
Răspândirea limbii armene și cele mai importante  
centre culturale armene din lume 

 
Limba armeană este limba poporului armean răspândit, din motive istorice, în 

întreaga lume. Populaţia armeană numără în prezent 10-11 milioane în toată lumea. 

Dintre acestea, în Armenia locuiesc aproximativ 3 milioane de armeni, pentru care 
limba armeană este limba maternă. Dar patria istorică a armenilor, locul unde a 
apărut şi s-a dezvoltat limba armeană este mult mai largă: Armenia Antică cuprindea 
aproape tot Platoul Montan Armean. 

Armenia este menționată și în Biblie, atunci când Arca lui Noe, în timpul 
Potopului, s-a așezat pe muntele Ararat, chiar în inima Armeniei. 
 

 
 

În afară de Armenia şi Nagorno-Karabagh (Karabaghul de Munte), acolo unde 
este limba oficială, limba armeană se foloseşte astăzi şi în Javahk (Georgia), unde se 
predă ca limbă principală, dar este răspândită şi în alte regiuni ale Georgiei, precum 
şi în ţările învecinate cu Armenia (Turcia, Iran). Limba armeană se vorbeşte, de 
asemenea, în ţările în care există comunităţi mari armeneşti cum ar fi: Rusia, Statele 
Unite ale Americii, Franţa, în Orientul Apropiat, America Latină şi Australia, în multe 
ţări europene, inclusiv în România, unde limba armeană nu este doar predată, dar 
este şi limba în care se publică reviste, ziare și cărți. 
 

Majoritatea diasporei armene îşi păstrează identitatea naţională, se apropie de 
cultura armeană, se simte legată de soarta Armeniei şi a poporului armean, în 
general. În orice ţară ar ajunge, un armean îşi va întâlni conaţionalii, care cunosc şi 
iubesc Armenia şi cultura sa şi care sunt vorbitori de limba armeană. În acest sens, 
limba armeană este o limbă de comunicare internaţională. 

Limba armeană este o limbă de origine indoeuropeană şi a apărut dintr-o 
ramură comună cu greaca, indo-iraniana, latina şi alte limbi, dar cultura armeană s-a 
format în perioada elenistică, romană, bizantină, împrumutând valori profund creştine 
şi devenind parte integrantă a civilizaţiei europene. 



Armenii au fost printre primele comunități creștine, încă din timpul vieții lui Iisus 
Hristos. Biserica Apostolică Armeană  este prezentă încă din cele mai vechi timpuri la 
Sfântul Ierusalim, armenii fiind considerați alături  de  latini și greci apărătorii locurilor 
Sfinte. 
 

 
 

Iar aceasta este insula San Lazzaro degli Armeni din Veneția, acolo unde se 
află mănăstirea Congregației Mekhitariste, ce a avut o importantă contribuție la 
conservarea și extinderea patrimoniului cultural armean, mai ales în condițiile în care, 
de-a lungul secolelor, nu a existat o statalitate armeană. În cadrul acestei mănăstiri 
există o colecție inedită de valori literare și de artă. 
 

 


