ԱՐՍԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ,
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան

ՀԻՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱ ԱՐՎԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՆ ԻԲՐԵՎ ԳՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ
Բանալի բառեր՝

Երևանի եկեղեցիներ, Նորք, Նորագավիթ, Քանաքեռ, Առինջ,
ձեռագիր, գրչության կենտրոն, գրիչ, հիշատակարան:

Միջնադարյան Հայաստանի անմատչելի վայրերում գտնվող վանքերից ու
եկեղեցիներից բացի, գրչության ու ձեռագրապահպան կենտրոններ էին նաև
եկեղեցիներով հարուստ քաղաքային բնակավայրերը, ինչպիսիք էին Անին, Վանը, Սիսը, Վաղարշապատը, Եղվարդը, Աշտարակը, նաև՝ Երևանը: Հետաքրքիրն
այն է, որ նմանօրինակ կենտրոններից մեզ հասած ձեռագիր մատյանների
գրչության հիշատակարաններում գրիչներն, իբրև կանոն, հաճախ միաժամանակ հիշատակում-թվարկում են այդ բնակավայրի ընդհանուր կամ մի քանի
եկեղեցիների անունները: Հասկանալի է, որ ձեռագիրն ընդօրինակվել է եկեղեցիներից մեկում կամ առնվազն շարունակվել-ավարտվել մյուսում, երբեմն էլ՝
եկեղեցուն կից գործած գրչատանը, սակայն գրիչը հարկ է համարել բնակավայրի նկարագիրն ամբողջացնելու համար հատկանշել տվյալ կենտրոնի բոլոր
սրբավայրերի անունները՝ «ընդ հովանեաւ» որոնց մատյանները գրչագրվել են:
Այս երևույթն արտացոլված է նաև Երևանից մեզ հասած հատկապես ԺԷ. դարի
մի շարք ձեռագրերի հիշատակարաններում, ինչը, բնականաբար, տեղի եկեղեցիների որպիսությունը պարզելու լավագույն միջոց է:
Հին Երևանի եկեղեցիների արխիվային գույքամատյաններում հիշատակված են նաև ձեռագիր մատյաններ: Այս առումով դեռևս նախորդ դարի առաջին
կեսին ուշագրավ տեղեկություններ է հաղորդել բանասեր, ազգագրագետ Երվանդ Շահազիզը, ըստ որի՝ 1923 թ. Ս. Էջմիածնի ձեռագրատան համալրման
ընթացքում հին Երևանի եկեղեցիներից հավաքվել ու գրատան նոր հավաքածուում է ընդգրկվել 78 միավոր ձեռագիր, որոնցից 25-ը` Կաթողիկեից, 20-ը` Ս.
Պողոս-Պետրոսից, 7-ը` Ս. Սարգսից, 21-ը` Ս. Հովհաննեսից, 2-ը` Զորավոր Ս.
Աստվածածնից, 3-ը` Նորքի եկեղեցիներից1: Հետագայում այս փաստը նշում է
1

