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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Շուրջ 40-ա մյա գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում շատ 

բան է հա ջող վել ա նել, ո րի ար դյուն քը հրա տա րակ ված բազ մա թիվ գր-

քերն ու հոդ ված ներն ե ն1, սա կայն կան նաև ո րոշ գոր ծեր, ո րոնց ի րա կա-

նա ցու մը մի այն հե տա զո տո ղի ցան կու թյու նից չի կախ ված, այլ ո րո շա կի 

մի ջոց ներ ու հնա րա վո րու թյուն ներ է պա հան ջում։ Խոս քը մաս նա վո րա-

պես պատ մահ նա գի տա կան թե մա նե րի, և ո րոշ հնա վայ րե րում ու սում-

նա սի րու թյուն նե րի ու պե ղում ե րի հնա րա վո րու թյան մա սին է։ Դրանց մի 

մա սը գու ցե կա րե լի կլի նի ի րա կա նաց նել տաս նա մյակ ներ հե տո։ Ստորև 

ներ կա յաց նում եմ մի շարք հու շար ձան նե րի ու հնա վայ րե րի վե րա բե րյալ 

իմ դի տար կում ե րը և վեր լու ծու թյուն նե րը, ա ռա ջադ րե լով ո րոշ են թադ-

րու թյուն ներ ու ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են ու ղե նիշ լի նել հե-

տա գա հե տա զո տու թյու նե րի հա մար։ Այդ վայ րերն ե ն՝ Ա րու ճը, Հա վուց 
թա ռի վան քը, Ա նին, Աղ թա մա րը և Վայոց ձո րը։ 

Սույն գոր ծը շա րադ րում եմ գի տա հան րա մատ չե լի ե ղա նա կով, տեղ-

տեղ հուշագրության ձևով։ Բայց մինչև բուն նյու թին ան ցնելն ու զում 

եմ հա մա ռոտ ներ կա յաց նել գի տա կան աշ խա տան քի իմ ան ցած ու ղին, 

քա նի որ մե ծա պես դրա նով է պայ մա նա վոր վել հե տաքրք րու թյուն նե րիս 

շր ջա նա կը՝ պատ մու թյուն, աղ բյու րա գի տու թյուն, մշա կույթ, ճար տա րա-

պե տու թյուն և ար վեստ, ո րով ա վե լի հաս կա նա լի կդառ նա հե տա գա շա-

րադ րան քը։ Ի դեպ, 2007-ին լույս տե սած «Ով ով է. հայեր» կեն սագ րա կան 

հան րա գի տա րա նում իմ ան վան դի մաց գր ված է «ար վես տա գի տու թյան 

թեկ նա ծու»2, ի սկ ո րոշ ժա մա նակ ան ց Հայ կա կան հան րա գի տա րա նի մեկ 

այլ հրա տա րա կու թյան մեջ՝ «ար վես տա գի տու թյան դոկ տոր»3, ո րն ի րա-

կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նում, քա նի որ ես պատ մա կան գի տու-

1 Ամ բող ջա կան ցան կը տե՛ս գր քի վեր ջում։
2 «Ով ով է. հայեր» կեն սագ րա կան հան րա գի տա րան, հ. 2, Եր ևան, 2007, էջ 13։
3 Հայ գրատ պու թյուն և գր քար վեստ, հան րա գի տա րան, Եր ևան, 2015, էջ 674։
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թյուն նե րի թեկ նա ծու և դոկ տոր ե մ։ Բայց այդ թյու րի մա ցու թյու նը ծա գել 

է իմ գոր ծու նե ու թյան ու գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի մի մա սի մշա-

կու թային և ար վես տա գի տա կան ո ւղղ վա ծու թյու նից։ Ի նչ ևէ, ստորև ներ-

կա յաց վող, ո րոշ ի մաս տով աշ խա տան քային «ինք նա կեն սագ րու թյու նը» 

կար ծում եմ պա րու նա կում է այդ և այլ հար ցե րի պա տաս խան նե րը։ 

Ա վե լաց նեմ, որ գր քում տեղ են գտել նաև նախ կի նում հրա տա րակ-

ված նյու թե րի հետ կապ ված ո րոշ լրա ցում եր, նոր տվյալ ներ, ո րոնք ի 

հայտ են ե կել վեր ջին տա րի նե րի ու սում ա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում։ 

Ա վար տել եմ Խա չա տուր Ա բո վյա նի ան վ. հայ կա կան ման կա վար ժա-

կան ի նս տի տու տի պատ մու թյան ֆա կուլ տե տը (1979 թ.) և ե րեք տա րի 

պատ մու թյուն դա սա վան դել Բյու րա կա նի միջ նա կարգ դպ րո ցում։ Հան-

գա մանք նե րի բե րու մով 1980 թ. ապ րի լից աշ խա տան քի եմ ան ցել նաև 

Հա յաս տա նի պե տա կան պատ կե րաս րա հում (այժմ՝ Հա յաս տա նի Ազ-

գային պատ կե րաս րահ) որ պես կրտ սեր գի տաշ խա տող՝ Հայ հին և միջ-

նա դա րյան ար վես տի սեկ տո րում։ Հենց այդ ժա մա նա կից է սկս վել իմ 

գի տա կան, հե տա զո տա կան աշ խա տան քը, ո րի ո ւղղ վա ծու թյու նը հայ 

միջ նա դա րյան ար վեստն է ր։ Նշ ված բաժ նի նյու թը հայ կա կան ե կե ղե-

ցի նե րի ո րմ ան կար նե րից և ձե ռագ րե րի ման րան կար նե րից կա տար-

ված ըն դօ րի նա կու թյուն նե րի հա վա քա ծուն է ր՝ շուրջ 700 մի ա վոր, ո րի 

հա մար ան հրա ժեշտ էր նոր քար տա րան կազ մել, տե ղե կու թյուն նե րով 

դրանք լրաց նել և այլն։ Սա իմ բու հա կան կր թու թյան հետ ո ւղ ղա կի կապ 

չու նե ցող ո լորտ էր, ո ւս տի հարկ ե ղավ մա սամբ վե րա մաս նա գի տա նալ, 

ծա նո թա նալ ար վես տա գի տա կան, հատ կա պես հայ ար վես տին նվիր-

ված առ կա գրա կա նու թյա նը, թան գա րա նային գոր ծի ա ռանձ նա հատ կու-

թյուն նե րին։ Բայց այդ ա մե նը շատ սա հուն կա տար վեց, քա նի որ վայ րը՝ 

հայ ու հա մաշ խար հային կեր պար վես տի հրա շա լի հա վա քա ծու ու նե ցող 

մեր պատ կե րաս րա հը, ի նչ պես նաև մաս նա գի տա կան մի ջա վայ րը, տրա-

մադ րող է ին։ Ա ռա ջին հոդ ված ներս գրել եմ Ա րու ճի ու Լմ բա տա վան քի 

7-րդ դ. ո րմ ան կար նե րի և 1211 թ. «Հաղ բա տի Ա վե տա րա նի» ման րան-

կար չու թյան մա սին։ 

1986 թ. պատ կե րաս րա հում բաց վեց հին և միջ նա դա րյան ար վես տի 

ցու ցադ րու թյու նը, հա տուկ այդ նպա տա կով՝ մե ծա դիր ո րմ ան կար նե-

րի հա մար նա խա տես ված ե րեք խո շոր ցու ցաս րահ նե րում։ Ի նձ հանձ-
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նա րար վեց ո րմ ան կար չու թյան ցու ցաս րահ նե րի հա մար ու ղե ցույց գրել, 

ո րը պարզ վեց հեշտ բան չէր, քա նի որ ո րմ ան կար չու թյան մա սին շատ 

քիչ գրա կա նու թյուն կար։ Մի ա ժա մա նակ հարկ ե ղավ ան դրա դառ նա-

լու ոչ մի այն ցու ցադր վող գոր ծե րին, այլև մի շարք հա րա կից հար ցե րի՝ 

Հայ Ե կե ղե ցու՝ պատ կեր նե րի նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քին և 

այլն4։ Պատ կե րաս րա հում իմ աշ խա տան քային կեն սագ րու թյան հա ջորդ 

փու լերն է ին՝ ա վագ գի տաշ խա տող, Հայ հին և միջ նա դա րյան ար վես տի 

սեկ տո րի վա րիչ, 1987-ի ց՝ նույ նա նուն բաժ նի վա րիչ, ա պա գիտ քար տու-

ղար (1995- 2004 թթ.)։ 
Ա ռաջ ան ցնե լով ա սեմ, որ ո րմ ան կար չու թյան ո լոր տին ան դրա-

դար ձել եմ նաև ա վե լի ո ւշ. 2014-2015 թթ. Թիֆ լի սի ա ռաջ նոր դա նիստ Ս. 

Գևորգ ե կե ղե ցու ո րմ ան կար նե րի վե րա կանգն ման աշ խա տան քին մաս-

նակ ցել եմ որ պես գի տա կան խորհր դա տու և տեխ նի կա կան վե րահս-

կող5, ի սկ աշ խա տան քի ա վար տից հե տո՝ այդ ո րմ ան կար նե րին նվիր-

ված ե ռա լե զու ալ բո մի հա մա հե ղի նակ6։ Դա դի վան քի ո րմ ան կա րին 

վե րա բե րող՝ «Վիկ տո րի ա» հիմ ադ րա մի մի ջո ցով կազ մա կերպ ված մեկ 

այլ ար ժե քա վոր հրա տա րա կու թյան մաս նակ ցել եմ 2018 թ.7, ի սկ 2019-ին 

նույն հիմ ադ րա մի մի ջո ցով լույս տե սավ «Հայ կա կան ո րմ ան կար չու-

թյուն», գի տա կան հոդ ված նե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծուն (կազ մող և խմ-

բա գիր Կ. Մաթ ևո սյան, Եր ևան, 2019)։

 Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյանս հա ջորդ կար ևոր հանգր վա նը Էջ-

4 Կ. Մաթ ևո սյան, Ո րմ ան կար չու թյու նը Հա յաս տա նի պե տա կան պատ կե րաս րա
հում (Հա յաս տա նի պետ. պատ կե րաս րա հի հրատ.), Եր ևան, 1990 (թ վայ նաց վա ծը՝ 
www.armenianart.org կայ քում)։

5 Ծրա գիրն ի րա կա նաց վում էր IDeA հիմ ադ րա մի նա խա ձեռ նու թյամբ, ի սկ բուն 
վե րա կանգ նու մը կա տա րել են Հա յաս տա նի ո րմ ան կար նե րի վե րա կանգն ման 
գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի մաս նա գետ նե րը (ղե կա վար՝ Ար ժա նիկ Հով
հան նի սյան)։

6 Surb Gevorg Cathedral. The Frescoes, Preface authors Karen Matevosyan, Avet 
Avetisyan, Yerevan, 2015 (ա նգ լե րեն, հայե րեն, վրա ցե րեն, ռու սե րեն)։

7 Դա դի վան քի ո րմ ան կար նե րին նվիր ված ալ բոմու սում ա սի րու թյու նը Գա յա նե 
Գե որ գյա նի ու նրա «Վիկ տո րի ա» հիմ ադ րա մի նա խա ձեռ նու թյունն էր, ո րը կա
տար վեց հե ղի նա կային խմ բով։ Մաթ ևո սյան Կա րեն, Ա վե տի սյան Ա վետ, Զա րյան 
Ա րա, Լա մու րե Քրիս տին, Դա դի վանք. վե րածն ված հրա շա լիք (հայե րեն, ռու սե
րեն, ան գլե րեն), Եր ևան, 2018։
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մի ած նի Հոգ ևոր ճե մա րանն է ր։ Եր ջան կա հի շա տակ հայրս՝ պատ մա բան, 

ձե ռագ րա գետ Ար տա շես Մաթ ևո սյա նը (1922-2004) այն տա րի նե րին ճե-

մա րա նում ձե ռագ րա գի տու թյուն և հայ դպ րոց նե րի պատ մու թյուն ա ռար-

կա ներն էր դա սա վան դում։ 1985 թ. ճե մա րա նում պատ մու թյան նոր դա-

սա խոս ու նե նա լու հարց էր ծա գել և ի նձ հրա վի րե ցին։ Հիմ ա կա նում 

տա րեց դա սա խոս նե րի մեջ 27 տա րե կան «պա րո նի»8 հայտն վե լը ու սա-

նող նե րը սի րով ըն դու նե ցին։ Բայց ա մե նա կար ևո րը Վազ գեն Ա Վե հա-

փառ հայ րա պե տի ա ռանձ նա հա տուկ բա րյա ցա կամ վե րա բեր մունքն էր 

իմ նկատ մամբ9։ 
 Ճե մա րա նում դա սա վան դե լը է ա կան դեր ու նե ցավ իմ մաս նա գի տա-

կան կա տա րե լա գործ ման մեջ։ Բանն այն է, որ հայ ժո ղովր դի պատ մու-

թյան սո վե տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րում (դա սագր քե րից սկ սած), 

գրե թե ան տես ված էր ե կե ղե ցու պատ մու թյու նը։ Մինչ դեռ ճե մա րա նում, 

որ տեղ սա նե րը նաև ե կե ղե ցու պատ մու թյուն է ին ան ցնում, պար զա պես 

ան հնար էր ա ռանց դրա պատ շաճ ի մա ցու թյան հայ ժո ղովր դի պատ-

մու թյուն դա սա վան դել։ Դրան ա վե լաց րած, ան հրա ժեշտ էր գի տե լիք նե-

րի ո րո շա կի պա շար ու նե նալ ե կե ղե ցա գի տա կան, դա վա նա բա նա կան, 

8 Այն ժա մա նակ ո ղջ ե րկ րում ու սու ցիչ նե րի, դա սա խոս նե րի, պաշ տո նյա նե րի, ը նդ
հուպ կենտ կո մի քար տու ղա րի (ե րկ րի ա ռա ջին դեմ քի) հա մար գո յու թյուն ու ներ 
մեկ դի մե լաձև՝ «ըն կեր»։ Էջ մի ած նի վան քում աշ խար հա կան պաշ տո նյա նե րին և 
դա սա խոս նե րին կո չում է ին «պա րոն»։

9 Վազ գեն կա թո ղի կո սի ժա մա նակ, ա մեն տա րի փետր վա րին, մի այն Վար դա նանց 
տո նի օ րը, Պա տա րա գից հե տո բաց վում է ին Վե հա րա նի դռ նե րը, և ժո ղո վուր դը 
ներս էր գա լիս ու սրա հում ներ կա գտն վում տո նին նվիր ված մի ջո ցառ մա նը՝ բա
նա խո սու թյուն և կարճ հա մերգ, և վեր ջում ստա նում Վե հա փա ռի օ րհ նու թյու նը։ 
1986 թ., ե րբ դեռ մի քա նի ա մս վա դա սա խոս է ի, Վար դա նանց տո նի բա նա խո
սու թյունն ի նձ հանձ նա րար վեց։ Գրե ցի (բա վա կան ո գե շունչ խոսք ստաց վեց, տե՛ս 
«Էջ մի ա ծին» 1986, Բ, էջ 1920) և ե լույթ ու նե ցա, ո րը Վե հա փա ռը հա վա նել էր, 
հե տո ի նձ իր մոտ կան չեց դր վա տե լու։ Նաև հանձ նա րա րեց ճե մա րա նի սա նե րի 
հա մար գրել մի տեքստ Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան պատ մու թյան 
մա սին, ո րը զերծ լի նի կո մու նիս տա կան պրո պա գան դայից (զուտ պատ մու թյուն)։ 
Կա տա րե ցի, և դա էլ հա վա նեց։ Հե տո ի մա ցա, որ ան գամ պատ ճե նա հա նել տա
լով բա ժա նել է մի ա բա նա կան ժո ղո վի մաս նա կից նե րին, ա սե լով, որ մեր ճե մա
րա նի պատ մու թյան նոր դա սա խոսն է գրել, դուք էլ ծա նո թա ցեք։ Դրա նից հե տո, 
ա մեն ա ռի թով, Վազ գեն կա թո ղի կո սը որ ևէ կերպ, քա ջա լե րա կան մի խոս քով, 
ար տա հայ տում էր իր ջերմ վե րա բեր մունքն իմ նկատ մամբ։
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ծի սա կան և այլ հար ցե րի վե րա բե րյալ, դա սա վանդ ման ժա մա նակ ու-

սա նող նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին պա տաս խա նե լու հա մար։ Կարճ 

ա սած, ճե մա րա նում դա սա վան դե լու ա ռա ջին տա րի նե րին, ի նչ քան որ 

սո վո րեց րե ցի, թերևս նույն քան էլ ի նքս սո վո րե ցի։ 

 Ճե մա րա նի ու սում ա կան ծրագ րում հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան 

դա սա ժա մե րի մեջ շատ փոքր բա ժին էր հատ կաց ված մշա կույ թին, ո րի 

ծա վա լի մեջ ար վես տին ան նշան տեղ էր մում։ Այն ժա մա նակ վա տե-

սու չին՝ Տ. Եզ նիկ Պետ րո սյա նին (այժմ ար քե պիս կո պոս) ա ռա ջար կե ցի, 

որ պես զի ա ռան ձին մի դա սըն թաց կազ մա կերպ վի նվիր ված հայ ե կե-

ղե ցա կան ճար տա րա պե տու թյա նը, ման րան կար չու թյանն ու ո րմ ան-

կար չու թյա նը, նկա տի ու նե նա լով, որ ճե մա րա նա վարտ նե րի մեծ մա սը 

ծա ռա յու թյան է ան ցնե լու ե կե ղե ցի նե րում, այս կամ այն կերպ ա ռնչ վե-

լու է ե կե ղե ցա կան ար վես տին։ Ա ռա ջար կու թյունն ըն դուն վեց, կազ մե ցի 

ծրա գիր և դա սըն թա ցը ներդր վեց ա վար տա կան լսա րան նե րում։ Ա վե լի 

ո ւշ ես դա դա րեց րե ցի հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան դա սա վան դու մը և 

մաց մի այն այդ ա ռար կան, ո րը հե տա գա յում ստա ցավ «Հայ ե կե ղե ցա-

կան ար վեստ» ան վա նու մը։ Ճե մա րա նում դա սա վան դել եմ մինչև 2001 

թ., հե տա գա յում ևս եր կու ան գամ ՝ եր կո ւա կան տա րով։ 

 Բայց կա պը Մայր Ա թո ռի հետ ե ղել է նաև այլ ա ռում ե րով, մաս նա-

վո րա պես եր ջան կա հի շա տակ Գա րե գին Ա կա թո ղի կո սի ժա մա նակ ե րեք 

տա րի ե ղել եմ «Ք րիս տո նե այ Հա յաս տան» ե րկ շա բա թա թեր թի ա ռա ջին 

գլ խա վոր խմ բա գի րը, ի սկ 2008 թ.՝ Գա րե գին Բ կա թո ղի կո սի տնօ րի նու-

թյամբ՝ Մայր Ա թո ռի մշա կույ թի բաժ նի տնօ րեն։ Մայր Ա թո ռի «Էջ մի ա ծին» 

պաշ տո նա կան ամ սագ րում հրա տա րա կել եմ շուրջ չորս տաս նյակ գի-

տա կան հոդ ված։ Մե ծա պես Ե կե ղե ցու հետ էր կապ ված նաև «Մո միկ» 

մշա կու թային մի ու թյան գոր ծու նե ու թյու նը՝ 1991-2007 թթ., ո րի փոխ նա-

խա գահն է ի10։ Ճե մա րա նա կան իմ սա նե րի հատ կա պես ա վագ սերնդի 

10 Աբ րա համ վար դա պետ Մկրտ չյա նի (այժմ՝ ար քե պիս կո պոս) նա խա ձեռ նու թյամբ 
1991ի ապ րի լին ստեղ ծե ցինք «Հայ քրիս տո նե ա կան մշա կույ թի «Մո միկ» ե րի տա
սար դա կան մի ու թյուն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը հիմ ա կա նում 
մի ա վո րում էր քրիս տո նե ա կան թե մա նե րով ստեղ ծա գոր ծող ար վես տա գետ նե
րին։ Մի ու թյու նը կազ մա կեր պել է դա սա խո սու թյուն ներ, տաս նյակ ցու ցա հան
դես ներ Հա յաս տա նում և Սփյուռ քի հա մայնք նե րում, ո րոնց մաս նակ ցել եմ (Կա
նա դա, Լի բա նան, Սի րի ա, Դա նի ա, Ա վստ րա լի ա), հրա տա րա կել գր քեր, այդ 
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ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, հե տա գա յում նաև հա մա գոր ծակ ցու թյան 

ա ռիթ ներ եմ ու նե ցել։

 Պատ կե րաս րա հում աշ խա տե լու և ճե մա րա նում դա սա վան դե լու տա-

րի նե րին սկ սե ցի նաև իմ թեկ նա ծո ւա կան դի սեր տա ցի այի շա րադ րու մը, 

որ պես ՀՀ ԳԱԱ պատ մու թյան ի նս տի տու տի հայ ցորդ։ Թե ման է ր՝ «Ա նի 

քա ղա քի գր չու թյան կենտ րո նը», ո րի հա մար նյու թեր ժո ղո վե լու վայ րը 

Մա տե նա դա րանն էր, ի սկ իմ աշ խա տան քին հետ ևողն ու խոր հուրդ ներ 

տվո ղը հայրս՝ Ար տա շես Մաթ ևո սյա նը, որ այն տա րի նե րին Մա տե նա-

դա րա նի գլ խա վոր ա վան դա պահն է ր։ Ը նդ հան րա պես, նրա ե րա զանքն 

էր, որ իր մի ակ զա վա կը հա յա գետ և հայոց բազ մա հա րուստ ձե ռագ-

րա կան մշա կույ թի հե տա զո տող դառ նա, քա նի որ ի նքն էլ այդ աշ խար-

հի նվի րյալն է ր։ Ի նձ եր կու թե մա ա ռա ջար կեց՝ Աղ թա մա րի կամ Ա նի-

ի գր չու թյան կենտ րո նը։ Ա ռա ջի նից ան հա մե մատ մե ծա թիվ ձե ռագ րեր 

է ին պահ պան վել, բայց Ա նին ի նձ ա վե լի հո գե հա րա զատ էր, մա նա վանդ 

որ ար դեն սկ սել է ի նաև «Հաղ բա տի Ա վե տա րա նի» ման րան կար նե րով 

զբաղ վել, ո րոնք ե զա կի են, որ պես քա ղա քային մի ջա վայ րի ծնունդ և 

ա նի ա կան աշ խար հիկ ար վես տի ազ դե ցու թյան կրող։ Աշ խա տան քը բա-

վա կան հե տաքր քիր ստաց վեց, ներգ րա վե ցի նաև Ա նի ի մեր ձա կա Հո ռո-

մո սի վան քի ձե ռագ րե րը, ո րոնք նույն մշա կու թային մի ջա վայ րի ար գա-

սիք է ին։ Պաշտ պա նու թյան հա մար պար տա դիր հա մար վող 4 գի տա կան 

հոդ վա ծի փո խա րեն հրա տա րա կե ցի 14 հոդ ված։ Բայց պետք է խոս տո-

վա նեմ, որ դի սեր տա ցի այի պաշտ պա նու թյու նը ի նչ-ի նչ պատ ճառ նե րով 

բա վա կան ձգձգ վեց և ի րա կա նա ցավ մի այն 1989 թ. գար նա նը։ 

 Հե տա գա յում շա րու նա կե ցի Ա նի ի վե րա բե րյալ ու սում ա սի րու թյուն-

ներս, ան դրա դառ նա լով հիմ ա կա նում այն հար ցե րին, ո րոնք նախ կի-

նում ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյան չէ ին ար ժա նա ցել։ Այս ամ բողջն ամ-

փոփ վեց մի մե նագ րու թյան մեջ, ո րը լույս տե սավ 1997 թ. Ս. Էջ մի ած նում, 

Գա րե գին Ա կա թո ղի կո սի հո վա նա վո րու թյամբ11։

թվում՝ իմ ու Ա վետ Ա վե տի սյա նի հե ղի նա կած «Ա վե տա րա նա կան պատ կեր ներ» 
գիր քը (Եր ևան, 1993), նվիր ված Տե րու նա կան շար քի 12 գլ խա վոր պատ կեր նե րին 
(թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org կայ քում)։

11 Կ. Մաթ ևո սյան, Ա նի. Ե կե ղե ցա կան կյան քը և ձե ռագ րա կան ժա ռան գու թյու նը, Ս. 
Էջ մի ա ծին, 1997 (թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org կայ քում)։
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 Պետք է նշեմ, որ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան ա ռա ջին շր ջա նը մշա-

կու թային ա ռու մով հատ կանշ վեց, պատ կե րա վոր ա սած «մա մու լի բու-

մով»։ Ե թե խորհր դային շր ջա նում թեր թերն ու ամ սագ րե րը բա ցա ռա պես 

պե տա կան է ին, ա պա այդ դաշ տի ա զա տա կա նաց ման շնոր հիվ եր ևան 

ե կան բազ մա թիվ նոր պար բե րա կան ներ։ Դեռ 80-ա կան նե րից ես նաև 

թղ թակ ցում է ի տար բեր թեր թե րի, հիմ ա կա նում մշա կու թային զա նա-

զան հրա պա րա կում ե րով։ Այն պես ստաց վեց, որ սկ սե ցի զբաղ վել նաև 

խմ բագ րա կան աշ խա տան քով։ 1994-1996 թթ. խմ բագ րել եմ «Լու սա-

ւո րիչ» շա բա թա թեր թը, ա պա, ի նչ պես վե րը նշե ցի, «Ք րիս տո նե այ Հա-

յաս տան» ե րկ շա բա թա թեր թը (1997-2000), ո րից հե տո Սյու նյաց թե մի 

նա խա ձեռ նու թյամբ լույս տես նող «Գի տե լիք» ու սում ակր թա կան տե ղե-

կատ վա կան քա ռամ սյա հան դե սը (2001)։ Վեր ջա պես 2002-ին, հենց ի նքս 

նա խա ձեռ նե ցի «Հայ ար վեստ» մշա կու թային ե ռամ սյա հան դե սի հրա-

տա րա կու թյու նը12։ 2004-ից հան դեսն ը նդ գրկ վել է ՀՀ ԲՈՀ-ի «Ա տե նա-

խո սու թյուն նե րի ար դյունք նե րի տպագ րու թյան հա մար ըն դու նե լի ամ-

սագ րե րի ցու ցա կում», ի սկ 2005-2007 թթ. պար բե րա կանի հա մար նե րը 

հրա տա րակ վել են նաև ան գլե րե նով՝ Շվեյ ցա րա հայ մի ու թյան հո վա նա-

վո րու թյամբ13։ Ցա վոք, 2008 թ. գար նա նից ե րկ րում տի րող բա րո յա հո գե-

բա նա կան ծանր մթ նո լոր տը հան դե սի հրա տա րա կու թյան դա դա րեց ման 

պատ ճառ դար ձավ։

12 «Հայ ար վեստ» հան դե սի հրա տա րա կու թյան հա մար ստեղծ վեց «Յոթ ար վեստ» 
ՍՊԸն, ո րի և հան դե սի գոր ծա դիր տնօ րե նը դար ձավ պատ կե րաս րա հի իմ եր
կա րա մյա գոր ծըն կեր և բա րե կամ Հաս միկ Գի նո յա նը։ Խմ բագ րու թյու նը գոր ծել 
է Եր ևա նի կենտ րո նում, Հան րա պե տու թյան 32 հաս ցե ում, «Մո միկ» մի ու թյան 
գրա սե նյա կում։ Տար բեր տա րի նե րի խմ բագ րա կան խորհր դի ան դամ են ե ղել 
ա կա դե մի կոս Վա րազ դատ Հա րու թյու նյա նը, Մու րադ Հաս րա թյա նը, Շա հեն Խա
չատ րյա նը, Մար տին Մի քայե լյա նը, Դա նի ել Ե րա ժիշ տը, Սեր գեյ Խա չի կօղ լյա նը և 
ու րիշ ներ։ Հան դե սը տա րած վել է սփյուռ քում՝ 14 ե րկ րում, լի ա զոր ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի մի ջո ցով։ Հրա տա րակ ման 7 տար վա ըն թաց քում «Հայ ար վես տը» ե ղել է 
Հա յաս տա նի և մա սամբ Սփյուռ քի մշա կու թային կյան քի ի րա դար ձու թյուն նե րին 
ար ձա գան քող հիմ ա կան պար բե րա կա նը, հրա տա րա կե լով նաև վեր լու ծա կան, 
ար վես տա գի տա կան բազ մա թիվ հոդ ված ներ։

13  Բո լոր հա մար նե րի թվայ նաց ված օ րի նակ նե րը կա րե լի է տես նել www.armenianart.
org մշա կու թային բազ մա լե զու կայ քում, ո րը ստեղծ վել է իմ նա խա ձեռ նու թյամբ և 
գոր ծում է 2016 թ. գար նա նից։
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Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան այս բազ մա զա նու թյու նը (ո րի ո րոշ 

դր վագ ներ էլ զանց եմ առ նում, ըն թեր ցո ղի ժա մա նա կը խնայե լով), եր-

բեք չեն խո չըն դո տել, որ ի նձ հա մար հո գե հա րա զատ գի տա կան, հե տա-

զո տա կան աշ խա տան քով զբաղ վեմ։ 

Պատ կե րաս րա հում աշ խա տան քը թող նե լուց և հորս մա հից մեկ տա-

րի ան ց՝ 2005 թ., որ պես գի տաշ խա տող աշ խա տան քի ան ցա Մա տե նա-

դա րա նում, Հայ մա տե նագ րու թյան բա ժնում։ Այդ ժա մա նակ տնօ րենն էր 

ա կա դե մի կոս Սեն Ա րև շա տյա նը։ Ա նհ րա ժեշտ էր դոկ տո րա կան ա տե-

նա խո սու թյան թե մա ը նտ րել։ Նույն թվա կա նին Ն. Մա ռի ծնն դյան 140 

ա մյա կին նվիր ված՝ վաս տա կա շատ Պա րույր Մու րա դյա նի խմ բագ րած 

ժո ղո վա ծո ւում տպ վեց իմ հոդ վա ծը նվիր ված Սամ վել Ա նե ցու ժա մա-

նա կագ րու թյան հնա գույն ձե ռագ րե րին։ Այն ըն թեր ցե լուց հե տո բաժ նի 

վա րիչ Էդ վարդ Բաղ դա սա րյա նը խոր հուրդ տվեց հենց Սամ վել Ա նե ցու 

այդ գոր ծի ու սում ա սի րու թյու նը դարձ նել դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու-

թյան նյութ։ Պա րույր Մու րա դյանն էլ դի պուկ ձևա կեր պեց վեր նա գի րը՝ 

«Սամ վել Ա նե ցու ժա մա նա կագ րու թյան ձե ռագ րե րի աղ բյու րա գի տա կան 

քն նու թյուն»։ Սկս վեց մի հե տաքր քիր աշ խա տանք. պարզ վեց, որ Մա տե-

նա դա րա նում և հայե րեն ձե ռագ րե րի այլ հա վա քա ծու նե րում գտն վող 

ժա մա նա կագ րու թյան 70-ից ա վե լի ձե ռագ րե րի մեջ, բա ցի հե ղի նա կային 

բնագ րից, կան տար բեր ժա մա նակ և տար բեր մարդ կանց ձեռ քով կա-

տար ված մեծ ու փոքր հա րյու րա վոր հա վե լում եր, լրա ցում եր, մի խոս-

քով, առ կա է բա վա կան մեծ պատ մա կան, աղ բյու րա գի տա կան նյութ, 

ո րի ու սում ա սի րու թյունն էլ ծնունդ տվեց այդ թե մայով հե տա գա տա-

րի նե րին հրա տա րակ ված մի շարք հոդ ված նե րի ու գր քե րի, ի սկ 2008 թ. 

հու լի սին տե ղի ու նե ցավ ա տե նա խո սու թյան պաշտ պա նու թյու նը։

 Կա րե լի է ա սել, որ այդ տա րի նե րը մի տե սակ վե րա դարձ է ին իմ 

բուն՝ պատ մա բա նի մաս նա գի տու թյա նը, սա կայն ա վե լի աղ բյու րա-

գի տա կան և ձե ռագ րա գի տա կան խո րաց մամբ։ Բա րե բախ տա բար 

հնա րա վո րու թյուն ու նե ցա ու սում ա սի րե լու Սամ վել Ա նե ցու եր կի ոչ 

մի այն Մա տե նա դա րա նում, այլև Վե նե տի կում, Փա րի զում, Սանկտ Պե-

տեր բուր գում գտն վող ձե ռագ րե րը, Ե րու սա ղե մից ստա ցա ձե ռագ րե րի 

թվային պատ ճեն նե րը։ Տար բեր ձե ռագ րե րի ժո ղով ված բնագ րե րը՝ հա-

մա պա տաս խան ու սում ա սի րու թյամբ ու ծա նո թագ րու թյուն նե րով, լույս 
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տե սան 2014-ի ն՝ «Սա մո ւէլ Ա նե ցի և շա րու նա կող ներ, Ժա մա նա կագ րու-

թիւն» վեր նագ րով14։
2009 թ. Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն, բա րե հի շա տակ Հրա չյա Թամ րա-

զյա նի ա ռա ջար կու թյամբ զբա ղեց րե ցի Ար վես տի պատ մու թյան և գր չու-

թյան կենտ րոն նե րի ու սում ա սի րու թյան բաժ նի վա րի չի պաշ տո նը։ Նույն 

թվա կա նին՝ հա մա տե ղու թյամբ դա սա խո սա կան աշ խա տան քի հրա վիր-

վե ցի Ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան (իմ հա րա զատ բու հը)՝ Ար վես տի 

պատ մու թյան և տե սու թյան ամ բի ոն15, որ տեղ, մի քա նի տա րի ան ց (2015 

թ.) ար ժա նա ցա պրո ֆե սո րի կոչ ման։

 Մա տե նա դա րանն այ սօր հա յա գի տա կան աշ խա տանք կա տա րե լու 

լա վա գույն վայ րե րից մեկն է։ Այս եզ րա հանգ ման հա մար այն հիմ ա-

վո րում ու նեմ, որ 2009-ից սկ սած ա մեն տա րի մեկ կամ եր կու գր քի 

հե ղի նակ կամ հա մա հե ղի նակ եմ դար ձել (ամ բող ջա կան ցան կը՝ սույն 

գր քի վեր ջում)։ Շա րու նա կել եմ աշ խա տանք ներս ոչ մի այն պատ մա կան, 

աղ բյու րա գի տա կան, այլև մշա կույ թի ու ար վես տի ո ւղ ղու թյուն նե րով։ 

2012-2014 թթ. տար բեր գի տա գործ նա կան ծրագ րե րի շր ջա նա կում ե րեք 

ան գամ ե ղել եմ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում16։ 

2018 թ. մար տին Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն Վա հան Տեր-Ղ ևոն դյա նի 

ա ռա ջար կով զբա ղեց րել եմ գի տա կան գծով փոխտ նօ րե նի պատ վա բեր 

պաշ տո նը։ Վար չա կան աշ խա տանքն, ի հար կե, գի տա կան գոր ծե րի հա-

մար ա վե լի քիչ ժա մա նակ է թող նում, բայց աշ խա տան քային այս շր ջանն 

14 Սա մո ւէլ Ա նե ցի և շա րու նա կող ներ, Ժա մա նա կագ րու թիւն, աշ խա տա սի րու թյամբ 
Կա րեն Մաթ ևո սյա նի, Եր ևան, 2014 (թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org կայ
քում)։ Գր քի խմ բա գիրն է Վա հան ՏերՂ ևոն դյա նը։

15  Ամ բի ո նի վա րի չը Մա տե նա դա րա նի ա վագ նե րից՝ ար վես տա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Հրա վարդ Հա կո բյա նի որ դի Ա րա Հա կո բյանն էր (այժմ Գե ղար վես
տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տի դե կան, ար վես տա գի տու թյան դոկ տոր, պրո ֆե
սոր)։

16  2012 թ. ՀՀ Գի տու թյան պե տա կան կո մի տե ի «Արևմ տյան Հա յաս տա նի և Կի լի կի
այի գր չու թյան կենտ րոն նե րը 1015րդ դդ.» իմ ղե կա վա րու թյամբ ի րա կա նաց վող 
դրա մաշ նոր հային թե մայի շր ջա նա կում Ա րևմ տյան Հա յաս տան եմ մեկ նել Մա տե
նա դա րա նի իմ ե րի տա սարդ գոր ծըն կեր ներ Լու սի նե Թու մա նյա նի և Ա րու սյակ 
Թամ րա զյա նի հետ։ 2013 և 2014 թթ. ճար տա րա պե տու թյան դոկ տոր Ար մեն Ղա
զա րյա նի հրա վե րով մաս նակ ցել եմ «Ա նին հա մա տեքս տում» և «Մու շի ու շր ջա
կայ քի հայ կա կան հու շար ձան նե րը» մի ջազ գային գի տար շավ ե րին։
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էլ ա վե լի շատ հատ կանշ վում է խմ բագ րա կան, գի տա կազ մա կերպ չա կան 

և այլ ձեռ նար կում ե րով։ Հա ճե լի է տես նել, որ Մա տե նա դա րա նում այ-

սօր կա հա յա գի տու թյա նը նվիր ված ե րի տա սարդ սե րունդ։ 

Ու րախ եմ նաև, որ հա յա գի տա կան և ման կա վար ժա կան գոր ծու նե-

ու թյան իմ ան ցած այս ճա նա պար հը գնա հատ վեց բարձ րա գույն պարգ-

ևով՝ 2019-ի դեկ տեմ բե րի 20-ին, Մայր Ա թոռ Ս. Էջ մի ած նում, Գա րե գին Բ 

Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սի ձե ռամբ՝ «Ս. Սա հակ, Ս. Մես րոպ» շքան շա-

նի հանձ նու մով։ Հա յա գի տա կան աշ խա տանքն իմ ըն կալ մամբ, պար զա-

պես գի տա կան, հե տա զո տա կան գործ չէ, այլ ծա ռա յու թյուն և նվի րում։ 

Աշ խա տան քը բերկ րանք է, ե րբ զբաղ վում ես սի րե լի գոր ծով։ 

Ի լրում աս վա ծի. այս աշ խա տու թյու նը գր վել է 2020 թ. ապ րի լի 23-

ից մայի սի 20-ը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ հայտ նի հա մա վա-

րա կի պատ ճա ռով ստիպ ված է ինք աշ խա տա վայր չգ նալ և մալ տա նը։ 

Այդ ա կա մա պա րա պուր դի ա ռա ջին ա մս վա ըն թաց քում չեմ կա րո ղա ցել 

գրել ոչ մի տող, հե տո ո րո շե ցի այս գա ղա փա րը կյան քի կո չել, ո րի շուրջ 

մտա ծել է ի նախ կի նում։ Չգի տեմ, թե ի նչ պես է ստաց վել, ըն թեր ցող ներն 

այդ մա սին կդա տեն։ Մինչև տպագ րու թյու նը, ա ռա ջին ըն թեր ցո ղը ե ղել 

է իմ տի կի նը՝ Ժան նա Մաթ ևո սյա նը, ե րկ րորդն իմ աս պի րանտ, այժմ՝ 

պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու՝ Լու սի նե Թու մա նյա նը։ Գիր քը 

ձևա վո րել է իմ վա ղե մի բա րե կամ Տիգ րան Ա պի կյա նը։ 

Հ րա պա րակ ված լու սան կար նե րի մե ծա գույն մասն իմ նկա րածն է, 

Աղ թա մա րի պատ կե րա քան դակ նե րի լու սան կար նե րի հա մար խո րին 

շնոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում Հրայր Բա զէ Խա չե րե ա նին։

Գր քի տպագ րու թյու նը հո վա նա վո րե լու հա մար ե րախ տա պարտ 

եմ Ս. Էջ մի ած նի ճե մա րա նի իմ նախ կին սա նե րին, մասնավորապես՝  

1995  թվականի շրջանավարտներին, ովքեր այժմ իրենց եկեղեցանվեր 

և ազգօգուտ հոգևոր ծառայությունն են կատարում Հայաստանում և 

սփյուռքում։
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Ա ՐՈՒՃ

 Իմ գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը սկս վել է Հա յաս տա նի հնա գույն 

բնա կա վայ րե րից մե կի՝ Ա րու ճի հու շար ձան նե րի ու սում նա սի րու թյամբ, 

մի վայր, ո րն ի նձ քա ջա ծա նոթ էր դեռ պա տա նե կան տա րի նե րից17։ Ա ռա-

ջին հոդ վածս Ա րու ճի ո րմ նան կա րի մա սին էր (1981 թ.), ա ռա ջին գիր քը՝ 

ո ղջ հու շար ձա նախմ բի, ո րը լույս տե սավ 1987 թ.18։
ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի մար զում, Եր ևա նից 42 կմ ա րև մուտք, Եր ևան-

Գյում րի մայ րու ղու ձախ կող մում գտն վող Ա րու ճը պատ մա կան հա րուստ 

ան ցյալ և միջ նա դա րյան ար ժե քա վոր հու շար ձան ներ ու նե ցող բնա կա-

վայր է։ Ա րու ճի հա մա լի րը բա ցա ռիկ է պաշ տա մուն քային և աշ խար հիկ 

կա ռույց նե րի բազ մա զա նու թյամբ։ Այս տեղ կա րե լի է տես նել միջ նա դա-

րյան հայ կյան քի տար բեր ո լորտ նե րին վե րա բե րող տա րաբ նույթ ճար-

տա րա պե տա կան կա ռույց ներ՝ ե կե ղե ցի ներ, ո րոն ցից մե կը 4-5-րդ դդ. 

բա զի լիկն է, մյու սը 662-666 թթ. կա ռուց ված մե ծա դիր, ո րմ ան կա րա-

զարդ Կա թո ղի կեն (գ րա կա նու թյան մեջ կոչ վում է նաև Ս. Գրի գոր)19, 

17 Ա րու ճում է ան ցել իմ եր ջան կա հի շա տակ հոր՝ Ար տա շես Մաթ ևո սյա նի կյան քը՝ 
12 տա րե կա նից, մինչև 1950ա կան նե րի սկզ բին Եր ևան տե ղա փոխ վե լը։ Այդ տեղ 
նա իր հո րեղ բայր Սա րո Հա րու թյու նյա նի որ դե գիրն է ե ղել։ Վեր ջի նիս կրտ սեր 
որ դու՝ Հրաչ Հա րու թյու նյա նի տու նը հա րա զատ վայր էր նաև ի նձ հա մար։ Դեռ 
դպ րո ցա կան տա րի նե րին ա մա ռային ար ձա կուրդ ներն ան ց եմ կաց րել Ա րու ճում, 
իմ հո րեղ բոր որ դի նե րի՝ Հա րու թյու նի, Մաթ ևո սի և Վարդ գե սի հետ։

18 Կ. Մաթ ևո սյան, Ա րուճ (ՀՍՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դին ա ռըն թեր պատ մու թյան և 
մշա կույ թի հու շար ձան նե րի պահպ. և օ գտ. գլ խա վոր վար չու թյուն), Եր ևան, «Հա
յաս տան», 1987։ 

19 Արուճի տաճարի անվան հարցում գրականության մեջ առկա է մի թյուրիմացություն։ 
20րդ դ. սկզբին եկեղեցուն անդրադարձող հեղինակներից ոմանք այն կոչել են 
Ս. Գրիգոր, որը ժամանակի ընթացքում լայն տարածում է գտել։ Մինչդեռ տա ճա
րի հիմարկեքի արձանագրության մեջ Գրիգոր Մամիկոնյանն այն անվանում է 
Կա թողիկե։ Եկեղեցին այդպես է կոչվում նաև 973 թ. վիմագրում և պատմիչների 
երկերում։
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ի սկ 19-րդ դա րում գյու ղի կենտ րո նում կա ռուց վել է մեկ այլ ե կե ղե ցի 

(«Ժամ», ի նչ պես տե ղա ցի ներն են կո չում), վաղ միջ նա դա րյան քան դա-

կա զարդ քա ռա կող կո թող ներ, զար դա քան դակ խո յակ ներ, 10-11-րդ դդ. 

