуроведческая экспертиза, особо ценная культурная ценность, законодательство 
о культуре.

THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND INTERNATIONAL 
EXPERIENCE IN THE EVALUATION OF FINE ARTS

Hovhannisyan G.
The evaluation of a work of art is one of the current issues in the field of cultural expertise. Accurate 

commodity analysis does not comment on the true value and value of a work of art. No matter how 
much we accept the fact that a work of art becomes a product on the market, it is nevertheless not 
fully perceived as such. Art comes into contact with human emotions, life processes, feelings, ideas, the 
spiritual world, which, in turn, enhances the factor of subjectivity. Consequently, in the cases considered 
in the article, we are also dealing with an intangible incalculable value. The article contains all those 
main criteria for evaluating works of art that affect the pricing of a work of art and which must be 
taken into account, in particular, during the performance of cultural expert examinations. The article 
also referred to some gaps in the legislative field regulating the cultural sphere, in connection with 
which, taking into account the peculiarities of the Armenian art, cultural market and international 
experience, analyzes of the existing methodological approaches were presented. Taking into account the 
peculiarities of the Armenian fine arts, the specifics of the local market and international experience, 
an analysis of the currently used methodological approaches is given.

Key words: fine arts, cultural value, evaluation of a work of art, cultural expertise, especially 
valuable cultural value, legislation on culture.
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