Ե. Շահազիզ, Հին Երևանը (1931 թ. հրատարակության լրամշակված վերահրատարակություն), Երևան, 2003, էջ 226։
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նաև անվանի ձեռագրագետ Օննիկ Եգանյանը` հաստատելով, որ Ս. Էջմիածնի
գրատան 1922-1925 թթ. նոր ստացած 234 գրչագրերի շարքում տեղ են գտել
նաև Երևանի եկեղեցիներից հավաքված 78 ձեռագրերը (իրականում՝ 79)2,
որոնք 1939-ին հազարավոր այլ ձեռագրերի հետ փոխադրվեցին Հայաստանի
ազգային գրադարան, այնուհետ` Մաշտոցյան Մատենադարան (1959 թ.): Օ.
Եգանյանը ցավով է արձանագրում, որ ժամանակին կազմված ցուցակում
հստակ նշված չէ, թե տվյալ ձեռագիրը ստույգ ո՞ր եկեղեցուց է ծագում3: Հայտնի են դրանց ներկա համարները4, որոնցից գրչության վայրը հայտնի միայն մեկ
ձեռագիր է 1652 թ. ընդօրինակվել Նորքի Ս. Սիմեոն Ծերունի և Ս. Աստվածածին եկեղեցիների հովանու ներքո (ՄՄ 6231), իսկ մյուսները պարզապես Երևանի եկեղեցիների սեփականությունն են եղել, որոնք Երևան են հասել հիմնականում նվիրատվությունների միջոցով:
Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուների համալրման հետագա
տարիների տվյալներից պարզվում է, որ բացի վերոնշյալ 79 ձեռագրից, Երևանի
եկեղեցիներից Մատենադարանի հավաքածու է մուծվել ևս 8-ը. Ս. Պողոս-Պետրոսից` 1 (ՄՄ 7781), Զորավոր Ս. Աստվածածնից` 3 (ՄՄ 3273, 4622, 4644), Ս.
Հովհաննեսից` 2 (ՄՄ 7618, 7953), Սարդարի բերդից` 1 (ՄՄ 8731), 1-ն էլ Երևանի մի անհայտ եկեղեցուց (ՄՄ 7236), այսինքն՝ մեզ հայտնի ձեռագրերի ընդհանուր թիվը 87 է: Երևանից Մատենադարան փոխադրված ձեռագրերի մանրամասն քննությունը վերապահելով մեր հետագա աշխատանքներին` դառնանք
հին Երևանի և ներկա արվարձանների եկեղեցիներում ոչ թե պահպանված, այլ
ընդօրինակված ձեռագրերի ընդհանուր քննությանը՝ պարզելով դրանց ժամանակագրական սահմանները, գրչօջախը, գրչին և, իհարկե, քանակական ցուցանիշը, թե որքա՞ն և ի՞նչ բովանդակության ձեռագրեր են մեզ հասել յուրաքանչյուր եկեղեցուց:
Երվանդ Շահազիզի ուսումնասիրության հրապարակումից ընդամենը երեք
տարի անց` 1934-ին լույս է տեսել Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ Հ. Ներսես վրդ. Ակինյանի գրախոսական բնույթի հոդվածը, որտեղ հեղինակն, արժևորելով Շահազիզի աշխատությունը, միաժամանակ նշում է որոշ թերություններ՝ հատկապես ձեռագիր հիշատակարաններից չօգտվելու փաստը.
«Հին Երեւանը կարող էր պատմութեան մէջ աւելի պայծառ երեւան գալ, եթէ
2