բազ մա թիվ խաչ քա րեր և այլն։ Ա րու ճի աշ խար հիկ ճար տա րա պե տու-

թյան կա ռույց նե րից են 7-րդ դ. իշ խա նա կան պա լա տը, ո րի զարդն է գա-

հաս րա հը՝ եր կու հս կա խո յակ նե րով, բնա կա վայ րի հա րա վում գտն վող 

պաշտ պա նա կան հա մա կար գե րը, տար բեր դա րաշր ջան նե րի պա րիսպ-

նե րով, բուր գե րով ու միջ նա բեր դով, հյու սի սային կող մում գտն վող քա-

րա վա նա տու նը՝ որ պես ա ռևտ րատն տե սա կան կա ռույց։ 

Բ նա կա վայ րի պատ մու թյան ա մե նա ծաղ կուն շր ջա նը կապ ված է 

Հայոց իշ խան Գրի գոր Մա մի կո նյա նի (661-685 թթ.) ան վան հետ, ո րը 

շուրջ քա ռորդ դար ե րկ րի փաս տա կան տերն էր, և ո րի ա թո ռա նիս տը՝ 

փաս տա ցի ե րկ րի վար չա կան կենտ րո նը, Ա րու ճում է ր։ Այս տեղ նա հին 

բա զի լիկ ե կե ղե ցու մոտ կա ռու ցում է մի փա ռա հեղ տա ճար՝ Կա թո ղի կեն 

(գմ բե թա վոր դահ լի ճի տի պի հայ կա կան ա մե նա մեծ ե կե ղե ցին), այ նու-

հետև նրա հար ևա նու թյամբ հիմ ում է շքեղ պա լատ (նկ. 1, 2), հզոր պա-

րիսպ նե րով շր ջա փա կում է ո ղջ ա վա նը (այս մա սին հայտ նում են պատ-

1. Արուճի Կաթողիկե եկեղեցին (լսնկ. 1980-ական թթ.)։
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միչ ներ Ղևոնդն ու Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին)։ 

Դ վին-Ա նի ա ռևտ րա կան մայ րու ղու կենտ րո նա կան մա սում գտն վող 

Ա րու ճը ե րկ րորդ ծաղկ ման շր ջան է ապ րում Բագ րա տու նի նե րի և Զա-

քա րյան նե րի վե րել քի ժա մա նակ, ո րի վկա յու թյուն նե րից մե կը բնա կա-

վայ րի մոտ կա ռուց ված քա րա վա նա տունն է (նկ. 3)։ Խա ղո ղի ու ծի րա նի 

այ գի նե րից հիմ ա կա նում զուրկ Շի րա կի բնակ չու թյան հա մար Ա րու ճը 

բեր քա ռատ մի այ գես տան է ե ղել, և պա տա հա կան չէ, որ Ա նի ի, Հո ռո մո-

սի և Հա ռի ճի վան քե րի նվի րատ վա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րում հի շա-

տակ վում են Ա րու ճում գտն վող 14 այ գի՝ հա տուկ ա նուն նե րով20։ Վեր ջերս 

հրա տա րակ ված Շի րա կի վի մագ րե րի հա տո րում հի շա տակ վում է Ա րու ճի 

այ գի նե րից ևս մե կը, ո րը նվի րա բեր վել է Լմ բա տա վան քին21։ Կա րե լի է 

20 Այդ ա նուն ներն ե ն՝ 1. Սա ղար, 2. Շլիկ, 3. Կո վա րած, 4. Բլար Խաչ կա, 5. Խաչ կանց, 
6. Մա զոտն, 7. Ե կե ղեց պա նի, 8. Քոշուտի, 9. Լապս տա կաց, 10. Ա ռյու ծա կան, 11. 
Աղ պե տենց, 12. Հան կա նի, 13. Թուխայրեաց, 14. Խա չեղ բայ րենց (Կ. Մաթ ևո սյան, 
Ա րուճ, էջ 34)։ 

21 13րդ դա րի նվի րա տուն (ա նու նը չի պահ պան վել) նշ ում է. «ՏՈ ՒԱՔ Ի ՎԱՆՔՍ 
ԱՅ ԳԻ ՅԱ ՐՈՒՃ՝ ԶԳՈՄ ԴՈ ՒԱՆ...» (Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ X, Շի րա կի 

2. Արուճի եկեղեցին հարավից և պալատի գահասրահը՝ զույգ խոյակներով և 
նրանց միջև՝ գահի պատվանդանով։
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ա սել, որ մեկ վայ րում գտն վող և հա տուկ ա նուն ներ ու նե ցող այս քան մե-

ծա թիվ այ գի նե րի հի շա տա կու թյու նը վի մագ րու թյան մեջ հազ վա դեպ եր-

ևույթ է։ Ու շագ րավ է, որ Ա րու ճում սո վո րու թյուն է ե ղել խաչ քա րեր դնել 

տնե րի բա կե րում և այ գի նե րում, ո րի վկա յու թյունն են ի նչ պես բուն բնա-

կա վայ րում, այն պես էլ նրա շուր ջը գտն վող, հիմ ա կա նում 11-րդ դա րին 

վե րա բե րող բազ մա թիվ խաչ քա րե րը22։

 Թե պետ Ա րու ճի հու շար ձա նա խում բը բա վա րար չա փով ու սում նա-

սիր ված էր, սա կայն նրան նվիր ված իմ գր քում հնա րա վոր ե ղավ մի քա-

նի նոր տե սա կետ ներ ա ռաջ քա շել։ Է ա կան նո րու թյուն նե րից մե կը վե-

մարզ, կազ մեց Ս. Բար խու դա րյան, Եր ևան, 2017, էջ 74)։ Կար ծում ե նք, որ այ գու 
ա նունն «ա նաս նա գոմ» ի մաստն ու նի, ծա գում է դո ւարտո ւարտա վար բա ռից (Հ. 
Ա ճա ռյան, Հայե րեն ար մա տա կան բա ռա րան, Եր ևան, 1926, էջ 424, 681)։ Արուճի 
մի այգի հիշատակվում է նաև Հոռոմոսի 1287 թ. վիմագրում՝ Ջամլին անունով 
(Horomos monastery: Art and History, Paris, 2015, p. 481, տպված է «Ջաւլին»)։

22  Ե ՊՀ ար վես տա բա նու թյան ամ բի ո նում մի քա նի տա րի ա ռաջ «Ա րու ճի խաչ քա
րե րը» թե մայով մա գիտ րո սա կան ար ժե քա վոր թեզ է պաշտ պա նել Ռո զա Հա րու
թյու նյա նը։

3. Արուճի քարավանատունը (11-րդ դ.)։
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րա բե րում էր Ա րու ճի հնա գույն բա զի լիկ ե կե ղե ցուն23։ Բանն այն է, որ 

Ա րու ճի պա լա տի 1950-52 թթ. պե ղում նե րից հե տո եր ևան ե կած այս կա-

23  Բա զի լի կը գտն վում է Կա թո ղի կե տա ճա րից 47 մ հա րավար ևելք։ Այն ներ քուստ 
18,7x10,6 մ մե ծու թյամբ ե ռա նավ բա զի լիկ շի նու թյուն է, ձգ ված ա րև մուտ քից ար
ևելք։ Ու նի եր կաս տի ճան գետ նա խա րիսխ, ո րը հա տուկ է մի այն ե կե ղե ցա կան 
շեն քե րին։ Կա ռույցն ու նի եր կու մուտք՝ ա րև մուտ քից և հյու սի սից։ Հե տա գա յում՝ 
շեն քի վե րա կա ռուց ման և ամ րո ցի վե րած ման ժա մա նակ, մուտք է բաց վել նաև 
ար ևել քից։ Կի սա կան գուն վի ճա կում պահ պան վել են շի նու թյան բո լոր չորս պա
տե րը 2,53 մ բարձ րու թյամբ։ Պա տե րի հա մար ար տա քի նից օգ տա գործ ված են 
հա մե մա տա բար մեծ սր բա տաշ քա րեր՝ մե կը ա րևմ տյան պա տի մեջ է (3,4x0,7 մ), 
մյու սը հյու սի սային պա տի (3,5x0,7 մ)։ Այս քա րի վրա պահ պան վել է շր ջագ ծի մեջ 
փո րագր ված հա վա սա րաթև խա չա քան դակ (տ րա մա գի ծը 46 սմ) և մի քայ քայ
ված ե ռա տող՝ հին տա ռաձ ևե րով ար ձա նագ րու թյուն, ո րից ըն թեռ նե լի են ա ռան
ձին տա ռեր և բա ռեր՝ այդ թվում Քրիս տո սի ան վան փա կա գի րը։ Հյու սի սային 
պա տի այս հատ վա ծում մեկ այլ քա րի վրա կա ևս մի խա չա քան դակ։ Բա զի լի կի 
քա րե րի վրա չկան վար պետ նե րի նշան ներ, որ պի սիք առ կա են Կա թո ղի կե ի պա
տե րին և մե կը՝ պա լա տի քա րին։ 

4. Բազիլիկ կառույցը գլխավոր մուտքից։



20

ռու յցը հա մար վել է Գրի գոր Մա մի կո նյա նի պա լա տի մի մաս նա շենք։ 1953 

թ. Ա րու ճի պա լա տի պե ղում նե րի ար դյունք նե րի մա սին հան գա մա նա լից 

հոդ վա ծով հան դես է ե կել պե ղում նե րի ղե կա վար Վա րազ դատ Հա րու-

թյու նյա նը, ո րը ոչ մի այն նկա րագ րել է բաց ված շի նու թյուն նե րը, այլև 

կա տա րել հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու թյուն ներ ու եզ րա կա ցու թյուն-

ներ24։ Պե ղում նե րի շնոր հիվ Ա րու ճի տա ճա րից հա րավ և հա րավ-ար ևելք 

բաց վե ցին ա ռան ձին եր կու խո շոր շի նու թյուն ներ, ի նչ պես նաև մա տու ռի 

ա վե րակ ներ։ Վ. Հա րու թյու նյա նը մեծ շի նու թյուն նե րից մե կը պայ մա նա-

կա նո րեն կո չել է ա ռա ջին դահ լիճ, ե րկ րոր դը՝ աշ խար հիկ շենք՝ սյու նա-

զարդ դահ լի ճով: 

«Ա ռա ջին դահ լիճ» ան վան ված բա զի լիկ շի նու թյան ո րոշ ման րա-

մաս ներ նրան հի շեց րել են ե կե ղե ցա կան կա ռույց (նկ. 4), սա կայն ո րոշ 

փաս տարկ ներ նշե լով ի վեր ջո այն եզ րա կա ցու թյանն է ե կել, որ դա աշ-

խար հիկ կա ռույց է 25։ Փաս տո րեն հու շար ձա նը պե ղող հե ղի նա կա վոր 

մաս նա գետն շի նու թյու նը հա մա րել էր պա լա տա կան ա ռան ձին դահ լիճ, 

ո րը հե տա գա յում (ո ւշ միջ նա դար) վե րած վել է փոք րիկ ամ րո ցի։ Ի հար կե, 

շատ հեշտ էր այս տե սա կե տին հա մա ձայ նել ու ան ցնել ա ռաջ, սա կայն 

այդ ժա մա նակ ես տար ված է ի հայ կա կան միջ նա դա րյան ճար տա րա պե-

տու թյա նը նվիր ված զա նա զան աշ խա տու թյուն նե րի ըն թեր ցա նու թյամբ 

և տո գոր ված սկս նակ հե տա զո տո ղին հա տուկ հե տաքրք րա սի րու թյամբ։ 

Հատ կա պես տպա վոր ված է ի Ալ. Սա հի նյա նի «Քա սա ղի բա զի լի կայի 

ճար տա րա պե տու թյու նը» (Եր ևան, 1955) գր քով, որ տեղ հա մե մա տա կան 

24  Վ. Հա րու թյու նյան, 7րդ. դա րի աշ խար հիկ ճար տա րա պե տու թյան մի նոր հու
շար ձան, ՀՍՍՀ ԳԱ, Տե ղե կա գիր, 1953, N 8։

25 Վ. Հա րու թյու նյա նը գրում է. «Դահ լի ճը, ո րի հա տա կագ ծի կոմ պո զի ցի ան բա
զի լի կային է, գու ցե մի պահ են թադ րել տա, որ այն ե կե ղե ցի է ե ղել։ Նույ նիսկ 
հյու սի սային պա տի վրա դր սից (հյու սիսա րևմ տյան ան կյան մոտ) փո րագր ված 
են շր ջագ ծի մեջ ամ փոփ ված հա վա սա րաթև եր կու խաչ։ Սրանց մոտ կա նաև մի 
փոքր ար ձա նագ րու թյուն, ո րը խիստ ե ղծ ված լի նե լու պատ ճա ռով դեռ չի հա ջող
վել վեր ծա նել։ Սա կայն... դահ լի ճի ար ևե լյան կող մում, դր սի կող մից պա տը պահ
պան վել է այն պես, որ խո րան նե րի կամ բե մի մա սին որ ևէ խոսք լի նել չի կա րող։ 
Նշա նա կում է ար ևե լյան պա տը սկզ բից կա ռուց վել է այդ պես, ի նչ պես պահ պան
վել է, և ոչ մի վե րա կա ռուց ման չի են թարկ վել։ Ա վե լի ո ւշ ժա մա նակ դր սի կող մից 
կցել են նոր պա տեր և ան կյուն նե րում՝ բուր գեր»։ Նույն տե ղում, էջ 58։
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քն նու թյամբ ներ կա յաց վում էր նաև այլ բա զի լիկ կա ռույց նե րում կի րառ-

ված մո դու լային սկզ բուն քը և այլն։ Ա րու ճի, այս պես կոչ ված «Ա ռա ջին 

դահ լի ճում», իմ ու շադ րու թյու նը գրա վեց շի նու թյան հյու սի սար ևե լյան 

ան կյու նում ո րմ ա մույ թի առ կա յու թյու նը (նկ. 5)։ Ը նդ հան րա պես, բա զի-

լիկ շեն քի ո րմ ա մույ թը (այ սինքն պա տին կից սյու նը), ոչ մի կոնստ րուկ-

տիվ դեր չի կա րող ու նե նալ կա ռույ ցի ան կյու նում, ու րեմ ին չու պի տի 

այդ պես վար վե ին։ Քա նի որ շի նու թյան պա տե րը ամ բողջ պա րագ ծով 

կի սա քանդ են, այ սինքն վե րին մա սից բաց են, հնա րա վոր ե ղավ տես-

նել, որ ար ևե լյան կող մում նույն պես ե ղել են հա տա կագ ծում խա չաձև 

եր կու մույ թեր, ո րոնք պա տի վե րա կա ռու ցու մից հե տո մա ցել են պա տի 

մեջ։ Այ սինքն, ի նչ պես որ շի նու թյան մյուս 2 զույգ՝ ա ռան ձին կանգ նած 

խա չաձև հա տա կագ ծով մույ թերն են, ո րոնց կից պա տե րին կան ո րմ ա-

մույ թեր (դ րանց մի ջո ցով է գո յա նում ծած կի կա մա րը), այն պես էլ ե ղել 

է մույ թե րի 3-րդ զույ գը, բայց քա նի որ շեն քը կր ճա տել են ար ևե լյան 

կող մից, այդ մույ թե րը մա ցել են նոր պա տի մեջ։ Սա նշա նա կում էր, որ 

շի նու թյունն սկզբ նա պես ու նե ցել է 3 զույգ մույթ, և որ ար ևե լյան կող-
մում խո րան չկա, քա նի որ այդ տեղ պա տը ա ռաջ է բեր վել ու վե րա-
շար վել մույ թե րի 3-րդ զույ գի հա վա սա րու թյամբ։ Այս հան գա մանք նե րը, 

5.  Որմնամույթը բազիլիկ կառույցի անկյունում։
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նաև գետ նա խարս խի ու պա տե րին ե ղած հնա գույն խա չա քան դակ նե րի 
առ կա յու թյու նը (նկ. 6) նկա տի ու նե նա լով, են թադ րել եմ, որ կա ռույ ցը 
Ա րու ճի հնա գույն բա զի լիկ ե կե ղե ցին է ե ղել։ 

Իմ այս դի տար կում ե րը հենց տե ղում ներ կա յաց րե ցի գր քիս խմ բագ-
րին, ճար տա րա պե տու թյան դոկ տոր Մու րադ Հաս րա թյա նին։ Նա դրանք 
մի ան գա մայն հա մո զիչ հա մա րեց ու մի ա ժա մա նակ զար մա ցած էր, որ 
այդ բա նը չի նկատ վել պե ղում ե րի շր ջա նում և ա ռա ջար կեց, որ իմ գր-
քում շատ մեղմ ձևա կերպ մամբ այդ բա նը ներ կա յաց վի։ Բնա կա նա բար, 
այդ պես էլ ար վեց, մի ա ժա մա նակ նշե ցի, որ «շի նու թյան ար ևե լյան կող մի 
հե տա գա պե ղում ե րը մի այն վերջ նա կան լու ծում կտան խնդ րին»26։ 

Ե րեք զույգ մույ թե րի առ կա յու թյան փաստն ըն դու նե լով հան դերձ (ի-
նձ հա մա րե լով դրա «հայտ նա բե րող»), ա կա դե մի կոս Վա րազ դատ Հա-
րու թյու նյա նը չըն դու նեց շի նու թյան՝ ժա մա նա կին բա զի լիկ ե կե ղե ցի 

լի նե լու վե րա բե րյալ են թադ րու թյու նը27 (ի դեպ, նրա հետ ես բա րե կա մա-

26 Կ. Մաթ ևո սյան, Ա րուճ, էջ 6870։
27 Վ. Հա րու թյու նյան, Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյան պատ մու թյուն, Եր ևան, 

1992, էջ 170։ Տե՛ս նաև Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյան պատ մու թյուն, հ. 6, Եր
ևան, 2002, էջ 69։ 2005ին Հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյու նը 
Ա րտյոմ Գրի գո րյա նի գլ խա վո րու թյամբ ար տագ նա նիստ գու մա րեց Ա րու ճում (Վ. 
Հա րու թյու նյա նի ու իմ մաս նակ ցու թյամբ), որ տեղ ո րոշ վեց բա զի լի կի ար ևե լյան 
մա սում պե ղում եր ա նել հար ցի վերջ նա կան ճշտ ման հա մար։ Իմ ա ռա ջար կու
թյունն էր, որ շի նու թյան ար ևե լյան մա սում ո ւշ միջ նա դա րում կցա կա ռուց ված 
բուր գե րի մի ջի հո ղը հան վի, ե թե պարզ վի, որ գետ նա խա րիս խը շա րու նակ վել է 
դե պի ար ևելք, ա պա կհաս տատ վի շեն քի կր ճատ ման փաս տը։ 

6. Հավասարաթև խաչ բազիլիկի հյուսիսային պատին։
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կան հա րա բե րու թյուն ներ եմ ու նե ցել)։ 
2006 թ. Հու շար ձան նե րի պահ պա նու թյան գոր ծա կա լու թյան նա խա-

ձեռ նու թյամբ տե ղի ու նե ցան բա զի լիկ կա ռույ ցի շր ջա կայ քի մաքր ման 

աշ խա տանք ներ, ո րոնք վե րած վե ցին պե ղում ե րի (ղե կա վար՝ Գա գիկ Մ. 

7.  Բազիլիկի շարունակվող գետնախարիսխը։

8. Բազիլիկի արևելյան պատը՝ դրված նախկին կառույցի սալահատակի վրա։
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Սարգ սյան): Դրանց ար դյուն քում լի ո վին հաս տատ վեց, որ շի նու թյու նը 

նախ կի նում ե ղել է բա զի լիկ ե կե ղե ցի: Կա ռույ ցի ար ևե լյան բուր գե րի մի-

ջի հո ղը դուրս բե րե լուց հե տո պարզ վեց, որ այս տեղ ոչ մի այն շա րու-

նակ վում է եր կայ նա կան պա տե րի գետ նա խա րիս խը (նկ. 7), այլև ար ևե-

լյան պա տը կա ռուց ված է նախ նա կան կա ռույ ցի սա լա հա տա կի վրա (նկ. 

8): Այ սինքն, մի ան շա նակ պարզ դար ձավ, որ շի նու թյու նը ե ղել է ե ռա-

նավ բա զի լիկ, ո րն ար ևե լյան կող մից կր ճատ վել է, և մույ թե րի եր րորդ 

զույ գը մա ցել է ար ևե լյան պա տի մեջ: Կա ռույցն ու նե ցել է ար տա քի նից 

բազ մա նիստ խո րան, ի նչ պես 4-5-րդ դդ. ե կե ղե ցի նե րից շա տե րը: Հյու-

սիս կող մյան բուր գի մեջ գտն վել է խո րա նի ար տա քին պա տի ե րկ նիստ 

քա րե րից մե կը: Ի սկ խո րա նի հատ վա ծում ժայ ռը փոր ված է խո րա նի կի-

սաշր ջա նին հա մա պա տաս խան (նկ. 9): Պե ղում ե րից հայտ նա բեր վե ցին 

նաև պա տու հան նե րի պսակ նե րի և քի վե րի հնա գույն ե կե ղե ցի նե րին հա-

տուկ օ ղա կաձև զար դա շա րով հար դար ված բազ մա թիվ քա րեր, ի նչ պես 

նաև քա ռա նիստ կո թո ղի քան դա կա զարդ խո յակ (նկ. 10)28:

28  Պե ղում ե րի ար դյունք նե րի մա սին հրա պա րակ մամբ հան դես է ե կել Գ. Մ. Սարգ
սյա նը։ Նա կար ծում է, որ Ա րու ճի բա զի լիկ ե կե ղե ցին կա ռուց ված է ե ղել հե թա
նո սա կան տա ճա րի տե ղում, այ նու հե տև վե րա կա ռուց վել է ե րեք ան գամ։ Ա ռա ջին 
վե րա կա ռուց մամբ դար ձել է քրիս տո նե ա կան տա ճար (4րդ դ.), ե րկ րորդ վե րա

9. Բազիլիկ եկեղեցու խորանի հատվածը։
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Այս պի սով, 2006 թ. պե ղում ե րը հաս տա տե ցին, որ նախ կի նում պա-

լա տի մաս հա մար ված բա զի լիկ կա ռույ ցը ի րա կա նում բնա կա վայ րի 4-5-

րդ դդ. բա զի լիկ ե կե ղե ցին է, ո րը հա վա նա բար 7-րդ դ. ե րկ րորդ կե սին, 

հենց Գրի գոր Մա մի կո նյա նի ժա մա նակ ծա վալ ված շի նա րա րու թյան ըն-

թաց քում, վե րա կա ռուց ման են թարկ վե լով, կր ճատ վել է ար ևե լյան կող մից 

և հա վա նո րեն ծա ռայել է աշ խար հա կան նպա տակ նե րի հա մար, թերևս 

հենց պա լա տա կան հա մա լի րի կազ մում։ Այն, որ այդ վե րա կա ռու ցու մը 

կա տար վել է շի նա րա րա կան մեծ հմ տու թյամբ, հու շում է, որ այդ պի սի 

ձեռ նար կի հե ղի նակ նե րը հմուտ վար պետ ներ է ին, որ պի սիք կա րող է ին 

լի նել հենց Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին ու պա լա տը կա ռու ցող նե րը։ Միև նույն 

ժա մա նակ, ե կե ղե ցու այդ կար գի ձևա փոխ ման հա մար ան հրա ժեշտ էր 

բարձ րա գույն ար տո նու թյուն ու նե նալ, ի նչ պի սին կա րող էր լի նել իշ խա-

նի հրա մա նը29։ Ի նչ ևէ, այժմ կա ռույցն այ ցե լու նե րին է ներ կա յա նում վե-

րա կա ռուց ման մի քա նի շեր տե րը ներ կա յաց նող տես քով30։ 

Ին չո՞ւ ներ կա յաց րե ցի այս պատ մու թյու նը։ Ա ռա ջին հեր թին ցույց տա-

լու հա մար, որ գի տա կան վար կա ծի ա ռաջ քա շու մից (1987) մինչև հար ցի 

լու ծու մը (2006) ան ցել էր 19 տա րի։ Բայց դա եր ևի այն քան էլ վատ չէ, 

ե թե նկա տի ու նե նանք, որ նույն «Ա րուճ» գր քում պա լա տի վե րա բե րյալ 

կա ռու ցու մը ե ղել է Գրի գոր Մա մի կո նյա նի կող մից մեծ տա ճա րի և պա լա տի կա
ռու ցու մից հե տո, ե րբ ար դեն խարխլ ված բա զի լի կը ար ևե լյան կող մից կր ճատ վել 
է մույ թե րի եր րորդ զույ գի հատ վա ծից և վե րած վել պա լա տի սրա հի (7րդ դ. 60
70ա կան թթ.), եր րորդ վե րա կա ռուց մամբ 1516րդ դդ. հա մալր վել է նոր հաստ 
պա տե րով ու բուր գե րով և դար ձել ամ րոց (Գ. Սարգ սյան, Ա րու ճի բա զի լի կի հնա
գի տա կան հե տա զո տու թյու նը, «Հայ ար վեստ», 2007, թիվ 1, էջ 3437)։

29  Վ. Հա րու թյու նյա նը բա զի լիկ կա ռույ ցի՝ ե կե ղե ցի լի նե լու մա սին իմ տե սա կե տը 
մեր ժե լիս, վկա յա կո չում է պատ միչ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցու հայտ նած 
այն տե ղե կու թյու նը, ը ստ ո րի Գրի գոր Մա մի կո նյանն իր ար քու նի քը դրել է ձո րի 
եզ րին, որ տեղ աղ բյուր է բխում։ Բա զի լիկն ի րոք, հա մա լի րի կա ռույց նե րի մեջ 
ա մե նից մոտն է ձո րին (Վան քա ձոր)։ Բայց ե թե Դրաս խա նա կերտ ցին այդ կա
ռույ ցը հա մա րել է պա լա տի մաս, ա պա այդ տեղ տա րօ րի նակ ո չինչ չկա, քա նի 
որ նրա ժա մա նակ՝ 10րդ դ., շի նու թյունն ար դեն խո րան չու ներ, կր ճատ ված էր 
ար ևե լյան կող մից և կա րող էր հա մար վել պա լա տա կան հա մա լի րի մի մաս։ 

30  Տե՛ս նաև՝ Կ. Մաթ ևո սյան, Ա րու ճի հնա գոյն բա զի լիկ ե կե ղե ցին, «Հան դէս ամ սօ
րե այ», 2010, էջ 198211։
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ար ված մեկ այլ կար ևոր դի տար կում ա նար ձա գանք է մա ցել մինչև օ րս։ 

Այս տեղ նո րից նշեմ, որ ներ կա գր քի գրու թյան նպա տակն է լ՝ այդ պի-

սի, ստ վե րում մա ցած կամ դեռևս մաս նա գի տա կան պար բե րա կան նե-

րում չհ րա տա րակ ված հար ցե րի, տե սա կետ նե րի ու են թադ րու թյուն նե րի 

ներ կա յա ցում է, այն հույ սով, որ դրանք օ րե րից մի օր լու ծում կս տա նան 

կամ փոր ձաքն նու թյուն կանց նեն, ի նչ պես որ դա տե ղի ու նե ցավ Ա րու ճի 

բա զի լի կի դեպ քում։ 

 Պա լա տի գա հաս րա հի մուտ քի տե ղը 1950-ա կան նե րի պե ղում ե րի 

ժա մա նակ չի հայտ նա բեր վել կամ ո րոշ վել։ Զար մա նա լի ո րեն ու շադ րու-

թյու նից դուրս է մա ցել կենտ րո նա կան սրա հի ար ևե լյան չորս սյու նե րի 

կենտ րո նում գտն վող տու ֆից պատ րաստ ված հս կա ո ւղ ղան կյուն քա րը 

(2,30 x 1,65 x 0,40 մ)։ Դրա վե րին հար թու թյան վրա ար ված է դար ձյալ 

ո ւղ ղան կյու նաձև փո սո րակ (1,40 x 0,85 մ)։ Այս խո շոր տա փա րակ քա րը 

իշ խա նա կան գա հա վո րա կի պատ վան դանն է (գծ. 1, 5) (այդ պի սի պատ-

վան դա նի հիմք պահ պան վել է նաև Դվի նի պա լա տում)։ Նրա դիր քը 

հու շում է, որ գա հաս րա հի մուտ քը ե ղել է հան դի պա կաց կող մից (գծ. 1, 

6), Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու ա րևմ տյան պա տի եզ րագ ծի շա րու նա կու թյամբ 

կա ռուց ված պա լա տի ա րևմ տյան պա տի վրա։ Այս մա սում, ցա վոք, պե-

10. 2006 թ. պեղումներից գտնված խոյակ և այլ մանրամասներ։
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ղում ե րը չեն շա րու նակ վել, բայց մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ ըն դա-

մե նը 7-8 մետր դե պի ա րև մուտք հո ղի շեր տը մաք րե լուց հե տո կբաց վի 

պա լա տի ա րևմ տյան պա տը և գա հաս րա հի մուտ քի հատ վա ծը։ 

Ա րու ճի հու շար ձա նախմ բի՝ պե ղում նե րից հե տո կազմ ված հա տա կա-

գի ծը ո րոշ թե րու թյուն ներ ու նի (նշ ված չի գա հաս րա հի գա հի պատ վան-

դա նը և այլն)31։ Հե տաքրք րա կան է, որ Կա թո ղի կե ի գմ բե թի կենտ րո նը 

և գա հաս րա հի իշ խա նա կան գա հա վո րա կի պատ վան դա նը գտն վում են 

նույն հո րի զո նա կան գծի վրա (հին գծագ րում ո րոշ շե ղում կա)։ Հա տա-

կա գի ծը ո րոշ ճշգր տում նե րով ու լրա ցում նե րով հրա տա րա կել եմ 2010 

թ. (գծ. 1)32։ 
Ա վե լաց նեմ, որ բա զի լի կի մա սին իմ տե սա կե տը հաշ վի առ նե լով, 

31  Վ. Հա րու թյու նյան, 7րդ. դա րի աշ խար հիկ ճար տա րա պե տու թյան մի նոր հու
շար ձան, էջ 56։ Ո րոշ լրա ցում եր ար վել են իմ «Ա րուճ» գր քի հրա տա րա կու թյու
նից հե տո, տե՛ս Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյան պատ մու թյուն, հ. 6, էջ 70։

32  Լրաց ված հա տա կագ ծում ճշգրտ ված է նաև բա զի լի կի ար ևե լյան հատ վա ծը՝ խո
րա նի վե րա կազմ ված մա սով (գծ. 1, 10), ա վե լաց ված են Կա թո ղի կե ի հա րա վային 
պա տա կից, հա վա նա բար 1011րդ դդ. կա ռուց ված փոքր մա տու ռը, ո րի հիմ ա
քա րերն են պահ պան վել (գծ. 1, 2), Կա թո ղի կե ի հա րա վար ևե լյան ան կյան մոտ 
գտն վող հու շա սյան ստի լո բա տի բա վա կան մեծ հիմ քը (գծ. 1, 3) և այլն։ Կ. Մաթ
ևո սե ան, Ա րու ճի հնա գոյն բա զի լիկ ե կե ղե ցին, էջ 210211։

1. Կաթողիկե եկեղեցի
2. Մատուռ
3. Հուշակոթողի ստիլոբատ
4. Գրիգոր Մամիկոնյանի 

պալատը
5. Գահավորակի 

պատվանդանը
6. Գահասրահի ենթադրյալ 

մուտքը
7. Հուշակոթողի ստիլոբատ
8. Մատուռ
9. Բազիլիկ եկեղեցի (5-րդ դ.)
10. Բազիլիկի խորանի 7-րդ 

դարում կրճատված մասը

Գծ. 1. Արուճի եկեղեցական և պալատական համալիրը։
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Ա րու ճի հա մա լի րի կա ռույց նե րի ե ռա չափ վե րա կանգն ման փորձ է կա-

տա րել ճար տա րա պետ Ա րեգ Հաս րա թյա նը33։

 ԻՆՉ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ Ա ՆԵԼ Ա ՐՈՒ ՃՈՒՄ

1. Հնա գի տա կան տե սա կե տից հե տաքր քիր և հնա րա վոր է, որ գտա-
ծո նե րի (օ րի նակ՝ քան դա կա զարդ ման րա մաս նե րի) հայտ նա բեր ման 
ա ռու մով ար դյու նա վետ լի նի իշ խա նա կան պա լա տի գա հաս րա հի 
մուտ քի բա ցու մը։ Ի նչ պես վեր ևում նշ վեց, պե ղում ե րի ժա մա նակ 
չեն կա րո ղա ցել ո րո շել, թե որ կող մից է ե ղել մուտ քը։ Սա կայն այժմ 
պարզ է, քա նի որ գա հի պատ վան դա նը ար ևե լյան կող մում է, մուտ-
քը պետք է ե ղած լի նի ա րևմ տյան կող մից, որ տե ղից ներս մտ նե լով 
պի տի մո տե նային գա հա կա լին (նկ. 11)։ Պարզ է նաև, որ Ա րու ճի տա-
ճա րի և պա լա տի կա ռու ցում ի րա կա նաց վել է ճար տա րա պե տա կան 
նույն մտահ ղաց մամբ, և ա րևմ տյան կող մից դրանք նույն հա վա սա-

րու թյան վրա են (գծ. 1)։ Ցա վոք 1950-ա կան նե րի պե ղում ե րի ժա-

մա նակ գա հաս րա հի ա րևմ տյան կող մում սյու նե րի ա ռա ջին զույ գից 

դե պի ա րև մուտք բա վա կան չա փով չեն խո րա ցել, որ պես զի հաս-

նե ին մուտ քին։ Քա նի որ եր կայ նա կան ո ւղ ղու թյամբ սյու նե րի հե-

33  Ա. Հաս րա թյան, Ա րու ճի վաղք րիս տո նե ա կան հա մա լի րը, Եր ևան, 2010։ 

11. Պալատի գահասրահը արևելքից (մուտքը պետք է լինի արևմուտքից)։
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ռա վո րու թյունն ի րա րից (կենտ րո նից 

կենտ րոն) 7,5 մ է34, շեն քի ա րևմ տյան 

պա տը մուտ քով հան դերձ պետք է 

լի նի սյու նե րի ա րևմ տյան զույ գից 

հաշ ված ա ռն վազն 8-9 մ հե ռու (դե պի 

ա րև մուտք) (նկ. 12, 13)։ Բայց այս տեղ 

այժմ կա մի դժ վա րու թյուն։ Բանն այն 

է, որ հնա վայ րի պարս պա պատ եզ-

րը ան ցնում է հենց այդ մա սով, ո րից 

այն կողմ գյու ղի բնա կիչ նե րից մե կի 

տնա մերձ հո ղա մասն է։ Ա նհ րա ժեշտ 

է գյու ղա պե տա րա նի և տնա մեր ձի 

տի րոջ հա մա ձայ նու թյամբ, վեր ջի նիս 

հո ղային փոխ հա տուց մամբ, հնա վայ-

րին կից տա րած քը մե ծաց նել դե պի 

ա րև մուտք (ա ռն վազն 10 մ), ո րից հե-

տո հնա րա վոր կլի նի ի րա կա նաց նել 

այդ հատ վա ծի պե ղու մը։

 Պա լա տի և Կա թո ղի կե ե կե ղե-
ցու շր ջա կայ քում նույն պես կա-
րե լի է տե ղային ո րոշ պե ղում-
ներ ա նել (մաս նա վո րա պես՝ 
գա հաս րա հի ու բա զի լի կի միջև 
ե ղած հատ վա ծում) և հաս նել 
«7-րդ դա րի գետ նին»։ Կար ծում 
եմ, որ նոր հայտ նա գոր ծու-
թյուն նե րի պա կաս չի լի նի։

2. Ա րու ճի 7-րդ դ. բեր դը պետք է 
պատ շաճ տես քի բեր վի, վե րա-
կանգն վի։ 1980-81 թթ. պեղ ված 
հա րա վային պա տը ժա մա նա-
կին չամ րաց վե լով և ա նու շադ-

34  Տե՛ս Վ. Հա րու թյու նյան, 7րդ. դա րի աշ խար հիկ ճար տա րա պե տու թյան մի նոր 
հու շար ձան, էջ 60։

12. Գահասրահի արևմտյան 
խարիսխը, որից արևելք պետք է 
լինի պալատի արևմտյան պատը։

13. Պալատի արևմտյան հիմնապատի 
հատված, որի ուղղությամբ պետք է 

լինի գահասարի մուտքը։
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14,15. Բերդավանի հնագույն պարսպի կիսաքանդ հատվածները։
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16.

17.
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րու թյան մատն վե լով այժմ կի սա քանդ է դար ձել (նկ. 14, 15) 35։ Ա ռանձ-
նա կի հնա գի տա կան հե տա զոտ ման կա րիք ու նի Աղ բյու րի ձո րի 
եզ րին գտն վող հին բեր դի այն հատ վա ծը, ո րը վե րա կա ռուց վել է 
Բագ րա տու նի նե րի ժա մա նակ և պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ան վա-
նել միջ նա բերդ։ Նրա կա մա րա կապ մուտ քը աս տի ճա նա բար քանդ-
վել ու փլ վել է բա ռա ցի ո րեն մեր աչ քի ա ռաջ՝ վեր ջին 15 տա րում։ Այն 
ան հրա ժեշտ է վե րա կանգ նել հնա րա վո րինս շուտ (նկ. 16, 17, 18)։

3.  Ա րու ճի հին բնա կա վայ րի կենտ րո նը՝ պարս պա պատ բնա կե լի թա-

ղա մա սը (գծ. 2), ո րի մեծ մասն այժմ բա րե բախ տա բար գյու ղա ցի նե-

րի տնե րով կա ռու ցա պատ ված չէ, դեռևս չի պեղ վել։ Կար ծում եմ, որ 

նրա ամ բող ջա կան հնա գի տա կան ու սում ա սի րու թյու նից հե տո հնա-

35  Ա րու ճի հին բեր դի պե ղում երն ի րա կա նաց վել են Ե ՊՀ հա յա գի տա կան կենտ րո
նի հնա գի տա կան ար շա վախմ բի կող մից՝ Բ. Սա դո յա նի ղե կա վա րու թյամբ (տե՛ս 
Բ. Սա դո յան, Ա րու ճի վաղ միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րը, Պատ մա բա նա սի րա
կան հան դես, 1985, թիվ 4, էջ 162164)։ Ա րու ճի բեր դը հյու սի սից հա րավ ձգ ված 
ո ւղ ղան կյուն հա տա կագ ծով պաշտ պա նա կան հա մա կարգ է, ո րի ա րևմ տյան (ձո
րեզ րյա) և հա րա վային պա տերն այժմ մաքր ված են հո ղա ծած կույ թից։ Այս տեղ, 
լրիվ կամ կի սով չափ, բաց վել են 1,8  2 մ հաս տու թյամբ պարս պի և քա ռա կու սի 
հա տա կագ ծով վեց բուր գի (ներ քուստ 4x4 մ) հիմ ա պա տե րը, ո րոնք շար ված են 
սր բա տաշ տու ֆի շուրջ 1,20 մ եր կա րու թյամբ խո շոր քա րե րով։

16, 17, 18. Բագրատունյաց շրջանի բերդի մուտքի քանդվելը  
2000-2014 թթ.։
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րա վոր կլի նի հս տակ պատ կե-

րա ցում կազ մել միջ նա դա րյան 

աղ բյուր նե րում «ա վան», «գյու-

ղա քա ղաք» կամ «քա ղա քա-

գյուղ» կոչ վող այս բնա կա վայ-

րի մա սին։ 

4. Վե րա կանգն ման կա րիք ու-

նի Ա րու ճի 19-րդ դ. ե կե ղե ցին, 

ո րը խորհր դային շր ջա նում 

«սով խո զի պա հեստ» լի նե լուց 

ա զատ վե լով ու հու շար ձան նե-

րի գոր ծա կա լու թյա նը ան ցնե-

լուց հե տո, այժմ հայտն վել է կի սա վեր վի ճա կում և ամ բող ջո վին 

քանդ վե լու ի րա կան վտան գի ա ռջև է։ Վե րա կանգ նու մից հե տո այդ 

շեն քը կա րող է վե րած վել ե րկ րա գի տա կան թան գա րա նի։
 Վեր ջում նշեմ, որ չնա յած Ա րու ճի հու շար ձա նախմ բի ու նե ցած բա ցա-

ռիկ պատ մամ շա կու թային ար ժե քին, այն ա ռայժմ պատ շաճ հո գա տա րու-
թյան և պահ պա նու թյան չի ար ժա նա նում: Մինչ դեռ Ա րու ճի հնա վայ րը ոչ 
մի այն գի տա կան ա ռու մով է ու շագ րավ, այլև գրա վիչ է զբո սաշր ջու թյան 
տե սա կե տից, ճա նա պար հային շա հե կան դիր քի և տար բեր դա րաշր ջան-
նե րի պատ կա նող բազ մա զան հու շար ձան նե րի առ կա յու թյան շնոր հիվ: 
Մեր ե րկ րում ա մեն տեղ չէ, որ այդ քան փոքր տա րած քում հնա րա վոր է 
տես նել միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի կյան քի տար բեր ո լորտ ներն ար տա-
ցո լող ճար տա րա պե տու թյան հու շար ձան ներ՝ ե կե ղե ցի ներ (4-5-րդ, 7-րդ 
և 19-րդ դդ.), ո րոն ցից Կա թո ղի կեն բա ցա ռիկ է նաև հա մե մա տա բար լավ 
պահ պան ված ո րմ նան կար նե րով, պա լա տա կան հա մա լիր, ո րի զարդն է 
գա հաս րա հը եր կու հս կա խո յակ նե րով, պաշտ պա նա կան հա մա կար գեր՝ 
տար բեր դա րաշր ջա նի պա րիսպ նե րով ու միջ նա բեր դով, ա ռևտ րատն տե-
սա կան կա ռույց՝ որ պի սին է քա րա վա նա տու նը, վեր ջա պես վաղ միջ նա-
դա րյան քա ռա կող կո թող ներ, քան դա կա զարդ խա րիսխ ներ ու խո յակ ներ, 

10-11-րդ դդ. բազ մա թիվ խաչ քա րեր և այլն։ Այս ա մենն այժմ մի այն մի 

բա նի կա րիք ու նեն՝ պատ շաճ պահ պա նու թյան։

Գծ. 2 Արուճի պարսպապատ 
բերդավանի հատակագիծը 

(հեղ. Բ. Սադոյան)։
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 ՀԱ ՎՈՒՑ ԹԱՌ

2012 թ. լույս տե սավ իմ «Հա վուց թա ռի վան քը» գիր քը36։ Ին չի՞ց սկս-

վեց հե տաքրք րու թյունս այդ վան քի պատ մու թյան նկատ մամբ, թող զար-

մա նա լի չթ վա՝ մեկ այլ վան քի՝ Կե չա ռի սի պատ մու թյու նից։

 Նա խա պատ մու թյու նը հետ ևյալն է. Կե չա ռի սի վան քը, որ տեղ վե րա-

կանգն ման մե ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ է ին կա տար վել դեռևս խորհր-

դային տա րի նե րին, վերջ նա կան նո րոգ ման են թարկ վեց և բա րե կարգ վեց 

բա րե րար Վլա դի միր Հա րու թյու նյա նի մի ջոց նե րով, ո րից հե տո Գա րե-

գին Բ Հայոց կա թո ղի կո սի ձե ռամբ վե րաօծ վեց վան քի գլ խա վոր՝ Ս. 

Գրի գոր ե կե ղե ցին 2000 թ.։ 2003-ին լրա նում էր Կե չա ռի սի հիմ ադր-

ման 1000-ա մյա կը, և այդ ա ռի թով նույն բա րե րա րի հո վա նա վո րու թյամբ 

կազ մա կերպ վե ցին հան դի սու թյուն ներ, գի տա ժո ղով, գր քի հրա տա րա-

կու թյուն, ո րոնք ի րա կա նաց վե ցին 2004 թ.։ Գի տամ շա կու թային մի ջո-

ցա ռում ե րի հա մա կար գում ի նձ հանձ նա րար վեց։ Մի ա ժա մա նակ Մու-

րադ Հաս րա թյա նի և Վար դան Դև րի կյա նի հետ մաս նակ ցե ցի «Կե չա ռիս 

- 1000» ե ռա լե զու (հայե րեն, ռու սե րեն, ան գլե րեն) գր քի կազմ մա նը, գրե-

լով վան քի պատ մու թյան հատ վա ծը37։ 

 Պետք է նշեմ, որ ա ռա ջին հա յաց քից դժ վար չթ վա ցող այդ աշ խա-

տանքն ի րա կա նում լուրջ բար դու թյուն ու ներ, կապ ված Ս. Գրի գոր ե կե-

ղե ցու շի նա րա րա կան ար ձա նագ րու թյան հետ, ո րը եր կու թյու րի մա-

ցու թյան է ծնունդ տվել, ը նդ ո րում, մե կը կապ ված հենց կա ռուց ման 

թվա կա նի հետ՝ 1003, թե՞ 1033 թվա կան։ Բուն նյու թից մի փոքր շեղ վե լով 

ներ կա յաց նեմ խն դի րը՝ վկա յա բե րե լով վի մա գի րը.