3
4

Օ. Եգանյան, Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուները, Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի
անվան Մատենադարանի, հ. Ա., կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, ներածությունը՝ Օ. Եգանյանի, Երևան, 1965, սյուն 120։
Ձեռագրացուցակի մեքենագիր օրինակը տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Երևան քաղաքի եկեղեցիների, ՄՄ անտիպ ձեռագրացուցակների հավաքածու, Հմր 29բ, էջ 1ա-2ա։
Երևանի եկեղեցիներից հավաքված 79 ձեռագրի՝ Մատենադարանում ստացած նոր համարների ցուցակը տե՛ս Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա., սյուն 122-123։
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աւելի չափով նկատի առնուէին ձեռագրական յիշատակարանները»5: Ըստ էության, Ն. Ակինյանն առաջինն է, որն առանձնացնում է Երևանում, նաև արվարձաններից Նորքում ընդօրինակված ձեռագրերից 9-ը, ևս 1-ը՝ նորոգված Երևանում: Այդ ձեռագրերն են՝ ՄՄ 522, 687, 1101, 2056, 2446, Վիեն. 137, Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի (այսուհետ՝ ՖԱԳ) 59/26A, Բեռլինի արքայական
գրադարանի (այսուհետ՝ ԲԱԳ) 35/286, Մուշ քաղաքի և շրջակայքի (այսուհետ՝
ՄՇ) ձեռագրացուցակում նկարագրված Հմր 20, իսկ նորոգված ձեռագիրը, որի
նկարագրությունը պահպանվել է Կեսարիայի Ս. Կարապետ և Ս. Դանիել վանքի
ձեռագրացուցակում (Հմր 8), Տաթևում՝ 1407 թ. ընդօրինակված Քարոզգիրքն է,
որը 1658 թ. նորոգվել է Երևանի Ս. Անանիա առաքյալի անապատում:
Ավելի ուշ, Երևանի պատմությանը նվիրված քառահատոր աշխատության
էջերում Երևանի գրչական կյանքին ու ձեռագրական ժառանգությանն անդրադարձել է պատմաբան Թադևոս Հակոբյանը. ըստ նրա՝ «ԺԶ-ԺԸ. դդ. Երևանը հայ
գրչության մեծ կենտրոն էր: Այստեղի եկեղեցիներում՝ Ս. Անանիա անապատում, Կաթողիկեում, Երկուերեսնում, Ս. Սարգսում, Պողոս-Պետրոսում (նույն
Երկուերեսնին է – Ա. Հ.) և Ս. Հովհաննեսում այդ ժամանակաշրջանում ընդօրինակվել են տասնյակներով մատյաններ, որոնց կից եղած գրիչների հիշատակարանները կարևոր աղբյուր են մեր պատմագրության համար»6: Աշխատության
Ա. և Բ. հատորներում Թ. Հակոբյանը հատկանշում է հին Երևանում և ներկա
արվարձաններում ընդօրինակված անհամեմատ ավելի՝ 27 ձեռագիր՝ վկայակոչելով նաև հիշատակարաններից որոշ հատվածներ: Այդ ձեռագրերն են՝ ՄՄ 246,
338, 435, 507, 522, 687, 1101, 1538, 1772, 2056, 2446, 3502, 4058, 5243,
6221, 6405, 7099, 7939, 8785, Վիեն. 137, Վնտկ 30/1247, ՖԱԳ 59/26A, ԲԱԳ
35/286, Էջմիածնի մատենադարանի (այսուհետ՝ ԷՄ) 12, ՄՇ 20, Կարին 13, Կեսարիա 8:
Երևանի հիմնադրման 2750-ամյա հոբելյանի առթիվ Մաշտոցյան Մատենադարանում կայացած գիտական նստաշրջանում Երևանի գրչության կենտրոններին նվիրված զեկուցում է ներկայացրել անվանի ձեռագրագետ Արտաշես
Մաթևոսյանը, որի բնորոշմամբ՝ հայերեն ձեռագրերի ստեղծման, բազմացման
ու պահպանման գործում իրենց արժանի տեղն ունեն նաև հին Երևանի և ներկայումս մայրաքաղաքի արվարձաններ Նորքի, Նորագյուղի, Նորագավիթի, Քանաքեռի եկեղեցիները7: Իր խոսքում Ա. Մաթևոսյանը ևս հիշատակում է Երևանում ընդօրինակված ձեռագրերից 7-ը (ՄՄ 522, 6405, ՖԱԳ 59/26A, Նոր Ջուղա
5
6
7