«ՆՁԲ (1033) թ. Հա(յոց). ի թա գա ւո րու թե ան Գագ կա և ի հայ րա-
պէ տու թե ան տ(ե առ)ն Սարգ սի, ես Գրի գոր Մա գիստ ռոս, որ դի Հա-

36 Կ. Մաթ ևո սյան, Հա վուց թա ռի վան քը, Եր ևան, «Մուղ նի» հրատ., 2012 (թ վայ նաց
վա ծը՝ www.armenianart.org կայ քում)։

37 Մ. Հաս րա թյան, Կ. Մաթ ևո սյան, Վ. Դև րի կյան, Կե չա ռիս  1000, Ս. էջ մի ա ծին, 
2004:
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սա նա, շի նէ ցի զէ կէ ղէ ցիս՝ 
ի նձ ի բա րէ խո սութ(իւ)ն  և 
իմ  պատ րո նին և իմ որ դե-
ացն. Ո րք ըն թէռ նոյք զիս 
յա ղաւթս յի շէ ցէք ի Ք(րիս-
տո)ս ա ղա չեմ»38 (նկ. 1): 

Այս ար ձա նագ րու թյան 

հի ման վրա Հայ կա կան Սո-
վե տա կան հան րա գի տա րա-
նից սկ սած և մի շարք այլ հրա տա րա կու թյուն նե րով վեր ջաց րած, 
ե կե ղե ցու կա ռուց ման ժա մա նա կը հա մար վել է 1033 թ., կա ռու ցո ղը՝ Գրի-
գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նին։ Հենց այս եր կու տվյալն է սխալ, ո րի մա-
սին նշե ցի վեր ևում։ Դեռևս ար ձա նագ րու թյան ա ռա ջին հրա տա րա կիչ ներ 
Ղևոնդ Ա լի շա նը, Գա րե գին Հով սե փյա նը, Ներ սես Ա կի նյա նը նկա տել են, 
որ թվա կա նի մեջ ան ճշ տու թյուն կա, և հաշ վի առ նե լով տեքս տում Գա-
գիկ Ա Բագ րա տու նի (989-1017)39 թա գա վո րի և 1019 թ. կա թո ղի կո սա կան 
ա թո ռից հրա ժար ված Սար գիս Ա Սևան ցու ա նուն նե րի առ կա յութ յու նը, 
ա ռա ջար կել են սկզ բում նշ ված ՆՁԲ (1033) թվա կա նը հա մա րել գր չա-
կան սխալ և սր բագ րել ՆԾԲ (1003)40։ Մի ան գա մայն հա մա միտ լի նե լով 
մե ծա նուն հե ղի նակ նե րի հետ, ես են թադ րել եմ, որ այդ շփո թու թյու նը 
կա րող էր տե ղի ու նե ցած լի նել ար ձա նագ րու թյան տեքս տի՝ գրագ րին 
կամ փո րագ րող վար պե տին թե լադր ման ժա մա նակ՝ Ձ (Ձա) = 80 և Ծ (Ծա) 
= 50 տառ-հն չյուն նե րի (մի ա ժա մա նակ թվա տա ռե րի) շփո թու թյան հետ-

ևան քով41։ 

38 Գ. Յով սե փե ան, Խաղ բա կե անք կամ Պռո շե անք Հայոց պատ մու թե ան մէջ, Ան թի
լի աս, 1969, էջ 159։ Այս և հա ջորդ մեջ բե րում ե րում ը նդ գծում երն ի մ են – Կ. Մ.։

39 Գա գիկ Ա Բագ րա տու նու մահ վան թվա կա նը հա յա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է 
1020ը։ Կ. Յուզ բաշ յա նը ո րոշ սկզբ նաղ բյուր նե րի վկա յա կոչ մամբ այն հա մա րում 
է 1017ը (К. Юзбашян, Армянские государства эпохи Багратидов и Византия IXXI 
вв., Москва, 1988, c 156157)։ Այս թվագր ման օգ տին են խո սում նաև այլ տվյալ
ներ։ Տե՛ս Կ. Մաթ ևո սյան, Ա նիՇի րա կի պատ մու թյան է ջեր, Եր ևան, 2010, էջ 2226 
(թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org կայ քում)։ 

40 Ղ. Ա լի շան, Այ րա րատ, Վե նե տիկ, 1890, էջ 259, Գ. Յով սե փե ան, նշվ. ա շխ., էջ 159, 
Ն. Ա կի նե ան, Ներ սես Լամբ րո նա ցի («Ազ գա բա նու թիւն Պահ լա ւու նե աց, Հա սա նե
անց, Թոռ նի կե անց և Հե թու մե անց»), Վի են նա, 1956, էջ 374:

41 Ա նի ի ա զն վա կա նու թյան պատ մու թյու նից կամ ե րեք Գրի գոր Մա գիստ րոս, Եր

1. Կեչառիսի Ս. Գրիգոր եկեղեցու 
շինարարական արձանագրությունը։
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Այժմ ան դրա դառ նամ կա ռու ցո ղին։ Ար ձա նագ րու թյան մեջ նա կոչ-

վում է «որ դի Հա սա նա», մինչ դեռ հայտ նի է, որ Գրի գոր Մա գիստ րոս 

Պահ լա վու նու (ծն. մոտ 990 - մահ. 1058) հոր ա նու նը Վա սակ է ր։ Ու րեմ 

խոս քը մեկ այլ Գրի գո րի մա սին է, ո րը նույն պես մա գիստ րո սի պատ-

վաս տի ճան ու ներ և Գա գիկ Ա թա գա վո րի հպա տակն է ր։ Այս հե ղի նա-

կա վոր իշ խա նին հան գա մա նո րեն ան դրա դար ձել է Ներ սես Ա կի նյա նը, 

սա կայն նրա ու սում նա սի րու թյու նը, ցա վոք, հա յա գետ նե րի շր ջա նում 

պատ շաճ ու շադ րու թյան չի ար ժա նա ցել։ Ն. Ա կի նյա նը վկա յա բե րում է 

նաև այս Գրի գո րի դս տեր՝ Տիկ նաց տիկ նոջ (ո րը Վեստ Սարգ սի կինն էր) 

1042 թ. վի մա գի րը Տե կո րում42։ 
 Հա սա նի որ դի Գրի գոր Մա գիստ րո սը հի շա տակ վում է նաև մա տե-

նագ րա կան աղ բյուր նե րում, սա կայն ի տար բե րու թյուն իր ապ րած ժա-

մա նա կի վի մագ րե րի՝ Ա պի րատ ա նու նով (հա վա նա բար եր կա նուն ու-

ներ՝ Գրի գոր Ա պի րատ, մի եր ևույթ, ո րը տա րած ված էր այդ շր ջա նի 

ա զն վա կա նու թյան մեջ)։ Նրա մա սին գրող հե ղի նակ նե րը՝ Մատ թե ոս 

Ո ւռ հայե ցին, Մխի թար Ա նե ցին, Վար դան Ար ևել ցին, Մխի թար Այ րի վա նե-

ցին, ապ րել են նրա նից մոտ մե կու կես, եր կու սու կես դար ան ց, ե րբ հայ 

ևան, «Մուղ նի» հրատ., Եր ևան, 2015, էջ 9 (թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org 
կայ քում)։ Ի դեպ, այդ հն չյու նա կան խն դի րը ա րևմ տա հայե րենար ևե լա հայե
րեն խոս ված քում մի զվար ճա լի բա ռա խա ղի է ծնունդ տվել. ե թե ա րևմ տա հային 
խնդ րեն ա սել «բա դի ձա գը պա տի ծա կով ան ց կա ցավ», ա պա նրա ար տա սա
նու թյամբ այն կհն չի՝ «բա դի ձա գը բա դի ձա գով ան ց գա ցավ»։

42 «...ես Տիկ(ն)աց տի կին, դուստր Քր գո րոյ Մա գիս տը ռո սին և ա մու սին Սարգ սի 
ա րև ե լից վէս տիս, թո ղե ալ եմ զՏե կո րոյ զպաշդ խոտս՝ շա հան շա հի ա րև շա տու
թյան և իմ ծնո ղացս հո գոյն…» (Ն. Սար գի սե ան, Տե ղագ րու թիւնք ի Փոքր և ի Մեծ 
Հայս, Վե նե տիկ, 1864, էջ 207)։ Ու սում ա սի րող նե րը, բա ցա ռու թյամբ Ն. Ա կի նյա
նի, այս ար ձա նագ րու թյան մեջ հի շա տակ ված Գրի գոր Մա գիստ րո սին նույ նաց րել 
են Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նու հետ (Լե ո, Ա նի, Եր ևան, 1963, էջ 322327, 
Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն (ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.), հ. III, Եր ևան, 1976, էջ 148, К. 
Юзбашян, նշվ. ա շխ., էջ 161 և այլն), մինչ դեռ հայտ նի է, որ Պահ լա վու նի իշ խա
նը մա գիստ րո սի պա տվաս տի ճան ստա ցել է ա վե լի ո ւշ՝ Ա նի ի թա գա վո րու թյան 
ան կու մից հե տո՝ 1045ին: Հատ կան շա կան է նաև, որ Տիկ նաց տի կի նը նշում է, թե 
բա րե գոր ծու թյուն է կա տա րել շահն շա հի (այ սինքն Ա նի ի թա գա վո րի) ա րև շա
տու թյան և իր ծնող նե րի հո գու փր կու թյան հա մար, այ սինքն, նրա ծնող ներն այդ 
ժա մա նակ ար դեն մա հա ցած է ին։ 
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ի րա կա նու թյան մեջ Գրի գոր Մա գիստ րոս ա նու նը նույ նա ցել էր հա մա-

նուն Պահ լա վու նի իշ խա նի (Վա սա կի որ դու) հետ, ո ւս տի, թերևս շփո-

թու թյու նից խու սա փե լու հա մար, հի շա տա կել են իշ խա նի ե րկ րորդ ա նու-

նը՝ Ա պի րատ (ն շում են նաև նրա մահ վան թվա կա նը՝ 1021)։ Ի սկ այն, որ 

պատ միչ նե րի խոս քը վե րո հի շյալ վի մագ րե րում նշ ված միև նույն մար դու՝ 

Հա սա նի որ դի Գրի գո րի մա սին է, ա ռա ջին հեր թին պարզ վում է Մխի թար 

Ա նե ցու (Վար դան Ար ևել ցու մեջ բեր մամբ) և Մխի թար Այ րի վա նե ցու խոս-

քե րից, ը ստ ո րոնց՝ Ա պի րատն է կա ռու ցել Կե չա ռի սը43։ 

Ներ սես Ա կի նյա նին այլ տվյալ ներ հայտ նի չէ ին, որ պես զի իր տե սա-

կետն ա վե լի հիմ նա վոր դարձ ներ։ Բայց, բա րե բախ տա բար մեր ժա մա-

նակ նե րում գտն վե ցին նաև այլ աղ բյուր ներ։ Մաս նա վո րա պես, հնա գետ, 

վի մագ րա գետ Գա գիկ Սարգ սյա նը հայտ նա բե րեց և 2002 թ. հրա տա րա-

կեց Ար զա կա նի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու կա ռու ցող Գորգ (Գէ որգ) քա-

հա նա յի 1001 թ. ար ձա նագ րութ յու նը, որ տեղ Գա գիկ Ա Բագ րա տու նի 

թա գա վո րի ա նու նից հե տո հի շա տակ վում է մա գիստ րո սի պատ վաս տի-

ճան ու նե ցող Գրի գո րը. «...Ի թա գա ւո րու թե ան Գագ կա աշ խար հա կա լի, 

Գրի գո րի՝ Հա յոց մա գիստ ռո սի...»44։ Սա ար դեն ոչ մի կաս կած չէր թող-

նում, որ 1003 թ. Գրի գոր ա նու նով ու մա գիստ րո սի պատ վաս տի ճա նով 

այդ նույն իշ խանն է ե ղել Կե չա ռի սի գլ խա վոր ե կե ղե ցու կա ռու ցո ղը (ի 

դեպ Պահ լա վու նի Գրի գորն այդ ժա մա նակ դեռ պա տա նե կան տա րի քում 

էլ չէր, ի սկ մա գիստ րոս դար ձավ 1045-ին, ին չի մա սին հս տակ նշում է 

պատ միչ Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցին)45։
 Պատ մա կան այս տվյալ ներն ու նե նա լով՝ ես գրե ցի Կե չա ռի սի հիմ-

նադր ման և պատ մու թյան մա սին հատ վա ծը «Կե չա ռիս - 1000» գր քում, 

43 Վար դան Ար ևել ցի, Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն (գ րա բար տեքս տը ը ստ Վե նե տի
կի 1862 թ. տպագ րու թյան), աշ խար հա բար թարգ մա նու թյու նը Գ. Բ. Թո սու նյա նի, 
Եր ևան, 2001, էջ 102103, Մխի թար Այ րի վա նե ցի, Պատ մու թիւն Հայոց, Մոսկ վա, 
1860, էջ 58։

44 Գ. Սարգ սյան, Գրի գորԱ պի րատ Հա սա նյան. Հիմ ա դիր Կե չա ռի սի վան քի (վի
մագ րա կան նոր վկա յու թյուն), «Հին Հա յաս տա նի մշա կույ թը» ժո ղո վա ծու 12, Եր
ևան, 2002, էջ 111:

45 Ա րիս տա կի սի Լաս տի վերտց ւոյ Պատ մու թիւն, աշ խա տա սի րու թյամբ Կ. Յուզ բա
շյա նի, Եր ևան, 1963, էջ 62
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նաև հան դես ե կա հոդ վա ծով46։ Բայց դրա նից հե տո ի նձ հա ջող վեց գտ-

նել մի նոր սկզբ նաղ բյուր, ո րը կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ էր պա րու նա-

կում թե՛ այս թե մայի, թե՛ մի շարք այլ հար ցե րի, և մաս նա վո րա պես՝ Հա-

վուց թա ռի վան քի վե րա բե րյալ։

 ՆԱ ԹԱ ՆԱՅԵԼ ՀԱ ՎՈՒՑ ԹԱ ՌԵ ՑՈՒ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

 Պատ մա բան նե րի ու աղ բյու րա գետ նե րի հա մար մի ան գա մայն հաս-

կա նա լի է, թե մեր օ րե րում որ քան դժ վար է մի նոր պատ մա կան սկզբ-

նաղ բյուր գտ նե լը, մա նա վանդ մա տե նագ րու թյան մեջ, ո րը գրե թե ամ-

բող ջո վին ու սում նա սիր ված է։ Այդ ի մաս տով, ի րոք բա րե բախ տու թյուն 

կա րող եմ հա մա րել, որ ի նձ վի ճակ վեց Սամ վել Ա նե ցու ձե ռագ րե րի ու-

սում նա սի րու թյան ժա մա նակ գտ նել այդ պի սի մի գործ։ 

Ձե ռա գի րը (ՄՄ 3681) Ա նե ցու Ժա մա նա կագ րու թյան մի ըն դօ րի նա-

կու թյուն է, կա տար ված 1315 թ. Ար ճե շի գա վա ռի Ու ռըն կա րի վան քում, 

ո րը 1343 թ. Ա նի ի մոտ գտն վող Մա ղաս բեր դում ձեռք է բե րել (ս տա ցել 

է) Հա վուց թա ռի վան քի ա ռաջ նորդ Նա թա նայել ե պիս կո պո սը։ Նա այդ-

տեղ էր գտն վում ի նչ-որ հա լա ծանք նե րի պատ ճա ռով և ա պաս տա նել էր 

իր բա րե կամ Ա միր զայի մոտ (այդ մա սին նշում է հի շա տա կա րա նում)։ 
Ի նչ պես եր ևում է, նա շու տով վե րա դար ձել է իր վանք և Սամ վել Ա նե ցու 

ժա մա նա կագ րու թյան իր մա տյա նում մի շարք հա վե լում ներ է կա տա-

րել Հա վուց թա ռի պատ մու թյան մա սին։ Նա թա նայե լի հիմ նա կան նպա-

տակն է ե ղել Հայոց պատ մու թյան ժա մա նա կագ րա կան ը նդ հա նուր շղ-

թա յում ա վե լաց նել իր վան քի պատ մու թյան կար ևոր դր վագ նե րը: Այդ 

հա մա տեքս տում նա ու շագ րավ տե ղե կութ յուն ներ է հայտ նում վան քի 

հիմ նադր ման, ան վան, պատ մու թյան, կա տար ված շի նա րա րա կան ձեռ-

նարկ նե րի, այն տեղ պահ վող սր բու թյուն նե րի, սե փա կա նու թյան, նվի-

րատ վու թյուն նե րի մա սին, մի ա ժա մա նակ ու շագ րավ տե ղե կու թյուն ներ 

ու նի Գառ նի ի, Կոխ թի (Գողթ) բնա կա վայ րե րի, նաև վե րը նշ ված Գրի գոր 

Ա պի րա տի հոր՝ Հա սա նի ու նրա մյուս որ դու վե րա բեր յալ: 

Այս վեր ջին հար ցի հետ կապ ված Նա թա նայե լի գրածն ըն դա մե նը 

մի քա նի բառ է, ո րոնք, սա կայն, մի քա նի կար ևոր հար ցեր են ճշ տում։ 

46 Կ. Մաթ ևո սյան, Հա զա րա մյա Կե չա ռի սի հիմ ադր ման պատ մու թյու նից, «Էջ մի ա
ծին», 2004, Ա, էջ 7791:
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Ժա մա նա կագ րու թյան 1002 թվա կա նի դի մաց գր ված է. «Գէ որք իշ խա-
նաց իշ խանն, որ դի Հա սա նայ, եղ բար Ա պի րա տին վե րըս տին նո րո գեց 

զնա խադ րա կան հռ չա կա ւոր սուրբ ո ւխտն զՀա ւուց թառ և շի նեց զփա-
ռա ւոր զհ րա շա լի Կա թո ղի կէն Թ (9) խո րա նաւ: Եւ ա րար գան ձա գին 

զմեր ձա կա գեղն զԿոխթ ի Գա գիկ շա հան շա հէ և Յո վա նի սէ և ետ Հա ւուց 

թա ռոյ Սուրբ Կա թո ղի կէ ին հայ րե նիք և ետ ի հայ րե նե(ա)ց  իր զԳե տոց 

վանսն47 և զՀո վայսն վան քա գեղ և ժո ղո վեց ԳՃ (300) կրաւ նա ւոր»48: 

Ինչ պես տես նում ե նք, ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ կան Հա վուց 

թա ռի վան քի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու և Գևորգ իշ խա նի ա ռատ նվի րատ-

վու թյուն նե րի մա սին։ Բայց նախ տես նենք, թե վե րը քնն ված հար ցի տե-

սան կյու նից ի նչ են տա լիս Նա թա նայե լի այս վկա յու թյան ա ռա ջին մի 

քա նի բա ռե րը՝ «Գէ որք իշ խա նաց իշ խանն, որ դի Հա սա նայ, եղ բար Ա պի-

րա տին»։ 
1. Գևորգ իշ խա նի մա սին մինչև այժմ հայտ նի էր մի այն Մխի թար Այ-

րի վա նե ցու մի տե ղե կու թյու նը. «Շի նի և Հա ւուց թառն ի Գէ որ գե այ 

իշ խա նէն Քեղ ւոյ»49։ Հայտ նի չէր, թե Քե ղի (Գե ղի, Կա քա վա բերդ) 

բեր դի իշ խանն ո ւմ որ դին էր և ե րբ է Հա վուց թա ռում ե կե ղե ցի կա-

ռու ցել։ Նա թա նայե լի շնոր հիվ ի մա նում ե նք ե կե ղե ցու կա ռուց ման 

թվա կա նը՝ 1002, նրա ա նու նը՝ Կա թո ղի կե, որ պի սու թյու նը (9 խո րա-

նով), վան քին իշ խա նի տված նվի րատ վու թյուն նե րի մա սին, նաև՝ որ 

վեր ջինս Հա սա նի որ դին էր և Ա պի րա տի եղ բայ րը։

2. Գրի գոր Ա պի րա տի հո ր մա սին Ն. Ա կին յա նը գրում է. «Հա սան. սա 

հայրն էր Ա պի րա տի. իր մա սին ա ւե լի բան չենք գի տեր»50: Նա թա-

նայե լի շնոր հիվ ի մա նում ե նք, որ նա հայրն էր նաև Քե ղի բեր դի 

Գևորգ իշ խա նի, հետ ևա բար, են թադ րե լի է, որ նույն պես իշ խան է ր։

47 Գե տոց վանք ա նունն այլ աղ բյուր նե րում նույ նու թյամբ չի հան դի պում, բայց հա
վա նա բար ձևա փոխ ված հիշ վում է Ստե փա նոս Օր բե լյա նի պատ մու թյան մեջ, 15
րդ դ. մի պարս կե րեն կալ վա ծագ րում և Սի մե ոն Եր ևան ցու «Ջամբ ռում»։ Այս վան
քի տե ղի վե րա բե րյալ նույն պես են թադ րու թյուն կա ար ված իմ գր քում, որ կա րող 
է հե տա գա ու սում ա սի րող նե րի հա մար նյութ դառ նալ (Կ. Մաթ ևո սյան, Հա վուց 
թա ռի վան քը, էջ 5354)։

48 Սա մո ւէլ Ա նե ցի և շա րու նա կող ներ, Ժա մա նա կագ րու թիւն, էջ 181։
49 Մխի թար Այ րի վա նե ցի, էջ 57: 
50 Ն. Ա կի նյան, Ներ սես Լամբ րո նա ցի, էջ 373:
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3. Գրի գոր Ա պի րա տի և Քե ղի բեր դի տեր Գևորգ իշ խա նի եղ բայր ներ 

լի նե լու հան գա ման քի բա ցա հայտ ման շնոր հիվ պարզ է դառ նում, որ 

գործ ու նենք իշ խա նա կան տոհ մի հետ։ Պատ միչ նե րի հա ղոր դում ե-

րն այն մա սին, որ Գրի գոր Ա պի րա տը տեր էր 12 000 հեծ յա լի51, այժմ 

մեծ չա փա զան ցութ յուն չի թվում։ Հա սա նի որ դի նե րի իշ խա նութ յու նը 

տա րած վում էր Վա րաժ նու նի քից (Կե չա ռիս) մին չև Ե րևան, հաս նում 

Հա վուց թա ռի վանք ու Քե ղի ամ րոց, ո րը սահ մա նա կից էր Դվի նի 

ա մի րա յութ յա նը։ Այս պի սի տա րած քի վրա իշ խող նե րը կա րող է ին 

պատ կա ռե լի զի նուժ ու նե նալ։ 

Մի ա ժա մա նակ, ա կն հայտ է, որ իշ խան ներն ի րենց ե կե ղե ցա շի նա կան 

ձեռ նարկ նե րով հետ ևել են Գա գիկ Ա թա գա վո րին ու Կատ րա մի դե թա-

գու հուն, ո րոնք Քրիս տո սի ծնն դյան 1000-ա մյա կի ա ռի թով52 Ա նի մայ րա-

քա ղա քում բուռն ե կե ղե ցա շի նու թյամբ է ին զբաղ ված՝ 1001 թ. և հա ջոր դող 

մի քա նի տա րում ա վար տին հասց նե լով Մայր տա ճա րի և մե ծա դիր Ս. 

Գրի գո րի (Գագ կա շեն) կա ռու ցու մը։ Պա տա հա կան չէ, որ Գևորգ իշ խա-

նը Հա վուց թա ռում ե կե ղե ցի կա ռու ցեց 1002 թ., ի սկ Գրի գոր Ա պի րա տը 

Կե չա ռի սում՝ 1003 թ.։ Ա նի ի թա գա վո րու թյան մյուս իշ խան նե րը նույն պես 

շա րու նա կե ցին այդ մի տու մը՝ Սմ բատ Մա գիստ րո սը ե կե ղե ցի կա ռու ցեց 

Բագ նայ րում (1010 թ.), Վահ րամ Պահ լա վու նին՝ Ամ բեր դում ու Մար մա շե-

նում (1026 և 1029 թթ.), Գրի գոր Պահ լա վու նին՝ Բջ նի ում (1031 թ.)։
 Նա թա նայե լի բազ մա զան տե ղե կու թյուն նե րի հայտ նա բե րու մից հե-

տո ես հան դես ե կա հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով53, ի սկ ա վե լի ո ւշ՝ Հա-

սա նի որ դի Գրի գոր (Ա պի րատ) Մա գիստ րո սի և Վա սա կի որ դի Գրի գոր 

Պահ լա վու նի Մա գիստ րո սի հե տա գա շփո թու թյուն նե րը վերջ նա կա նա-

պես բա ցա ռե լու հա մար՝ ա ռան ձին գր քույ կով54։ 

51  Վար դան Ար ևել ցի, էջ 102103, Մխի թար Այ րի վա նե ցի, էջ 21։
52  Այդ մա սին ո ւղ ղա կի ո րեն նշում է դեպ քե րին ժա մա նա կա կից պատ միչ Ստե փա

նոս Տա րո նա ցի Ա սո ղի կը (Ս տե փա նո սի Տա րո նեց ւոյ Պատ մու թիւն, ՍՊբ, 1885, էջ 
282)։

53  Գրի գոր Ա պի րատ Մա գիստ րո սը և նրա տոհ մը 11րդ դա րում, «Բան բեր Մա տե նա
դա րա նի», թիվ 18, Եր ևան, 2008, էջ 6793։

54  Ա նի ի ա զն վա կա նու թյան պատ մու թյու նից կամ ե րեք Գրի գոր Մա գիստ րոս, Եր
ևան, 2015։ Այդ գր քում Գրի գոր (Ա պի րատ) Մա գիստ րո սից ու Գրի գոր (Պահ լա
վու նի) Մա գիստ րո սից բա ցի ես հա տուկ նե րա ռել եմ նաև 13րդ դա րում ապ րած 
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Այս քա նով եզ րա փա կենք Կե չա ռի սի պատ մու թյու նից դե պի Հա վուց 

թառ ու սում նա սիր մա նը գա լու նա խա պատ մու թյու նը։ Քա նի որ գիր քը 

հրա տա րակ ված է, հա սա նե լի է հա մա ցան ցում (տե՛ս հղու մը են թա բաժ նի 

սկզ բում), ես հարկ չեմ հա մա րում նրա բո վան դա կու թյանն ան դրա դառ-

նա լու, այլ ստորև կանդ րա դառ նամ այն խն դիր նե րին, ո րոնք ա ռա ջի կա-

յում լու ծում են պա հան ջում։

 ՀԱ ՎՈՒՑ ԹԱ ՌԻ ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿԵ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒ ՏԵ ՂԻ ՀԱՐ ՑԸ

 Քա նի որ Նա թա նայե լի հայտ նած տե ղե կու թյու նից հայտ նի էր դառ-

նում Հա վուց թա ռի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու 9 խո րան ու նե նա լու մա սին, հե-

տաքր քիր էր պար զել, թե ո րն է այդ ե կե ղե ցին ներ կայիս վա նա կան հա-

ա նե ցի մի գործ չի, Գրի գոր Ա ե պիս կո պո սին, ո րն ի րեն ան վա նել է նաև Գրի գոր 
Մա գիստ րոս (այդ պես է կոչ վում նաև մա հից հե տո՝ Ա նի ի վի մագ րե րից մե կում), 
ցույց տա լու հա մար, որ նույն ա նու նով ու մա կա նու նով գոր ծիչ նե րի հան դես գալն 
ար տա ռոց եր ևույթ չէ։ Սույն գր քում ևս վե րոն շյալ թե մային հա մե մա տա բար մեծ 
տեղ հատ կաց րե ցի, ո րով հետև բա նա սի րու թյան դոկ տոր Սար գիս Մխի թա րյա
նը ոչ մի կերպ չի հա մա կերպ վում 11րդ դա րում Գրի գոր Մա գիստ րոս ա նու նով 
հի շա տակ վող եր կու ան ձի գո յու թյան փաս տի հետ և հոդ վածհոդ վա ծի հետ ևից 
գրե լով, փոր ձում է ժխ տել ա կն հայ տը։

2. Հավուց թառի վանքը։
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մա լի րում։ Նշեմ, որ այդ քան թվով խո րան կա րող էր լի նել ո ւղ ղան կյուն 

հա տա կագ ծով, բայց չորս ե րկ հարկ ա վան դատ նե րով կա ռույ ցում, ո րի 

յու րա քան չյուր ա վան դա տա նը կլի ներ պա տա րա գի սե ղա նով խո րան։ Այդ 

դեպ քում ա վան դատ նե րի 8 խո րա նը և ա վագ խո րա նը մի ա սին կկազ մեն 

9 թի վը55։ Մաս նա վո րա պես, հենց այդ պի սին է Հով հան նա վան քի գլ խա-

վոր՝ Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին, ո րի 1243 թ. ար ձա նագ րու թյան մեջ նշ վում է՝ 

«Սուրբ Կա թո ղի կէն Թ (9) խո րա նաւ...»56։ 
Սա կայն պարզ վեց, որ Հա վուց թա ռի վան քի՝ ներ կայիս կի սա քանդ 

ե կե ղե ցի նե րով ու այլ կա ռույց նե րով պատ ված տա րած քում այդ պի սի 

55  Ե կե ղե ցի նե րի խո րան նե րի թվի հար ցին, ո րոնք եր բեմ նաև հենց ե կե ղե ցի են 
կոչ վել, ես ան դրա դար ձել եմ Ա նի ին նվիր ված գր քում (Կ. Մաթ ևո սյան, Ա նի. Ե կե
ղե ցա կան կյան քը և ձե ռագ րա կան ժա ռան գու թյու նը, էջ 177187, 345346)։

56  Կ. Ղա ֆա դա րյան, Հով հան նա վան քը և նրա ար ձա նագ րու թյուն նե րը, Եր ևան, 
1948, էջ 95։ Հա վուց թա ռում են թադ րյալ ե կե ղե ցու տե ղը շատ ա վե լի փոքր է, 
ո ւս տի այն կա րող է նաև այլ կա ռուց վածք ու նե ցած լի նել։

3. Ենթադրաբար Կաթողիկե եկեղեցու հարավային պատը։
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ե կե ղե ցի չի պահ պան վել (նկ. 2)։ 

Նկա տեմ, որ Կա թո ղի կե ի ա նու-

նը, բա ցի Նա թա նայե լից, տա լիս 

են նաև մի շարք այլ աղ բյուր ներ, 

այ սինքն, այդ պի սի ե կե ղե ցի ե ղել 

է, բայց այժմ ա վեր ված է։ Այն, որ 

Կա թո ղի կեն կան գուն էր նաև Սի-

մե ոն Ջու ղայե ցու վա նա հայ րու-

թյան ժա մա նակ՝ 17-րդ դա րի 40-

50-ա կան թվա կան նե րին, եր ևում 

է նրա՝ Հա վուց թա ռին նվիր ված 

դր վա տից, որ տեղ ա ռա ջի նը հի-

շա տա կում է այդ ե կե ղե ցին՝ «Կա-

թո ղի կէս հան դի սա րան, հաս տա կա ռոյց վի մար դե ան»57։ Բա րե բախ-

տա բար, մի շարք օ ժան դակ տվյալ ներ հաշ վի առ նե լով, այ սօր կա րե լի է 

մեծ հա վա նա կա նու թյամբ նշել, թե որ մա սում է այն գտն վել։ Այդ մա սին 

դեռևս 1988-ին հիմ ա վոր են թադ րու թյուն է ա րել հնա գետ վի մագ րա գետ 

Գա գիկ Սարգ սյա նը։ Նա այժ մյան կի սա վեր ժա մատ նից հյու սիս-ար ևելք 

պահ պան ված ո ւղ ղան կյուն շի նու թյան հյու սի սային պա տը հա մա րում է 

հենց այդ ե կե ղե ցու պա տը, քա նի որ նրա վրա առ կա ար ձա նագ րու թյան 

մեջ նշ վում են մի նվի րա տո ւի խոս քե րը՝ «տո ւի ար դիւնս ի Ս(ո ւր)բ Կա-

թող[ի կէս]…»58 (նկ. 3)։ 

Վան քի այժ մյան հա տա կա գի ծը (գծ. 1) ա նո րոշ պատ կե րա ցում է տա-

լիս այդ հատ վա ծի մա սին։ Ան գամ պարզ չէ, թե ի նչ տեսք է ու նե ցել ժա-

մա տուն-գա վի թը։ Սա կայն նրա պահ պան ված հատ վա ծը թույլ է տա լիս 

հա տա կագ ծո րեն վե րա կանգ նե լու նրա չա փե րը և ը ստ այդմ ճշ տե լու Կա-

թո ղի կե ե կե ղե ցու գրա ված դիր քը։ Բնա կան է, որ ժա մա տու նը պետք է 

կա ռուց վեր վան քի գլ խա վոր ե կե ղե ցու՝ Կա թո ղի կե ի դի մաց՝ նրա ա րևմ-

տյան կող մում։ 

57  Կ. Մաթ ևո սյան, Հա վուց թա ռի վան քը, էջ 47, 97։
58  Գ. Սարգ սյան, Հա վուց թա ռի հիմ ադր ման վկա յագ րի շուրջ, «Լ րա բեր», հաս. 

գիտ., 1988, N 4 էջ 68։ 

Գծ. 1 Հավուց թառի այժմյան 
հատակագիծը։
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Կա րե լի է են թադ րել, որ Կա թո ղի կեն հիմ ո վին ա վե րվել է 1679 թ. 

ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով (հայտ նի է, որ վան քը մե ծա պես տու ժել է այդ 

ա ղե տից), ո րից հե տո ո րոշ վել է այն չվե րա կանգ նել, այլ դրա և ժա մա-

տան հյու սի սային հատ վա ծում կա ռու ցել ա վե լի մեծ մի ե կե ղե ցի (գծ. 1, 

1)։ Հայտ նի է, որ կա թո ղի կոս Ա ստ վա ծա տուր Հա մա դա նե ցին (1715-1725) 

հիմ ա կա նում Կա թո ղի կե ի և ժա մա տան քա րերն օգ տա գոր ծե լով սկ սել 

է այդ ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյու նը 1720-1721 թթ., բայց այն ա նա վարտ 

է մա ցել լեզ գի նե րի ար շա վան քի պատ ճա ռով և հե տա գա յում չի շա-

րու նակ վել։ Սրա հետ ևան քով հնա գույն ե կե ղե ցու քա րե րը նոս րա ցել են, 

բայց այժմ էլ գետ նի ե րե սին եր ևում են բազ մա թիվ բե կոր ներ, ճար տա-

րա պե տա կան դե տալ ներ՝ սյան խա րիսխ ներ, բազ մա նիստ մշակ ված մեծ 

սա լա քա րեր (նկ. 4-11)։ Պահ պան վել է մի այն Կա թո ղի կե ի հա րա վային 

պա տը, քա նի որ այն պա տա կից է մեկ այլ կա ռույ ցի։ Նոր և լրաց ված 

հա տա կագ ծով փոր ձել եմ նշել ժա մա տան ու Կա թո ղի կե ի դիր քը (գծ. 

2)։ Ը ստ այդմ, կա րե լի է ա սել, որ Գևորգ իշ խա նի կա ռու ցած Կա թո ղի-

կե ե կե ղե ցու հիմ քե րը գտն վում են ժա մա տան ար ևե լյան կող մում։ Սա 

նշա նա կում է, որ մաքր ման աշ խա տանք նե րի ու մաս նա կի պե ղում ե րի 

10.

11.

4-11. Ենթադրաբար Կաթողիկե  
եկեղեցուն պատկանող քարեր և 
ճարտարապետական դետալներ։
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մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի հո ղի 

տա կից դուրս բե րել 1002 թ. կա-

ռուց ված Հա վուց թա ռի 9 խո րա-

նով Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու հիմ-

նա պա տե րը, հա վա նո րեն նաև 

հնա գույն վի մագ րեր։

 Վան քին նվիր ված գր քում 

ան դրա դար ձել եմ նաև Գրի գոր 

Մա գիստ րո սի ան վամբ հայտ նի 

Հա վուց թա ռի կո րած ար ձա նագ-

րու թյա նը59։ Այս տեղ ման րա մաս նե-

րին չեմ ու զում ան դրա դառ նալ, այլ մի այն հիմ նա կա նում այն խնդ րին, 

թե որ տեղ պի տի այն ե ղած լի ներ։ 

Ըստ հրա տա րա կիչ նե րի այն հետ ևյալ սկիզբն է ու նե ցել՝ «Թո ւին 

ՆԿԲ (1013) ի թա գա ւո րու թե անն Գագ կայ և ի հայ րա պե տու թե ան տե-

առն Սարգ սի, ես Գրի գոր Մա գիստ րոս…»։ Հե տա գա տեքս տում խոս վում 

է ե կե ղե ցու կա ռուց ման և վան քին նշա նա վոր Ա մե նափր կիչ խա չի նվի-

րատ վու թյան մա սին։ Հան գել եմ այն եզ րա կա ցու թյան, որ դրա տեքս տը 

կազմ վել է ո ւշ շր ջա նում (թերևս 15-րդ դ.)։ Սա կայն ար ձա նագ րու թյան 

սկզբ նա մա սը, հա վա նո րեն, քաղ վել է մի հնա գույն ար ձա նագ րու թյու նից, 

որ տեղ նշ ված Գրի գոր Մա գիստ րո սը (1013 թ.) չէր կա րող այլ մարդ լի-

նել, քան Գևորգ իշ խա նի եղ բայր Գրի գոր Ա պի րա տը60: Ու շագ րավ է, որ 

Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցին Սամ վել Ա նե ցու ժա մա նա կագ րու թյան մեջ 

1013 թ. ներ քո մի տե ղե կու թյուն է մու ծել, նշե լով, որ Գա գիկ Ա թա գա վորն 

այդ ժա մա նակ Ա մե նափր կիչ խա չը տվել է Գևորգ իշ խա նին61։ Սա հա վե-

լյալ կռ վան է են թադ րե լու հա մար, որ այդ թվա կա նին Հա վուց թա ռում մի 

ար ձա նագ րու թյուն է գր վել, որ տեղ հի շա տակ վել է նաև Գևորգ իշ խա-

59 Կ. Մաթ ևո սյան, Հա վուց թա ռի վան քը, 2430։
60 Կ. Մաթ ևո սյան, Հա վուց թա ռի վան քը, էջ 2330։ Վի մա գիրն ա վե լի վաղ քն նած Գ. 

Սարգ սյա նը ե կել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ար ձա նագ րու թյան հայտ նա բեր ման 
և տե ղադ րու թյան հան գա մանք նե րը հնա րո վի են, և այն կեղծ է (Գ. Սարգ սյան, 
Հա վուց թա ռի հիմ ադր ման վկա յագ րի շուրջ, էջ 6871)։

61 Սա մո ւէլ Ա նե ցի և շա րու նա կող ներ, էջ 182։

Գծ. 2 Հավուց թառի սկզբնական 
հատակագծի վերականգնման փորձ։
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նի եղ բոր՝ Գրի գոր Մա գիստ րո սի ա նու նը (թերևս նա էլ խա չի ըն ծայ ման 

ա ռի թով իր հեր թին նվի րատ վու թյուն ներ է կա տա րել)։ Սա կայն հե տա-

գա յում վան քի 15-րդ դ. վա նա հայ րե րը, ո րոնք պա րոն տեր է ին ու ի րենց 

Պահ լա վու նյաց տոհ մից է ին հա մա րում, ար ձա նագ րու թյու նը լրաց րել են 

սե փա կան հայե ցո ղու թյամբ։ 

Այժմ մեջ բե րեմ ար ձա նագ րու թյունն ա ռա ջի նը հրա տա րա կած Քուրդ 

Հով հան նե սի փոք րիկ վկա յու թյու նը, թե որ տե ղից է ար տագ րել ար ձա-

նագ րու թյու նը. «Վե րոյգ րե ալ ար ձանս գրե ալ կայր ի վե րայ Սուրբ Ա մե-

12, 13. Ժամատան քանդված պատի բեկորները։
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նափրկ չին ար քա յա շէն դար պա սին դուրս կոյս հա րաւ կողմն ի վե րայ 

մեծ լու սան ցոյց պա տու հա նին, որ ի շարժ մա նէն խախ տե ալ կայր։ ՌՃՀ 

(1721) թո ւին Աս տո ւա ծա տուր կա թո ղի կոսն կա մե ցաւ վերս տին նո րո գել, 

ի քա կելն ես մե ղա ւոր ծա ռայ սուրբ տանս (այ սինքն՝ Մայր Ա թո ռի – Կ. Մ.) 

Քուրդ Յո հան նէս իմ ձե ռամբս վե րա ռի զար ձանս զայս և գրե ցի ա ստ»62։ 
Այ սինքն, պա տը, ո րի վրա ե ղել է ար ձա նագ րու թյու նը, քանդ վել է, և 
հնա րա վոր է, որ դրա քա րե րը նույն պես օգ տա գոր ծել են նոր (ա նա վարտ 
մա ցած) ե կե ղե ցու կա ռուց ման հա մար։ 

Իմ գր քում ես չեմ ան դրա դար ձել վի մագ րի՝ այս վկա յու թյան մեջ 
ե ղած տե ղանշ մա նը՝ «ար քա յա շէն դար պա սին դուրս կոյս հա րաւ կողմ 
ի վե րայ մեծ լու սան ցոյց պա տու հա նին», ո րով հետև ան հաս կա նա լի էր 
մում, թե ի նչ «դար պա սի» մա սին է խոս քը։ Այդ բա ռով, սո վո րա բար, 
մա տե նագ րու թյան և վի մագ րու թյան մեջ կոչ վում են ա պա րանք նե րը 
կամ պա լատ նե րը։ Սա կայն բո լո րո վին վեր ջերս հան դի պե ցի օ րի նա կի, 
ե րբ դար պաս է կոչ վում նաև ժա մա տու նը կամ գա վի թը63։ Ը ստ այդմ, ե թե 
Հա վուց թա ռում ի րոք ե ղել է նշ ված ար ձա նագ րու թյու նը, ո րը բա վա կան 
մեծ տեքստ ու նի և պի տի բազ մա թիվ քա րե րի վրա տե ղա բաշխ ված լի-
ներ, ա պա նրա մա սե րը կա րող են գտն վել ժա մա տան հա րա վային փլ ված 
պա տի քա րա կույ տե րի մեջ (նկ. 12, 13)։ Հու սանք, որ վա նա կան հա մա լի րի 
հե տա գա ու սում ա սի րու թյան ու պե ղում ե րի ժա մա նակ կգտն վեն ար-

ձա նագ րու թյան ո րոշ հատ ված ներ։ Վի մա կան գր չու թյան նմուշ ու նե նա-

լու դեպ քում ար դեն 1013 թ. ար ձա նագ րու թյան ա ռեղծ վածն ա վե լի մոտ 

կլի նի իր վերջ նա կան բա ցա հայտ մա նը։

62 Յովհ. Շահ խա թու նե անց, Ստո րագ րու թիւն Կա թո ղի կէ Էջ մի ած նի և հինգ գա ւա
ռացն Ա րա րա տայ, հ. Բ, Էջ մի ա ծին, 1842, էջ 293։ Ար ձա նագ րու թյան տեքստն իր 
«Ջամբռ» աշ խա տու թյան մեջ է նե րա ռել նաև կա թո ղի կոս Սի մե ոն Եր ևան ցին։

63 Այս բա նը եր ևում է Լու սի նե Թու մա նյա նի վեր ջերս, իմ խմ բագ րու թյամբ լույս 
տե սած աշ խա տու թյան մի հատ վա ծից։ Հով հան նես վար դա պետ Մո կա ցին Լիմ 
մե նաս տա նում կա ռու ցել է դար պաս, ո րի մա սին նշում է վան քի պատ մու թյու նը 
գրած Հա կոբ վրդ. Թո փու զյա նը. «...շի նե ալ է և ըն դա ռաջ նո րա (ե կե ղե ցու – Կ. Մ.) 
զդար պասն՝ տե ղի ժա մա սա ցու թե ան և ժո ղո վե լոյ ա ղօ թա ւո րացն» (Ե րու սա ղեմ, 
ձեռ. 2086, էջ 3132): Նաև նրա՝ Լի մում ե ղած տա պա նա քա րին է նշ ված՝ «զ բա
զում մե ծա մեծ ե կե ղե ցիս նո րո գե աց, նաև սուրբ ա նա պա տի դար պասն շի նե աց»։ 
Տե՛ս Լ. Թու մա նյան, Վա նա լճի կղ զի նե րի վան քե րի գր չու թյան կենտ րոն նե րը, Եր
ևան, 2019, էջ 193194 (թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org կայ քում)։
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ԻՆՉ Է Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇՏ Ա ՆԵԼ ՀԱ ՎՈՒՑ ԹԱ ՌՈՒՄ

 Հա վուց թա ռի հնա մյա և պատ մա կան մեծ ան ցյալ ու նե ցած վան քը, 

ճա նա պարհ նե րից հե ռու գտն վե լով, ա մե նից քիչ ու շադ րու թյան ար ժա-

նա ցած հնա վայ րե րից է 64։ Այն տեղ շատ ա նե լիք կա, բայց վե րը շա րադր-

վա ծի հի ման վրա ես մի այն եր կու կետ պետք է նշեմ։ 

 1. Հա վուց թա ռի վան քի ա ռայժմ հայտ նի հնա գույն ե կե ղե ցին 1002 թ. 