Հ. Ներսէս վրդ. Ակինեան, «Հին Երեւանը», ՀԱ, 1934, թ. 5-7, սիւն 327։
Թ. Հակոբյան, Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.), Երևան, 1971, էջ 399։
Ա. Մաթևոսյան, «Երևանի գրչության կենտրոնները», «Երևանի հոբելյանը» քաղաքի 2750ամյակի հոբելյանական տարեգրություն, հեղինակ-կազմող Ա. Խաչիկյան, Երևան, 1972, էջ 114։
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102/394, ՄՇ 20, ԷՄ 12, ՄՄ ԿԴ թ. 243, վ. 130)՝ տեղեկություններ հաղորդելով
նաև Երևանում գրված և պահպանված մի քանի այլ գրչագրերի մասին: Իբրև
այդպիսին, ուշագրավ են հատկապես «Զորավոր» անունով հայտնի Ավետարանի (ՄՄ 4060) պատմության առնչությամբ Ա. Մաթևոսյանի խիստ ուշագրավ դիտարկումները՝ կապված ձեռագրի թվագրման, գրչական ու մանրանկարչական
արվեստի, հիշատակարանների և այլ մանրամասների հետ8:
Չնայած Երևանի գրչական կյանքի տարբեր դրվագներն արտացոլող վերոնշյալ ուսումնասիրություններին՝ Երևանն իբրև գրչօջախ և ձեռագրապահպան կենտրոն երբևէ հատուկ ուշադրության չի արժանացել, ինչով պայմանավորված՝ ամբողջացված և համակողմանի ուսումնասիրված չեն հին Երևանում
և ներկա արվարձաններում ընդօրինակված, ինչպես նաև եկեղեցիների երբեմնի սեփականությունը եղած ձեռագրերը, դրանց գրչարվեստն ու մանրանկարչությունը, կազմարարական գործը, երևանյան հիշատակարանների լեզվաոճական առանձնահատկությունները և այլն: Այդ է պատճառը, որ ձեռագրագետ
Խաչիկ Հարությունյանի և արվեստաբան Աշխեն Ենոքյանի հետ նախաձեռնել
ենք ուսումնասիրել հին Երևանի և ներկա արվարձանների գրչության կենտրոններն ու ձեռագրական ժառանգությունը9, որի արդյունքն է նաև մեր սույն հետազոտությունը:
Այս հոդվածի շրջանակներում հին Երևանի և արվարձանների գրչության
կենտրոն-եկեղեցիները նախընտրել ենք ներկայացնել հետևյալ կարգով՝ պատմական ակնարկ և ձեռագրական ժառանգության ընդհանուր վերլուծություն:
Ժամանակագրորեն վաղագույն գրչագրերը Նորքից են։
Ա. ՆՈՐՔ
Սկզբնաղբյուրներում իբրև գյուղաքաղաք հիշատակված Նորքը, որը 1837
թվականից Երևանի կազմում է, միջնադարյան պատմաճարտարապետական
հուշարձաններով հարուստ բնակավայր է, որտեղից Երվանդ Շահազիզը
հիշատակում է 7 եկեղեցի՝ Ս. Ստեփանոս, Ս. Սիմեոն Ծերունի, Ս. Աստվածածին
կամ Ս. Մարինոս, Ծիրանավոր Ս. Աստվածածին (մահտեսի Հովհաննեսի
այգում), Ծիրանավոր Ս. Աստվածածին (Սագոյենց այգում), Ս. Սարգիս (դարբին

8

9

Նույն տեղում, էջ 114-115։ Զորավոր Ավետարանի մասին տե՛ս նաև արվեստաբան Արփինե
Սիմոնյանի հեղինակակցությամբ վերջերս հրատարակված մեր ուսումնասիրությունը՝ Ա.
Հարությունյան, Ա. Սիմոնյան, Զորավոր Ավետարանը, Երևան, 2016։
«Երևանի գրչության կենտրոնները և ձեռագրական ժառանգությունը» խորագրով թեման
իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհային ծրագրով (20192021 թթ.), ծածկագիր` 19YR-6A035։
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Սիմեոնի այգում), Ս. Հակոբ կամ Ղուդրի10 (Թորոսենց Սեփոյի ձորում), նաև՝
1664 թվակիր միաթռիչ կամուրջը11: Նշված եկեղեցիներից միայն Ս. Աստվածածնի կամ Ս. Մարինոսի անունով հայտնի գմբեթավոր եկեղեցին է, որը հնի
հիմքերի վրա «Նորք-Մարաշ» բարեգործական հայրենակցական միության
նախաձեռնությամբ և լուսահոգի Արմենակ Արմենակյանի ղեկավարությամբ
վերակառուցվել է 1990-1994 թթ.12 (նկ. 4)*, իսկ մյուսները պահպանվել են
տեղացիների հիշողություններում: Նույն այդ հիշողության կրողն է Չինարի
հրապարակի հարևանությամբ, Նորք բարձրացող ճանապարհի ձախակողմում
գտնվող նորակառույց մատուռը (նկ. 1), որի ներսում կանգուն է ԺԷ. դարին
բնորոշ մի խաչքար, որը տեղացիները Ս. Ստեփանոս են կոչում: Տեղին է նկատել
Ա. Մաթևոսյանը՝ նշելով, որ Ս. Ստեփանոսը ոչ թե խաչքարի, այլ այդ տեղում
երբեմնի կանգուն Ս. Ստեփանոս եկեղեցու անունն է, որից այժմ ոչինչ չի
պահպանվել13: Խաչքարն արձանագիր է, ըստ որի՝ կանգնեցվել է ոմն Խանանի
հոգու փրկության ու բարեխոսության համար, իսկ խաչքարագործը Ուհանես
կազմողն է։
ՍԲ. ԽԱՉՍ ԲԱՐԷ[Ս]ԽԱՒՍ Է
ԽԱՆԱՆՈՒՆ:
ՈՒՀԱՆԷՍ ԿԱԶՄՈՂ14:
Վիմագրի շարունակությունը եղծված
է, որտեղ, տրամաբանորեն, պիտի թվականը
լիներ: Առաջին հրատարակիչ Կարո Ղաֆադարյանը ննջեցյալի անունը Խանաղ, իսկ