Գևորգ իշ խա նի կա ռու ցած Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին է, ո րը գտն վել է ժա-

մա տան ար ևե լյան կող մում։ Այդ հատ վա ծը այժմ ծածկ ված է նախ կին 

շի նու թյան բազ մա թիվ քա րե րով, ու շագ րավ բազ մա նիստ բե կոր նե-

րով (տես լու սան կար նե րը), ո րոնց կոնստ րուկ տիվ նշա նա կու թյու նը 

կա րող են ո րո շել ճար տա րա պետ մաս նա գետ նե րը։ Այս տա րած քում 

մաքր ման աշ խա տանք նե րի ու մաս նա կի պե ղում ե րի մի ջո ցով հնա-

րա վոր կլի նի հո ղի տա կից դուրս բե րել պատ մա կան աղ բյուր նե րում 

վկայ ված ի նը խո րա նով Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու հիմ քե րը (գծ. 2, 1)։ Գու-

ցե պահ պան ված քա րե րը թույլ տան այն մաս նա կի ո րեն վե րա շի նել։ 

Հա վա նա բար այդ ըն թաց քում կգտն վեն նաև վի մա կան ար ձա նագ-

րու թյուն ներ։

2. Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու դի մաց գտն վող եր բեմ ի ժա մա տան կամ 

գա վի թի քա րե րը խառ նի խուռն թափ ված են նրա շուր ջը, հատ կա-

պես ա րևմ տյան և հա րա վային կող մում (գծ. 2, 2)։ Այս տեղ նույն պես 

մաքր ման աշ խա տան քի, շի նա քա րե րի ու ճար տա րա պե տա կան ման-

րա մաս նե րի մաս նա գի տա կան ու սում ա սի րու թյան շնոր հիվ հա-

վա նա բար հնա րա վոր կլի նի կազ մել վե րա կանգն ման նա խա գիծ և 

հե տա գա յում, հնա րա վո րու թյան դեպ քում, ա ռն վազն մաս նա կի ո րեն 

վե րա կանգ նել շեն քը։ Այդ ըն թաց քում ժա մա տան հա րա վային պա տի 

քա րե րի մեջ հնա րա վոր է, որ գտն վեն 1013 թ. Գրի գոր Մա գիստ րո-

սի ան վամբ հայտ նի ար ձա նագ րու թյան հատ ված նե րը (ո րի մա սին 

վկայ ված է 18-րդ դա րում)։

64 Հա վուց թառ վա նա կան հա մա լի րի «Բլ րի» ե կե ղե ցուն հա րա կից տա րած քում և 
գե րեզ մա նո ցում 2015 թ. պե ղում եր է ի րա կա նաց րել Պատ մամ շա կու թային ժա
ռան գու թյան գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի ար շա վա խում բը (ղեկ.՝ Ար ման 
Նալ բան դյան): Տե՛ս Ա. Նալ բան դյան, նո րա հայտ վի մագ րեր Հա վուց թա ռից, «Հու
շար ձան» տա րե գիրք, թիվ 15, 2018, էջ 2652։
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Ա ՆԻ

 Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի հռ չա կա վոր մայ րա քա ղաք Ա նի ի պատ-

մու թյու նը, ճար տա րա պե տու թյու նը և հա րա կից ա մեն բան թվում էր, թե 

ու սում ա սիր ված է, և այս տեղ այլևս ա նե լու շատ բան չկա։ Բայց ե րբ 

սկ սե ցի «Ա նի ի գր չու թյան կենտ րո նը» թե մայով զբաղ վել, շատ հար ցեր 

ու են թա հար ցեր ծա գե ցին, և շատ բան բա ցա հայտ վեց։ Պետք է նշեմ, որ 

Ա նի ի ձե ռագ րա կան մշա կույ թի ու սում ա սի րու թյունն ի նձ հա մար սկս-

վել է «Հաղ բա տի Ա վե տա րա նի» նկա րա զար դու մից՝ նկա րիչ Մար գա րե ի 

ար վես տից, ո րն աչ քի է ը նկ նում աշ խար հիկ տար րե րով, և ո րն էլ հնա-

րա վո րու թյուն տվեց այդ նյու թից բխող մի ան գա մից ե րեք հոդ ված գրել։ 

Ը նդ ո րում, դրան ցից մե կը վե րա բե րում էր մի այն մեկ ման րան կա րի՝ 

Մար գա րե նկար չի «Մուտք Ե րու սա ղեմ» բա ցա ռիկ աշ խա տան քին, որ տեղ 

ար վես տա գե տը որ պես Քրիս տո սին դի մա վո րող քա ղա քա ցի ներ, պատ-

կե րել է ձե ռագ րի պատ վի րա տո ւի ըն տա նի քի ան դամ ե րին՝ ծնող նե րին, 

քույ րե րին ու եղ բայր նե րին, ի սկ որ պես քա ղա քային մուտ քի նա խա տիպ 

օգ տա գոր ծել Ա նի-Հո ռո մոս ճա նա պար հին գտն վող աշ տա րա կա վոր 

մուտ քի կա մա րը (նկ. 1)։ Ա նի ի քա ղա քա ցի նե րի հինգ դի մա պատ կեր է 

տեղ գտել նաև ձե ռագ րի խո րան նե րում, ևս եր կու սը՝ ըն ծա յա կան ման-

րան կա րում65։ 

Ա նի ի ձե ռագ րե րի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ քա ղա քի 

65 Կ. Մաթ ևո սյան, Նկա րիչ Մար գա րե ի «Մուտք Ե րու սա ղեմ» ման րան կա րը, ՀՍՍՀ ԳԱ 
Լրա բեր հաս. գիտ., 1982, N 9, էջ 5263, նույ նի՝ Հո ռո մոսԱ նի ճա նա պար հին գտն
վող կա մա րը, «Պատ մաբա նա սի րա կան հան դես» 1982, N 1, էջ 143149, նույ նի՝ 
Ա նի ի քա ղա քա ցի նե րի դի ման կար նե րը «Հաղ բա տի Ա վե տա րա նի» խո րան նե րում, 
«Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա նի», 1984, 3, էջ 162168։ Բազ մա վաս տակ բա նա
սեր, դոկ տոր Ա սա տուր Մնա ցա կա նյա նը, ո րը կար դա ցել էր «Հաղ բա տի Ա վե տա
րա նի» մա սին իմ հոդ ված նե րը, մի ա ռի թով հորս ա սել է ր՝ Մառն ու Օր բե լին ար
դեն ու սում ա սի րել են Ա նի ի պատ մու թյունն ու ճար տա րա պե տու թյու նը, Կա րե նի 
գոր ծի կար ևո րու թյու նը նրա նում է, որ Ա նին լց նում է ա նե ցի նե րով։
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հոգ ևոր մշա կույ թի մա սին խո սե լիս չպետք է սահ մա նա փակ վել պա-

րիսպ նե րի ը նդ գր կած տա րած քով։ Ա նի ի մեր ձա կա ե րեք խո շոր վան քե-

րը՝ Հո ռո մոս, Բագ նայր, Ար ջոա ռիճ, ան գամ ա վե լի հե ռու գտն վող նե րը՝ 

Խծ կոնք, Մրեն, Մար մա շեն, Հա ռիճ և այլն, ան մի ջա կան և սերտ կապ ու-

նե ին քա ղա քի հետ ե կե ղե ցա կան-վար չա կան և հոգ ևոր մշա կու թային 

ա ռու մով։ Ա նի ի ձե ռագ րա կան տվյալ նե րը նույն պես այդ մա սին է ին վկա-

յում։ «Հաղ բա տի Ա վե տա րա նը» 1211 թ. գր վել է ա նե ցի Սա հակ քա հա նայի 

պատ վե րով՝ Հաղ բա տում (այդ վան քում էր ու սա նում), նկա րա զարդ ման 

հա մար բեր վել է Ա նի՝ Բե խենց վանք, կազմ վել է Հո ռո մո սի վան քում, 

նվի րա բեր վել է Ար ջոա ռի ճի վան քին։ «Բագ նայ րի Ա վե տա րա նը» 1232 թ. 

Զա քա րյան իշ խան նե րի քե ռոր դի Խո ռա սի պատ վե րով գր վել ու ծաղկ վել 

է Հո ռո մո սում, հայտ նի գրիչ Իգ նա տի ո սի ձեռ քով, ո րից հե տո նվի րա-

բեր վել է Բագ նայ րի վան քին։ Նույն գր չի՝ «Խծ կոն քի Ա վե տա րա նը» 1236 

թ. գր վել է Հո ռո մո սում, նվի րա բեր վել Խծ կոն քին։ 1298 թ. Ա նի ի Ներ քին 

բեր դում (Ա ղջ կա բերդ) գր ված Ա վե տա րա նը նվի րա բեր վել է Ար ջոա ռի ճի 

վան քին, ը նդ ո րում, հի շա տա կա րա նում նշ վում է, որ ձե ռա գիրն ստա ցող 

ա նե ցի եղ բայր նե րը ու սա նում է ին այդ վան քի դպ րո ցում։ 

Ա նի ի գր չու թյան կենտ րո նի ու սում ա սի րու թյու նը թույլ տվեց ի հայտ 

բե րել նաև պատ մա կան և մշա կու թային բազ մա թիվ այլ ի րո ղու թյուն ներ, 

ո րոնք հե տո, այս կամ այն կերպ, ար ծարծ վե ցին իմ «Ա նի. Ե կե ղե ցա կան 

կյան քը և ձե ռագ րա կան ժա ռան գու թյու նը» գր քում (1997)։ Պատ միչ նե-

րի, վի մագ րե րի և հի շա տա կա րան նե րի տե ղե կու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև 

նա խորդ ու սում ա սի րող նե րի նյու թե րի հա մադր մամբ հնա րա վոր ե ղավ 

ա ռա ջին ան գամ կազ մել Ա նի ի ե պիս կո պոս նե րի գա վա զա նա գիր քը, ան-

դրա դառ նալ քա ղա քի ե կե ղե ցի նե րի թվի հար ցին և կազ մել դրանց հնա-

րա վո րինս ամ բող ջա կան ցան կը, մեկ տե ղել Ա նի ի այ լա դա վան հա մայնք-

նե րի մա սին ե ղած նյու թե րը և այլն։

 Պետք է ա սեմ, որ ե րբ ես սկ սե ցի զբաղ վել Ա նի ի մշա կույ թով՝ 1980-

ա կան թթ., փակ սահ ման նե րով խորհր դային ե րկ րում, մտ քովս չէր ան-

ցնում, որ մի օր հնա րա վո րու թյուն կու նե նամ լի նե լու այդ քան մոտ ու 

այդ քան հե ռու բուն քա ղա քում։ Բայց դա ի րա կա նու թյուն դար ձավ եր-

կու ան գամ՝ 2012 և 2013 թթ.։ Ը նդ ո րում, ե րկ րորդ ան գամ, «Ա նին կոն-
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1.«Մուտք Երուսաղեմ», նկարիչ Մարգարե, 1211 թ., Անիի Բեխենց վանք 
(ՄՄ 6288, էջ 16բ)։



54

տեքս տում»66 մի ջազ գային աշ խա-

տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րի խմ բի 

հետ հնա րա վո րու թյուն ու նե ցա լի-

նե լու նաև Հո ռո մո սի, Բագ նայ րի, 

Ար ջոա ռի ճի, Խծ կոն քի վան քե րում, 

Տե կո րում, Մրե նում, Բա գա րա-

նում, Շի րա կա վա նում, Ար գի նա-

յում, Տիգ նի սում և Ա րևմ տյան Շի-

րա կի այլ վայ րե րում։ Ցա վա լի էր 

հա մոզ վել այն բա նում, որ Շի րա-

կի դաշտ կոչ վա ծի մի այն մի փոքր 

մասն է այժմ ՀՀ տա րած քում, ի սկ 

պատ մա ճար տա րա պե տա կան և 

հնա գի տա կան ա ռու մով՝ եր բեմ ի 

գա վա ռի չա փա զանց փոքր մա սը...

Ա նի ում բա վա կա նին ժա մա-

նակ ու նե ցա տես նե լու այն ա մե նը, 

ին չի մա սին իմ պատ կե րա ցում ե-

րը նախ կի նում հիմ ված է ին գր քե րի, նկա րագ րու թյուն նե րի, հա տա կագ-

ծե րի ու լու սան կար նե րի վրա։ Ի հար կե, քա ղա քը տե սել է ի նաև սահ մա նի 

այս կող մից, բայց տե ղում լի նելն ան կաս կած չա փա զանց կար ևոր է ր։ 

Ա նի ի և նրա շր ջա կա վան քե րի՝ Հո ռո մո սի, Բագ նայ րի, Ար ջոա ռի ճի 

մա սին ես բազ մա թիվ հրա պա րա կում եր ու նեմ և ե թե այս տեղ ան գամ 

հա մա ռոտ գրեմ այդ մա սին, տաս նյակ է ջեր կպա հանջ վեն։ Բայց այս գր-

քի ու ղեգ ծից չշեղ վե լու հա մար, մի այն Ա նի ի հոգ ևո րա կա նու թյա նը վե րա-

բե րող մի փոքր լրա ցում կա նեմ, և եր կու հար ցի կանդ րա դառ նամ, ո րոնք 

կապ ու նեն ե կե ղե ցի նե րի տե ղո րոշ ման հետ։ 

Ա նի ին նվիր ված գր քում ներ կա յաց րել եմ Ա նի ի Հո ռո մո սի, Բագ նայ-

րի և Ար ջոառ ճի վան քե րի հոգ ևո րա կա նու թյան ան վա նա ցան կը՝ հա կիրճ 

տե ղե կու թյուն նե րով67։ Այդ ցան կին այժմ կա րող եմ ե րեք տվյալ ա վե լաց-

66 Այս աշ խա տա ժո ղո վի մա սին պատ մող գր քույ կը տե՛ս www.armenianart.org կայ
քում։

67 Կ. Մաթ ևո սյան, Ա նի, էջ 134147։

2. Տապանաքար Ռոբեն քահանայի։
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նել։ 2004-ին Ա նի ի Մայր տա ճա րի ար ևե լյան կող մում թուրք հնա գետ նե րի 

պե ղում ե րով բաց վել են մի քա նի տա պա նա քա րեր, բայց 2006-ին դրանք 

ար դեն կոտր ված է ին68։ Տա պա նա քա րե րից եր կու սը ար ձա նագ րու թյամբ 

են և պատ կա նում են քա հա նա նե րի։ Ա ռա ջի նը՝ «ԱՅՍ Է ՀԱՆ ԳԻՍՏ Տ(Է)Ր 

ԱԲ ՐԱ ՀԱՄ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅԻ»։ Ե րկ րոր դի վի մա գիրն է՝ «ԱՅՍ Է ՀԱՆ ԳԻՍՏ Տ(Է)

Ր ՌՈ ԲԷՆ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅԻ» (նկ. 2)69։ Այս վի մագ րի ար ժե քը մեծ է հատ կա-

պես Ռո բեն (Ռու բեն) ան վան հի շա տա կու թյան շնոր հիվ, քա նի որ այլ 
աղ բյուր նե րում՝ Ա նի ում այդ ան ձնա նու նը չի պահ պան վել։ Հայտ նի է, որ 
Կի լի կի ա յում հաս տատ ված հայ կա կան Ռու բի նյան ար քա յա տոհ մի հիմ-
նա դի րը հենց այս ա նունն էր կրում, և ո րը Ա նի ի վեր ջին գա հա կալ Գա-
գիկ Բ-ի ազ գա կանն էր կամ թիկ նա պահ նե րից մե կը։ Ու շագ րավ է նաև 
ան վան գրու թյան հնա վանդ ձևը՝ «Ռո բէն»։

2013 թ. գի տար շա վի ժա մա նակ Հո ռո մո սում, Ս. Գևորգ ե կե ղե ցու 
ա րևմ տյան պա տի լու սա մու տի շր ջա նա կի ներ սում, ար տա քուստ փոք րիկ 
կա մա րա կի վեր ևում ու եր կու կող մում գտա մի վի մա գիր ՝ «ԵՍ՝ ՅԱ(Ւ) ՀԱ-
ՆԷՍ ՎԱՐ ԴԱ ՊԵՏ Է ԿԵ ՂԷ ՑՈՅՍ»70: Ար ձա նագ րու թյան փո րագր ման տե ղը 
բա վա կա նին բարձր է, ին չը, թերևս, հնա րա վոր էր ի րա կա նաց նել ե կե-
ղե ցու կա ռուց ման ժա մա նակ, ո րը կա տար վել է 11-րդ դ. սկզ բին՝ մինչև 
ե կե ղե ցին կա ռու ցող Գա գիկ Ա Բագ րա տու նու մա հը (1017 թ.): Նկա տեմ 
նաև, որ այս տեղ գործ ու նենք ոչ պաշ տո նա կան ար ձա նագ րու թյան հետ, 
այ սինքն՝ գրե րը խիստ ան կա նոն են և ա ռա վել նման կա ռու ցող վար-
պե տի թո ղած հի շա տա կու թյան: Սա կայն չի բա ցառ վում, որ նա կա րող է 
լի նել Հո ռո մո սի ա ռաջ նորդ այն Հով հան նես վար դա պե տը, ո րի ա նու նը 
նշ ված է 1038 թ. Հով հան նես Սմ բատ թա գա վո րի ար ձա նագ րու թյան մեջ71։ 

Այս պի սով, Ա նի ի հոգ ևո րա կա նու թյան ան վա նա ցան կը կա րե լի է 
լրաց նել 11-րդ դ. ա ռա ջին տաս նա մյա կում (մինչև 1017 թ.) ապ րած Հով-
հան նես վար դա պե տի ա նու նով, ո րը ե ղել է Հո ռո մո սի վան քի մի ա բան, և 
Ա նի ի Մայր տա ճա րի՝ 11-12-րդ դդ. (դա տե լով տա պա նագ րե րի հնագ րու-

թյու նից) եր կու քա հա նայի՝ Աբ րա հա մի և Ռու բե նի ա նուն նե րով։ 

68 Ս. Կա րա պե տյան, Ա նի 1050, Եր ևան, 2011, էջ 194, 196, 257։
69 Նույն տե ղում։
70 Կ. Մաթ ևո սյան, Վի մագ րա կան նշ խար ներ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից,  «Էջ մի ա

ծին», 2015, Դ, էջ 143։ 
71 Կ. Մաթ ևո սյան, Ա նի, էջ 140։
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Ա ՆԻ Ի Ս. ՍՏԵ ՓԱ ՆՈՍ Ե ԿԵ ՂԵ ՑՈՒ ՏԵ ՂՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ

Ա նի ի ե պիս կո պոս նե րի գոր ծու նե ու թյան և ե կե ղե ցի նե րի ցու ցա կը 
կազ մե լու ըն թաց քում ան դրա դար ձել եմ քա ղա քի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե-
ցուն, ո րը նա խորդ ու սում նա սի րող նե րի ու շադ րու թյանն ա ռանձ նա պես 
չի ար ժա նա ցել և չի տե ղո րոշ վել։ Այս ե կե ղե ցին հի շա տակ վում է մի այն 
վի մա գիր աղ բյուր նե րում, ո րոնք ե ն՝ Մար մա շե նի 1225 թ., Ա նի ի Ս. Ա ռա-
քե լոց ե կե ղե ցու 1239 և 1288 թթ., ի նչ պես նաև Հո ռո մո սի մի ան թվա կան 
ար ձա նագ րու թյուն նե րը։ 

Ա ռա ջի նում տե ղե կաց վում է Մար մա շե նի ե կե ղե ցու հիմ նա վոր նո րոգ-
ման, նրան տր ված բա զում նվի րատ վու թյուն նե րի մա սին, որ կա տա րել 
են Ա նի ի Գրի գոր Ա ե պիս կո պո սը ու նրա եղ բայր Ղա րի բը։ Նվի րատ վու-
թյուն նե րի թվում նշ վում է Ա նի ի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցին իր հա մայն քով. 
«Եւ ի քա ղա քիս զմեր պա պէ նի հայ րե նիք է կե ղե ցին զՍուրբ Ստե փա նոս 
բո լոր ա մե նայն ժո ղովր դե ամբն...»72: 

Երկ րոր դում, Ա նի ի Բար սեղ Գ ե պիս կո պո սի (Ա միր Եր կա թի որ դու) 
1239 թ. ար ձա նագ րու թյան մեջ աս վում է, որ քա ղա քի Ս. Ստե փա նոս ե կե-
ղե ցին իր հա մայն քով այ նու հետև ևս պետք է պատ կա նի Մար մա շե նին, 
ի նչ պես որ ժա մա նա կին տնօ րի նել էր Գրի գոր Մա գիստ րո սը (նույն ին քը՝ 
Գրի գոր Ա ե պիս կո պո սը)73, ո րն իր Ղա րիբ (Խա րիփ) եղ բոր հետ մի ա սին 
թաղ ված է այն տեղ. «...ես Բար սեղ ար քե պիս կո պոս, որ դի Ա միր Եր կա-
թայ ա ռաջ նորդ մայ րա քա ղա քիս Ա նոյ, հաս տա տե ցաք ի մեր սե փա կան 
ժա ռան գու թե նէս զՍուրբ Ստե փա նոս՝ հայ րե նիք սուրբ ո ւխ տին Մար-
մա շի նոյ վա նիցն, սխ րա տե սիլ Սուրբ Կա թո ղի կէ ին, զոր Մա գիստ րոսն 
Գրի գոր շնոր հե ալ և հաս տա տե ալ էր, ը նդ ո րոյ հո վա նե աւ ի նքն և 
եղ բայր ի ւր Խա րիփ կան հանգս տա րա նի, որ պէս և ի ւր գրե ալքն բա ցա-
յայ տեն»74: 

Եր րորդ վի մա գի րը ի նք նին ու շագ րավ լի նե լով, մի ա ժա մա նակ թույլ 

է տա լիս նաև կռա հել Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու՝ 1225 թ. ա ռաջ ու նե ցած 

72  И. Орбели, Избранные труды, Ереван, 1963, с. 443, Ղ. Ա լի շան, Շի րակ, Վե նե տիկ, 
1881, էջ 150։

73 Այս մա սին տե՛ս Կ. Մաթ ևո սյան, Ա նի ի ա զն վա կա նու թյան պատ մու թյու նից կամ 
ե րեք Գրի գոր Մա գիստ րոս, էջ 84102։

74 Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պր. I, Ա նի քա ղաք (կազ մեց՝ Հ. Օր բե լի), Եր ևան, 1966, 
էջ 17։
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կար գա վի ճա կի մա սին։ 1288 թ. մե ծա հա րուստ Շա պա դի նը նշում է, որ 

700 սպի տակ (ար ծաթ) վճա րե լով, Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցին, հա մայն քով 

հան դերձ, վե րա դարձ րել է Ա նի ի ե պիս կո պո սա նիստ Ս. Ա ռա քե լո ցի ան-

մի ջա կան են թա կա յու թյա նը. «Ես Շա պա դինս, որ դի Յո վա նի սի ե տու ըն-
ձա առ Սուրբ Ա ռա քե ալքս՝ Սուրբ Ստե փա նոս ի ւր ժո ղովր դովն, ի ւր 
կա լե րովն, զոր յա ռաջն շոր թել է ին...»75: Այս տե ղից պարզ վում է, որ 

մինչև Մար մա շե նին հանձն վե լը Ս. Ստե փա նո սը գտն վել է Ա նի ի Ս. Ա ռա-

քե լո ցի են թա կա յու թյան ներ քո: Հե տաքրք րա կան է, որ ե թե Բար սեղ Գ 

ե պիս կո պո սը նզով քով է սպառ նում բո լոր նրանց, ով քեր կփոր ձեն ե կե-

ղե ցին «շոր թել» Մար մա շե նից, ա պա Շա պա դի նը գրում է, որ ա վե լի վաղ 

Ս. Ստե փա նո սը «շոր թել» են Ս. Ա ռա քե լո ցից (և տվել Մար մա շե նին), ո րով 

ա սես հիմ նա վո րում է իր ա րար քը: Ու շագ րավ է նաև, որ նշ ված բո լոր 

ար ձա նա գրու թյուն նե րում շեշտ վում է Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու հա մայն-

քը (ժո ղո վուր դը), ո րը, պետք է կար ծել, բա վա կան բազ մա մարդ է ե ղել, 

ո ւս տի ե կե ղե ցին է լ՝ ե կամ տա բեր: Վեր ջին վի մագ րում հի շա տակ վում 

են նաև ե կե ղե ցա պատ կան կա լե րը: Այս փաս տը են թադ րել է տա լիս, որ 

ե կե ղե ցու հա մայն քի ան դամ նե րի մի մա սը զբաղ վել է գյու ղատն տե սու-

թյամբ: 

Ա նի ի Ս. Ստե փա նո սի տե ղագ րու թյու նը ճշ տե լուն մե ծա պես օգ նում 

է Հո ռո մո սի մի ան թվա կիր ար ձա նագ րու թյուն, ո ւր նշ վում է այդ վան-

քի՝ Ա նի ում ու նե ցած սե փա կա նու թյու նը: Թվար կու մը սկս վում է Գե որգ 

ծեր ե րե ցի հայ րե նի տնե րից, ո րոնք գտն վե լիս են ե ղել քա ղա քի Կա րուց 

դռան (Կար սի դար պա սի) մոտ՝ Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու դեմ հան դի ման. 

«Հո ռո մո սին վա նացս հայ րե նիք, որ ի քա ղա քին, այս ե ն՝ Գե որգ ծեր ե րէց 

վա նացս ետ հայ րե նի տներն՝ մաւտ ի Կա րուց դուռն, Սուրբ Ստե փա-
նոս ը նդ դէմ...»76։ 

Այս պի սով, հայտ նի է դառ նում, որ հի շյալ տներն Ա նի ի Կա րուց դռան 

մոտ է ին և Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու դի մաց: Ա նի ի հա տա կագ ծի վրա եր-

ևում է, որ Կար սի դար պա սի մեր ձա կա քա ղա քա մա սում կա եր կու ե կե-

ղե ցի, մե կը՝ դռ նից դե պի հա րավ՝ մոտ 120 մ հե ռա վո րու թյամբ գտն վող 

Ս. Գրի գոր (Խա չու տի) ե կե ղե ցին է, ի սկ մյու սը նրա նից մի փոքր ար ևելք՝ 

75  Նույն տե ղում, էջ 29։
76  Ն. Սար գի սե ան, նշվ. ա շխ, էջ 155:
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Կար սի դռ նից շուրջ 150 մ 

հե ռա վո րու թյամբ ա վե-

րա կը։ Վեր ջինս Հ. Օր բե-

լու կազ մած «Ա նի քա ղա քի 

հա մա ռոտ ու ղե ցույ ցում» 

նշ ված է 20 թվա հա մա րով 

և կո չվում է «մեծ տա ճա-
րի ա վե րակ ներ»77 (քար-

տե զը տե՛ս նաև Ն. Մա-

ռի «Ա նի» գր քում) (գծ. 1)։ 

Իմ կար ծի քով, հենց սա է 

Ա նի ի Ս. Ստե փա նոս ե կե-

ղե ցին, նախ ո րով հետև Կար սի դռան մո տեր քում այլ ե կե ղե ցու ա վե-

րակ ներ չկան, ե րկ րորդ՝ Հ. Օր բե լին ե թե մյուս հա ման ման կա ռույց նե րը 

սո վո րա բար կո չում է «ե կե ղե ցու ա վե րակ ներ», ա պա այս տեղ հարկ է 

հա մա րել ը նդ գծել ե կե ղե ցու մե ծու թյու նը՝ «մեծ տա ճա րի ա վե րակ ներ»: 

Ը ստ է ու թյան, Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցին գտն վել է Կար սի դռան և Գագ-

կա շեն Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցի նե րի միջև։ Վե րը բեր ված ար ձա նագ րու թյուն-

նե րից ար դեն տե սանք, որ Ս. Ստե փա նո սը նշա նա վոր էր հատ կա պես 

իր մեծ հա մայն քով, ի սկ մեծ հա մայն քին մեծ ե կե ղե ցի էր պատ շա ճում: 

Կա ռույ ցի տեղն այժմ պատ ված է հո ղաբ լուր նե րով, և այս հատ վա ծի պե-

ղում երն ան կաս կած նոր ման րա մաս ներ կա վե լաց նեն Ա նի ի այս ու շա-

գրավ ե կե ղե ցու՝ Ս. Ստե փա նո սի պատ մու թյա նը, հա վա նա բար կգտն վեն 

նաև վի մագ րեր: 

Ա ՆԻ Ի ԲԵ ԽԵՆՑ ՎԱՆ ՔԸ Ո ՐՈ ՆԵ ԼԻՍ

Ա նի ի գր չու թյան ու ման րան կար չու թյան ու սում նա սի րու թյան հա մար 

բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ու նեն Բե խենց վան քում Մար գա րե նկար չի 

ձեռ քով նկա րա զարդ ված «Հաղ բա տի Ա վե տա րա նը» (ՄՄ 6288), և 13-րդ 

դ. սկզբ նե րի մեկ այլ Ա վե տա րան (ՄՄ 5554)։ Մինչև Բե խենց վան քի գր-

չու թյան կենտ րո նի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րի ի հայտ գա լը, այն 

գրե թե դուրս էր մա ցել Ա նի ի պատ մու թյամբ զբաղ վող նե րի ու շադ րու-

77 И. Орбели, Краткий путеводитель по городищу Ани, С.-Петербург, 1911, с. I. 

Գծ. 1. Անիի հյուսիս-արևմտյան հատվածը,  
Ս. Ստեփանոս եկեղեցու ենթադրյալ տեղը։
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թյու նից: Հա մե նայն դեպս, ո ՛չ Ն. Մա ռի և ո ՛չ Հ. Օր բե լու ու սում նա սի րու-

թյուն նե րում այն չի հի շա տակ վում։

 Հա մա ռո տա կի ծա նո թա նանք այս վան քի մա սին առ կա տե ղե կու-
թյուն նե րին։ 1215 թ. Ա նի ի նշա նա վոր մե ծա տուն Տիգ րան Հո նենցն իր կա-
ռու ցած Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ վան քի ու ե կե ղե ցու շի նա րա րա կան ար-
ձա նա գրու թյան մեջ նշում է այն կա ռու ցե լու («...շի նե ցի զվանքս Սր բոյն 
Գրի գո րոյ») և կա տա րած բազ մա թիվ նվի րատ վու թյուն նե րի մա սին, ա պա 
ա վե լաց նում, որ ին քը նո րո գել ու ըն ծա նե րով հարս տաց րել է Բե խենց 
կոչ վող վան քը, պատ վի րե լով, որ Ս. Գրի գոր վան քի գոր ծե րը հո գա ցո-
ղը նաև Բե խենց վան քի «որ պի սու թյու նը» հո գա. «Եւ զվանքն Բե խենց 
կո չե ցե ալ, զոր ես շի նե ցի և նո րո գե ցի, ըն ծա յաւք փար թա մա ցու ցի 
ա մէ նովն, Սուրբ Գրի գո րոյ վա նացս հո գա ցողս՝ հո գայ զոր պի սու թիւն»78: 

Երկ րորդ ան գամ վան քի ա նու նը, նրա ա ռաջ նորդ Եղ բայ րի կի հի շա-
տա կու թյան ա ռի թով, նշ վում է Մա տե նա դա րա նի վե րը նշ ված ձե ռագ րում 
(ՄՄ 5554), ո րն ա ռա ջին ան գամ հրա տա րա կել է Ա. Մաթ ևո սյա նը։ Ձե-
ռագ րի խո րան նե րից մե կի միջ նե րի զի վրա գր ված է. «Եղ բայ րիկ զհայր 
Բե խենց վա նացն յի շե ցէք [յա ղաւթս]», ի սկ գլ խա զար դի վար դյա կի 
թևե րին մե կա կան տա ռե րով շր ջա նաձև գր ված է. «ԵՂ ԲԱ[Յ ՐԻԿ]»79։ Ա վե-
լաց նենք, որ վա նա հայր Եղ բայ րի կի պատ կե րը պահ պան վել է 1211 թ. 
«Հաղ բա տի Ա վե տա րա նի» խո րան նե րից մե կում։ 

Ըն դա մե նը այս եր կու սկզբ նաղ բյուրն ու նենք, որ տեղ վկայ վում է 
«Բե խենց վանք» ա նու նը։ Բե խեն ցը հա վա նա բար տոհ մա նուն է՝ ստեղծ-
ված Ա նի ում տա րա ծում գտած այլ տոհ մա նուն նե րի սկզ բուն քով, ի նչ պես 

օ րի նակ՝ Ա բու ղամ րենց, Խամ բու շենց, Ծի լենց, Շե խենց, Հո նենց և այլն: 

Այս ան վա նը հան դի պում ե նք նաև Ա նի ի Ս. Փր կիչ ե կե ղե ցու 1193 թ. ար-

ձա նագ րու թյան մեջ, ո ւր հի շա տակ վում է «մեծ ա րտ Բե խենցն»80։ Բո լո րո-

վին վեր ջերս Բե խենց ան վան մի նոր հի շա տա կու թյուն է հրա տա րակ վել 

Շի րա կի վի մագ րե րի հա տո րում81։

78 Դի վան, պր. I, էջ 6263։
79 Ա. Մաթ ևո սյան, Նշ մար ներ Ա նի քա ղա քի գր չու թյան և ման րան կար չու թյան, «Բան

բեր Մա տե նա դա րա նի», 14, Եր ևան, 1984, էջ 121։
80 Դի վան, պր., I, էջ 136։
81 Շի րա կում, Սառ նաղ բյու րից ոչ հե ռու գտն վող Հո գե վան քի Ս. Կա րա պետ ե կե ղե

ցու ներ սում գտն վող մի քա րի վրա ե ղած նվի րատ վա կան վի մագ րում, որ տեղ 
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Հ նա րա վոր է, որ այս տոհ մի հիմ ա դիրն է ե ղել Բեխ ա նու նով այն 

հա մար ձակ մար դը, ո րին հի շա տա կում է Վար դան Ար ևել ցին 1090 թ. 

Ա նի ում տե ղի ու նե ցած մի դեպ քի ա ռի թով82։ 
Կա րե լի է են թադ րել, որ 13-րդ դ. սկզբ նե րին Ա նի ում Բե խենց տոհ-

մի սնան կա նա լու կամ մեկ այլ պատ ճա ռով, նրանց վան քը ձեռք է բե րել 

Տիգ րան Հո նեն ցը։ Հե տաքրք րա կան է, որ Ս. Գրի գոր վան քի 1215 թ. շի-

նա րա րա կան վի մագ րում Հո նեն ցը նշում է, որ այն կա ռու ցե լու հա մար 

նախ կին հայ րե նա տե րե րից գնել է («իմ հա լալ գան ձով գնե ցի ի հե րե նէ-

տի րաց») տե ղում ե ղած Ս. Ա ստ վա ծա ծին հին, քար ու մա ցառ տե ղան քով 

մա տու ռը։ Վան քե րի հայ րե նա տի րոջ (սե փա կա նա տի րոջ) փո փո խու թյու-

նը գն ման ե ղա նա կով այս ժա մա նակ ան սո վոր բան չէր։ Հա ռի ճի վան քի 

1201 թ. շի նա րա րա կան ար ձա նագ րու թյան մեջ Զա քա րե ա միրս պա սա-

լա րը գրում է. «գան ձա գին ա րա րի զհռ չա կա ւոր սուրբ ո ւխտս Հա ռի ճա ի 

յիւր բնա կան հայ րե նա տի րացն»83։ 
Հ նա րա վոր է, որ Տիգ րան Հո նենցն էլ, Բե խենց տոհ մից գնել է վան-

քը, գու ցե նրա տե ղում իր վան քը հիմ ե լու հա մար։ Բայց թերևս տե ղը 

այն քան էլ հար մար չի ե ղել, կամ էլ մտա ծել են, որ ա վե լի շատ Բե խենց 

ցա վոք, նվի րա տո ւի ա նու նը չի պահ պան վել, բայց մա ցել է տոհ մա նու նը՝ «… ՑՈՒ 
ԲԵ ԽԵՆՑ ԵՏ(ՈՒ)… ՈՒ Ի ՀՈ ԳԵ ՎԱՆՔՍ…»։ Այ նու հետև նշ վում է ա ռաջ նոր դի ա նու
նը՝ Գէ որգ և նվի րատ վու թյան դի մաց պա տա րագ ստա ցող նե րից մե կը՝ Գրի գոր։ 
Դժ վար է կռա հել, թե ի նչ բառ է ե ղել Բե խենց տոհ մա նու նից ա ռաջ, բայց տվյալ 
դեպ քում կար ևո րը հենց այդ ան վան առ կա յու թյունն է։ Կա րե լի է են թադ րել, որ 
12րդ դ. վեր ջե րի կամ 13րդ դ. սկզբ նե րի ար ձա նագ րու թյուն է (Դի վան, պր. X, էջ 
27)։

82 Վար դան Ար ևել ցին, ո րն իր պատ մու թյան՝ Ա նի ին վե րա բե րող տվյալ նե րը սո վո
րա բար քա ղել է Մխի թար Ա նե ցու այժմ կո րած պատ մու թյու նից, հա վա նա բար 
նույն աղ բյու րից օ գտ վե լով, 1090 թ. քա ղա քում ծա գած սո վի ա ռն չու թյամբ գրում 
է. «... ե ղև ի պատ ճառս մա րա խոյ և ե րաշ տոյ սով սաս տիկ և ի յԱ նի քա ղաք կա րի 
ի մ նե ղու թիւն. ո ւս տի զմե ռե ալս թա ղել ոչ կա րէ ին և ոչ օ րի նաց հա ղոր դել. որ և 
այր մի ա սեն քա ջու թիւն ցու ցե ալ և սէր առ Աս տո ւած՝ թա ղե աց ան ձինս վեց հա
զար, Բէխ ա նուն էր նո րա» (Վար դան Ար ևել ցի, էջ 113, 152): Հնա րա վոր է, որ հենց 
այս Բեխն է ե ղել Ա նի ի Բե խենց տոհ մի հիմ ա դի րը: 

83 Դի վան, պր. X, էջ 45։ Այս եր ևույ թի մա սին տե՛ս նաև՝ Ա. Մա նու չա րյան, Հայոց 
ե կե ղե ցու պատ մու թյան վի մագ րա գի տա կանպատ մա գի տա կան ու սում ա սի րու
թյուն ներ, Եր ևան, 2019, էջ 123137։
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տոհ մա նու նով հայտ նի վան քի վե րա շի նու թյամբ դժ վար թե նրա ա նու նը 

մո ռաց վի ու փո խա րին վի նո րով (իր ան վամբ)։ Ա մեն դեպ քում, նաև այդ 

վանքն է նո րո գել, ի սկ 1215-ին Ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի վան քի կա ռու ցու-

մից հե տո, Բե խենց վան քը, ո րոշ ի մաս տով, կցել է սրան։ Բայց ե թե նկա-

տի ու նե նանք, որ Բե խենց վան քը նաև գր չու թյան կենտ րոն էր, ո րի ձե-

ռագ րե րի նկա րա զար դում ե րում ակ նա ռու են աշ խար հա կան տար րե րը, 

ի սկ Տիգ րան Հո նեն ցը (գոր ծու նե ու թյու նից ու թո ղած ժա ռան գու թյու նից 

դա տե լով) գե ղար վես տի նկատ մամբ հա կում եր ու նե ցող մարդ էր, ա պա 

չի կա րե լի բա ցա ռել, որ ի սկզ բա նե նա Բե խենց վան քը ձեռք է բե րել 

հենց մշա կու թային, հո վա նա վոր չա կան նկա տա ռում ե րով։

Ինչ պես եր ևում է, Բե խենց վան քը Ա նի ում կա տար ված պե ղում ե րի 

շր ջա նում ար դեն խիստ ա վե րակ վի ճա կում էր և ա ռանց վի մա գիր ար-

ձա նագ րու թյուն նե րի: Այդ է պատ ճա ռը, որ քա ղա քի ա վե րակ նե րին ան-

դրա դար ձող մի շարք ու սում ա սի րող ներ պար զա պես չեն հի շա տա կում 

այն: Բե խենց վանք ա նու նը հան դի պում է մի այն Թո րոս Թո րա մա նյա նի 

մոտ: Ը ստ նրա՝ Բե խենց վան քը գտն վում է Ա նի ի ար ևե լյան մա սում, Տիգ-

րան Հո նեն ցի կա ռու ցած Գրի գոր Լու սա վոր չի և Կու սա նաց վան քե րից 

ոչ հե ռու, ճա նա պար հա մերձ բար ձուն քի վրա։ Նա այս մա սին խո սում 

է հպան ցիկ, ձո րի կա մուր ջով և Ծի լենց Սարգ սի դռ նով դե պի քա ղաք 

մտ նող ճա նա պար հը նկա րագ րե լու ժա մա նակ84։ Այդ նկա րագ րու թյամբ 

ա ռաջ նորդ վե լով՝ հի շյալ վայ րը Ար տա շես Մաթ ևո սյա նը նույ նաց րել է Հ. 

Օր բե լու «Ա նի քա ղա քի հա մա ռոտ ու ղե ցույ ցում» զե տեղ ված հա տա կագ-

ծի 90-րդ թվա հա մա րի շի նու թյան հետ, ո րի մա սին նշ ված է՝ «ա վե րակ-

ներ»85։ 

Ա նի ին նվիր ված իր գր քում Սամ վել Կա րա պե տյա նը Բե խենց վան քը 

նույ նաց րել է գրա կա նու թյան մեջ Կու սա նաց վանք ան վան ված՝ Ա խու-

րյա նի կիր ճում գտն վող հայտ նի հու շար ձա նախմ բի հետ, հա մա րե լով, որ 

84 Թ. Թո րա մա նյան, Նյու թեր հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյան պատ մու թյան (ա
շխ. ժո ղո վա ծու), Եր ևան, 1942, էջ 385, նույ նի, Նյու թեր հայ կա կան ճար տա րա պե
տու թյան պատ մու թյան (աշ խա տու թյուն նե րի ե րկ րորդ ժո ղո վա ծու), Եր ևան, 1948, 
էջ 50, 185։

85 Ա. Մաթ ևո սյան, Նշ մար ներ Ա նի քա ղա քի գր չու թյան և ման րան կար չու թյան, էջ 
122125, И. Орбели, Краткий путеводитель по городищу Ани, с. II.
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այն Տիգ րան Հո նենցն է կա ռու ցել86։ Սա կայն այդ մա սին փաս տա կան 

տվյալ ներ չկան։

2012 թ. ե րբ ա ռա ջին ան գամ ե ղա Ա նի ում, իմ ա ռա ջին գոր ծը ե ղավ 

Ա խու րյա նի ա ռափ նյա հատ վա ծում փնտ րել այն վայ րը, ո րի մա սին ակ-

նար կել էր Թ. Թո րա մա նյա նը։ Այդ պի սի քիչ թե շատ աչ քի ը նկ նող ա վե-

րակ չկա րո ղա ցա գտ նել (հա տա կագ ծի հա մար 90-ը)։ Սա կայն նրա նից 

ա րև մուտք, մի բլ րա կի վրա աչ քի զար նե ցին այլ ա վե րակ ներ, ո րոնց մեջ 

ա ռանձ նա նում է ին փոքր ե կե ղե ցու մուտք հի շեց նող զույգ քա րե րը և սյու-

նե րի ա ռա ջին զույ գը (նկ 3)։ Այդ շի նու թյունն ար ևելք-ա րև մուտք ա ռանց-

քով է ե ղել, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ե կե ղե ցու դիր քին։ Հա յաս տան 

վե րա դառ նա լուց հե տո Հ. Օր բե լու հա տա կագ ծում գտա այդ վայ րը, ո րը 

նշ ված էր որ պես «91a, ա վե րակ ներ» (գծ. 2)87։ 

Հա ջորդ տա րի Ա նի այ ցե լու թյան ժա մա նակ նո րից ե ղա այս տե ղում։ 

Շուր ջը թափ ված քա րե րի մեջ կա րո ղա ցա գտ նել ու լու սան կա րել պա-

տու հան նե րի հատ ված ներ և ճար տա րա պե տա կան բազ մա թիվ այլ ու-

շագ րավ ման րա մաս ներ (նկ. 4 - 11)։ Պետք է ա սել, որ ձո րա հա յաց բլ րա-

կը, ո րի վրա կա ռույցն է՝ կից շի նու թյուն նե րով, քա ղա քից ո րո շա կի ո րեն 

86  Ս. Կա րա պե տյան, նշվ. ա շխ. էջ 197198։
87  И. Орбели, Краткий путеводитель по городищу Ани, с. II. 

Գծ. 2. Անիի Ախուրյանի ափամերձ հատվածը և ենթադրյալ 
վանքի տեղը (91a)։
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3. Ենթադրաբար եկեղեցու մուտքի հատվածը։

4. 5.

6. 7.
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ա ռանձ նա ցած դիրք ու նի։ Այն տե ղից ու ղիղ տե սա րան է բաց վում դե պի 

Ա խու րյա նի կա մուր ջը (նկ. 12)։ Ի հար կե, հի մա դժ վար է հաս տա տա պես 

պն դել, թե դա վանքն է ե ղել և հատ կա պես՝ Բե խենց վան քը։ Բայց պահ-

պան ված հատ վա ծից ու բե կոր նե րից են թադ րե լի է, որ այդ տեղ ե կե ղե ցի 

է ե ղել։ Նրա հյու սի սար ևե լյան կող մում, որ տեղ այժմ մի այն քա րա կույ-

տեր են, հա վա նա բար վան քի խցերն է ին։ Լու սան կար նե րից նաև եր ևում 

է, որ տա րած քը պա րիսպ է ու նե ցել (նկ. 13)։ Ը նդ հան րա պես, պարս պի 

առ կա յու թյու նը կար ևոր էր վան քե րի հա մար, ե թե ան գամ դրանք պարս-

պա պատ քա ղա քի ներ սում է ին։ Պա տա հա կան չէ, որ Տիգ րան Հո նենցն 

իր վան քի կա ռուց ման 1215 թ. ար ձա նագ րու թյան մեջ կար ևոր է հա մա-

րում նաև նշել՝ «պարս պե ցի շուր ջա նա կի»88։ Ա խու րյան ձո րա հա յաց այս 

բլ րա կի վրա (նկ. 14) փոք րիկ վան քի գո յու թյան մա սին են թադ րու թյան 

օգ տին կա րող է լի նել նաև ը նդ հան րա պես վան քե րի տե ղի ը նտ րու թյան 

88 Դի վան, պր, I, էջ 63։

11.10.

9.8.

4-11. Ճարտարապետական դետալներ։
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12. Հուշարձանից դեպի կամուրջն ու միջնաբերդը բացվող տեսարանը։
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հայ կա կան միջ նա դա րյան ա վան դույ թը, ե րբ նա խընտ րու թյու նը տր վում 

էր ձո րե րի ու կիր ճե րի ա փե րի բարձ րա դիր կամ ա ռանձ նաց ված դիրք 

ու նե ցող հատ ված նե րին։ Հենց Ա նի ում, այս ա վե րակ նե րից դե պի ար ևելք 

են գտն վում Տիգ րան Հո նեն ցի կա ռու ցած Ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի վանքն 

ու այս պես կոչ ված Կու սա նաց ա նա պա տը։ 

Ա նի ի հնա գի տա կան ժա ռան գու թյունն այն քան հս կա յա կան է, որ 

այն տեղ դեռ հա րյուր տա րի կա րող են պե ղում եր ու բա ցա հայ տում եր 

ար վել (ցան կա լի է, որ պե ղում երն ար վեն մի ջազ գային խմ բե րով)։ Հու-

սանք, որ մի օր հեր թը կհաս նի նաև քա ղա քի այս հատ վա ծին, ո րից հե-

տո պարզ կդառ նա սույն փոք րիկ հա մա լի րի ի նչ լի նե լը, գու ցե նաև նրա 

ա նու նը։ 

1211 թ. Բե խենց վան քում Սա հակ Ա նե ցու հա մար «Հաղ բա տի Ա վե-

տա րա նը» նկա րա զար դե լիս Մար գա րեն խո րան նե րից մե կում պատ կե րել 

է մի ե րի տա սար դի, ո րը ու սին հե նած կե ռագ լուխ փայ տից մի մեծ ձուկ 

13. Պարսպի հիմնամասի մնացորդները։
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ու նի կա խած, և նկա րին կից գրել է՝  

«Շե րա նիկ, քա նի գաս, ձուկն բեր» 

(նկ. 15)։ Ար վես տա բա նա կան գրա-

կա նու թյան մեջ այս Շե րա նի կին եր-

բեմ կո չում են ձկ նորս, ի րա կա նում 

նա զին վո րա կան էր, և ի նչ պես եր-

ևում է, Մար գա րե ի ու Սա հա կի բա-

րե կա մը, ո րին այս պի սի մտեր միկ 

ու ղերձ է թո ղել նկա րի չը։ Կա րե լի 

է չկաս կա ծել, որ նա այդ ձու կը բե-

րել էր մո տա կա Ա խու րյան գե տից։ 

Հու սանք, որ պատ մու թյունն ան-

հայ տու թյան մեջ չի թող նի վա նա-

հայր Եղ բայ րի կի և տա ղան դա վոր 

Մար գա րե ի եր բեմ ի վան քը, ո րի 

չմո ռաց ված այ ցե լուն էր հյու րա սեր 

Շե րա նի կը։

14. Ախուրյանի ձորահայաց բլրակը կառույցների ավերակներով։

15. Շերանիկ, նկարիչ Մարգարե, 1211 
թ., Անիի Բեխենց վանք  

(ՄՄ 6288, էջ 8բ)։
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ԱՂ ԹԱ ՄԱՐ

Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցում Թուր քի այի կա ռա վա րու թյան մի ջոց-

նե րով վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ ար վե ցին, և 2007 թ. տե ղի ու նե-

ցավ բա ցու մը, ո րն ի նչ-որ տեղ վե րած վեց քա րոզ չա կան մի ջո ցառ ման։ Իր 

տա րած քի հա զա րա վոր հայ կա կան հու շար ձան նե րի ո չն չաց ման դի մաց 

փորձ էր ար վում ցույց տալ, թե այդ պե տու թյունն ի բր հան դուր ժող ու 

հո գա տար է նաև քրիս տո նե ա կան ու հայ կա կան մշա կույ թի նկատ մամբ։ 

Այդ ժա մա նակ ես մի մտահ ղա ցում ու նե ի՝ Հա յաս տա նում կազ մա կեր-

պել «Աղ թա մա րի պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը» մի ջազ գային 

գի տա ժո ղով և ցու ցա հան դես, ցույց տա լով այս կենտ րո նի հս կա յա կան 

նշա նա կու թյու նը հայոց միջ նա դա րյան պատ մու թյան ու մշա կույ թի հա-

մար, ո րը չի սահ մա նա փակ վում մի այն Ս. Խաչ ե կե ղե ցով։ Ցա վոք, դա 

հնա րա վոր չե ղավ կյան քի կո չել, բայց մի քա նի տա րի ան ց նա խա ձեռ-

նե ցի այդ նույն ա նու նով գր քի հրա տա րա կու թյու նը, ո րին մաս նա կից 

դարձ րե ցի նաև Մա տե նա դա րա նի իմ ե րի տա սարդ գոր ծըն կեր նե րին՝ 

Լու սի նե Թու մա նյա նին («Աղ թա մա րի ձե ռագ րա կան ժա ռան գու թյու նը» 

են թա վեր նա գի րը և Աղ թա մա րում գր ված ձե ռագ րե րի ցան կը) և Ար փի-

նե Աս րյա նին («Սուրբ Խա չի պատ կե րա քան դակ նե րը» են թա վեր նա գի րը)։ 

Գր քի մյուս, իմ հե ղի նա կած բա ժին ներն ե ն՝ Վա նա լի ճը և Աղ թա մար 

կղ զին, Գա գիկ Ա րծ րու նի թա գա վորն Աղ թա մա րում, Սուրբ Խաչ ե կե ղե-

ցին և կղ զու մյուս կա ռույց նե րը, Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը, Հայոց 

վեր ջին թա գա վո րա կան օ ծում Աղ թա մա րում, «Ար մե նիկ» քա ղա քը, Նոր 

շր ջան, Գա ւա զա նա գիրք կա թո ղի կո սաց Աղ թա մա րայ։ 

Ա վե լորդ չեմ հա մա րում այս տեղ մեջ բե րել գր քի սկզ բում զե տեղ ված 

«Եր կու խոս քը»։ 
«Վա նա լճի Աղ թա մար կղ զում 915-921 թթ. Գա գիկ Ա րծ րու նի թա գա-

վո րի կա ռու ցած Սուրբ Խաչ ե կե ղե ցին իր բա ցա ռիկ պատ կե րա քան դակ-

նե րի շնոր հիվ դաս վում է հայ և հա մաշ խար հային ար վես տի գլուխ գոր-

ծոց նե րի շար քին։ Աղ թա մարն ի նչ պես ե կե ղե ցու կա ռուց ման ժա մա նակ, 
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այն պես էլ դրա նից հե տո, ը նդ հուպ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ե ղե րա-

կան տա րի նե րը, ե ղել է Հայոց ա մե նան շա նա վոր հոգ ևոր և մշա կու թային 

կենտ րոն նե րից մե կը։ Միջ նա դա րում այն Վաս պու րա կա նի Ա րծ րու նյաց 

թա գա վո րու թյան մայ րա քա ղաքն էր (10-11-րդ դդ.)՝ կա ռու ցա պատ ված 

հս տակ նա խագ ծով, պաշտ պա նա կան հա մա կար գե րով, զար դար ված 

թա գա վո րա կան շքեղ պա լա տով և այլն։ 12-րդ դա րից կղ զին դար ձավ 

Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան կենտ րո նը, ո րի գոր ծու նե ու թյու նը հատ-

կա պես 14-16-րդ դա րե րում պատ մա կան մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ-

կա յաց նում։ Կղ զում այդ շր ջա նում եվ րո պա ցի այ ցե լու նե րի վկա յու թյամբ 

շուրջ 600 տուն զուտ հայ բնակ չու թյամբ քա ղաք կար, ո րը նրանք կո չում 

են «Ար մե նիկ»։ Աղ թա մա րում այս շր ջա նում ևս կա ռուց վել են ե կե ղե ցի-

ներ ու այլ շի նու թյուն ներ, ի սկ կա թո ղի կոս նե րից ո մանք, ո րոնք Ա րծ րու-

նյաց տոհ մի ժա ռանգ ներ է ին, փոր ձում է ին ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ հա-

վա տա րիմ լի նել նախ նյաց ա վանդ նե րին, վառ պա հել պե տա կա նու թյան 

գա ղա փա րը։ 
Աղ թա մա րը ե ղել է հայ մշա կույ թի, գր չու թյան, ման րան կար չա կան 

ար վես տի և ձե ռագ րա պահ պան ման խո շոր կենտ րոն, ո րի հա րյու րա վոր 

նմուշ ներ հա սել են մինչև մեր օ րե րը։ Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե-

նա դա րա նում այժմ պահ վում է Աղ թա մա րում գր ված ու նկա րա զարդ ված 

շուրջ ի նը տաս նյակ ձե ռա գիր մա տյան, Սուրբ Էջ մի ած նի Գան ձա տա նը 

ցու ցադր վում է Աղ թա մա րի մե ռո նի ար ծա թյա զար դա րուն կաթ սան, Հա-

յաս տա նի մյուս և ար տա սահ մա նյան թան գա րան նե րում նույն պես կան 

աղ թա մա րյան ե կե ղե ցա ծի սա կան ա ռար կա ներ ու նյու թեր:

Չ նա յած իր հա րուստ պատ մա կան ան ցյա լին ու մշա կու թային հս կա-

յա կան ժա ռան գու թյա նը՝ Աղ թա մար ա նունն այ սօր, սո վո րա բար, զու-

գորդ վում է մի այն Ս. Խաչ ե կե ղե ցու հետ։ Պատ մա կան հան գա մանք նե րի 

բե րու մով այժմ Թուր քի այի տա րած քում գտն վող Աղ թա մա րը դար ձել է 

այդ ե րկ րի զբո սաշր ջու թյան գրա վիչ կե տե րից մե կը, ո րի շնոր հիվ հա-

մա պա տաս խան գե րա տես չու թյան մի ջո ցով 2003-2007 թթ. ի րա կա նաց-

վել է ե կե ղե ցու նո րո գու մը։ Ան կաս կած Ս. Խա չի նո րո գու մը նաև հա մաշ-

խար հային քա ղա քակր թա կան ժա ռան գու թյան նկատ մամբ հար գան քի 

ար տա հայ տու թյուն է և գնա հա տե լի քայլ։ Սա կայն պետք է ցա վով ար-

ձա նագ րել, որ Սուրբ Խա չի հա րյու րա վոր քույր ե կե ղե ցի նե րը (ն րան տա-
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րե կից, ա վե լի հին կամ նոր), Վա նա լճի շր ջա կա գա վառ նե րում տաս նա-

մյակ ներ ի վեր ո չն չաց ման են են թարկ վել…

 Հայ ժո ղովր դի հա մար Աղ թա մա րը սոսկ ճար տա րա պե տա կան հրա-

շա լիք չէ, այլև պատ մու թյուն, բազ մա շերտ մշա կու թային ժա ռան գու թյան 

աղ բյուր, նաև՝ ա վան դա կան սր բա վայր։ Սույն ժո ղո վա ծո ւի նպա տակն 

է ը նդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց նել Աղ թա մա րի պատ մու թյան կար ևոր 

դր վագ նե րը, Սուրբ Խա չը և աղ թա մա րյան պատ մամ շա կու թային թան-

կա գին ժա ռան գու թյու նը»89։
Ս տորև կանդ րա դառ նամ մի այն այն թե մա նե րին, ո րոնց մա սին չեմ 

գրել հի շյալ գր քում։ Դրա հա մար մա սամբ նյութ է տվել նաև 2012 թ. այ-

ցե լու թյունն Աղ թա մար։

Ս. ԽԱ ՉԻ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ ՔԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԻ ՍՏԵՂԾ ՄԱՆ  
ՊԱՏ ՃԱ ՌԻ ՄԱ ՍԻՆ

Աղ թա մա րի ե կե ղե ցին իր ար տա քին և ներ քին հա րուստ հար դա րան-

քի շնոր հիվ ոչ մի այն բա ցա ռիկ է հայ միջ նա դա րյան մշա կույ թի պատ մու-

թյան մեջ, այլև ա ռա վել ու սում ա սիր ված նե րից է (նկ. 1)։ Սա կայն, որ քան 

ի նձ հայտ նի է, քն նու թյան ա ռան ձին հարց չի դար ձել, թե ին չո՞ւ է Աղ-

թա մա րի տա ճա րը ար տա քի նից ամ բող ջո վին քան դա կա զարդ վել։ Ո րոշ 

այ լազ գի հե տա զո տող ներ պատ կե րա քան դակ նե րը հա մա րել են օ տար 

ազ դե ցու թյուն նե րի ար գա սիք90, ո րն, ի հար կե, ա նըն դու նե լի է։ Բայց ի րո-

ղու թյունն այն է, որ ո ՛չ Աղ թա մա րից ա ռաջ, ո ՛չ էլ հե տո որ ևէ հայ կա կան 

ե կե ղե ցի այդ ձևով չի հար դար վել։ Նշա նա կում է, ու րիշ ոչ մի դեպ քում 

չի ե ղել այն պի սի մի պատ ճառ, որ պի սին ե ղել է Աղ թա մա րում։ Պարզ է, 

որ դա ա ռա ջին հեր թին տե ղի է ու նե ցել պատ վի րա տո ւի ցան կու թյամբ, 

բայց ի ՞նչ պայ ման նե րում կա րող էր ծն վել այդ գա ղա փա րը, ո րի ի րա կա-

նա ցու մը նաև զգա լի նյու թա կան մի ջոց ներ էր պա հան ջում։

 Թով մա Ա րծ րու նու շա րու նա կող Ա նա նու նը, ո րն իր պատ մու թյու նը 

89 Կ. Մաթ ևո սյան, Աղ թա մա րի պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը (հե ղի նա կա
կից ներ՝ Լ. Թու մա նյան, Ա. Աս րյան), Ս. Էջ մի ա ծին, 2013 (թ վայ նաց վա ծը՝ www.
armenianart.org կայ քում)։ 

90 Այս մա սին տե՛ս Ստ. Մնա ցա կա նյան, Աղ թա մար, Եր ևան, 1983, էջ 1617, Կ. Մաթ
ևո սյան, Աղ թա մա րի պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյու նը (Ա. Աս րյա նի հոդ
ված), էջ 73։
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գրել է Գա գիկ Ա րծ րու նու պատ վե րով, ման րա մասն պատ մում է, թե ի նչ-

պես են կա ռուց վել Աղ թա մա րի շի նու թյուն նե րը, գրում է, որ թա գա վորն 

ին քը՝ «վար պե տի լա րը ձեռ քին»91, մաս նակ ցում էր նա խագծ մա նը, նշում 

է պա լա տի ճար տա րա պե տա կան կա ռուց ված քից, նկա րագ րում ո րմ նան-

կար նե րը, ա պա հան գա մա նո րեն խո սում է ե կե ղե ցու մա սին, թվար կում 

քան դակ նե րի թե մա նե րը։ Բայց այդ նկա րագ րու թյան մեջ մի շատ կար-

ևոր վկա յու թյուն կա ե կե ղե ցու քա րե րի՝ Ա ղձ նի քի Կո տոմ բեր դից բե րե լու 

մա սին։ Ը նդ ո րում՝ պատ մի չը ո րո շա կի աց նում է, որ դրանք պատ կա նում 

է ին մի հե թա նո սա կան շի նու թյան (այս մա սին ա վե լի ման րա մասն՝ քիչ 

հե տո)։
 Ժա մա նա կին նախ՝ Լի դի ա Դուր նո վոն (1885-1963), ա պա՝ Ա սա-

տուր Մնա ցա կա նյա նը (1912-1983) ա ռաջ են քա շել մի են թադ րու թյուն, 

91 Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, Պատ մու թյուն Ա րծ րու նյաց տան, Եր ևան, 1978, էջ 
297։

1.Աղթամարի Ս. Խաչ եկեղեցին (այս և քանդակների լուսանկարները Հրայր Բազէի)։
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ը ստ ո րի՝ տա ճա րի քան դակ նե րից այն կեն դա նա պատ կեր նե րը, ո րոնք 

ա ռան ձին գո տի են կա զմում (կեն դա նի նե րի կամ կեն դա նա քան դակ նե րի 

գո տի) և պա տե րից բա վա կան շատ են դուրս ցց ված (նկ. 2), հենց Կո-

տո մից են բեր վել և սկզբ նա պես այն տե ղի տա ճա րին են պատ կա նել92։ 

Այս տե սա կետն այն քան էլ տա րա ծում չի գտել։ Բայց պետք է ա սել, որ 

այդ քան դակ նե րը ո ճով, ձևով ու մշակ մամբ ակ ներ ևո րեն տար բեր վում 

են տա ճա րի մյուս պատ կե րա քան դակ նե րից, ո րի մա սին նշում են բո լոր 

ու սում ա սի րող նե րը։ Դրանք նաև ա վե լի մաշ ված ու վնաս ված են, մի 

քա նի սի հիմ ա մա սի չա փերն էլ տար բեր վում ե ն՝ ա վե լի փոքր են տա-

ճա րի մյուս քա րե րից, ո րի հա մար բա րակ կցա քա րեր ու նեն (նկ. 3)։ Հատ-

կան շա կան է նաև, որ, ի տար բե րու թյուն ե կե ղե ցու՝ հար թա քան դա կային 

ե ղա նա կով ար ված քան դակ նե րի, այս գո տում առ կա են բարձ րա քան-

92 Տե՛ս Л. Дурново, Очерки изобразительного искусства средневековой Армении, Мо
сква, 1979, с. 7374, Աս. Մնա ցա կա նյան, Հե թա նո սա կան ժա մա նակ նե րի քան դակ
ներ Աղ թա մա րի Սուրբ Խաչ վան քի ո րմ ա շար ված քում, «Լ րա բեր» 1983, թիվ 2, էջ 
8393։

2. Կենդանիների գոտին, որի քանդակների մեծ ելուստը 
երևում է նաև ստվերներից։
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դա կային լու ծու մով նմուշ ներ, այ սինքն դրանք մի փոքր մա սով են մի այն 

հպ ված պա տին։ Ի նչ ևէ, վե րո հի շյալ ու սում ա սի րող նե րի հետ հա մա միտ 

լի նե լով, կա րող ե նք են թադ րել, որ Կո տո մից բեր ված այդ, թերևս տո տե-

մա կան, պահ պա նիչ նշա նա կու թյամբ քան դակ նե րով քա րե րը, թա գա վո-

րի ցան կու թյամբ նույ նու թյամբ տե ղադր վել են ե կե ղե ցու պա տե րի մեջ։ 

Բայց ի վեր ջո, տա ճա րի բո լոր քա րերն էլ Կո տո մից է ին բեր ված, այ-

սինքն հե թա նո սա կան տա ճա րին են պատ կա նել։ Հարց է ա ռա ջանում՝ 

ա րդյո՞ք չպետք է դրանց սր բա գործ ման ան հրա ժեշ տու թյունն ա ռա ջա-

նար, և գու ցե հենց ամ բող ջա կան սր բա գործ ման մի ե ղա նակ է ը նտր վել 

քրիս տո նե ա կան թե մա նե րով ե կե ղե ցու պա տե րի հա մա տա րած քան դա-

կա զար դու մը։ Ե թե ար քայի ցան կու թյունն էր, որ Կո տո մի քան դակ նե րը 

դր վեն տա ճա րի պա տե րին, և նրա շր ջա պա տի հոգ ևո րա կան նե րը չէ ին 

կա րող դրան ը նդ դի մա նալ, ա պա կա րող է ին ա ռա ջար կել պա տե րի ո ղջ 

մա կե րե սի քան դա կա զար դու մը՝ ո րո շա կի ծրագ րով, Ա ստ վա ծաշն չի թե-

մա նե րի, Ա րծ րու նյաց տոհ մի ու Գա գի կի փա ռա բան ման լայն պատ կե րա-

3. Կենդանաքանդակներ, որոնք պատի մեջ ագուցված են 
բարակ կցաքարերով։
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շա րով, ո րից ար քան չէր կա րող հրա ժար վել։ Այս ծրագ րի ի րա կա նաց-

մամբ Կո տո մի քան դակ ներն էլ հնա րա վո րին չափ կձուլ վե ին ը նդ հա նուր 

քան դա կա զարդ հա մա պատ կե րին, ին չը և տես նում ե նք այժմ։ Ա հա վա-

սիկ ծա վա լուն քան դա կա զարդ ման հա մար մի պատ ճառ, ո րը չի ե ղել 

ոչ Աղ թա մա րից ա ռաջ, ոչ էլ նրա նից հե տո կա ռուց ված որ ևէ հայ կա կան 

ե կե ղե ցու պա րա գա յում։

 Սա կայն սա նախ նա կան դի տար կում է, տես նենք, թե որ քա նով այն 

կա րող է հիմ ա վոր վել ե ղած փաս տա կան տվյալ նե րով ու տար բեր կռ-

վան նե րով։ Մի նկա տա ռում ևս. Աղ թա մա րի ու սում ա սի րու թյան ժա մա-

նակ մինչև այժմ, հիմ ա կա նում ե լա կետ են ըն դուն վել բուն տա ճա րը՝ 

ճար տա րա պե տու թյամբ ու պատ կե րա քան դակ նե րով։ Մնա ցած բո լոր 

հար ցե րը, այդ թվում կեն դա նի նե րի գո տու ա ռանձ նա հատ կու թյան հան-

գա ման քը, քնն վել են այդ հա մա տեքս տում։ Բայց ե թե ե լա կետ դարձ նենք 

պատ մա ժա մա նա կագ րա կան մո տե ցու մը, ա պա կս տա նանք կա տար ված 

աշ խա տանք նե րի հա ջոր դա կա նու թյան հետ ևյալ պատ կե րը.

 1. Գա գիկ թա գա վո րը ո րո շում է կա յաց նում Աղ թա մա րում հաս տա տել իր 

նս տա վայ րը, կա ռու ցել ամ րաց ված քա ղաք, նա վա հան գիստ, նաև պա-

լատ ու ե կե ղե ցի (այդ հս կա յա կան ծախ սա տար ծրա գիրն ի րա կա նաց-

վել է ան վտան գու թյան նկա տա ռում ե րով, կան խա տես վող ա րա բա-

կան ար շա վան քի դեպ քում հու սա լի ա պաս տան ու նե նա լու հա մար)։ 
2. Աղ թա մա րի քա ղա քի նա խագ ծու մը կա տար վում է թա գա վո րի ան մի-

ջա կան մաս նակ ցու թյամբ, ի սկ ճար տա րա պետ Ման վե լի գլ խա վո րու-

թյամբ ի րա կա նա նում է պա լա տի կա ռու ցում ու ո րմ ան կա րա զար-

դու մը։

 3. Գա գիկ թա գա վո րը գրա վում է Կո տոմ բեր դը։ Թա գա վո րա կան ե կե-

ղե ցու շի նա րա րու թյան հա մար սր բա տաշ քա րեր ու նե նա լու նպա տա-

կով քանդ վում է տե ղի հնա գույն տա ճա րը, և քա րե րը (քան դակ նե-

րով հան դերձ) տե ղա փո խում են Աղ թա մար։

 4. Կա տար վում է տա ճա րի նա խագ ծու մը՝ ճար տա րա պետ Ման վե լի 

ձեռ քով։

5. Տա ճա րի ո ղջ քան դա կային, պատ կե րագ րա կան հա մա կար գը մշակ-

վում է բա նի մաց կրո նա վո րի խոր հուրդ նե րով, ո րոշ վում են կեն դա-

նի նե րի քան դակ նե րը պա տե րի մեջ դնե լու տե ղե րը և հիմ ա վո րու մը։
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 6. Ճար տա րա պետ Ման վե լի ղե կա վա րու թյամբ պատ րաստ վում են նոր 

քան դակ նե րը և կա տար վում է ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյու նը։ 

7. Կա ռուց ման ա վար տից հե տո ի րա կա նաց վում է ե կե ղե ցու ներ քին 

հար դա րան քը (ո րմ ան կա րա զար դում, թա գա վո րա կան օ թյակ և 

այլն)։ 
Այժմ մեր ա ռա ջադ րած հար ցի տե սան կյու նից ա վե լի հան գա մա նո րեն 

ծա նո թա նանք ա ռա վել կար ևոր տվյալ նե րին ու հան գա մանք նե րին։ Ա ռա-

ջին հեր թին խո սենք Գա գիկ Ա րծ րու նու մա սին, քա նի որ կա տար վա ծը 

հենց նրա նա խա ձեռ նու թյունն էր, ո ւս տի նրա կեր պա րի բա ցա հայ տու մը 

կա րող է մա սամբ նպաս տել նաև այլ հար ցե րի մեկ նա բա նու թյա նը։ Բա-

րե բախ տա բար, այս գա հա կա լի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի պա կաս չկա։

 ՊԱՏ ՎԻ ՐԱ ՏՈ ՒԻ ՀԱՆ ԳԱ ՄԱՆ ՔԸ

 Շի նա րա րա կան, մշա կու թային ա մեն մի ձեռ նար կի մեջ հնուց ի վեր 

շատ կար ևոր է պատ վի րա տո ւի հան գա ման քը։ Ա ռա վել ևս, ե թե կան ան-

սո վոր եր ևույթ ներ, ակ նա ռու նո րու թյուն ներ և այլն, այդ դեպ քում պետք 

է փոր ձել ճա նա չել ոչ մի այն ար վես տա գե տին, այլև պատ վի րա տո ւին։ 

Գա գիկ Ա րծ րու նու մա սին մենք բա վա կա նին շատ բան գի տենք, ա վե-

լի շատ, քան միջ նա դա րյան որ ևէ այլ հայ թա գա վո րի մա սին, շնոր հիվ 

Թով մա Ա րծ րու նի պատ մի չի շա րու նա կո ղի, ո րի ա նու նը չի պահ պան վել, 

պատ մագ րու թյան մեջ կոչ վում է Ա նա նուն, և ո րի պատ վի րա տուն հենց 

Ա րծ րու նի թա գա վորն է ր։ Բա րե բախ տա բար, նա դի տո ղա կա նու թյամբ 

օ ժտ ված մարդ էր և զան զան տե ղե կու թյուն նե րով, հատ կա պես շի նա րա-

րա կան ձեռ նարկ նե րին վե րա բե րող բա վա կան հա րուստ տվյալ նե րով մի 

գործ է գրել, ո րի՝ Աղ թա մա րին նվիր ված գլու խը եզ րա փա կում է Գա գիկ 

Ա րծ րու նուն ո ւղղ ված հետ ևյալ խոս քե րով. «Բայց մենք, ը ստ պատ շա ճի, 

որ քան մեր կա րո ղու թյունն է, կա տա րե ցինք քո գե ղե ցիկ ցան կու թյու նը, 

ո ՜վ քա ջազ գի, նախ նա կան, ար գա սա վոր ու մեծ տան զա վակ»93։ Ա նա-

93 Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 299։ Գրա բա րը՝ «Բայց մեր զդի պողսն և զպատ
շա ճա ւորսն որ քան է կա րո ղու թիւն՝ ի լրում ըն ծայե ցաք գե ղե ցիկ քոյոցդ ա խոր
ժա կաց, ո՜վ քա ջազ գի և տան մե ծի ար գա սա ւոր և նախ նա կան մեծ» (Թով մա 
Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, Մա տե նա գիրք Հայոց, ԺԱ. հա տոր, Ժ. դար, պատ մագ րու
թյուն, Ան թի լի աս, 2010, էջ 290), այ սու հետև՝ Մա տե նա գիրք Հայոց։
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նու նը Գա գի կին դի մում է նաև պատ մու թյան մեկ այլ հատ վա ծում։ Բայց 

շատ կար ևոր է, որ Գա գիկ Ա րծ րու նու մա սին ու նենք նաև նրան փա ռա-

բա նե լու պար տա կա նու թյու նից ա զատ այլ պատ միչ նե րի վկա յու թյուն ներ։ 

Գա գի կի կեն սագ րու թյունն ար կա ծային պատ մու թյուն է հի շեց նում. 

նա իր հոր՝ Վաս պու րա կա նի գա հե րեց իշ խան Դե րե նի կի միջ նեկ որ-

դին է ր։ Վեր ջի նիս դա վադ րա բար սպա նե ցին, ե րբ նրա ե րեք տղա նե րը՝ 

Ա շո տը, Գա գի կը և Գուր գե նը, ման կա հա սակ է ին։ Խնա մա կալ դար ձած 

Ա պումր վան իշ խա նը, ո րն ի դեպ Դե րե նի կի սպա նու թյան կազ մա կեր-

պիչ նե րից մեկն էր, տղա նե րին ար գե լա փակ ված էր պա հում տար բեր 

բեր դե րում։ Ե րբ Գա գի կը 15 տա րե կան էր, իր ո րոշ բա րե կամ նե րի օգ-

նու թյամբ փախ չում է իր կա լա նա վայր բեր դից և Վա նի հրա պա րա-

կում ա նակն կալ հար ձակ վե լով սպա նում Ա պումր վա նին ու գլ խա տում։ 

Ա պումր վա նի մա տից հա նե լով իշ խա նու թյան կնի քով մա տա նին՝ Գա-

գիկն այն տա նում է ա վագ եղ բո րը, ո րն էլ դառ նում է Վաս պու րա կա նի 

գա հե րեց իշ խան։ Ե րկ րա մա սում իշ խա նու թյան ե կած դեռևս վաղ տա-

րի քում գտն վող եղ բայր նե րը ստիպ ված է ին թե՛ ներ քին, թե՛ ար տա քին 

բա զում դժ վա րու թյուն նե րի դի մագ րա վել։ Դրան ցից ա ռա վել վտան գա-

վո րը Ա տր պա տա կա նի Ավ շին (Ափ շին) ա մի րայի ո տնձ գու թյուն ներն է ին, 

ո րը նեղ կա ցու թյան էր մատ նել Հայոց Սմ բատ Ա Բագ րա տու նի (890-914) 

թա գա վո րին, ո րն Ա րծ րու նի եղ բայր նե րի մո րեղ բայրն է ր։ Ավ շի նը նրան-

ցից պա տանդ ներ է պա հան ջում, և Ա շո տը որ պես պա տանդ ու ղար կում 

է Գա գի կին։ Ի նչ պես Ա նա նուն պատ միչն է գրում, 7 ա միս պա տան դու-

թյան մեջ լի նե լուց հե տո, նրան հետ են բե րում և ու ղար կում Գուր գե նին։ 

Նա ո րոշ ժա մա նակ ան ց փախ չում է պա տան դու թյու նից, վե րա դառ նում 

Վաս պու րա կան, ո րին հա ջոր դում է Ավ շի նի պատ ժիչ ար շա վան քը, և եր-

կի րը աս պա տա կու թյան է են թարկ վում։ 

Հե տա գա տա րի նե րը նույն պես ան խռով չե ղան, Մա նազ կեր տի կայ-

սիկ նե րի դեմ մի կռ վից հե տո Ա շո տը հի վան դա ցավ ու մա հա ցավ 29 տա-

րե կա նում, իշ խա նու թյունն ան ցավ Գա գի կին (904 թ.), ո րն այդ ժա մա նակ 

24 կամ 25 տա րե կան է ր։ Ըն դա մե նը չորս տա րի ան ց նա դար ձավ թա-

գա վոր։ Դա տե ղի ու նե ցավ ռազ մա քա ղա քա կան դեպ քե րի ա վե լի լայն 

հա մա տեքս տում։ Բայց մինչ այդ նշենք, որ գա հե րեց իշ խան դառ նա լուց 

հե տո նա կրտ սեր եղ բոր հնա րա վոր հա վակ նու թյուն նե րը չե զո քաց նե լու 
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հա մար իշ խա նու թյան մի մեծ հատ ված տվեց նրան, ի նչ պես Ա նա նունն է 

գրում՝ «երկ րի բա րե շի նու թյան հա մար բա ժա նե ցին գա վառ ներն ու բեր-

դե րը եր կու սի միջև»94։ Նրանք կա րո ղա նում են գրա վել մի քա նի կից գա-

վառ ներ, հնա զան դեց նում իշ խա նու թյան ներ սում ե ղած ըմ բոստ նե րին։ 

Այդ շր ջա նում Ա տր պա տա կա նի ա մի րա Յու սու ֆը ո րո շում է օ գտ վել 

Հա յաս տա նի ներ քին հա կա սու թյուն նե րից։ Վաս պու րա կա նի Ա րծ րու նի 

և Սյու նյաց իշ խան նե րի միջև վեճ էր ծա գել Նա խիջ ևան (Նախճավան) 

քա ղա քի հա մար, ո րը աշ խար հագ րա կա նո րեն և հնուց Վաս պու րա կա նի 

մաս էր կազ մում։ Սկզ բում Սմ բատ Բագ րա տու նին վե ճը լու ծում է հո գուտ 

Ա րծ րու նի նե րի, սա կայն հե տո, ո րո շու մը փո խե լով, քա ղա քը հանձ նում է 

Սյու նյաց իշ խան նե րին։ Դրա նից չա փա զանց դժ գոհ մա ցած Գա գի կին 

(մինչ այդ նա Սմ բա տի հետ հա կա սու թյուն էր ու նե ցել նաև Ա մյուկ բեր դի 

ա ռն չու թյամբ, ո րն ին քը խլել էր ա րաբ ո ւթ մա նիկ նե րի ցե ղից), Յու սու-

ֆը, ի րեն մի ա նա լու պայ մա նով, խոս տա նում է ոչ մի այն վե րա դարձ նել 

Նա խիջ ևա նը, այլև խա լի ֆից նրա հա մար ար քա յա կան թագ բե րել, ին չը 

և կա տա րում է 908 թ.։ Դեպ քե րին ժա մա նա կա կից կա թո ղի կոս պատ-

միչ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին նշում է, որ Յու սու ֆը «հ նա րա գետ 

չա րու թյամբ... թշ նա մու թյուն է գցում Սմ բատ ար քայի և նրա քրո ջոր դի 

Գա գիկ մեծ իշ խա նի միջև՝ վեր ջի նիս թա գադ րե լով նրան հա կա ռակ»95։ 
Ի նչ պես այս վկա յու թյու նը, այն պես էլ այլ տվյալ ներ հա վաս տում են, որ 

Գա գի կը չի թա գադր վել որ պես Վաս պու րա կա նի թա գա վոր, այլ՝ Հայոց 

թա գա վոր։ Հատ կան շա կան է, որ նրա կի նը՝ Մլ քեն, նույն 908 թ. մի շքե-

ղա զարդ Ա վե տա րան Վա րա գա վան քին նվի րե լով, հի շա տա կա րա նում 

ի րեն կո չում է «Հայոց թա գու հի»96։
 Հա ջորդ տա րի Յու սու ֆի և Գա գիկ Ա րծ րու նու մի ա ցյալ զոր քե րը 

հար ձակ վում են Սմ բատ թա գա վո րի վրա, ո րի բա նա կը Նիգ գա վա ռում 

94  Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 283։
95  Հով հան նես Կա թո ղի կոս Դրաս խա նա կերտ ցի, Պատ մու թյուն Հայոց, աշ խար հա

բար թարգ մա նու թյու նը և ծա նո թագ րու թյուն նե րը Գ. Թո սու նյա նի, Եր ևան, 1996, 
էջ 1011։ Աշ խար հա բար թարգ մա նու թյան մեջ այս հատ վա ծում գր ված է «քե ռոր
դի», ո րը ան փո փոխ վերց ված է գրա բա րից (ա նդ, էջ 10), և ո րը տվյալ դեպ քում 
նշա նա կում է «քեռ», այն է՝ «ք րոջ» որ դի։

96 Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԵԺԲ դդ., աշ խա տա սի րու թյամբ Ա. 
Մաթ ևո սյա նի, Եր ևան, 1988, էջ 49։
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պար տու թյան է մատն վում, իշ խան նե րից շա տե րը լքում են նրան։ Դեպ-

քե րի դրա մա տիկ ըն թաց քը շա րու նակ վում է հա ջորդ տա րի նե րին։ Հայոց 

միջ նաշ խար հը մատն վում է ա վե րի ու կո ղո պու տի։ 
Թշ նա մի նե րից հա լած ված Սմ բա տը Կա պույտ բեր դում տևա կան ժա-

մա նակ պա շար ված մա լուց հե տո ե րկ րի ա վե րա ծու թյու նը կան խե լու 

հա մար ան ձնա տուր է լի նում։ Բո լո րի հա մար պարզ էր, որ Յու սու ֆը 

նրան չի խնայե լու, քա նի որ մինչ այդ սպա նել էր տվել ճա կա տա մար-

տում գե րի ըն կած ար քայոր դի Մու շե ղին։ Գա գի կը հաս կա նա լով, որ Սմ-

բա տի դեմ իր պայ քա րը վեր է ած վել հայ րե նի ե րկ րի նկատ մամբ դա վա-

ճա նու թյան, մի ա ժա մա նակ, թերևս զգա լով, որ հա ջորդ զո հը կա րող է 

ին քը դառ նալ, հար մար պահ ը նտ րե լով, փախ չում է Յու սու ֆից և քաշ-

վում Վաս պու րա կան97։ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին գրում է, որ 

ե րբ Գա գի կը այդ ա ղետ նե րը տե սավ, նրան «ա մո թը պա տեց ըն դու նայն 

վաս տա կի հա մար», ա պա շա րու նա կում է՝ «և հան կար ծա կի ձի նս տե-

լով՝ փախ չում է իր աշ խար հը» 98։ Ի սկ Ստե փա նոս Տա րո նա ցի Ա սո ղի կը 

գրում է, որ Գա գի կը հե ռա ցել է Սմ բա տի դա ժան մա հա պատ ժից հե տո, 

ո րը տե ղի ու նե ցավ 914 թ. Դվի նում (ն րան կա խա ղան են հա նում, ա պա 

գլ խա տում են և մար մի նը խա չում քա ղա քի դար պաս նե րից մե կի վրա): 

Դրա նից հե տո սկս վում են հա վա տա փո խու թյան պա հան ջը մեր ժած այլ 

իշ խան նե րի մա հա պա տիժ ներ։ Պատ մի չը գրում է. «Զայս ա մե նայն տե-

սե ալ Գագ կայ Ա րծ րուն ւոյ, որ էր ա ռաջ նորդ Յու սու փի՝ ի գի շե րի մի ում 

փա խու ցե ալ ան կա նի յաշ խարհն Կոր դո ւաց և զաշ խարհն Վաս պու րա-

կան, գաղ թէ յԱ սո րես տան, մինչև ան ցա նել չար ա մպ րո պին»99։ 
Այս դեպ քին ա վե լի ման րա մասն ան դրա դար ձանք, քա նի որ հենց 

այս ի րա դար ձու թյուն նե րով էր պայ մա նա վոր ված Աղ թա մա րի ը նտ րու-

թյու նը, որ պես թա գա վո րա կան նոր նս տա վայր100։ Սմ բա տի ող բեր գա կան 

97 Վ. Վար դա նյան, Վաս պու րա կա նի Ա րծ րու նյաց թա գա վո րու թյու նը 9081021 թթ., 
Եր ևան, 1969, էջ 8688։

98 Հով հան նես Կա թո ղի կոս Դրաս խա նա կերտ ցի, էջ 239։
99 Ստե փա նոս Տա րո նե ցի Ա սո ղիկ, Պատ մու թիւն տի ե զե րա կան, աշ խա տա սի րու թե

ամբ Ստ. Մալ խա սե ան ցի, ՍՊբ, 1885, էջ 168169։
100 Հատ կան շա կան է, որ Գա գի կը մինչ այդ որ պես նս տա վայր ամ րաց րել էր ծո վա

հա յաց Ոս տան քա ղա քը, այս տեղ պա լատ կա ռու ցել, պարս պել «զո րա վոր վե մե
րով»։ Հայտ նի է նաև, որ ամ րաց րել էր Վա նի բեր դը։
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ճա կա տա գի րը նկա տի ու նե նա լով՝ Գա գի կը հաս կա նում էր, որ ցա մա քի 

վրա գտն վող թե կուզ ա մե նահ զոր բեր դը չի կա րող եր կար ժա մա նակ 

պա շար մա նը դի մա կայել ու ան մատ չե լի լի նել։ Հա մե նայն դեպս, մի բան 

պարզ էր, որ կղ զին հնա րա վոր չէ պա շա րել (նկ. 4)։ Ա նա նուն պատ միչն 

ո ւղ ղա կի ո րեն նշում է, որ Գա գի կը նկա տի է ու նե ցել Աղ թա մա րի ա ռա վե-

լու թյու նը պաշտ պա նա կան տե սան կյու նից, գրե լով, որ թա գա վո րը «խո-
րա գի տու թյամբ դի տեց և գտավ, որ այն կա րող է լի նել աշ խար հի 

ա պաս տա նը թշ նա մի նե րից և հրո սա կախմ բե րից, ձեռ նար կեց այն տեղ 

հիմք դնել ա հեղ ու զար մա նա լի որ ևէ բա նի»101։ Ա պա ման րա մաս նո րեն 

նշում է նաև պաշտ պա նա կան կա ռույց նե րի մա սին, գրում, որ պա րիսպ-

նե րը «ա հե ղա կերպ» է ին, «լայ նա նիստ բուր գե րով ու բարձր աշ տա րակ-

նե րով»102։ Ստեղծ վում է նաև ար հես տա կան ամ բար տա կով ու պարս պով 

ամ րաց ված նա վա մա տույց103։ 

101 Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 296։ 
102 Նույն տե ղում, էջ 264։
103 Ա նա նուն պատ մի չը հայտ նում է, որ թա գա վո րա կան հրա մա նով կղ զու հա րա

վային մա սում, ծանր և դժ վար փո խադ րե լի ժայ ռա բե կոր նե րով լի ճը լց նե լով, 
ստեղ ծել են մոտ հինգ կան գուն (2.6 մ) բարձ րու թյամբ ամ բար տակ: Դրա վրա 

4. Աղթամար կղզին հյուսիսից։
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Այս պի սով, Յու սու ֆից գաղտ նի հե ռա ցած Գա գի կը ե ռան դով նա-

խա պատ րաստ վում էր ա րաբ նե րի պատ ժիչ ար շա վան քին կամ մեծ պա-

տե րազ մի, և հենց դրա հա մար Աղ թա մա րում շի նա րա րու թյուն նա խա-

ձեռ նեց։ Սա կայն ի րա դար ձու թյուն ներն այն պես ըն թա ցան, որ Յու սու ֆը 

խր վեց նե րա րա բա կան հա կա մար տու թյան մեջ ու ո րոշ ժա մա նակ ան ց 

սպան վեց, այդ պես էլ Վաս պու րա կան չմտ նե լով։ 

Գա գի կի հե տա գա գոր ծու նե ու թյան մա սին նշենք շատ ա վե լի հա-

մա ռոտ։ Ա տր պա տա կա նի ա մի րա նե րի հետ բա խու մից խու սա փե լուց հե-

տո Գա գի կի դիր քե րը կր կին ամ րապնդ վում ե ն։ Նա խա լի ֆից ե րկ րորդ 

ան գամ թագ է ստա նում 919 թ.։ Ե րկ րում այլ ա պա հով հանգր վան չգտ-

նե լով՝ 927 թ. Գա գի կի մոտ՝ Աղ թա մար է գա լիս Հայոց կա թո ղի կոս Հով-

հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին (մահ. 929 թ.), ո րին հա ջոր դած մի քա նի 

կա թո ղի կոս ներ նույն պես այդ տեղ են ա թո ռա կա լում։ Հե տաքրք րա կան է, 

սա կայն, որ Գա գի կը մտա դիր չի ե ղել իր նս տա վայ րը «կի սել» կա թո ղի-

կոս նե րի հետ, և Աղ թա մար կղ զու դի մաց՝ Ար տոս լե ռան ստո րո տի Ի լի 

բնա կա վայ րում, Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին ու կա թո ղի կո սա րան կա ռու-

ցե լով, 939 թ. Ե ղի շե կա թո ղի կո սին տե ղա փո խում է այն տեղ 104։ 
937 թ. Գա գիկ Ա րծ րու նու զոր քը Ե րաս խի ա փին ջախ ջա խում է Ա տր-

պա տա կա նից Այ րա րատ ներ խու ժած բա նա կը և պա շա րում Դվի նը։ Գա-

գիկ Ա րծ րու նին կա մե նում էր հր կի զել քա ղա քը, բայց տե ղի մե ծա մե ծե րի 

(ծե րե րի) խնդ րան քով, փր կավ ճա րի ու պա տանդ նե րի դի մաց, հրա ժար-

վում է այդ մտադ րու թյու նից105։ Ի նչ պես նկա տում է Ա. Ե ղի ա զա րյա նը, 

հա վա նա բար այս դեպ քի հա մար վրեժ լու ծե լու նպա տա կով Ա տր պա տա-

կա նի ա մի րա Լաշ քա րին 938 թ. զոր քով ներ խու ժում է Վաս պու րա կան, 

է բարձ րա ցել պա րիս պը՝ լայ նա նիստ ո ւթ կոնտր ֆոր սե րով և բազ մա թիվ աշ
տա րակ նե րով: Մեծ պա րիսպն ու նե ցել է հինգ աս պա րեզ եր կա րու թյուն (554 մ): 
Հաս տա հե ղույս պա տե րին կից կա ռուց վել են նաև շտե մա րան ներ, զի նա նոց ներ 
և այլ օ ժան դակ շեն քեր: Ի սկ բուն ամ բար տա կի կա ռու ցու մով լճի մի հատ վածն 
ար հես տա կա նո րեն ա ռանձ նաց վել է ի բրև պաշտ պան ված փոք րիկ ծո վա ծոց նա
վա հան գիստ (լ ճի մա կար դա կի բարձ րաց ման պատ ճա ռով այն այժմ ջրի տակ է 
ան ցել), (Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 297)։

104 Տե՛ս Կ. Մա թև ո սե ան, Ի լու «Քա ռա սուն խո րան Ս. Աս տո ւա ծա ծին» ե կե ղե ցու կա
ռուց ման մա սին, «Հան դէս ամ սօ րե այ», 2011, էջ 409418։

105 Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 304։
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բայց ջախ ջախ վում է ու սպան վում106։
 Հայտ նի է, որ Գա գիկ Ա րծ րու նին Բյու զան դի այի կող մից ճա նաչ-

վում էր որ պես «իշ խա նաց իշ խան», այ սինքն՝ Հա յաս տա նում գե րա կա 
իշ խա նա վոր: Պահ պան վել է Գա գիկ Ա րծ րու նու նա մա կը ո ւղղ ված բյու-
զան դա կան Ռո մա նոս Ա (920-944) կայս րին, ո րով նա խնդ րում էր հայե-
րին վերց նել իր հո վա նու ներ քո: Նա մա կի նպա տակն էր վե րաց նել եր-
կու ե րկր նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի միջև ե ղած դա վա նա կան ան ջր պե տը 
(«զ ցանկն քա կել և զմիջ նորմ յա տա կել»)՝ վե րա կանգ նե լով ա ռա ջին 
ե րեք տի ե զե րա կան ժո ղովն ե րի ժա մա նա կաշր ջա նի ե կե ղե ցա քա ղա քա-
կան բնա կա նոն հա րա բե րու թյուն նե րը107։ 

Ամ փո փե լով կա րող ե նք ա սել, որ Գա գիկ Ա րծ րու նին բուռն կեն սագ-
րու թյամբ մի մարդ էր, ո րն իր հոր ա վագ որ դին չլի նե լով հան դերձ, կա րո-
ղա ցավ հաս նել նրան, ին չին որ ձգ տեց՝ իշ խա նու թյուն Վաս պու րա կա նում, 
թագ ու թա գա վո րու թյուն, տևա կան ժա մա նակ ա րաբ նե րի ու բյու զան դա-
ցի նե րի կող մից ճա նաչ վեց որ պես Հա յաս տա նի գե րա կա իշ խող, ու նե ցավ 
ռազ մա կան ու դի վա նա գի տա կան հա ջո ղու թյուն ներ և, ի հար կե, կա տա-
րեց շի նա րա րա կան մե ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնց պսա կը դար ձավ Աղ թա-
մա րը։ Ե րբ 943 թ. Գա գիկ Ա րծ րու նին կն քեց իր մահ կա նա ցուն, եր կու որ-
դի նե րին ժա ռան գեց փոքր, բայց ու ժեղ մի թա գա վո րու թյուն։ 

Ե թե Ա նա նու նի և մյուս հե ղի նակ նե րի հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րը 
հաշ վի առ նե լով, փոր ձենք կազ մել Գա գի կի հո գե բա նա կան, մարդ կային 
կեր պա րի նկա րա գի րը, ա պա նա ու ժեղ կամ քի տեր ան հատ էր, ճկուն 
մտա ծո ղու թյամբ, բարդ ի րա վի ճակ նե րում իր շա հին հա մա պա տաս խան 
կողմ ո րոշ վող, ի նք նավս տահ և պատ վախն դիր։ Ի նչ պես եր ևում է, նա նաև 
կրո նա կան ի մաս տով բար դույթ ներ չու ներ, կա րող էր գոր ծակ ցել մահ մե-
դա կան ա մի րայի հետ՝ ը նդ դեմ Բագ րա տու նի Հայոց թա գա վո րի, հե տո 
զենքն ո ւղ ղել մահ մե դա կան նե րի դեմ։ Կա րող էր բյու զան դա կան օգ նու-
թյան դի մաց հան դես գալ դա վա նա կան զի ջում ե րի ա ռա ջար կով և այլն։ 

Ն ման կեն սագ րու թյուն ու նե ցող մար դը պետք է որ հա վա տար իր 

հա ջո ղու թյուն նե րին, ո րոշ ի մաս տով ճա կա տագ րա պաշտ լի ներ108 և ե րկ-

106 Ա. Ե ղի ա զա րյան, Հայոց Ա բաս թա գա վո րի գա հա կա լու թյան ա ռա ջին շր ջա նը, 
«Բան բեր Եր ևա նի հա մալ սա րա նի. Հա յա գի տու թյուն», 2016 № 1, էջ 36։

107 Մա տե նա գիրք Հայոց, հ. Ժ, Ժ դար, Ան թի լի աս, 2009, էջ 793797։ 
108 Ա նա նուն պատ մի չը, ո րի պատ վի րա տուն, հետ ևա բար նաև ա ռա ջին ըն թեր ցո ղը 
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նային կամ գերբ նա կան զո րու թյուն նե րի օ ժան դա կու թյանն ա պա վի ներ։ 

Գա լով մեզ հե տաքրք րող խնդ րին, կա րող ե նք ա սել, որ ե թե այս նկա-

րագ րի տեր զո րեղ թա գա վո րը ո րո շեր Կո տո մի հե թա նո սա կան տա ճա րի 

քան դա կա զարդ քա րե րը, ո րոնք, պետք է կար ծել, դա րեր ի վեր ըն կալ-

վել են որ պես պահ պա նիչ խորհր դա նիշ ներ, բե րել և դնել իր կա ռու ցած 

ե կե ղե ցու որ մե րի մեջ, ոչ ոք չէր կա րող այդ ցան կու թյանն ը նդ դի մա նալ։ 

 ԿՈ ՏՈՄ ԲԵՐ ԴԻ ԵՎ ՏԱ ՃԱ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Աղ թա մա րի կա ռույց նե րի մա սին Ա նա նուն պատ մի չի հայտ նած տե-

ղե կու թյուն նե րին ան վե րա պահ հա վատ ըն ծայող ու սում ա սի րող նե րը 

չգի տես ին չու Կո տո մի մա սին տե ղե կու թյա նը պատ շաճ ու շադ րու թյուն 
չեն հատ կաց րել։ Նրա շա րադ րան քից դա տե լով՝ այն ժա մա նակ, ե րբ Աղ-
թա մա րում ըն թաց քի մեջ է ին քա ղա քի ու պա լա տի շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րը, Գա գիկ թա գա վո րը ար շա վում է տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե-
րով։ Դա հա վա նա բար ար վում էր Աղ թա մա րի ծա վա լուն ու ծախ սա տար 
շի նա րա րու թյան հա մար մի ջոց ներ ներգ րա վե լու նպա տա կով։ Թա գա վո-
րը ար շա վում է նաև Ա ղձ նիք ու ա րա բա կան մի ցե ղից գրա վում Կո տո-
մը։ Տես նենք, թե ի նչ է գրել պատ մի չը. «Հո յա կապ, հռ չա կա վոր և բարձ-
րան շան Աղ թա մար քա ղա քի շի նու թյան ժա մա նակ մեր Փր կի չը՝ Հի սու սը, 
զո րաց րեց Իր օ ծյալ Գա գի կի բա զու կը՝ նե ղե լու Իս մայե լի գա զա նա բա րո 
ցե ղը, ո րին Գա գիկն իր ձեռ քով կա պեց կաշ կան դեց, հաս տատ նպա տա-
կադ րու մով և պա տե րազ մե լու զո րա վոր ա րի ու թյամբ: Ա սես սան ձե րով 
նրանց կզա կը ճմ լեց, թոշ նեց րեց, սկ սած Մա րաս տա նից, Պարս կաս տա-
նից և ամ բողջ Ա տր պա տա կա նից մինչև Խու ժաս տան: …Պա տե րազ մի 
ե լավ նաև Ա սո րես տա նի դեմ և գրա վեց բա զում գա վառ ներ ամ րոց նե րով 
հան դերձ: Ա սո րես տա նի մա տույց նե րում տե սավ Ա ղձ նի քի իշ խա նա կան 
տան մի ամ րոց՝ Կո տոմ109 ա նու նով գյու ղում, ո րին տի րել էր Զու րա-

Գա գիկն էր, վեր ջի նիս հոր սպա նու թյան մա սին գրե լուց հե տո, մոր ող բը նկա
րագ րե լիս նշում է, որ նա ա սում էր, թե իր վիշ տը չի փա րատ վի, մինչև որ իր 
որ դի նե րից մե կը չառ նի հոր ա րյան վրե ժը։ Պատ մի չը շա րու նա կում է, որ ա կա
նա տես ներն ի րեն պատ մել են, թե այդ խոս քերն ա սե լիս «Տի կի նը ձեռ քը գցել էր 
իր հրա շա գեղ ման կան՝ Գա գի կի ու սին» (Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 272)։ 

109 Գյուղ Տու րու բե րան նա հան գի Եր ևարք գա վա ռում, Վա նա լճի հա րա վարևմ տյան 
ա փա մերձ շր ջա նում։
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րիկ110 կոչ ված ցե ղը: Սրան իս պառ ջն ջեց, կորց րեց, հիմ քից տա պա լեց 
ամ րո ցի շի նու թյու նը, նրա քա րե րը, բար ձեց և ծո վի վրայով, բե րեց 
տվեց սուրբ ե կե ղե ցու շի նու թյան հա մար, և կռա տան ձև ու նե ցող 
պղ ծա լից շեն քի փո խա րեն կանգ նեց րեց փա ռաց տա ճա րը: Այս տեղ 
կա տար վեց մար գա րե ի ա սա ծը՝ «Ե թե պատ վա կա նը ա նար ժա նից 
զա տի, իմ բե րա նի պես կդառ նա» (Ե րեմ. ԺԵ, 19), ո ւր միշտ հանգ չում է 
Սուրբ Հո գին, մարդ կանց ըն ծայե լով ան ստ վեր լույ սը»111։ 

Կար ևոր հատ վա ծը գրա բա րով՝ «զ շի նո ւածս ամ րո ցին ի հի մանց 
տա պա լե ալ՝ զքա րինս նո րա բար ձե ալ բե րէ ի վե րայ մկա նաց ծո-
վուն, ըն ծայե լով ի նիւթ շի նու թե ան սր բոյ ե կե ղեց ւոյն, կանգ նե լով 
փո խա նակ բագ նա ձև պղ ծա լից յար կացն՝ զտա ճար փա ռաց։ Աս տա-
նօր կա տա րի ա սա ցե ալն ի մար գա րէ էն՝ «որ հա նէ զպա տո ւա կանն 
յա նար ժա նէն՝ իբ րև զբե րան իմ ե ղի ցի», ո ւր միշտ հանգ չի Հո գին 

Սուրբ, վե րագ րե լով զմար դիկ յանս տո ւեր լոյսն»112։

 Պատ մի չի խոս քին գրե թե ա վե լաց նե լու բան չկա։ Զուտ նկա րագ րա-

կան, տե ղե կատ վա կան ար ժե քից բա ցի, պատ մու թյան այս հատ վա ծը 

կար ևոր է նաև նրա նով, որ խոս քի վեր ջում Ա նա նունն ա ստ վա ծաշն չյան 

մեջ բեր մամբ հիմ ա վո րում է հե թա նո սա կան կա ռույ ցի քա րե րը՝ «ա նար-

ժա նը», սուրբ ե կե ղե ցու կա ռուց մա նը ըն ծայ վե լով՝ «պատ վա կա նի» վե-

րած վե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը113։ Սա քրիս տո նյա, հոգ ևո րա կան հե ղի-

նա կի բնա կան ար ձա գանքն է, տե սա կան մո տե ցում, ո րը, սա կայն, դեռ 

պետք է գործ նա կա նի վե րած վեր Աղ թա մա րում։ 

 ՃԱՐ ՏԱ ՐԱ ՊԵ ՏԸ, ՆՐԱ ԽՈՐՀՐ ԴԱ ՏՈՒ  
ԿՐՈ ՆԱ ՎՈ ՐԸ ԵՎ ՊԱՏ ԿԵ ՐԱ ՔԱՆ ԴԱԿ ՆԵ ՐԸ

Ան մի ջա պես վե րը նշ ված հատ վա ծից հե տո Ա նա նու նը նկա րագ րում է 

հա ջորդ գոր ծո ղու թյուն նե րը և գրում. «Եվ քան զի ճար տա րա պետն էր 
Ման վե լը, ի մաստ նու թյամբ լի և իր գոր ծում զո րա վոր մի մարդ, ո րին 
հի շա տա կե ցինք վեր ևում, հրա շա կեր տեց ե կե ղե ցին զար մա նա լի ար-

110 Հա յաս տան գաղ թած ա րա բա կան ցե ղե րից, ո րոնք հաս տատ վել է ին Ա ղձ նիք նա
հան գում:

111 Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 300։
112 Մա տե նա գիրք Հայոց, էջ 290։
113 Աս. Մնա ցա կա նյան, նշվ. ա շխ., էջ 87։
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վես տով: Կրո նա վո րը, ո րին հի շե ցինք նա խա պես, օգ նեց նկա րե լու 
քա րե րի վրա ճշգ րիտ նմա նու թյամբ, սկ սած Աբ րա հա մից և Դավ թից 

մինչև մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո սը: Հո րի նեց նաև մար գա րե նե րի ու ա ռա-

քյալ նե րի դա սե րը, զար մա նա լի տես քով, ը ստ յու րա քան չյու րի դիր քի: 

Ե կե ղե ցու շին ված քի շար քե րում ստեղ ծա գոր ծեց, շա րա կար գեց ե րե նե րի 

խում բը և թռ չուն նե րի ե րամ ե րը, ի նչ պես նաև գա զան նե րի, խո զե րի ու 

ա ռյուծ նե րի, ցու լե րի ու ար ջե րի խմ բե րը, քան դա կա զարդ ված մի մյանց 

դեմ դի մաց, հի շեց նե լով ապ րե լու հա մար նրանց կռի վը, ին չը հույժ ըղ-

ձա լի է ի մաս տուն նե րին: Ե կե ղե ցու ի րա նը գոտ ևո րեց գո վես տի ար ժա-

նի շր ջա նա կով, ո րը զար դա րեց նուրբ կտր վածք նե րով, վրան նկա րեց 

խա ղո ղի որ թեր, այ գե գործ նե րի, գա զան նե րի ու սո ղուն նե րի հետ մի ա-

սին: Նրանց կեր պա րան քը այլ ևայլ զա նա զա նու թյամբ, ա մեն մի մա սում 

նման վում է իր տե սա կին»114։

 Կար ևոր հատ վա ծը գրա բա րով՝ «Եւ քան զի ճար տա րա պետ 
ա րուես տին էր Մա նո ւէլն, զոր ի վեր ան դր ցու ցաք, այր լի ի մաս տու-
թե ամբ և զօ րա ւոր ի գործս ի ւր՝ հրա շա կեր տէ զե կե ղե ցին զար մա-

114 Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 300։

5. Առաջին և որթագալարի գոտու միջև գտնվող կենդանաքանդակների 
գոտու հատված։
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նա գործ ա րո ւես տիւ. և զոր վե րա գոյնն ցու ցաք կրօ նա ւորն ձեռն տայ 
նկա րագ րել զքա րինսն ճշգր տա գործ նմա նա հա նու թե ամբ, սկ սե ալ 

յԱբ րա հա մայ և ի Դաւ թէ և մին չև ցտէր մեր Յի սուս Քրիս տոս, զդասս 

մար գա րէ ից և ա ռա քե լոց յօ րի նե ալ ը ստ իւ րա քան չիւր հան դի սի զար մա-

նա գործ տես լե ամբ»115։ 

Ա նա նուն պատ մի չը թեև այս տեղ նշում է, որ Ման վե լին օգ նած կրո-

նա վո րին «նա խա պես» հի շել է, սա կայն նա խըն թաց տեքս տում նրա 

ա նու նը չկա։ Բանն այն է, որ Ա նա նու նի եր կը սկզ բից պա կա սող հատ ված 

ու նի, սկս վում է Գա գի կի կրտ սեր եղ բոր՝ Գուր գե նի ծնուն դով։ Պետք է 

կար ծել, որ այս գործն ու նե ցել է նա խա բան, որ տեղ են թադ րա բար ե ղել 

են նաև հենց ի ր՝ Ա նա նու նի, ի նչ պես նաև այս Կրո նա վո րի ա նուն նե րը 

(այ սու հետև մենք Ա նա նու նի հի շա տակ ման սկզ բուն քով Կրո նա վո րին 

նույն պես նշե լու ե նք մե ծա տա ռով՝ նկա տի ու նե նա լով Աղ թա մա րի պատ-

կե րա քան դակ նե րի ստեղծ ման գոր ծում նրա մաս նակ ցու թյան կար ևո րու-

թյու նը)։ Ը ստ այդմ, կա րե լի է կար ծել, որ նա Գա գի կին մոտ կանգ նած մի 

մարդ էր, որ պես հոգ ևոր, ե կե ղե ցա կան հար ցե րի գի տակ և խորհր դա-

տու։ Սա կայն ան կախ ա մեն ին չից, փաստն այն է, որ ե կե ղե ցին կեր-
տող ճար տա րա պետ Ման վե լը՝ քան դակ նե րի, դրանց թե մա նե րի և 
պատ կեր ման ձևի ո րոշ ման ու ան գամ գծագր ման հար ցե րում հան-
ձին Կրո նա վո րի ու նե ցել է բա նի մաց գոր ծա կից։ 

Ար դեն հա րյուր տա րուց ա վե լի է, որ Աղ թա մա րի պատ կե րա քան դակ-

նե րը տար բեր ու սում ա սի րող նե րի ու շադ րու թյանն են ար ժա նա նում, 

տար բեր կերպ մեկ նա բան վում։ Սա կայն թերևս բո լո րի հա մար պարզ է, որ 

այդ քան դակ նե րը կա տար վել են ո րո շա կի ծրագ րով ու սկզ բունք նե րով։ 

Մի բան ևս ա կն հայտ է, որ տա ճա րը շուր ջա նա կի ե րի զող 5 գո տի նե րի 

մեջ, այս պես կոչ ված կեն դա նի նե րի գո տին, ո րը գտն վում է ա ռա ջին կամ 

հիմ ա կան՝ լայն, և վե րին՝ որ թա գա լա րի գո տի նե րի միջև, տար բեր վում 

է թե՛ ձևով ու մշակ ման կոպ տու թյամբ, թե՛ ա վե լի վատ պահ պան վա ծու-

թյամբ, նաև այլ չա փա նիշ նե րով (նկ. 5)։ Հայ միջ նա դա րյան քան դա կա-

գոր ծու թյան ճա նաչ ված մաս նա գետ, ճար տա րա պետ Ստե փան Մնա ցա-

կա նյա նը, ո րն Աղ թա մա րին նվիր ված իր գր քում ամ փո փել է նա խորդ 

ու սում ա սի րող նե րի տե սա կետ նե րը, այդ մա սին գրում է. «...կեն դա նա-

115 Մա տե նա գիրք Հայոց, էջ 291։
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քան դակ նե րի գո տին... իր ձևով ե զա կի եր ևույթ է ներ կա յաց նում ամ բողջ 

հայ քան դա կա գոր ծու թյան պատ մու թյան մեջ առ հա սա րակ և այդ տե-

սա կե տից էլ ար ժա նի է ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյան։ Եվ, իս կա պես, ե թե 

V-VII դդ. հու շար ձան նե րի վրա հան դի պող պատ կե րա քան դակ նե րը ո րոշ 

ա ռու մով կա րող են դիտ վել որ պես նա խա տի պեր Աղ թա մա րի թե՛ հիմ-

նա կան և թե՛ որ թա գա լա րի պատ կե րա քան դակ նե րի ձևե րի հա մար, ա պա 

նման ու ժեղ ե լուստ ու նե ցող քան դա կա շա րեր չենք տես նում վաղ շր ջա-

նի հու շար ձան նե րում։ Այս պայ ման նե րում բնավ էլ չպետք է զար մա նալ, 

որ ու սում ա սի րող նե րը բազ մա թիվ ի րա րա մերժ կար ծիք ներ են հայտ նել 

նման պատ կե րա քան դակ նե րի ծագ ման ու նշա նա կու թյան մա սին, և Աղ-

թա մա րի ոչ մի զար դաձև այն քան վե ճեր չի ա ռա ջաց րել, ի նչ պես մեզ հե-

տաքրք րող այս գո տին»116։ Ա վե լի վաղ կեն դա նա քան դակ նե րի մա սին Լ. 

Դուր նո վոն դի պուկ կեր պով նկա տել է, որ դրանք խորթ են Աղ թա մա րի 

պատ կե րա քան դակ նե րի ը նդ հա նուր պլաս տի կա կան բնույ թին117։

116  Ստ. Մնա ցա կա նյան, Աղ թա մար, էջ107։
117  Л. Дурново, Очерки изобразительного искусства средневековой Армении, с. 73.

6. Գագիկ Արծրունի թագավորը եկեղեցու մանրակերտը մատուցում է Քրիստոսին։



87

 Սա կայն այս տեղ մենք գո տու պատ կե րա քան դակ նե րի ար վես տա-

գի տա կան կամ խորհր դա բա նա կան վեր լու ծու թյուն չեն կա տա րե լու, 

ո րն այդ ո լոր տի մաս նա գետ նե րի գործն է լի նե լու նաև ա պա գա յում, այլ 

պետք է փոր ձենք պար զել, թե մեր պաշտ պա նած կան խա վար կա ծի, այն 

է՝ այդ քան դակ նե րի՝ Կո տո մից բեր ված լի նե լու վե րա բե րյալ, ի նչ հա վե-

լյալ փաս տարկ ներ կան։ 

Դժ վար է հի մա ստույգ ա սել, թե Գա գիկ թա գա վորն ի նչ խն դիր է 

դրել Ման վել ճար տա րա պե տի և Կրո նա վո րի ա ռաջ, և կամ՝ ե կե ղե ցու 

շուր ջա նա կի քան դա կա զար դու մը ա րդյոք հենց նրա՞ հանձ նա րա րու-

թյունն էր, թե այս եր կու սի ա ռա ջար կու թյու նը։ Բայց եր կու դեպ քում էլ 

վար պետ նե րը պետք է լու ծե ին Կո տո մի հին քան դակ նե րի տե ղա բաշխ-

ման հար ցը, մի ա ժա մա նակ կազ մե լով նաև այն ծրա գի րը, ո րով քան դա-

կա զարդ վե լու էր ո ղջ կա ռույց։ 

Իմ դի տարկ մամբ, Աղ թա մա րի քան դա կային հար դա րան քի մտահ-

ղա ցու մը պայ մա նա կա նո րեն եր կու հար թու թյան վրա է կա ռուց ված՝ 

ա ստ վա ծաշն չային պատ մու թյան (կամ թե մայի) և հայ կա կան պատ մու-

7. Գագիկ թագավորը որդիների հետ՝ որթագալարի գոտում, ներքևում՝ Ադամը։
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8. Կենդանաքանդակներ։
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թյան։ Ա ստ վա ծաշն չային պատ մու թյու նը սկս վում է Ա դա մից (Ա դամ և 

Ե վա), հինկ տա կա րա նային թե մա նե րով հաս նում մինչև նոր Ա դամ՝ այ-

սինքն Հի սուս Քրիս տոս։ Հայ կա կան պատ մու թյունն ար տա հայտ վում է 

սուրբ Գրի գոր Լու սա վոր չի մե ծա դիր պատ կե րա քան դա կով (ար ևե լյան 

ճա կատ, կից գր ված է ա նու նը)118 և Ա րծ րու նյաց տոհ մի փա ռա բան մամբ՝ 

քրիս տո նե ու թյան հա մար նա հա տակ ված իշ խան նե րից (ն րանց հե ծե լա-

քան դակ նե րը՝ հա մա պա տաս խան վի մագ րե րով)119 մինչև Գա գիկ Ա րծ-

րու նի։ Վեր ջինս պատ կեր ված է ա րևմ տյան պա տին՝ շքեղ հա գուս տով, 

զար դա րուն թա գով ու լու սապ սա կով, և ե կե ղե ցու ման րա կեր տը մեկ նում 

է Քրիս տո սին (նկ. 6): Կար ծում եմ, որ հենց այս կե տում տե ղի է ու նե նում 

ա ստ վա ծաշն չային և հայ կա կան պատ մու թյան (կամ թե մայի) մի ա ձու լու-

մը, ո րը շա րու նակ վում է ար դեն որ թա գա լա րի գո տում՝ ե րկ նային դրախ-

տում։ Այլ կերպ ա սած՝ պատ մու թյու նը սկս վում է հին դրախ տից կամ 

Ե դե մից (Ա դա մի դրախտից), հաս նում մինչև Նոր Կտա կա րա նի սահ մա-

նա գի ծը (չորս ա վե տա րա նիչ նե րի քան դա կա պատ կեր նե րը ե կե ղե ցու չորս 

ճա կատ նե րին), որ տեղ Քրիս տո սին իր կա ռու ցած ե կե ղե ցին է մա տու ցում 

Գա գիկ թա գա վո րը (ե կե ղե ցու ա րևմ տյան պա տին), և ա վարտ վում է ե րկ-

նային դրախ տում (դ րախ տի այ գում), որ տեղ կր կին հայտն վում է Գա գիկ 

թա գա վորն՝ այս ան գամ իր եր կու որ դի նե րի հետ (ե կե ղե ցու ար ևե լյան 

պա տին), Ա դա մի քան դա կից վեր (նկ. 7)։ Պա տա հա կան չէ, որ Գա գի կի 

ու Քրիս տո սի քան դակ նե րը նկա րագ րե լուց հե տո, Ա նա նու նը գրում է, թե 

թա գա վորն այդ շքեղ տա ճա րը կա ռու ցեց և ըն ծայեց Քրիս տո սին՝ «յու-

սա ցե ալ առ հան դեր ձե ալ հա տուց մունսն», այ սինքն՝ հան դեր ձյալ կյան-

քում փոխ հա տու ցում ստա նա լու հույ սով։ 

Կար ծում եմ, որ Աղ թա մա րում պատ կե րա քան դակ նե րի մի ջո ցով 

հենց այս հիմ ա կան՝ փր կա գոր ծա կան գա ղա փարն է ար տա հայտ վել։ 

Բայց այս տեղ, մի ա ժա մա նակ, մի շարք այլ են թա շեր տեր կան։ Այդ են-

թա շեր տե րից թերևս ա մե նա կար ևո րը հենց կեն դա նա քան դակ նե րի գո-

տին է, ո րի մեջ մաս նա գետ նե րը հաշ վել են 42 պատ կեր (կեն դա նի ներ 

118 «Տ(է)Ր ՍՈՒՐԲ ԳՐԻ ԳՈՐ ՀԱՅՈՑ ԼՈՒ ՍԱ ՒՈ ՐԻՉ»։
119 Ա ռա ջի նի մոտ՝ «Տ(է)Ր ՍՈՒՐԲ ՀԱ ՄԱ ԶԱՍՊ ՎԱՍ ՊՈՒ ՐԱ ԿԱ ՆԻ ԻՇ ԽԱՆ», ե րկ րոր

դի մոտ՝ «Տ(է)Ր ՍՈՒՐԲ ՍԱ ՀԱԿ ԵՂ ԲԱՅՐ ՀԱ ՄԱ ԶԱՍ ՊԱ ՄԱՐ ՏԻ ՐՈՍՔ ԵՒ ՎԿԱՅՔ 
Ք(ՐԻՍ ՏՈՍ)Ի»։
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կամ դրանց գլուխ նե րը), նաև կա մար դու մեկ գլ խա քան դակ։ Ի նչ պես 

վե րը նշ վեց, այս գո տին գտն վում է ա ռա ջին՝ հիմ ա կան, և վե րին՝ որ-

թա գա լա րի գո տի նե րի միջև։ Ի դեպ, Ստ. Մնա ցա կա նյանն այն կո չում է 

«պահ պա նիչ խորհր դա նիշ նե րի գո տի»120։ Դրա ման րակր կիտ նկա րագ-

րու թյու նը կա տա րել է Հով սեփ Օր բե լին121, ո րն, ի տար բե րու թյուն պատ-

կե րա քան դակ նե րի մա սին գրած մի շարք ու սում ա սի րող նե րի, ոչ մի այն 

120 Ստ. Մնա ցա կա նյան, Աղ թա մար, էջ 107։
121 Հ. Օր բե լին նշում է, որ քան դակ նե րը ներկ ված են ե ղել, ի սկ աչ քե րի բի բե րը 

ա գուց ված բազ մա գույն խճե րով, ո րոշ մա սե րում ե ղել են խե ցի ներ: Դրան ցից 9ը 
հար թա քան դա կի մշա կում ու նեն, 14ը կլոր քան դա կի ե ղա նա կով ար ված գլ խա
քան դակ ներ են, 5ը պրո տոմ եր (գ լուխն ու ա ռջ ևի ոտ քե րը), 13ը գո ռե լի եֆ ներ, 
ո րոնք մի այն մի փոքր ե լուս տով են հպ ված պա տին: Քան դակ նե րը տա ճա րի ճա
կատ նե րին ան հա վա սար են բաշխ ված. ա րևմ տյան ճա կա տում՝ 2, ար ևե լյա նում՝ 
8, հա րա վայի նում՝ 15, հյու սի սայի նում՝ 17: Նրանք չու նեն ետ նա խորք կամ ե րիզ: 
Հիմ ա կա նում վայ րի կեն դա նի ներ ե ն՝ հո վազ, խոյ, ձի, ար ծիվ, ա րջ, կա պիկ, 
ա ռյուծ, քա րայծ, եղ նիկ, սի րա մարգ, ձկ ներ և այլն: Նույն կեն դա նու պատ կե րա
քան դակ նե րը մի մյանց շատ մոտ չեն գտն վում: Տե՛ս И. Орбели, Избранные труды, 
т. I, Москва, 1968, стр. 190191, Ստ. Մնա ցա կա նյան, Աղ թա մար, էջ 108109։

9. Ադամն անվանակոչում է կենդանիներին (ըստ կից վիմագրի)։
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ե ղել է տե ղում (Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ժա մա նակ), այլև կեն դա նա-

քան դակ նե րը տե սել է հա մե մա տա բար ան վնաս վի ճա կում, քա նի որ հե-

տա գա յում դրանք հրա զե նային կրա կոց նե րի թի րախ են դար ձել (նկ. 8)։ 

Այս պի սով, Ման վել ճար տա րա պետն ու ե կե ղե ցու քան դա կա զարդ-

ման գա ղա փա րա կան և պատ կե րագ րա կան կողմ ա պա հո վող Կրո նա-

վո րը կեն դա նա քան դակ նե րը տե ղա վո րել են հա մա պա տաս խան շար-

քում, ե կե ղե ցու չորս կող մում։ Սա կայն ի նչ պե՞ս ի մաս տային կապ ստեղ ծել 

այդ քան դակ նե րի ու մա ցած ո ղջ քան դա կա զարդ ման միջև։ Դրա հա-

մար գտն վել է չա փա զանց հնա րա միտ մի լու ծում. ե կե ղե ցու ա րևմ տյան 

ճա կա տի կենտ րո նա կան մա սում, որ թա գա լա րի գո տու՝ Գա գի կի պատ-

կե րով հատ վա ծի տակ, եր կու կեն դա նա քան դակ նե րի միջև տե ղադր վել 

է շր ջա նագ ծի մեջ ա ռն ված Ա դա մի քան դա կը (ա նու նը գր ված է գլ խի 

եր կու կող մե րում), ո րի ձախ կող մի վի մա գիրն ազ դա րա րում է՝ «ԵՒ ԿՈ-

ՉԵ ԱՑ Ա ԴԱՄ Ա ՆՈ ՒԱՆՍ Ա ՄԵ ՆԱՅՆ Ա ՆԱՍ ՆՈՑ Ե Ի ԳԱ ԶԱ ՆԱՑ»122։ Սա Ա ստ-

վա ծաշն չի Ծնն դոց գր քի հա մա պա տաս խան հատ վա ծի հա մա ռո տում է՝ 

«Եւ կո չե աց Ա դամ ա նո ւանս ա մե նայն ա նաս նոց և ա մե նայն թռչ նոց ե րկ-

նի, ա մե նայն գա զա նաց վայ րի» (Ծննդ. Բ, 20)123։ Ա հա վա սիկ, այս ե ղա նա-

կով գո տու քան դակ նե րը հա մար վել են Ա դա մի ան վա նա կո չած կեն դա-

նի նե րը։ Հե տաքր քիր է, որ քան դա կում Ա դա մը աջ ցու ցա մա տի խո սուն 

շար ժու մով կար ծես հաս տա տում է վի մագ րում աս վա ծը (նկ. 9)։ Փաս տո-

րեն, Ա դա մի պատ կե րի ու նշ ված վի մագ րի մի ջո ցով կա տար վել է կեն-

դա նա քան դակ նե րի գո տու «ք րիս տո նե ա կան խմ բա գու մը»։ 

Ի հար կե, այս տե սու թյու նը կա րող է ան հա մո զիչ դառ նալ, ե թե հի-

շենք, որ գո տու քան դակ նե րից մե կը մար դու գլուխ է (նկ. 10)։ Դժ վար 

է ա սել, թե Կո տո մի քան դակ նե րի մեջ այն ո ւմ է ներ կա յաց րել։ Բայց 

գո տու 40-ից ա վե լի կեն դա նա քան դակ նե րի շար քում ժա մա նա կա կից-

122 Ար ձա նագ րու թյու նը հնագ րա կան ա ռու մով մի ան գա մայն հա մա հունչ է 10րդ դա
րին, ո ւս տի ան հիմ է Ստ. Մնա ցա կա նյա նի կար ծի քը, թե գրու թյու նը հե տա գայի 
է (Ստ. Մնա ցա կա նյան, Աղ թա մար, էջ 112)։ Դի տե լի է նաև, որ Ա դա մի պատ կե րը 
գտն վում է ոչ թե նրա մոտ ե ղած եր կու կեն դա նա քան դակ նե րի մեջ տե ղում, այլ մի 
փոքր աջ, քա նի որ նրա ձախ կող մի հատ վա ծը հատ կաց վել է վի մագ րին։ Շատ 
է ա կան է նաև, որ Ա դա մի պատ կերն ու հի շյալ վի մա գի րը միև նույն քա րի վրա են, 
այ սինքն, քան դակն ու գրու թյու նը նա խա տես ված են ե ղել սկզբ նա պես։

123 Տե՛ս Աս. Մնա ցա կա նյան, նշվ. ա շխ., էջ 92։
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նե րը դժ վար թե ա ռանձ նա պես կենտ-
րո նա ցած լի նեն այս մե կի վրա։ Ի դեպ, 
այս գոտու քանդակներից մի քանիսը, 
որոնք կենդանիներին ներկայացնում են 
կողքից և մեծ չափեր ունեն, հավանաբար 
Մանվելի ժամանակ են արվել, և դրանք 
յուրովի լրացնում են շարքի դատարկ 
մացող տեղերը (տե՛ս նկ. 5)։ Ի նչ ևէ, ի րո-
ղու թյունն այն է, որ ե կե ղե ցու քան դա-
կային հար դա րան քում մի շարք չա փա-
նիշ նե րով տար բեր վող և ա ռանձ նա ցող 
կեն դա նա քան դակ նե րի գո տին ի մաս տա-
բա նա կան ը նդ հա նուր հա մա կար գի մեջ է 
նե րառ վել՝ որ պես Ա դա մի ան վա նա կո չած 
կեն դա նի նե րի շարք, ո րն, ի դեպ, նույն-
պես կապ վում է դրախ տի հետ։ 

Աղ թա մա րում գտ նում ե նք ևս մի հու-
շում այն մա սին, թե ին չու պի տի Կո տո մի 
քան դակ նե րը նա խընտ րե լի լի նե ին Գա գիկ Ա րծ րու նու հա մար։ Ա նա նուն 
պատ մի չը ե կե ղե ցու կա ռուց ման նկա րագ րու թյան մեջ խո սում է նրա 
ներ սում՝ հա րա վային կող մում, հա տուկ թա գա վո րա կան օ թյա կի պատ-
րաստ ման մա սին124։ Հե տաքրք րա կան է, որ թա գա վո րա կան (կայ սե րա-
կան) օ թյակ գո յու թյուն ու նի նաև Կոս տանդ նու պոլ սի Ա յա Սո ֆի այի տա-
ճա րում, դար ձյալ խո րա նի հա րա վային կող մում։ Աղ թա մա րի օ թյա կը, 
ո րը, բնա կա նա բար պատ րաստ վել է Գա գի կի ճա շա կով, ու նե ցել է կեն-
դա նի նե րի գլուխ նե րի քան դակ նե րով բազ րիք, ո րի կա մա րա շա րի ստո-
րին մա սում ներ կա յաց ված են ե ղել եր կու ցուլ, եր կու քա րայծ, ա րջ և 
փիղ (նկ. 11): Կեն դա նի նե րի ներ կա յաց ման դի մային այս ձևը ե կե ղե ցու 
ար տա քին հար դա րան քում հա տուկ է մի այն կեն դա նի նե րի գո տու քան-

դակ նե րին։ Ը ստ է ու թյան, թե մա տիկ ա ռու մով ևս բազ րի քի քան դակ նե րը 

124 «Դար ձյալ խո րա նի հա րա վային կող մից, ե կե ղե ցու դռան հետ ևում, հո րի նեց գա
հի տեղ, ո րը բարձ րից դե պի ներքև է իջ նում կա մա րաձև աս տի ճան նե րով, որ
պես զի դառ նա թա գա վո րի ա ղոթ քի տե ղը, հե ռու մարդ կան ցից, ո րով նա կլի նի 
իր մտ քե րի հետ և ան զբա ղա պես կխո սի Ա ստ ծո հետ» (Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա
նուն, էջ 301):

10. Մարդու քանդակ՝ 
կենդանաքանդակների  

գոտում։
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կար ծես կեն դա նա քան դակ նե րի շար քի շա րու նա կու թյու նը լի նեն։ Ցա վոք 
1000 տա րի իր տե ղում մա ցած այս բա ցա ռիկ ար ժե քա վոր զար դա րուն 
բազ րի քը ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո իս պառ ո չն չաց վել է (պահ պան վել 
են մի այն լու սան կար նե րը)։ 

Ամ փո փե լով կա րող ե նք ա սել, որ մի կող մից Ա նա նուն պատ մի չի հա-
ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը, մյուս կող մից Աղ թա մա րի ե կե ղե ցու քան-
դակ նե րի ի մաս տային ը նդ հա նուր հա մա տեքս տի քն նու թյունն ու կեն-
դա նա քան դակ նե րի շար քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը թույլ են տա լիս 
հիմ ա վոր հա մա րել նախ կի նում Լ. Դուր նո վոյի և Աս. Մնա ցա կա նյա նի 
ա ռաջ քա շած տե սա կետն այն մա սին, որ հի շյալ շար քի քան դակ նե րը, 
ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյան հա մար օգ տա գործ ված մյուս քա րե րի հետ, 
բեր վել են Կո տոմ բեր դից, որ տեղ դրանք պատ կա նել են հե թա նո սա կան 
մի հնա գույն տա ճա րի։ Կար ծում ե նք, որ մեր կա տա րած վեր լու ծու թյունն 
ու բե րած ո րոշ փաս տարկ ներն ա վե լի հիմ ա վոր են դարձ նում այս տե-
սա կե տը։ Մի ա ժա մա նակ չենք բա ցա ռում, որ Աղ թա մա րի ե կե ղե ցու կա-

ռուց ման ժա մա նակ հենց Կո տո մի քան դակ նե րի առ կա յու թյունն է ծնունդ 

տվել այն գա ղա փա րին, որ թա գա վո րա կան ե կե ղե ցին պետք է ար տա քի-

նից ամ բող ջո վին քան դա կա զարդ վի։ 

11. Թագավորական օթյակի քանդակազարդ բազրիքը եկեղեցու ներսում։
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ԱՂ ԹԱ ՄԱ ՐԻ ՊԱ ԼԱ ՏԻ ՏԵ ՂԻ ՄԱ ՍԻՆ

Ի՞նչ գի տենք մենք Աղ թա մա րի պա լա տի մա սին։ Նախ այն, որ պա-

լա տը չի պահ պան վել, դեռ միջ նա դա րում քանդ վել ու վե րա ցել է, քա-

րե րը հա վա նա բար օգ տա գոր ծել են այլ կա ռույց նե րի հա մար (ե կե ղե ցու 

հա րա վային և հա րա վար ևե լյան կող մում կա թո ղի կո սա րա նի ու այլ կա-

ռույց նե րի բա վա կան մեծ հա մա լիր կար), և այժմ ան գամ ստույգ տե ղը 

հայտ նի չէ։ Սա կայն պահ պան վել է կա ռույ ցի նկա րագ րու թյու նը Ա նա-

նուն պատ մի չի մոտ, ո րի հի ման վրա տար բեր ու սում նա սի րող ներ քն նել, 

ո մանք էլ փոր ձել են վե րա կանգ նել նրա ճար տա րա պե տա կան տես քը։ 

Բ նա կա նա բար, ես այդ զուտ ճար տա րա պե տա կան հար ցին չեմ ան-

դրա դառ նա լու, սա կայն ու զում եմ իմ դի տար կու մը ներ կա յաց նել պա-

լա տի հնա րա վոր տե ղի վե րա բե րյալ։ 2012 թ. օ գոս տո սին Աղ թա մա րում 

ե ղած ժա մա նակ ե կե ղե ցու ներսն ու դուր սը հնա րա վո րինս դի տե լուց և 

հի ա նա լուց հե տո, փոր ձե ցի ծա նո թա նալ նաև նրա մո տա կա շի նու թյուն-

նե րին, ո րոնք այն ժա մա նակ դեռ չէ ին վե րա կանգն վել (դ րա նից հե տո, 

լու սան կար նե րից դա տե լով, այն տեղ, կա րե լի է ա սել, հնե րի տե ղում 

գրե թե նոր կի սա պա տեր են կա ռու ցել)։ Այդ մա սում ա ռանձ նա պես գրա-

վիչ մի բան չգ տա։ Սա կայն շի նու թյուն նե րի այդ խմ բի ար ևե լյան մա սում՝ 

ե կե ղե ցուց հա րավ-ար ևելք, մի հե տաքրք րա կան հար թակ տե սա, ո րի 
ո րոշ հատ ված նե րից դա տե լով, այդ տեղ ժա մա նա կին մո տա վո րա պես 
քա ռա կու սի հա տա կագ ծով շի նու թյուն կա րող էր լի նել։ 

Ա ռա ջին հեր թին այդ հատ վածն ու շադ րու թյուն է գրա վում նրա նով, 
որ այն զուրկ է խո տա ծած կույ թից, որ պի սին առ կա է նրա շուր ջը (նկ. 
12)։ Ե րկ րորդ՝ այդ հատ վա ծը հար թեց ված է, քա նի որ նրա նից ար ևելք, 
նույն հար թու թյան շա րու նա կու թյան վրա, եր ևում են հո ղից դուրս ցց ված 
ժայ ռե րի ծայ րե րը (նկ. 13, 14), ի սկ այս տեղ ե ղած նմա նա տիպ քա րե րը 
մշակ ման են են թարկ վել և հա վա սա րեց վել գետ նի մա կե րե սին (նկ. 15)։ 
Եր րորդ՝ հատ վա ծի հա րա վային (նկ. 16) և հյու սի սային կող մե րում պահ-
պան վել են պա տե րի հետ քեր, ո րոնք կա րող է ին պատ կա նել այդ տեղ 
ե ղած եր բեմ ի կա ռույ ցին կամ (հատ կա պես հյու սի սայի նը) նրա մոտ կա-
ռուց ված պարս պա պա տին (նկ. 17)։ 

Պետք է ա սել, որ այս տե ղը բարձ րա դիր է ե կե ղե ցու նկատ մամբ, և 
այն տե ղից ըն դար ձակ հա մայ նա պատ կեր է բաց վում գրե թե բո լոր ո ւղ-
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ղու թյուն նե րով։ Հա մե նայն դեպս, այն տեղ գտն ված ժա մա նակ ես փա-
ռա վոր տպա վո րու թյուն եմ ու նե ցել։

 Ը նդ հան րա պես, Աղ թա մա րում պա լա տի գտն վե լու տե ղի հա մար մի 
ու ղե նիշ էլ Ս. Խաչ ե կե ղե ցին է, ո րի թա գա վո րա կան օ թյա կի մուտ քը հա-

12.

13.
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14.

12-15. Հիմնամշակված տարածք, որի վրա հնարավոր է եղած լինի  
Աղթամարի պալատը։
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16. Հարթակի հարավային կողմում քարաշարքի հետքեր։
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րա վային կող մում է։ Բնա կա նա բար, թա գա վորն այդ կող մից պի տի գար 
տա ճար։

 Երևան վե րա դառ նա լուց հե տո ես կր կին ձեռքս ա ռա Ա նա նու նի պատ-
մու թյու նը՝ տես նե լու հա մար, թե պա լա տին վե րա բե րող նրա տե ղե կու թյուն-
ներն ի նչ կա րող են ա վե լաց նել տե ղո րոշ ման հար ցին։ Ցա վոք, այդ քան 
ման րա մասն նկա րագ րե լով բուն պա լա տը, ան գամ թվար կե լով ո րմ ան-
կար նե րի տե սա րան նե րը, պատ մի չը տե ղանշ մա նը գրե թե չի ան դրա դար-
ձել։ Եվ դա հաս կա նա լի է, քա նի որ նա չէր կա րող ան գամ եր ևա կայել, որ 
այդ փա ռա վոր կա ռույ ցը ե րբ ևէ կա րող է ան հե տա նալ գետ նի ե րե սից։ 

Ա նա նուն պատ մի չի ըն դար ձակ նկա րագ րու թյու նից մեր քն նած հար-
ցի տե սան կյու նից կա ևոր է հետ ևյա լը. «Թա գա վո րը հրա մայեց... շի նե լու 
քա ռան կյու նի պա լատ, ո րի լայ նու թյան և եր կա րու թյան չա փը քա ռա սուն 

կան գուն125 էր նույն չափ էր և բարձ րու թյու նը... Ի սկ փա ռաց պա լա տի դիր-

125 Այս տեղ նշ ված կան գու նի այժ մյան չա փային հա մար ժե քի շուրջ ու սում ա սի րող
նե րը հա մա կար ծիք չեն, որ պես պա տե րի չափ ա ռա ջարկ վում են 10ից մինչև 20,7 
մ (տե՛ս Ստ. Մնա ցա կա նյան, Աղ թա մար, էջ 27)։

17. Հարթակի հյուսիսային կողմում պարսպի մնացորդներ։
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քը քա ղա քի մեջ եր ևում էր որ պես մի մեծ բլուր, գա վա ռի բո լոր կող մե րից: 

Այն իր բարձ րու թյամբ ա վե լի ցածր չէր, քան կղ զու ժայ ռոտ ծայ րը»126: 
Այս պի սով, խո րա նար դաձև ու գմ բե թա վոր պա լա տա կան կա ռույ ցը 

պետք է բարձ րա դիր տե ղում լի ներ և եր ևար գա վա ռի տար բեր կող մե-
րից։ Իմ նշած տե ղը հա մա պա տաս խա նում է այս տվյալ նե րին։ Այն ե կե-
ղե ցու հա մե մատ բարձր դիր քում է, մի ա ժա մա նակ, կղ զու ար ևե լյան 
հր վան դա նի սկզբ նա մա սում գտն վե լով, տե սա նե լի ու թյան ա վե լի մեծ շր-
ջա գիծ ու նի։ 

Փոր ձե ցի այդ տե ղը գտ նել նաև հին ու նոր այլ լու սան կար նե րում և 

հա մա ցան ցում ե ղած՝ բարձ րից ար ված մի լու սան կա րում տե սա, որ ակ-

նա ռու կեր պով եր ևում է այդ տե ղը (նկ. 18)։ Լու սան կարն ար ված է մինչև 

126 Թով մա Ա րծ րու նի և Ա նա նուն, էջ 297299։ Գրա բա րը՝ «իսկ և նիստ փա ռաց տա
ճա րին յա մե նայն կող մանց գա ւա ռին ի մէջ քա ղա քին ե րև ի իբ րև զմեծ մի բլուր. 
ո չինչ նո ւա զե ալ բարձ րու թե ամբ քան զքա րան ձաւ ծայր կղ զոյն» (Մա տե նա գիրք 
Հայոց, էջ 289)։ 

18. Պալատի ենթադրյալ տեղը։
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ե կե ղե ցու նո րո գում ու շր ջա կայ քի, այս պես ա սած, բա րե կար գու մը, ո րի 

հետ ևան քով, այժմ հի շյալ տե ղով եր կու ճե մու ղի է ան ցնում։ 

Այս հատ վա ծը, որ պես պա լա տի տեղ, շա հե կան է նաև պաշտ պա նա-

կան տե սան կյու նից, քա նի որ, ի նչ պես նշե ցի, այն հր վան դա նի սկզբ նա-

մա սում է։ Հա յաս տա նի միջ նա դա րյան ո րոշ բեր դեր, ո րոնք ձո րե րի կազ-

մած հր վան դան նե րի վրա են, ի նչ պես օ րի նակ՝ Ամ բերդ, Մա ղաս բերդ և 

այլն, հար թա վայ րի կող մից պաշտ պան վում են բերդ-դ ղյակ նե րով։ 

Ինչ ևէ, սրանք դի տար կում եր են, ո րոնք կա րող են օգ տա կար լի նել 

այլ հե տա զո տող նե րի հա մար, ո րոնք ա վե լի խո րու թյամբ կու սում ա սի-

րեն խն դի րը։ Պարզ է նաև, որ ա ռա ջադր ված են թադ րու թյու նը կա րող է 

հաս տատ վել կամ հերք վել տե ղան քի ման րակր կիտ հնա գի տա կան հե-

տա զո տու թյու նից հետ։
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ՎԱՅՈՑ ՁՈ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ  
ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ՔԵ ՐՈՎ

 Վայոց ձո րի պատ մու թյունն ու մշա կույթն իմ ու սում ա սի րու թյուն նե-

րի մի կար ևոր մասն են կա զմում, ո րի ար տա հայ տու թյունն են դար ձել մի 

շարք հոդ ված ներ, ի նչ պես նաև բազ մաշ նորհ Մո մի կին ու Նո րա վան քին 

նվիր ված գր քե րը127։ Վեր ջինն ամ փո փում է Նո րա վան քի բո լոր վի մագ-

րե րը, ո րոնք նախ կի նում հրա տա րակ ված է ին ե րեք ա ռան ձին խմ բե րով 

(հիմ ա կա նը՝ Սեդ րակ Բար խու դա րյա նի հրա տա րա կու թյունն էր)։ Մի-

ա ժա մա նակ, ա ռա ջին ան գամ հա մա պա տաս խան մեկ նա բա նու թյուն նե-

րով ներ կա յաց վե ցին նաև Նո րա վան քում գր ված հի շա տա կա րան նե րը 

(կար ծում եմ, որ նաև այլ վան քե րի դեպ քում կի րա ռե լի գա ղա փար է մեկ 

գր քում նույն վայ րի վի մագ րե րի ու հի շա տա կա րան նե րի հրա տա րա կու-

թյու նը)։ Գր քի ու սում ա սի րու թյան հատ վա ծում պար զա բան վե ցին վան-

քի պատ մու թյան կամ դրան ա ռնչ վող, նախ կի նում ա նո րոշ հա մար ված 

մի շարք հար ցեր, ո րոն ցից են Ս. Կա րա պետ և Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե-

ցի նե րի ա նուն նե րի շփո թը, այն հար ցը, թե ին չու է Սմ բատ Օր բե լյա նը 

կոչ վել «ար քա», ի նչ վար պե տա կան հնարք է բա նեց րել Մո մի կը Նո րա-

վան քի գավ թի քան դակ նե րում, նաև՝ որ Սի րա նե սը ոչ մի այն Ս. Գրի գոր 

127 Կ. Մաթ ևո սյան, Մո միկ (ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյուն), (հայե րեն, ան գլե րեն), 
Եր ևան, 2010, նույ նի՝ Նո րա վան քի վի մագ րե րը և հի շա տա կա րան նե րը, Եր ևան, 
«Մուղ նի» հրատ., 2017 (թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org կայ քում)։ Վայոց ձորի 
մշակութային ժառանգությանն առնչվել եմ 1999 թվականից, երբ տեղի ունեցավ 
Նո րավանքի վերաօծումը, և որի առիթով Եղեգնաձորում կազմակերպված «Նո
րա վանք  99» գիտաժողովի համակարգողն էի, նաև հրատարակության պատ
րաս տեցի գիտաժողովի նյութերը (Սիւնյաց թեմի հայագիտական տարեգիրք  
«Նո րավանք» , գիտական խմբագիր Կ. Մաթևոսեան, ՄոնրէալԵրևան, 2001)։ Մեկ 
այլ ժողովածուպատկերագիրք եմ կազմել Նորավանքի վերաօծման 10ամյակին 
առի թով՝ «Նորավանք2009» (հայերեն, անգլերեն), խմբագիր՝ Կ. Մաթևոսյան, 
Երևան, 2009:
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ե կե ղե ցու ճար տա րա պետն է, այլև գավ թի, որ Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու 

պա տի, մինչ այժմ զի նան շան հա մար ված  «ճան կող ա րծ վի» քան դակն 
ի րա կա նում փր կա գոր ծա կան խորհր դա նիշ է, որ պի սիք կան նաև այլ իշ-
խա նա կան տոհ մե րի ե կե ղե ցի նե րի պա տե րին, տա պա նա քա րե րի վրա և 
այլն128։

Ս տորև կան դ րա դառ նամ Վայոց ձո րի պատ մու թյան այլ հար ցե րի, 
մաս նա վո րա պես այդ գա վա ռում ծաղ կած միջ նա դա րյան ու սում ա գի-
տա կան կենտ րոն նե րին։

 Հայ մշա կույ թի պատ մու թյան մեջ բա ցա ռիկ եր ևույթ է ե ղել Գլա ձո րի 
հա մալ սա րա նը, ո րի պատ մու թյու նը և ձե ռագ րա կան ժա ռան գու թյու նը 
բա վա րար չա փով ու սում ա սիր ված ե ն։ Սա կայն առ կա են նաև չպար-
զա բան ված կամ գի տա կան հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հա րա կից 
հար ցեր։ Զար մա նա լի կեր պով մինչև այժմ առ կախ է Աղ բերց վանք-
Գլաձո րի և Թա նա տի (կամ Թա նա հա տի) վան քե րի նույ նաց ման խն դի րը։ 
Ժա մա նա կին Ար տա շես Մաթ ևո սյա նը սկզբ նաղ բյուր նե րի վրա հիմ ված 
մի հոդ վա ծով հա մո զիչ կեր պով ցույց է տվել, որ դրանք տար բեր վան-
քեր են ե ղել129։ Քա նի որ նույ նաց ման տե սա կե տը շա րու նա կում է շր ջա-

նառ վել130, հա մա ռոտ կանդ րա դառ նամ նաև այդ հար ցին։ 

128 Չ նա յած Մո մի կին ես ան դրա դար ձել եմ մի շարք աշ խա տու թյուն նե րում, բայց այս
տեղ մի է ա կան դի տար կում ա վե լաց նեմ։ Կար ծում եմ, որ Նո րա վան քի գավ թի 
ա րևմ տյան ճա կա տի և մուտ քի վե րա կա ռուց ման՝ դռան և պա տու հա նի վրա, կա
մար նե րի մեջ քան դակ նե րի տե ղադր ման գա ղա փարն ա ռա ջա ցել է Բուր թե լա շեն 
ե կե ղե ցու կա ռուց ման ժա մա նակ, քա նի որ նրա ա րևմ տյան ճա կա տային մա սում՝ 
մուտ քի և պա տու հա նի վեր ևում, նույն պես քան դակ ներ են տե ղադր վել։ Այ սինքն, 
Մո մի կը վե րա փո խել է վա նա կան հա մա լի րի ճար տա րա պե տա կան կեր պա րը՝ 
գավ թի ու Բուր թե լա շե նի ճա կա տային հար դա րան քը մի ան ման ու ներ դաշ նակ 
դարձ նե լով։ Կար ծում եմ, հենց դրա հա մար է նա գավ թի քան դա կում 1321 թվա
կա նի գաղտ նագր ված հու շու մը թո ղել, ցույց տա լով, որ ի նքն է քան դակ նե րի 
հե ղի նա կը (այս մա սին տե՛ս Կ. Մաթ ևո սյան, Նո րա վան քի վի մագ րե րը և հի շա տա
կա րան նե րը, էջ 5162)

129 Ա. Մաթ ևո սյան, Նոր վկա յու թյուն ներ Գլա ձո րի Հա մալ սա րա նի մա սին (հիմ ադր
ման 700 ա մյա կի առ թիվ), Պատ մաբա նա սի րա կան հան դես, 4, Եր ևան, 1984, էջ 
2031, տե՛ս նաև նույ նի՝ Հայոց միջ նա դա րյան Հա մալ սա րա նը, «Լ րա բեր» հաս. 
գիտ., 1, Եր ևան, 1984, էջ 6271, Ս. Ա րև շա տյան, Ա. Մաթ ևո սյան, Գլա ձո րի հա մալ
սա րա նը միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի լու սա վո րու թյան կենտ րոն, Եր ևան, 1984:

130 Օ րի նակ, Հայոց պատ մու թյուն ա կա դե մի ա կան նոր հրա տա րա կու թյան մեջ կա րե
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Այս հատ վա ծի հիմ նա կան նյութն է Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի և նրա 

գոր ծու նե ու թյան շր ջա նում նույն Վայոց ձոր գա վա ռում գոր ծած Վե րին 

Նո րա վան քի դպ րո ցի ա ռն չու թյուն նե րի հար ցը և Հեր մո նի դե րի բարձ-

րաց ման հան գա ման քը։ Սա կայն, մինչ այդ տես նենք, թե պատ մա կան 

ի նչ պի սի խոր քի վրա է ծա վալ վել վե րոն շյալ վան քե րի ու հաս տա տու-

թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը։

 Հայոց վան քե րի և մշա կույ թի պատ մու թյան մի ու շագ րավ շր ջա փուլ 
կապ վում է Վայոց ձոր գա վա ռի հետ, ը նդ գր կե լով 13-րդ դ. վեր ջը և 14-րդ 
դ. ա ռա ջին կե սը, ե րբ մոն ղո լա կան բռ նա կա լու թյան ներ քո գտն վող ո ղջ 
ե րկ րում ան կա յուն վի ճակ էր, և ե կե ղե ցա շի նա կան քիչ աշ խա տանք ներ 
է ին կա տար վում, ի սկ այս հա մե մա տա բար փոքր գա վա ռում դրանք ան-
նա խա դեպ զար գա ցում են ապ րել։ Մի ա ժա մա նակ այս տեղ ծնունդ են 
ա ռել հա մա հայ կա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ու սում ա կան կենտ րոն-
ներ՝ ի նչ պես Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը, նրան հա ջոր դած Հեր մո նի վան քի 
հա մալ սա րա նը և Վե րին Նո րա վան քի բարձր տի պի դպ րո ցը։ 

Ո՞րն էր այս եր ևույ թի պատ ճա ռը։ Ա ռա ջին հեր թին՝ Օր բե լյան և Խաղ-
բա կյան (Պ ռո շյան) իշ խա նա կան տնե րի գոր ծու նե ու թյու նը հի շյալ շր ջա-
նում։ Հայտ նի է, որ նրանք կա րո ղա ցան մոն ղոլ նվա ճող նե րի հետ հա մա-
ձայ նու թյան գալ և նրանց գե րա կա յու թյունն ըն դու նե լով՝ հարկ վճա րե լով 
ու զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն մա տու ցե լով, ոչ մի այն պահ պա նել, այլև 
ա վե լի ամ րապն դել ի րենց իշ խա նու թյու նը։ Հի շյալ ի րա դար ձու թյուն նե-
րը ժա մա նա կա կից պատ միչ Ստե փա նոս Օր բե լյա նը պատ կե րա վոր ո ճով 
ներ կա յաց րել է. ե րբ ա մեն կող մում պա տե րազմ եր ու ա վե րա ծու թյուն-
ներ է ին, Վայոց ձո րը նման վել էր խա ղա ղու թյան կղ զյա կի, փր կու թյան 

տա պա նի, ի նչ պի սին մի ժա մա նակ ե ղել է Նոյյան տա պա նը131։ 

լի է կար դալ՝ «Թա նա տե (Թա նա հա տա կի) վան քում 1282 թ. ե կե ղե ցի նե րից դե պի 
հա րավ կա ռուց վել է հռ չա կա վոր Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը» ։ Հայոց պատ մու
թյուն, հ. II, գիրք ե րկ րորդ, Եր ևան, 2014, 491։

131 Օր բե լյան իշ խան նե րի կա ռա վար ման ու նրանց տի րույթ նե րի մա սին պատ մի չը 
գրում է. «Եւ այս պէս նրանք ապ րում է ին հաշտ ու նա հան գը կա ռա վա րում է ին 
շքե ղա շուք ար ժա նա պատ վու թյամբ` աշ խար հա կալ նե րի և մե ծա մեծ նե րի կող մից 
պատ վի ու փառ քի ար ժա նա նա լով: Եր կի րը պա հում է ին խա ղաղ, վան քե րը` շեն: 
Եվ քա նի որ այս ժա մա նակ նե րում աշ խարհն ա վեր ված ու ա պա կան ված էր, վան
քե րը` խա փան ված պաշ տա մուն քային ա րա րո ղու թյուն նե րից, մար դիկ ա մեն տե
ղից դի մում է ին դէ պի Է լի կու մի տե րու թյու նը` այս տեղ տե ղա վոր վե լով ու հան
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Հայտ նի է, որ Սմ բատ Օր բե լյա նը Սյու նյաց իշ խա նու թյան հա մար հա-

տուկ «ին ջո ւա կան» (ար քու նա կան) կար գա վի ճակ ստա նա լու նպա տա-

կով եր կու ան գամ՝ 1251 և 1256 թթ., ե ղել է մոն ղո լա կան աշ խար հա կա լու-

թյան մայ րա քա ղաք Կա րա կո րու մում՝ Ման գու խա նի (1251-1259) մոտ։ Այս 

քայ լի շնոր հիվ Օր բե լյան ներն ա զատ վե ցին Վրաց թա գա վո րու թյու նից 
և ի րենց նախ կին գե րա կա Զա քա րյան նե րից (Ի վա նե Զա քա րյա նի որ դի 
Ա վա գի տնից) ու նե ցած կախ վա ծու թյու նից132։ Ռազ մա կան ու դի վա նա-
գի տա կան հա ջո ղու թյուն նե րով եղ բո րը ո չն չով չզի ջեց նրան հա ջոր-
դած Տար սայի ճը, ո րն ա վե լի ըն դար ձա կեց իշ խա նու թյան սահ ման նե րը։ 
Վեր ջի նիս տաս նա մյա իշ խա նու թյամբ հա ջոր դեց որ դին՝ Է լի կու մը (մահ. 
1300), ի սկ նրա նից հե տո եր կա րատև ու ծաղ կուն կա ռա վար ման շր ջան 
ու նե ցավ նրա որ դին՝ Բուր թել մե ծը (1300-1348) (նկ. 1)։ Ա հա այս ժա մա-
նա կաշր ջանն է, որ Սյու նի քի պատ մու թյան մեջ ար ձա նագր վեց նաև որ-
պես մշա կու թային խո շոր վե րել քի շր ջան։ 

Մոն ղոլ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում նույն պի սի շր ջա հայե ցու-
թյուն են ցու ցա բե րել նաև Խաղ բա կյան նե րը, ո րոնց հռ չա կա վոր ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րից էր Վա սա կի որ դի իշ խան Պռո շը (1223 - 1284): Հարկ 
է նշել, որ Վայոց ձո րում այս եր կու իշ խա նա կան տնե րին պատ կա նող 
բնա կա վայ րերն ու վան քե րը այ սօր վա ըն կալ մամբ սահ ման չեն ու նե ցել, 
այ սինքն խա ռը դա սա վո րու թյամբ է ին։ Գա վա ռի ա մեն մի բնա կա վայր՝ 
բերդ, գյուղ կամ վանք, ու նե ցել է իր բնա կան հո ղա տա րածք նե րի սահ-
մա նը, ո րով հան դերձ պատ կա նել է այս կամ այն տոհ մին։ 

Այս եր կու տոհ մե րի մր ցակ ցու թյունն ար տա հայտ վել է ե կե ղե ցա կան-վար-
չա կան աս պա րե զում, ե րբ Խաղ բա կյան Պռոշ իշ խա նի նա խա ձեռ նու թյամբ 
փորձ ար վեց Օր բե լյան նե րի ազ դե ցու թյան ո լոր տում գտն վող Տաթ ևի ու Նո-

գիստ գտ նե լով, ի նչ պես որ Աղ վան քի կա թո ղի կոս Տեր Ստե փա նոսն էլ ե կավ, 
բնակ վեց նույն Է լի կու մի եղ բայր Տեր Ստե փա նո սի մոտ: Այս պես էլ ու րիշ շատ 
ե պիս կո պոս ներ, վար դա պետ ներ ու ա զն վա կան մար դիկ ե կան: Եվ կա րե լի էր 
տես նել այս տու նը Ա ստ ծո շնոր հիվ Նոյյան տա պա նի նման, աշ խար հա կոր ծան 
ա լիք նե րի մեջ, ո րը Տեր Ա ստ ված, սուրբ Ա ստ վա ծած նի ու բո լոր սր բե րի բա րե
խո սու թյամբ թող ան սա սան պա հի մինչև աշ խար հի վեր ջը» (Ս տե փա նոս Օր բե
լյան, Սյու նի քի պատ մու թյուն, թարգ մա նու թյու նը, նե րա ծու թյու նը և ծա նո թագ
րու թյուն նե րը Ա.Ա. Աբ րա հա մյա նի, Եր ևան, 1986, էջ 342):

132 Հայոց պատ մու թյուն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հ. II, գիրք ե րկ րորդ, Եր ևան, 2014, էջ 294
295։
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1. Բուրթել (աջից) և Բուղտա Օրբելյան իշխանները, Ավետարան, 
1306 թ., Եղեգիս (ՄՄ 10525, էջ 142ա)։
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րա վան քի ե պիս կո պո սա կան ա թոռ նե րից բա ցի ստեղ ծել մեկ այլ ա թոռ Ե րն-
ջա կում։ Սա կայն Նո րա վան քի ու Տաթ ևի ե պիս կո պոս նե րի և Տար սայիճ Օր բե-
լյա նի գոր ծուն մի ջամ տու թյամբ 1268-ին այդ ձեռ նար կը խա փան վեց։ Դրա նից 
հե տո ա ռանձ նա պես սուր հա կադ րում եր չեն ե ղել։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, Օր բե-
լյան և Խաղ բա կյան իշ խան նե րի մր ցակ ցու թյան մեկ այլ դր վագ կա րե լի է նշ-

մա րել կր թամ շա կու թային դաշ տում, ո րը եր ևում է հատ կա պես Գլա ձո րի հա-

մալ սա րա նի պատ մու թյու նից։

ԳԼԱՁՈՐԻՑ ՀԵՐՄՈՆ ԵՎ ՎԵՐԻՆ ՆՈՐԱՎԱՆՔ

Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նը հայ միջ նա դա րի ա մե նա հե տաքր քիր եր-

ևույթ նե րից մեկն է։ Այն ստեղծ վել է, ե թե ա վե լի ո ւշ շր ջա նում ա ռա ջա ցած 

ան վա նում օգ տա գոր ծենք, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից ե կած հոգ ևո րա կան-

նե րի մի ջո ցով։ Ներ սես Մշե ցին, ո րի դպ րո ցը 1271 թ. (ն րա ու սու ցիչ Վար-

դան Ար ևել ցու մա հից հե տո) գոր ծում էր Մշո Ա ռա քե լոց վան քում, տես նե-

լով, որ շր ջա կա մահ մե դա կան ցե ղե րի ճն շում երն ան հնար են դարձ նում 

դպ րո ցի կա նո նա վոր գոր ծու նե ու թյու նը, ու սու ցիչ նե րի ու ա շա կերտ նե րի 

հետ շուրջ 1281 թ. թող նում է վան քը, ան ցնում Քաջ բե րու նիք գա վառ՝ Մե-

ծո փա վանք: Այն տեղ ևս ա պա հո վու թյուն չգտ նե լով՝ 1282 թ. նա գա լիս է 

Վայոց ձոր և կե ցու թյան ու գոր ծու նե ու թյան վայ րի հա մար դի մում Խաղ-

բա կյան իշ խան Պռո շին։ Վեր ջինս նրան է հատ կաց նում գա վա ռի փոքր 

վան քե րից մե կը, ո րը հի շա տա կա րան նե րում ան վան վում է Աղ բերց վանք, 

և ո րի գլ խա վոր ե կե ղե ցին կոչ վել է Ս. Ստե փա նոս Նա խավ կա։ Վան քը հե-

տա գա յում ա վե լի հայտ նի է դառ նում Գլա ձոր ա նու նով։ 

Մի ան գա մից ա սեմ, որ այս վան քի ստույգ տե ղը ցայժմ հայտ նի չէ, 

սա կայն Վար դան Ար ևել ցու Աշ խար հա ցույ ցի մեջ ար ված հե տա գայի մի 

լրա ցու մից կա րե լի է են թադ րել, որ այն գտն վել է Ե ղե գյաց ձոր գա վա-

ռում133։ Վայոց ձոր գա լուց եր կու տա րի ան ց Ներ սես Մշե ցին այս տեղ կն-

133 «Վայոց ձոր Ե ղե գե աց ձորն է, ո ւր կայ կեն սա բեր Սուրբ Նշանն, և Գայ լոյ ձոր, որ 
ա թոռն է և վար ժա րան սուրբ վար դա պե տացն մե րոց...» (Վար դան Վար դա պետ, 
Աշ խար հա ցոյց, քն նա կան հրա տա րա կու թիւն Հ. Պեր պե րե ա նի, Փա րիզ, 1960, էջ 
15): Լրաց ման հե ղի նակն ու զել է ա սել, որ Վայոց ձոր գա վա ռը հենց Ե ղե գյաց 
ձորն է։ Ի նչ պես նկա տել է Ա. Մաթ ևո սյա նը, 1271 թ.ից ա ռաջ գր ված Ար ևել ցու 
եր կում այս հա վե լում ար վել է Գլա ձո րի գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ, քա նի որ 
այն տեղ ներ կա ժա մա նա կով նշ վում է՝ «որ ա թոռն է և վար ժա րան սուրբ վար դա
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քում է մահ կա նա ցուն, և նրան փո խա րի նում է իր ա շա կերտ նե րից Ե սայի 

Նչե ցին (ծ նուն դով Սա սու նի Նիչ գյու ղից), ո րն էլ հա մալ սա րա նի րա բու-

նա պե տու թյու նը վա րում է մինչև կյան քի վեր ջը՝ 1338 թ. (նկ. 2)։ Դրա նից 

հե տո նոր րա բու նա պետ Տի րա տուր Կի լի կե ցին հա մալ սա րա նը տե ղա-

փո խում է Օր բե լյան նե րի հո վա նա վո րու թյամբ գոր ծող, նույն գա վա ռում 

գտն վող Հեր մո նի վան քը (հա մալ սա րանն այս տեղ է մում մինչև 1356 թ.՝ 

Տի րա տուր Կի լի կե ցու մա հը)։
 Հայտ նի է, որ Ներ սես Մշե ցու ժա մա նակ՝ այ սինքն 1282-1284 թթ., 

Գլա ձո րում է ու սա նել Ստե փա նոս Օր բե լյա նը։ Նո րա վան քում 1297-ին 

ա վար տած իր «Պատ մու թյուն նա հան գին Սի սա կան» կո թո ղային աշ-

խա տու թյան մեջ նա այդ մա սին գրում է շատ հա մա ռոտ՝ «վար ժե ցայ ի 

կր թա րա նի աս տո ւա ծա ղէն տա ռից… ա ռի հրա ման յաս տո ւա ծա զե աց և 

յաշ խար հա լոյս րա բու նա պե տէն Ներ սի սէ. և տհաս խա կու թե ամբ նս տայ 

յա թոռ վար դա պե տա կան»134։ Թե ին չու Ստե փա նոս Օր բե լյանն իր հան-

պե տացն մե րոց» (Ա. Մաթ ևո սյան, Նոր վկա յու թյուն ներ Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի 
մա սին, էջ 27)։ Բայց այս հատ վա ծը կա րե լի է նաև հաս կա նալ, որ Ե ղե գյաց ձորն 
ու «Գայ լոյ ձո րը» տար բեր են (Լ. Թու մա նյա նի կար ծիքն է)։

134 Ստե փա նոս Օր բե լէ ան, Պատ մու թիւն նա հան գին Սի սա կան, Տփ ղիս, 1910, էջ 478։ 

2. Եսայի Նչեցին և Ներսես Մշեցին, նկարիչ Թորոս Տարոնացի, Ավետարան,  
1323 թ., Գլաձոր (ՄՄ 6289, էջ 141ա)։
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գա մա նա լից պատ մու թյան մեջ որ ևէ տեղ չի նշում Աղ բերց վանք կամ 

Գլա ձոր ա նուն նե րը, մում է ան հաս կա նա լի։ 

Պետք է նշել, որ Սյու նյաց ե պիս կո պո սու թյան պատ մու թյան մեջ շր-

ջա դար ձային էր Ստե փա նոս Օր բե լյա նի ա թո ռա կա լու թյան շր ջա նը, քա-

նի որ նա մի ա վո րեց Նո րա վան քի և Տաթ ևի ա թոռ ներն իր մետ րո պո լի-

տա կան իշ խա նու թյան ներ քո135։ Ստե փա նոսն իշ խան Տար սայի ճի և նրա 

ա ռա ջին կին Ա րուզ խա թու նի չորս զա վակ նե րից ե րկ րորդն է ր։ 1285-ին 

մեկ նել է Կի լի կի ա, 1286-ին Կոնս տան դին Բ Կա տու կե ցի (1286-1289) կա-

թո ղի կո սից ե պիս կո պո սա կան ձեռ նադ րու թյուն ստա ցել և հաս տատ վել 

որ պես Սյու նյաց ա թո ռի մետ րո պո լիտ մինչև կյան քի վեր ջը (1303 թ.)՝ մեծ 

ծա ռա յու թյուն բե րե լով այդ ա թո ռին։

 Հարկ է նշել, որ Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը հո վա նա վո րել են նաև Օր-

բե լյան նե րը։ Աղ բերց վան քի և Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի վար չա կան տե-

ղա կայ ման մա սին բնու թագ րա կան է գրիչ Հու նա նի 1334 թ. Հի շա տա կա-

րա նը. «...ի յիշ խա նու թե ան և տէ րու թե ան հա մօ րէն գա ւա ռացս մեծ 

իշ խա նիս Բուր թե լի, և որ դոց նո րին՝ Պէշ գե նի և Ի ւա նէ ի, ի սկ ի տեղ ւոյս 
տէ րու թե ան՝ թո ռանց մե ծին Պռո շայ՝ Ա միր Հա սա նայ և Ջու մայի»136։ Այ-

սինքն, նա հան գի ը նդ հան րա կան տե րերն Օր բե լյան ներն է ին, բայց բուն 

վան քը Խաղ բա կյան նե րին պատ կա նող տա րած քում է ր137։ 

Գ լա ձո րում են ու սա նել Ստե փա նոս Օր բե լյա նին հա ջոր դած Սյու նյաց 

մետ րո պո լիտ նե րը՝ Հով հան նես Օր բե լը (ա թո ռա կա լել է մինչև 1324 թ.)138 

և Ստե փա նոս Տար սայի ճը (ա թո ռա կա լել է մինչև 1331 թ.), ո րոնք նաև 

135 Այս մա սին տե՛ս Աբ րա համ վրդ. Մկրտ չյան, Է ջեր Սյու նյաց Ա թո ռի պատ մու թյու
նից, Ս. Էջ մի ա ծին, 1995։

136 Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԺԴ դար, կազ մող ներ՝ Լ. Խա չի կյան, Ա. 
Մաթ ևո սյան, Ա. Ղա զա րո սյան, մասն Բ, Եր ևան, 2020, էջ 179։

137 Հի շա տա կա րա նի այս հատ վա ծը սխալ է հաս կաց վել և ներ կա յաց վել Հայոց 
պատ մու թյան բազ մա հա տո րյա կում (Հայոց պատ մու թյուն, էջ 564)։

138 Հով հան նես Օր բե լը Սմ բատ և Տար սայիճ Օր բե լյան նե րի Ի վա նե եղ բոր որ դի Լի
պա րի տի որ դին էր (այ սինքն՝ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի հո րեղ բոր թո ռը), բայց նաև 
կապ ու ներ Պռո շյան նե րի հետ, քա նի որ նրա մայ րը՝ Նա նան, և այդ ժա մա նակ 
Պռո շյան նե րի տոհ մա պետ Է ա չի ի (12991317) մայր Թա ճե րը, քույ րեր է ին (տե՛ս ԺԳ 
դա րի հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, կազ մեց Ա. Մաթ ևո սյան, Եր ևան, 
1984, էջ 859)։ 
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մե ծա պես նպաս տել են հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյա նը։ Սա կայն հե-

տաքրք րա կան է, որ 13-րդ դ. վեր ջե րից (1290-ա կան թթ.) Օր բե լյան նե րը 

բարձր տի պի հոգ ևոր դպ րոց են հիմ ել նաև ի րենց պատ կա նող վան քե-

րից մե կում՝ Վե րին Նո րա վան քում։ Հատ կան շա կան է, որ այս նա խա-

ձեռ նու թյան հա մար նրանք ներգ րա վել են Գլա ձո րի ու սու ցիչ նե րից Դա-

վի թին, ո րը Ներ սես Մշե ցու հետ Մշո Ա ռա քե լոց վան քից Վայոց ձոր ե կած 

վար դա պետ նե րից է ր։ 1302 թ. նա հի շա տակ վում է Վե րին Նո րա վան քում՝ 

որ պես վա նա հայր և րա բու նա պետ, ո րն այդ ժա մա նակ ա ջակ ցու թյուն է 

ստա նում վանք այ ցե լած մետ րո պո լիտ Հով հան նես Օր բե լից139։ Սա կայն 

Ստե փա նոս Օր բե լյա նի պատ մու թյու նից հայտ նի է դառ նում, որ Դավ թի 

գլ խա վո րած դպ րո ցը գոր ծում էր դեռևս 1295 թ.։ Վեր ջինս մա հա ցել է 

1329 թ. ա ռաջ և թաղ վել Վե րին Նո րա վան քում, ո րից հե տո նրան փո խա-

րի նել է Գլա ձո րի սան Կյու րի ո նը, ո րը հիշ վում է մինչև 1240-ա կան թթ.:

Գ լա ձո րի ու սուց չա պետ Ե սա յու և Վե րին Նո րա վան քի րա բու նա-

պետ Դավ թի ու նե ցած կար գա վի ճա կի մա սին պատ կե րա ցում է տա լիս 

Սյուն յաց մետ րո պո լիտ Ստե փա նոս Օր բելյ ա նի կազ մած ՝ Հա յոց կա թո-

ղի կո սին ո ւղղ ված նա մա կը։ Ի նչ պես հայտ նի է, Գրի գոր Ա նա վար զե ցի 

կա թո ղի կո սի (1293-1307) ու ղար կած նա մա կին ի պա տաս խան, 1295 թ. 

Ստե փա նոս Օր բելյ ա նը մի պա տաս խան գրու թյուն է կազ մում՝ ը նդ դի մա-

նա լով նրա որ դեգ րած լա տի նա մետ քա ղա քա կա նութ յա նը։ Այդ նա մա կը 

ստո րագ րել են Բջ նի ի ա թո ռա կալ Տեր Հով հան նե սը, Հաղ բա տի, Հա վուց 

թա ռի, Գողթ նի ե պիս կո պոս նե րը, իշ խան ներ Է լի կում և Լի պա րիտ Օր-

բելյ ան նե րը, Պա պաք և Է ա չի Խաղ բակյ ան նե րը։ Այն ստո րագ րել են նաև 

ժա մա նա կի նշա նա վոր րա բու նա պետ նե րը՝ Ե սա յի Նչե ցին, ո րը գրում է. 

«Ես Ե սա յի՝ կրտ սեր բա նա սի րաց և յե տին վար ժա պետ, ի մով ա շա կեր-

տօքս հա մա խոհ եմ և մի ա բան եմ այսմ գրոյ և վե րոգ րե ալ ա րանցս...», և 

Դա վի թը. «Ես Դա ւիթ՝ նո ւաս տո գի քա րո զի բա նի և վար դա պետ Հա յաս-

տանս ե կե ղեց ւոյ, հա մա խոհ և մի ա բան եմ այսմ ո ւղ ղա դա ւան թղ թոյս, որ 

ու նի ճշ մար տիւ զսուրբ հարցն ա ւան դու թիւնն...»140։ 
Այս պի սով, նա մա կից ակ ներև է, որ 1295 թ. Ե սա յի Նչե ցին և Դա վի թ 

139 Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԺԴ դար, կազ մող ներ՝ Լ. Խա չի կյան, Ա. 
Մաթ ևո սյան, Ա. Ղա զա րո սյան, մասն Ա, Եր ևան, 2018, էջ 23։

140 Ստե փան նոս Օր բե լէ ան, Պատ մու թիւն, էջ 462։
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վար դա պե տը տար բեր ու սում ա կան հաս տա տութ յուն ներ են ղե կա վա-

րել։ Մեզ հա մար ար դեն պարզ է, որ դրանք է ին Գլա ձո րի հա մալ սա-
րա նը և Վե րին Նո րա վան քի դպ րո ցը141։ Ու շագ րավ է նաև, որ Դավ ի թը 

հի շա տա կվում է որ պես Հա յաս տա նի ե կե ղե ցու վար դա պետ։

 Կի լի կի ա յում ա թո ռա կա լող կա թո ղի կոս նե րի և Սյուն յաց մետ րո պո-

լիտի դա վա նա բա նա կան ու ծի սա կան հար ցե րում այս հա կա սու թյու նը 

շա րու նա կվել է նաև հե տա գա յում։ Հայտ նի է Գրի գոր Ա նա վար զե ցի կա-

թո ղի կո սին փո խա րի նած Կոս տան դին Կե սա րա ցու (1307-1322) մո տա վո-

րա պես նույ նա բո վան դակ նա մա կի պա տաս խա նը, ո րը կազմ վել է 1314 

թ., Հով հան նես Օր բել և Ստե փա նոս Տար սա յիճ ե պիս կո պոս նե րի, ի նչ պես 

նաև վե րոն շյալ րա բու նա պետ նե րի կող մից142։ Գրու թյան վեր ջում ե ղած 

ստո րագ րու թյուն նե րի հատ վա ծում կար դում ե նք. «...ե պիս կո պոսքս Սիւ-

նե աց՝ Տէր Յով հան նէս և Տէր Ստե փա նոս և վար դա պետքս՝ Դա ւիթ և 

Ե սա յի, այլ ա մե նայն վար դա պե տօքս և վա նօ րէ օքս»143։  Ու շադ րու թյան է 

ար ժա նի, որ 1314 թ. նա մա կում Դավ թի ա նու նը հի շա տակ ված է Սյուն յաց 

եր կու ե պիս կո պոս նե րից ան մի ջա պես հե տո և Ե սա յի Նչե ցու ա նու նից 

ա ռաջ։ Սրա պատ ճառ նե րից մե կը կա րող է այն լի նել, որ այդ շր ջա նում 

Խաղ բա կյան նե րի դիր քերն Օր բե լյան նե րի հա մե մա տու թյամբ թու լա ցել 

է ին, ո ւս տի նրանց տա րած քում գոր ծող դպ րո ցի րա բու նա պե տին ա ռաջ-

նու թյուն է տր վել։ 

Քա նի որ այս շր ջա նի ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ոչ մի պատ-

մի չի վկա յու թյուն չու նենք, մեր գլ խա վոր սկզբ նաղ բյու րը ձե ռագ րե րի հի-

շա տա կա րան ներն ե ն։ Թե պետ դրանք բազ մա զան և կար ևոր տե ղե կու-

թյուն ներ են պա րու նա կում, սա կայն պատ մա կան դեպ քե րի կա նո նա վոր 

շա րադ րանք չեն, ո ւս տի այս կամ այն ի րա դար ձու թյան կամ տար բեր 

գոր ծիչ նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ստիպ ված ե նք մի այն են թադ-

րու թյուն ներ ա նել` հիմ վե լով հի շա տա կա րան նե րում ե ղած ակ նարկ նե րի 

141 Այս մա սին տե՛ս Կ. Մա թև ո սե ան, Դրո ւագ ներ Նո րա վան քի ե պիս կո պո սա կան 
ա թո ռի պատ մու թիւ նից (Ա րա տես և Վե րին Նո րա վանք), Նո րա վանք, հոդ ված նե
րի ժո ղո վա ծու, Մոն րե ալԵր ևան, 2001, էջ 66: 

142 Գ. Յով սէ փե ան, Խաղ բա կե անք կամ Պռո շե անք Հա յոց պատ մու թե ան մէջ, Ան թի
լի աս, 1969, էջ 280։

143 Յ. Տա շե ան, Մայր ցու ցակ հա յե րեն ձե ռագ րաց մա տե նա դա րա նին Մխի թա րե անց 
ի Վի են նա, 1895, էջ 180։ 
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վրա։ Օ րի նակ, Գլա ձո րի և Վե րին Նո րա վան քի ա ռն չու թյուն նե րի մա սին 

կա րե լի է կար ծիք կազ մել գլա ձո րյան եր կու հի շա տա կա րա նից։ Դրան-

ցից եր ևում է, որ Դա վի թը եր բեմ այ ցե լել է Գլա ձոր, և հա վա նա բար 

հենց այդ ժա մա նակ այս տեղ գր ված ու ա վարտ ված մա տյան նե րի հի-

շա տա կա րան նե րում նշ վել է ա ռանձ նա կի մե ծա րան քով։ Այս պես՝ 1309 

թ. հի շա տա կա րա նում ար ձա նագր ված է. «ի վար ժա պե տու թե ան մե ծիս 

Ե սա յե այ և  ե ռա մե ծին Դաւ թայ»144։ Ի նչ պես տես նում ե նք, գլա ձո րյան ձե-

ռագ րե րի ա վան դույ թի հա մա ձայն ա ռա ջի նը նշ ված է Ե սայի «մեծ» րա-

բու նա պե տի ա նու նը, բայց այ նու հետև Դա վի թը հոր ջորջ վում է որ պես 

«ե ռա մեծ»։ Ի սկ 1321 թ. հի շա տա կա րա նում կար դում ե նք. «ի հայ րա պե-

տու թե ան սուրբ և բազ մեր ջա նիկ հռե տո րաց Հա յոց՝ եր կուց ա մո լաց ճշ-

մա րիտ հա ւա տոյ մե րոց՝ Դաւ թի և Ե սա յե ա»145։ Այս տեղ էլ, հա վա նա բար 

հենց Ե սայի Նչե ցու ցու ցու մով, Դավ թի ա նունն ա վե լի ա ռաջ է գր վել։ 

Հի շա տակ ման այս նր բե րանգ նե րը խո սում են այն մա սին, որ Գլա ձո րում 

Օր բե լյան նե րի դպ րո ցի ղե կա վարն ա ռանձ նա կի վե րա բեր մուն քի էր ար-

ժա նա նում, ո րն էլ կա րե լի է բա ցատ րել նրա նից կամ ը նդ հան րա պես Օր-

բե լյան նե րից ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու ա կն կա լու թյամբ։ 

Այն հան գա ման քը, որ Օր բե լյան նե րը սա տա րել են Գլա ձո րի հա մալ-

սա րա նին, խոս տո վա նում է նաև Ե սայի Նչե ցին 1323 թ. իր ստա ցած ձե-

ռագ րի (ՄՄ 6289) ար ժե քա վոր հի շա տա կա րա նում։ Մեզ հե տաքրք րող 

հատ վա ծի սկզ բում նա նախ խո սում է գր չու թյան վայ րի՝ Գլա ձո րի մա-

սին, հետ ևյալ խոս քե րով. «Բայց տե ղի գրու թե ան սո րա ե ղև ի գա ւա-

ռիս Սիւ նե աց, ի նեղ և յան ձուկ աւ թե վա նիս»։ Սա ան թա քույց ակ նարկ 

144 Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԺԴ դար, մասն Ա, էջ 156։
145 Նույն տե ղում, էջ 412։ Գ. Հով սե փյա նը, Դավ թի մա սին ա վե լի քիչ տե ղե կու թյուն

ներ ու նե նա լով, նրան հա մա րել է Նչե ցու օգ նա կա նը՝ ու սում ա կան գոր ծըն թա ցի 
կազ մա կերպ ման գոր ծում (Յով սէ փե ան Գ., Խաղ բա կե անք կամ Պռո շե անք Հա յոց 
պատ մու թե ան մէջ, Ան թի լի աս, 1969, էջ 265)։ Այս թյու րի մա ցու թյու նը կրկ նել են 
նաև այլ հե ղի նակ ներ, մաս նա վո րա պես Լ. Խա չե րյա նը Դավ թի մա սին նշում է, 
թե նա Գլա ձո րի հա մալ սա րա նում ե ղել է «Ե սայի Նչե ցուց հե տո ե րկ րորդ դեմ քը» 
(Լ. Խա չե րյան, Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը, Եր ևան, 1973, էջ 150)։ Սա կայն օգ նա կա
նը կամ ե րկ րորդ դեմ քը՝ ղե կա վա րից ա վե լի շատ չէր կա րող մե ծար վել։ Բա ցի 
այդ, Դավ թի ա նու նը գլա ձո րյան հի շա տա կա րան նե րում նշ վում է ըն դա մե նը եր
կու ան գամ, մինչ դեռ Ե սայի Նչե ցու նը՝ վաթ սուն ան գա մից ա վե լի։ 
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է հա մալ սա րա նի տե ղի փոք րու թյան մա սին։ Այ նու հետև Ե սայի Նչե ցին 

նշում է Օր բե լյան գա հե րեց իշ խան Բուր թե լին ու նրա ըն տա նի քի ան-

դամ ե րին՝ փա ռա բա նե լով նրանց ե կե ղե ցան պաստ գոր ծու նե ու թյու նը։ 

Դրա նից հե տո հի շա տա կա գի րը ներ կա յաց նում է իր և հա մալ սա րա նի 

սա նե րի նկատ մամբ Օր բե լյան նե րի հո վա նա վոր չա կան վե րա բեր մուն-

քը, շեշ տե լով, որ նրանք ի րենց ըն դու նել են ոչ որ պես օ տար, այլ ի բրև 

հա րա զատ ներ146։ Շա րու նա կե լով, Նչե ցին մե ծա րում է Օր բե լյան տոհ մի 

հոգևո րա կան դար ձած եր կու պա յա զատ նե րին՝ Սյու նյաց մետ րո պո լիտ 

Հով հան նես Օր բե լին և նրա հա ջորդ հա մար վող Ստե փա նոս Տար սայի-

ճին, ո րոնք ու սա նել է ին Գլա ձո րում, և ո րի հա մար նրանց կո չում է իր 

սի րե լի որ դի ներ։ Այս հի շա տա կա րա նից պարզ է դառ նում, որ այդ ժա-

մա նակ Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի գլ խա վոր հո վա նա վոր ներն ար դեն Օր-

բե լյան ներն է ին։ Ի վեր ջո, ի նչ պես վե րը նշե ցինք, 1338 թ. Ե սայի Նչե-

ցու մա հից հե տո հա մալ սա րա նը Խաղ բա կյան նե րի տի րույ թում գտն վող 

Գլա ձո րից տե ղա փոխ վում է Օր բե լյան նե րի տա րածք՝ նրանց հո վա նա վո-

րած Հեր մո նի վանք։

 Քա նի որ ժա մա նա կա կից նե րի կող մից «երկ րորդ Ա թենք» մե ծա րա-

կան ա նունն ստա ցած Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի վե րա բե րյալ մե ծա ծա վալ 

գրա կա նու թյուն կա, և առ կա նյու թե րը հիմ ա կա նում ու սում ա սիր ված 

են, ես այս տեղ մի այն շատ հա մա ռոտ մի քա նի ար ձա նագ րում կա նեմ։ 
Գլա ձո րի վար դա պե տա կան ծրա գիրն ը նդ գր կում էր աշ խար հիկ և հոգ-

ևոր կր թու թյա նը վե րա բե րող ա ռար կա նե րի մի ամ բողջ հա մա կարգ: Ու-

սա նող նե րը պար տա վոր է ին ու սում ա ռու թյան 7–8 տա րի նե րի ըն թաց-

քում, ա ստ վա ծա բա նու թյուն սո վո րե լուց բա ցի, տի րա պե տել «ար տա քին», 

այ սինքն` աշ խար հիկ գի տու թյուն նե րին և ար վեստ նե րին147: 

Ու սում ա ռու թյան շր ջանն ա վար տե լուց հե տո Գլա ձո րի հա մալ սա-

146 «Եւ մեք մեր ա շա կեր տաւք  բա զում և ան թիւ գութս բա րե աց գտաք ի սո ցա նէ, որ 
զաւ տա րու թիւնս մեր ժո ղո վե ցին, և ըն կա լան զմեզ ոչ իբ րև զաւ տար, այլ իբ րև 
յին քե անց հա րա զատ ծնե ալ ման կունս, գթով և սի րով զմեր ստա հա կու թիւնս ըն
կա լան» (Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԺԴ դար, մասն Ա, էջ 458)։

147 Դրանք կոչ վում է ին «ա զատ ար վեստ ներ» կամ գի տու թյուն ներ և յոթն է ին: Ա ռա
ջին ե րե քը` քե րա կա նու թյու նը, ճար տա սա նու թյու նը և տրա մա բա նու թյու նը, կազ
մում է ին ե ռյակ, մյուս չոր սը` թվա բա նու թյու նը, ե րաժշ տու թյան տե սու թյու նը, 
ե րկ րա չա փու թյու նը և ա ստ ղա բաշ խու թյու նը՝ քա ռյակ գի տու թյուն ներ: 
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րա նի շր ջա նա վար տին շնորհ վում էր վար դա պե տա կան աս տի ճան, ո րը 
րա բու նա պե տու թյան կող մից ղե կա վար վող ու ան ցկաց վող ա րա րո ղու-
թյուն է ե ղել և կրել է պաշ տո նա կան բնույթ: Շր ջա նա վար տը քն նու թյուն 
է հանձ նել իր ան ցած դա սըն թա ցից: Քն նու թյու նից զատ նրան հանձ նա-
րար վել է որ ևէ ե րկ` ա վար տա ճառ շա րադ րե լու և պաշտ պա նե լու հա մար: 
Պաշտ պա նու թյա նը ներ կա են ե ղել րա բու նա պե տը, ու սու ցիչ ներ, ար դեն 
պաշտ պա նած շր ջա նա վարտ ներ, հրա վիր ված հոգ ևոր և աշ խար հիկ իշ-
խա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ և այլք: Գլա ձո րում կար և՛ քա հա նա յա կան, 
և՛ վար դա պե տա կան լսա րան, այս տե ղից էլ` հա մալ սա րան ան վա նու մը: 
Հայտ նի է, որ Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի 360 ա շա կերտ նե րի Ե սայի Նչե ցին 
է վար դա պե տա կան աս տի ճան շնոր հել (նկ. 3): Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի 
գոր ծու նե ու թյու նը սկզ բից մինչև վերջ ա ռնչ վում է գր չու թյա նը, տե ղում 
զա նա զան մա տյան նե րի ստեղծ մա նը, ո րոնք բա վա կան մեծ թիվ են կազ-
մում։ Մեզ հա սած մա տյան նե րի թի վը գե րա զան ցում է հինգ տաս նյա կը։ 

 Հա յա գի տու թյան չլուծ ված խն դիր նե րից մեկն այն է, որ այդ քան մեծ 
հռ չակ վայե լած Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի կամ Աղ բերց վան քի գտն վե-
լու ստույգ վայրն ա ռայժմ ան հայտ է։ Են թադր վել է, որ այն գտն վել է 
Վայոց ձո րի Թա նա տի (տե ղի վի մագ րե րում վան քը մի այն այդ ա նու նով 
է կոչ վում) կամ Թա նա հա տի վան քում, սա կայն այդ տե սա կե տը հա մո-
զիչ հիմ ա վո րում չու նի։ Այդ հար ցին նվիր ված Ի գիթ Ղա րի բյա նի գիր քը, 
ո րը լույս է տե սել վան քի տա րած քում կա տար ված պե ղում ե րից հե տո, 
ար դեն ի սկ բա վա րար է Թա նա տի և Գլա ձո րի նույ նա ցու մը հեր քե լու հա-
մար148։ Կա րիք չկա ան գամ վկա յա կո չե լու Գլա ձո րի բազ մա թիվ հի շա տա-

148 Ի. Ղա րի բյա նը պե ղում ե րից գտն ված մի տա պա նա քար հա մա րել է փաստ Թա
նա տի ու Գլա ձո րի նույ նաց ման հա մար։ «Այս է հան գիստ Դա վիթ քա հա նայի, որ 
տա րա ժամ ի Քրիս տոս փո խե ցաւ, յա ղաւթս յի շե ցէք, թվ ՉՀԱ (1322)»։ Նա գրում 
է, քա նի որ տա պա նա քա րը ե կե ղե ցու ար ևե լյան ան կյու նում է, քա րը լավ մշակ
ված, ի նքն այս Դավ թին նույ նաց նում է «Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի ու սուց չա պետ 
Դա վիթ Սաս նե ցու հետ» (Ի. Ղա րի բյան, Գլա ձոր, Եր ևան, 1983, էջ 4952, 160161)։ 
Սա կայն դրանք կռ վան չեն կա րող լի նել, քանի որ վի մագ րի բո վան դա կու թյու նը 
վկա յում է ըն դա մե նը վա ղա ժամ (տա րա ժամ) կյան քից հե ռա ցած մի Դա վիթ քա
հա նայի մա սին։ Մինչ դեռ րա բու նա պետ Դա վի թը քա հա նա չէր, այլ վար դա պետ, 
մի ա ժա մա նակ ա ռն վազն Ներ սես Մշե ցու (մահ. 1284) հա սա կա կիցն էր, 1295 թ. 
ստո րագ րել էր Գրի գոր Ա նա վար զե ցուն ու ղար կած նա մա կի տակ, ո ւս տի 1322 թ., 
ծե րու նա զարդ մարդ պի տի լի ներ, և նրա մա հը չէր կա րող հա մար վել վա ղա ժամ։ 
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3. Եսայի Նչեցին Գլաձորի համալսարանի ուսուցիչների ու սաների 
հետ, նկարիչ Թորոս սարկավագ (Երուսաղեմ, ձեռ. 365)։



115

կա րան նե րը, որ տեղ եր բեք չի նշ վում Թա նատ կամ Թա նա հատ ա նու նը։ 

Ի. Ղա րի բյա նի գր քում բեր ված Թա նա տի 194 մեծ ու փոքր վի մագ րե րում 

ոչ մի այն չեն հան դի պում Աղ բերց վանք կամ Գլա ձոր տե ղա նուն նե րը, 

այլև չկա Գլա ձո րի եր կա րա մյա վա նա հայր և րա բու նա պետ Ե սայի Նչե-

ցու հի շա տա կու թյու նը։ Աղ բերց վանք Գլա ձո րը աղ բյուր նե րում բազ միցս 

կոչ վում է «մե նաս տան», Թա նա տը՝ ոչ մի ան գամ։

 Թա նա տի վան քի գլ խա վոր ե կե ղե ցին Խաղ բա կյան Պռոշ իշ խա նը կա-

ռու ցել է 1273-1279 թթ.։ Այն բազ մա թիվ նվի րատ վու թյուն ներ է ստա ցել, 

ո րոնց մա սին են վկա յում վի մագ րե րը։ Վան քի մեծ համ բա վը պայ մա նա-

վոր ված էր նշա նա վոր ե պիս կո պոս Ստե փա նոս Սյու նե ցու (մահ. 735 թ.)՝ 

այս տեղ հու ղար կա վոր ված լի նե լու հան գա ման քով, և այդ պատ ճա ռով 

գլ խա վոր ե կե ղե ցին նրա ա նու նով կոչ վում է Ս. Ստե փա նոս կամ Ս. Հայ-

րա պետ149։ Ի սկ Աղ բերց վանք-Գ լա ձո րի ե կե ղե ցին կոչ վել է հա մաք րիս-

տո նե ա կան սր բի ա նու նով՝ Ս. Ա տե փա նոս Նա խավ կա, ին չը վկայ ված է 

բազ մա թիվ հի շա տա կա րան նե րում։ Գլա ձո րի գոր ծու նե ու թյու նը դա դա-

րում է 1338 թ.՝ Ե սայի Նչե ցու մահ վամբ (հա մալ սա րա նը փո խադր վում է 

Հեր մոն), մինչ դեռ Թա նա տում կյան քը շա րու նակ վել է, և այն տեղ առ կա 

են 1353, 1455, 1491, 1554, 1605 թվա կան նե րի վի մագ րեր։

 Ցա վոք Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի տե ղի ո րո նում երն ա ռայժմ ցան-

կա լի ար դյուն քի չեն հան գեց րել։ Մի բան պարզ է, որ այն ե ղել է բա վա-

կա նին ա ռանձ նա ցած մի վայ րում, ո րի մա սին հե ռա տե սո րեն նկա տում է 

դեռ Ղ. Ա լի շա նը150։ Ա մե նա թարմ ու սում ա սի րու թյունն այս ո ւղ ղու թյամբ 

պատ կա նում է Վայոց ձո րի հու շար ձան նե րի նվի րյալ հե տա զո տող Տիգ-

րան Մկրտ չյա նի գր չին, որ տեղ նա ա ռաջ է քա շում Հեր մո նի վան քին մոտ 

գտն վող Քա րե վա նի և Աղ բերց վան քի նույ նաց ման տե սա կե տը որ պես 

149 1273 թ. շի նա րա րա կան ար ձա նագ րու թյան մեջ նշ վում է՝ «Շ նաե ցաւ ս(ո ւր)բ ե կե
ղե ցիս՝ բնա կա րան փա ռացն Ա(ս տու ծո)յ և յարկ սր բոյն Ստե փա նո սի…», այ սինքն՝ 
հարկ (կա ցա րան) Սուրբ Ստե փա նո սի հա մար, ի սկ 1307 թ. վի մագ րում այն կոչ
վում է Ս. Հայ րա պետ (Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պր. III, կազ մեց Ս. Բար խու դա
րյան, Եր ևան, 1967, էջ 74, 76)։

150 Ղ. Ա լի շա նը Գլա ձո րի տե ղի մա սին. «ի բա նից ա ռաջ նոցն և ի լռու թե նէ յետ նոց՝ 
ե րև ի ի զան խուլ ու րեք ջրա բուղխ վայ րի լի նել և ի բար ձու, և ի հար կէ ցուրտ ի 
ձմե րա նի» (Ղ. Ա լի շան, Սի սա կան, Վե նե տիկ, 1983, էջ 135)։ «Զան խուլ» նշա նա կում 
է՝ ան հայտ, ան լուր, ա ռանձ նա ցած։ 
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գի տա կան վար կած151։ Այդ բա-

նը կա րող է հաս տատ վել կամ 

հերք վել տե ղում ի րա կա նաց-

վե լիք պե ղում ե րից հե տո։

Ի՞նչ է մեզ հայտ նի Վե րին 
Նո րա վան քի և նրա դպ րո-
ցի մա սին։ Ի նչ պես վե րը նշե-
ցինք, 1302 թ. Սյուն յաց մետ-
րո պո լիտ Հով հան նես Օր բե լը 
այ ցե լում է Վե րին Նո րա վան ք 
և վա նա հայր Դավ թի ու մի ա-
բա նու թյան գոր ծու նե ու թյու-
նը խրա խու սե լու հա մար չորս 
գյուղ է նվի րում վան քին (գյու-
ղե րից եր կու սի ա նու նը նշ վում 
է նաև գլ խա վոր ե կե ղե ցու՝ Ս. 
Սի ո նի մի վի մագ րում)։ Մետ-
րո պո լի տի այ ցի մա սին գր ված 
է Վե րին Նո րա վան քում ըն դօ-
րի նակ ված մի ձե ռագ րի հի շա-
տա կա րա նում, ո րի ստա ցո ղը 
հենց վա նա հայրն էր (նկ. 4)։ 

Ինչ պես տե սանք, մինչ այդ՝ 
1295 թ., Դա վիթն ստո րագ րել է Գրի գոր Ա նա վար զե ցուն ու ղար կած նա մա-
կի տակ։ Ա վե լի ո ւշ Դա վի թը հի շա տակ վում է Վե րին Նո րա վան քի բազ մա-
թիվ ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րում որ պես «րա բու նա պետ», «սուրբ 
րա բու նա պետ» և «եր ջա նիկ րա բու նա պետ»։ Բնա կա նա բար, այս դպ րո ցը 
նույն պես ու նե ցել է վար դա պե տա կան ո ւս մամբ շր ջա նա վարտ ներ, բայց 
կար ծում ե նք, քա նի որ չի ու նե ցել զույգ լսա րան (քա հա նա յա կան և վար-
դա պե տա կան), ի նչ պես Գլա ձո րը, այդ պատ ճա ռով չի հի շա տակ վում որ-
պես «հա մալ սա րան»։ Սա կայն հե տաքր քիր է, որ հի շա տա կա րան նե րից 
մե կում (1360 թ.) Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի նման Վե րին Նո րա վան քը նույն-
պես ան վան վել է «երկ րորդ Ա թենք». «Տէր Սար գիս, սնե ալ և վար ժե ալ յա-
րև ելս ի մայրն ի մաս տից և յերկ րորդ յԱ թէն ի Վա յու ձորն, ի հռ չա կա ւոր և 

151 Տ. Մկրտ չյան, Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի տե ղո րոշ ման նոր վար կած, Եր ևան, 2016 
(թ վայ նաց վա ծը՝ www.armenianart.org կայ քում)։ 

4. Հովհաննես Օրբելի՝ Վերին Նորավանքին 
գյուղեր հատկացնելու մասին 1302 թ. 
գրությունը (Նոր Ջուղա, ձեռ. 525)։
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յաս տո ւա ծաբ նակ վանսն ի Սուրբ 

Սի ոն, Վե րին Նո րա վանս, յա ռաջ-

նոր դու թե անն մե ծին րա բու նոյն 

Կիւ րի ո նին»152։

 Վե րին Նո րա վան քից մեզ 

են հա սել բազ մա թիվ ձե ռա գիր 

մատ յան ներ, ո րոնք ը նդ գր կում 

են 1302-1495 թթ. և վկա յում են 

այս կենտ րո նի եր կա րա կե ցու-

թյան մա սին (ի տար բե րու թյուն 
Գլա ձո րի)։ Ը ստ Տիգ րան Մկրտ-
չյա նի վեր ջերս հրա տա րա-
կած ար ժե քա վոր ու սում ա սի-
րու թյան153 Վե րին Նո րա վան քն 
այժմ յան Շա տիկ վանքն է, ո րն 
այդ ա նու նը ստա ցել է Վե րին 
Նո րա վան քի 15-րդ դ. նույ  նա -
նուն վա նա հոր՝ Շա տի կի ա նու-
նից, և այդ պես հի շա տակ վել 
վան քի վե րա շի նութ յան ժա մա-
նա կից` 17-րդ դ. սկ սած։ Տե ղագ-
րա կան այս ճշ տու մը մի ան գա-
մայն հիմ ա վոր է։ Տիգ րան Մկրտ չյա նը հայտ նա բե րել ու հրա տա րա կել 
է նաև «Դի վան հայ վի մագ րու թյան» Վայոց ձո րի հա տո րից դուրս մա-
ցած, Շա տիկ վան քի հա րա վային պա տի մի հատ վա ծա բար պահ պան ված 
ար ձա նագ րու թյուն, որ տեղ առ կա «ՐԱ ՎԱՆ» հատ վածն ա մե նայն հա վա-
նա կա նու թյամբ հենց «ՆՈ ՐԱ ՎԱՆՔ» ան վան մաս նիկն է (նկ. 5)։ Ա վե լաց-
նեմ, որ Վե րին Նո րա վանք - Շա տի կում, ե կե ղե ցու ա րևմ տյան կող մում, 
պահ պան վել է նաև րա բու նա պետ Դա վիթ վար դա պե տի տա պա նա քա-
րը։ Այն հա մար վել է «փ լա տակ նե րով ծածկ ված», բայց նրա վի մա գի րը 

152 Ե րու սա ղեմ, ձեռ. 2156, Ն. Պո ղա րե ան, Մայր ցու ցակ ձե ռագ րաց Սր բոց Յա կո բե
անց, հ. Է, Ե րու սա ղէմ, 1974, էջ 218։

153 Տ. Մկրտ չյան, Վա յոց ձո րի պատ մութ յան նոր է ջեր. Վե րին Նո րա վան քի տե ղը, Եր
ևան, 2017։

5. «Նորավանք» անվան հատվածական 
(«ՐԱՎԱՆ»)  հիշատակությունը Շատիկ 

վանքում (լուսանկարը Տիգրան 
Մկրտչյանի)։
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հայտ նի է ե ղել և տեղ գտել վի-
մագ րու թյան դի վա նում՝ «Դ(Ա ՒԻ)
Թ Վ(ԱՐ)Դ(Ա ՊԵՏ)»154։ Բա րե բախ-
տա բար, տա պա նա քա րը, ո րի 
վրա քան դակ ված է նաև վար դա-
պե տա կան գա վա զա նի վեր նա-

մա սը ան սո վոր ձևով բռ նած ձեռք, 

այժմ տե սա նե լի է (այն լու սան կա-

րել եմ 2019 թ. աշ նա նը՝ նկ. 6)։

 Վե րին Նո րա վան քի կամ 

Շա տիկ վան քի ներ կայիս ե կե-

ղե ցին հին կա ռույց նե րի՝ նաև 

բազ մա թիվ վի մագ րեր ու նե ցող 

քա րե րով, կա ռուց վել է 1655 թ., 

ո րն այժմ վթա րային վի ճա կում է 

(նկ. 7, 8)։ Վանքն ամ բող ջու թյան 

մեջ, օ ժան դակ շի նու թյուն նե րով 

պարս պա պատ ու շագ րավ հա մա-

լիր է ։

Գ լա ձո րի ան մի ջա կան շա րու նա կու թյու նը հան դի սա ցող Հեր մո նի 
վան քի դպ րո ցի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը նույն պես հի շա տա կա րան նե-

րում են պահ պան վել։ Հայտ նի է, որ բուն վան քը հիմ վել է 936 թ. Սյուն-

յաց գա հե րեց իշ խան Սմ բա տի հրա մա նով՝ Հա կոբ ե պիս կո պո սի կող մից։ 

Գլ խա վոր ե կե ղե ցին կոչ վում է Ս. Գրի գոր։ Հե տա գա յում վան քը կո չել են 

այդ ժա մա նակ այս տեղ ապ րող ճգ նա վոր նե րից ա վա գա գույ նի ա նու նով՝ 

Ա հեր մո նի կամ պար զա պես՝ Հեր մո նի վանք։  Ներ կա յիս կի սա կան գուն 

թա ղա ծածկ ե կե ղե ցին կա ռուց վել է 17-րդ դ. հին ե կե ղե ցու տե ղում՝ նրա 

քա րե րով (նկ. 9)։ Վան քը ծաղկ ման է հա սել Օր բե լյան տոհ մի հո վա նա-

վո րու թյան շր ջա նում՝ 14-15-րդ դդ., ե րբ հայտ նի է դար ձել որ պես ու-

սում ա կան և գր չու թյան կենտ րոն։ Ի նչ պես վե րը նշ վեց, 1338 թ., Ե սայի 

Նչե ցու մա հից հե տո, նոր րա բու նա պետ Տի րա տուր Կի լի կե ցին հա մալ-

սա րա նի ա շա կեր տու թյան հետ տե ղա փոխ վել է Հեր մոն, և հա մալ սա-

154 Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պր. III, էջ 161։

6. Վերին Նորավանքի րաբունապետ 
Դավիթ վարդապետի տապանաքարը։
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 7-8. Վերին Նորավանքի կամ Շատիկ վանքի եկեղեցին կառուցված հին 
եկեղեցու քարերով 1655 թ.։ 
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րանն այս տեղ գոր ծել է մինչև 1356 թ. (Տի րա տուր Կի լի կե ցու մա հը)։ 

Հեր մո նում ստեղծ ված ձե ռագ րե րից տե ղե կու թյուն ու նենք 34-ի մա-

սին (մե ծա գույն մա սը գտն վում է Եր ևա նի Մա տե նա դա րա նում), ո րոն-

ցից 7-ը 14-րդ, ի սկ 27-ը՝ 15-րդ դա րե րից ե ն։ Վան քի բուռն ծաղկ ման 

շրջա նը Տի րա տուր Կի լի կե ցու գլ խա վո րու թյամբ այս տեղ գոր ծած հա մալ-

սա րա նի տա րի ներն են (1338-1356 թթ.)։ Ժա մա նա կա կից նե րը վեր ջի նիս 

մե ծա րել են «մեծ վար ժա պետ», «մեծ և ե րիցս ե րա նե ալ հռե տոր» և այլ 

մակ դիր նե րով։ Հայտ նի է, որ Տի րա տու րը նաև գր չու թյամբ է զբաղ վել։ 

Պահ պան վել է 1309 թ. Գլա ձո րում նրա ըն դօ րի նա կած մի Ա վե տա րան 

(ՄՄ 3393)։ Հեր մո նից մեզ հա սած ա ռա ջին մա տյա նը 1318 թ. Հով հան-

նես գր չի ձե ռա գիրն է, որ պա րու նա կում է Դա վիթ Ան հաղ թի «Սահ մանք 

ի մաս տա սի րու թյան» եր կը (Վե նե տիկ, ձեռ. 358)։ Հատ կան շա կան է, որ 

հի շա տա կա րա նում նշ վում է նաև Գլա ձո րի րա բու նա պետ Ե սայի Նչե-

ցին՝ «առ ո տս մեծ հռե տո րիս Ե սա յա[յ]»155 ձևա կերպ մամբ, մի բան, որ 

վկա յում է այս եր կու կենտ րոն նե րի սերտ կա պի և, հա վա նա բար նաև 

155 Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԺԴ դար, մասն Ա, էջ 362։

9. Հերմոնի վանքի Ս. Գրիգոր եկեղեցին կառուցված հին եկեղեցու տեղում  
17-րդ դ. (լուսանկարը Տիգրան Մկրտչյանի)։
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շատ մոտ գտն վե լու մա սին։

1394 թ. մի հի շա տա կա րա նի շնոր հիվ պարզ վում է, որ ե րբ Տի րա տուր 

Կի լի կե ցու մա հից հե տո Հով հան նես Ո րոտ նե ցին հա մալ սա րա նի սա նե րի 

հետ Հեր մո նից տե ղա փոխ վել է Ո րոտ նա վանք, Հեր մո նի «հին վար ժա րա-

նի» մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րե րի ո րոշ մա սը թողն վել է տե ղում՝ գրոց 

ա րկ ղե րի մեջ։ Հով հան նես գրիչն իր ու նե ցած նա խօ րի նա կի մա սին գրում 

է. «…գ տե ալ ե ղև ի յար կեղս գրոց ի հին վար ժա րա նի, ի Հեր մո նի վանս 

կո չե ցե ալ»156։ Ու շագ րավ է, որ բա վա կան մեծ թիվ են կազ մում նաև 15-րդ 

դ. Հեր մո նում գր ված ձե ռագ րե րը157։ 

Այս պի սով, 13-րդ դ. վեր ջե րից սկ սած Վայոց ձո րը՝ Գլա ձոր-Հեր մոն, 

Վե րին Նո րա վանք ու սում ա գի տա կան կենտ րոն նե րով, բա ցա ռիկ դեր 

և ա ռա քե լու թյուն է ստա նում հայ ի րա կա նու թյան մեջ։ Այս տեղ սո վո րե-

լու է ին գա լիս ե րկ րի բո լոր կող մե րից, ան գամ հե ռա վոր Կի լի կի այից, ի սկ 

վար դա պե տա կան կր թու թյամբ շր ջա նա վարտ նե րը մեկ նում է ին գա վառ-

ներ և այն տեղ բա ցում ի րենց դպ րոց նե րը158։ Հարկ է ա վե լաց նել, որ 13-րդ 

դ. վեր ջին և 14-րդ դ. ա ռա ջին կե սին բուռն վե րելք են ապ րել Վայոց ձո րի 

նաև մյուս վան քե րը։ 

Ամ փո փե լով կա րե լի է ա սել, որ 13-րդ դ. վեր ջե րին և 14-րդ դ. ա ռա-

ջին կե սին Վայոց ձո րը Օր բե լյան ու Խաղ բա կյան իշ խան նե րի և Սյու նյաց 

մետ րո պո լիտ նե րի հո վա նու ներ քո բուռն ծաղ կում է ապ րել։ Այս տեղ են 

գոր ծել հա մա հայ կա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող Գլա ձոր-Հեր մո նի և 

Վե րին Նո րա վան քի ու սում ա գի տա կան կենտ րոն նե րը։ Ան նա խա դեպ 

վե րելք է ապ րել գրա վոր մշա կույ թը՝ վի մագ րա կան և ձե ռագ րա կան 

ո ւղ ղու թյուն նե րով։ Այս շր ջա նից մեզ են հա սել վայոց ձո րյան մե ծա թիվ 

ձե ռա գիր մա տյան ներ, ո րոնց մեջ հատ կա պես ա ռանձ նա նում են գի-

տակր թա կան բո վան դա կու թյամբ և մե ծար վեստ նկա րա զարդ մամբ աչ քի 

ը նկ նող գլա ձո րյան մի շարք ձե ռագ րեր։

156 ԺԴ դա րի հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, կազ մեց Լ. Խա չի կյան, Եր
ևան, 1950, էջ 608։ Ո րոտ նա վան քից հա մալ սա րա նը տե ղա փոխ վել է Տաթ ևի վանք, 
ո րի հայտ նի րա բու նա պետն էր Գրի գոր Տաթ ևա ցին։

157 Ժա մա նա կագ րա կան կար գով Հեր մո նից մեզ հայտ նի վեր ջին մա տյա նը 1484 թ. 
Ա վե տա րան է (ՄՄ 6699), ո րի գրիչ նե րը վան քի մի ա բան ներ Սար գի սը և Զա քա
րի ան են, ծաղ կո ղը՝ Ե սային։

158 Տե՛ս Ս. Ա րև շա տյան, Ա. Մաթ ևո սյան, նշվ. ա շխ., էջ 4045։
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ԻՆՉ ՊԵՏՔ Է Ա ՆԵԼ ՎԱՅՈՑ ՁՈ ՐՈՒՄ

1. Հայտ նի է, որ Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը 1282-1284 թթ. Ներ սես Մշե-

ցու, այ նու հետև 1284-1338 թթ. Ե սայի Նչե ցու րա բու նա պե տու թյամբ 

գոր ծել է Աղ բերց կամ Գլա ձո րի վան քում, ի սկ 1338-1356 թթ. Տի րա-

տուր Կի լի կե ցու րա բու նա պե տու թյամբ հա մալ սա րա նը գոր ծել է Հեր-

մո նի վան քում։ Այ սինքն, Հեր մո նը Գլա ձո րի ան մի ջա կան շա րու նա-

կու թյունն է։ Հետ ևա բար, մինչև Աղ բերց կամ Գլա ձո րի վան քի տե ղի 

հայտ նա բե րու մը (ո րն, ը ստ ո րոշ տվյալ նե րի, շատ հե ռու չի ե ղել Հեր-

մո նից), ան հրա ժեշտ է Հեր մո նի վան քում պատ շաճ հնա գի տա կան 

ու սում ա սի րու թյուն կա տա րել, ո րից հե տո՝ վե րա կանգն ման աշ խա-

տանք ներ տա նել։ Հեր մո նում է գտն վում րա բու նա պետ Տի րա տուր 

Կի լի կե ցու տա պա նա քա րը, չի բա ցառ վում, որ այդ տեղ հու ղար կա-

վոր ված լի նի նաև Ե սայի Նչե ցին։

2. Ա նհ րա ժեշտ է հնա գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն կա տա րել Հեր մո-

նի վան քից հյու սիս-ա րև մուտք, բար ձուն քի վրա գտն վող Քա րե վա-

նում, ո րն ը ստ ա ռաջ քաշ ված մի տե սա կե տի (Տիգ րան Մկրտ չյան), 

կա րող է Աղ բերց վան քը լի նել159։ 
3. Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյան սկզ բից ո րոշ ժա մա նակ 

ան ց Օր բե լյան նե րը Վե րին Նո րա վան քում հիմ ել են բարձր տի պի 

հոգ ևոր դպ րոց։ Ի նչ պես պար զել են վեր ջին տա րի նե րին կա տար ված 

ու սում ա սի րու թյուն նե րը (այդ մա սին է Տիգ րան Մկրտ չյա նի գիր-

քը), միջ նա դա րյան աղ բյուր նե րում Վե րին Նո րա վանք ա նու նը կրող 

159 Ը նդ հան րա պես, Գլա ձո րի տե ղը գտ նե լու գոր ծում ան հրա ժեշտ է ըն թա նալ տար
բեր են թադ րու թյուն նե րի բա ցառ ման սկզ բուն քով։ Այդ ճա նա պար հով, որ պես հա
մալ սա րա նի գտն վե լու հնա րա վոր վայր, Թա նա տի վանքն ար դեն դուրս է դր ված 
ցան կից։ Մի քա նի այլ տե ղե րի մա սին նշում է Տիգ րան Մկրտ չյա նը (Տ. Մկրտ չյան, 
Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի տե ղո րոշ ման նոր վար կած, էջ 711)։ Ա վե լի վաղ, առ կա 
տվյալ ներն ու սում ա սի րե լով, Ար տա շես Մաթ ևո սյա նը հա մալ սա րա նի հնա րա վոր 
տե ղադ րու թյան կա պակ ցու թյամբ նշում է մի քա նի հայտ նի վայ րե րի մո տա կայ
քը. «Աղ բերց վանք Գլա ձո րը գտն վել է Թա նա տի (Սյու նե ցու շի րիմՎա րա գա Ս. 
նշան), Հեր մո նի (Ս. Գրի գոր) և Բո լո րա բեր դի կամ Պռո շա բեր դի (Ս պի տա կա վոր 
Ս. Ա ստ վա ծա ծին) վան քե րի մո տա կայ քում» (Ա. Մաթ ևո սյան, Նոր վկա յու թյուն ներ 
Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի մա սին, էջ 30)։ Կար ծում եմ, որ հնա գի տա կան նպա տա
կամղ ված աշ խա տան քի դեպ քում այս հար ցը լու ծում կս տա նա։
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վանքն այժմ հան րա ծա նոթ Շա տիկ վանքն է (այդ ա նու նը ստա ցել է 

17-րդ դ., Վե րին Նո րա վան քի եր բեմ ի հռ չա կա վոր Շա տիկ վա նա-

հոր ա նու նից)։ Վան քի այժ մյան Ս. Սի ոն ե կե ղե ցին, ո րը հնի տե ղում 

վե րա շին վել է 1655 թ., վթա րային վի ճա կում է։ Այս վան քում ան հրա-

ժեշտ է պատ շաճ հնա գի տա կան ու սում ա սի րու թյուն կա տա րել, մի-

ա ժա մա նակ՝ ամ րաց ման և վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ՝ բուն 

ե կե ղե ցում, որ տեղ կան նաև ո րմ ան կա րի մա ցորդ ներ։ 

4. Հեր մո նի և Վե րին Նո րա վան քի ու սում ա սի րու թյամբ հա յա գի տու-

թյու նը կհարս տա նա նոր տվյալ նե րով, եր ևան կգան եր բեմ ի գի-

տամ շա կու թային գոր ծիչ նե րի տա պա նա քա րե րը և այլ տվյալ ներ, 

մի ա ժա մա նակ, դրանց վե րա կանգն մամբ ու բա րե կարգ մամբ հնա-

րա վո րու թյուն կս տեղծ վի Հա յաս տա նի զբո սաշր ջային քար տե զի 

վրա ա վե լաց նել այս եր կու հու շար ձան նե րը, որ պես միջ նա դա րյան 

Հա յաս տա նի բարձ րա գույն ու սում ա կան և գի տա կան կենտ րոն նե-

րի գոր ծու նե ու թյան վայ րեր։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ

 ԿԱ ՐԵՆ ՄԱ ԹԵ ՎՈՍՅԱ ՆԻ
Հ ՐԱ ՏԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՑԱՆԿ

ԳՐ ՔԵՐ160 

1. Ա րուճ (ՀՍՍՀ Մի նիստր նե րի խորհր դին ա ռըն թեր պատ մու թյան և մշա-

կույ թի հու շար ձան նե րի պահպ. և օ գտ. գլ խա վոր վար չու թյուն), Եր ևան, 

«Հա յաս տան», 1987։ 

2. Որմ ան կար չու թյու նը Հա յաս տա նի պե տա կան պատ կե րաս րա հում (Հա-

յաս տա նի պետ. պատ կե րաս րա հի հրատ.), Եր ևան, 1990։

 3. Հա յաս տա նի Ազ գային պատ կե րաս րահ. Ու ղե ցույց, խմ բագ րու թյամբ Շ. 

Խա չատ րյա նի, («Հայ հին և միջ նա դա րյան կեր պար վեստ» բա ժի նը՝ էջ 

32-57), (հայե րեն, ան գլե րեն, ֆրան սե րեն), Փա րիզ, 1992։ 
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Karen Matevosyan

HISTORICAL ARCHAEOLOGICAL OBSERVATIONS

Summary

The book presents the author’s historical and archaeological observations on 
a number of places and monuments, proposing some assumptions and suggestions 
that can serve as a guideline for further studies. The author referred to those places 
about which he had previously published studies.

ARUCH – In the book, titled Aruch (Yerevan, 1987), Matevosyan K. assumed that 
the basilica which was excavated in the 1950s and considered to be part of the pal-
ace complex, is the ancient basilica church of Aruch (5th century), the western wing 
of which was later downsized and therefore the altar has not been preserved. This 
assumption was confirmed during the excavations in 2006. 

Another assumption made in the same book has not yet been verified. It refers 
to the place of the entrance to the palace hall, which could not be determined during 
the excavations. Since the pedestal of the throne is on the eastern side of the hall, 
the entrance must have been from the western side, and if making excavations in a 
small area, the western wall of the palace and the entrance section can be opened. 

From an archeological point of view, the 7th-century fortress of Aruch is also of 
great interest, the walls of which are currently in a state of disrepair. 

HAVUTS TAR – A few years ago, in a 14th-century manuscript of the Matena-
daran (Ms 3681) Matevosyan K. found the text of the spiritual leader of the Havuts 
Tar Monastery, Nathanael, about the history of the monastery. It is mentioned in this 
text that in 1002, Prince Gevorg built the Katoghike Church of the monastery, which 
had nine altars. The church is now in ruins, the area is covered with many church 
stones and architectural fragments. The gavit (narthex) of the monastery has been 
built in front of it, which is also currently destroyed. In the book, the author tries 
to restore the original plan of the monastery, showing the location of the Katoghike 
Church and suggests to make excavations in that area for discovering it.

ANI - the famous capital of medieval Armenia, the ruins of which are now in the 
territory of Turkey. It was especially famous for its numerous churches. Information 
about one of them, St. Stepanos, has been preserved only in the lithographs of other 
monasteries. In one of them it is mentioned that St. Stepanos was near the Kars Gate 
of Ani. In J. Orbeli’s Brief Guideline of the City of Ani it is mentioned under the num-
ber 20 - “the ruins of the big temple.” Therefore, it was the Church of St. Stepanos. 

The Bekhents Monastery of Ani is famous for the two manuscripts copied and 
illustrated there which have come down to us (Matenadaran, ms. 5554, ms. 6288). 
Its exact location is unknown, but in the coastal part of the gorge of the Akhuryan 
River, where there are two more famous monasteries (St. Gregory built by Tigran 
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Honents and the Kusanats Monastery), ruins and architectural fragments have been 
preserved, which allow us to assume that there were also a church and a monastery 
there. (Matevosyan K. made observations there in 2012-2013). It is possible that it 
was the Bekhents Monastery. 

AGHTAMAR -  King Gagik Artsruni made this island on Lake Van his residence, 
built a city, a palace, and the Church of the Holy Cross (915-921) there, which is fa-
mous especially for being completely decorated with reliefs from the outside. In the 
history ordered by the king it is said that in order to build the church, he invaded 
and occupied the Kotom fortress, destroyed the pagan temple there, and brought 
these stones to Aghtamar. First, Lydia Durnovo, then Asatur Mnatsakanyan, made the 
assumption that the reliefs of the temple presenting the images of animals, which 
form a separate ornamental belt, are quite protruding from the walls and differ from 
the other reliefs of the church in some respects. They were brought from Kotom 
and initially belonged to the temple situated there. The author of this book brings 
additional arguments in favor of this view.

The palace built by Gagik Artsruni on the Aghtamar Island has not been preser-
ved and even its exact place is not known. When Matevosyan K. was in Aghtamar 
in 2012, he noticed a platform on the south-eastern side of the Church of the Holy 
Cross, on a high place, which was devoid of grass and was intentionally leveled. 
There are traces of walls on the northern and southern sides of the area. Taking into 
account these and several other circumstances, the author supposes that the Aghta-
mar Palace could have been in that place.

 VAYOTS DZOR - This province of Armenia flourished in the late 13th and the first 
half of the 14th century. The University of Gladzor, having a pan-Armenian reputa-
tion, was founded here. In 1282-1338, it functioned at the Aghberts Monastery, the 
location of which is currently unknown. In 1338-1356, the university operated at the 
Hermon Monastery, which is now abandoned and in a state of disrepair.

Since the end of the 13th century, under the auspices of the Orbelian princes 
another high-class school functioned at the Upper Noravank in the Vayots Dzor 
province, the location of which was also unknown, but due to the recent studies 
(Discovery of Tigran Mkrtchyan) it was discovered that it is the nowadays famous 
Shatik Monastery.

Matevosyan K. suggests to carry out corresponding archeological and restoration 
works in these two monasteries, Hermon and Upper Noravank, which are far from 
the roads. Due to them, Armenology will be enriched with new data, the tombstones 
of some medieval educational figures will be discovered. At the same time, it will 
be possible to add these two monuments to the tourist map of Armenia as places of 
activity of the higher educational and scientific centers of medieval Armenia.

English translation by Sona Baloyan
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