10

11
12

*
13
14

Ղուդրի կամ Կուդրո անունով գյուղ է հիշատակվում Վրաստանի Մառնեուլի շրջանում,
Շուլավեր գետի վերին հոսանքում (Հայաստանի և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան (այսուհետ՝ ՀՀՇՏԲ), կազմեցին՝ Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, հ. 3,
Երևան, 1991, էջ 259, 581)։ Եկեղեցու անվանը կից Շահազիզի հիշատակած Ղուդրի կամ Քաչալ Ղուդրի անվանաձևերի գոյությունը թերևս պետք է պայմանավորել եկեղեցու կառուցումը
նպաստավորողի՝ ծագումով Ղուդրիից լինելու հանգամանքով։
Ե. Շահազիզ, Հին Երևանը, էջ 212-215։
Մ. Զիլֆուղարյան, Հավերժ ապրելու իրավունք. Նորքեցի հրամանատարը, Երևան, 2006, էջ 155,
175։
Այս, ինչպես նաև Հմր 1, 5, 9, 11-16 նկարները տե՛ս ներդիրում։
Ա. Մաթևոսյան, Երևանի գրչության կենտրոնները, էջ 114։
Կ. Ղաֆադարյան, Երևան. միջնադարյան հուշարձանները և վիմական արձանագրությունները,
Երևան, 1975, էջ 224, արձ. 285։
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վարպետի անունը Մսես է կարդացել՝ անվան սկզբնատառն ընդունելով իբրև
թվականի Ռ. հազարավոր15:
Նորքի եկեղեցիները նախ ավերվել են Երևանի 1679 թ. մեծ երկրաշարժից,
իսկ վերակառուցվելուց և մասնակի նորոգվելուց հետո դարձել 1930-ականների ստալինյան հակակրոնական քարոզչության զոհը:
Երբեմնի ծաղկուն բնակավայրը դեռևս ԺԳ. դարում գրչության հայտնի
կենտրոն է եղել, իսկ Ս. Ստեփանոս եկեղեցուն կից նաև գրչության դպրոց է
գործել, որի սաներից են նաև տեղի վաղագույն երեք ձեռագրերի գրիչ Սարգիս
քահանան և նրա օգնական Դմլոճը: Այդ ձեռագրերից երկուսը՝ ՄՄ 522 և 5929,
վաղուց հայտնի են հայագիտությանը: Դրանցից առաջինը դեռևս 1930-ականներին հիշատակել է Հ. Ներսես Ակինյանը16, իսկ երկրորդ ձեռագիրը միևնույն
Սարգիս գրչին է վերագրել Արտաշես Մաթևոսյանը17: Վերջերս, մեր գործընկեր
Խաչիկ Հարությունյանին հաջողվել է պարզել Սարգսի գրչագրած ձեռագրերից
ևս մեկը, որը պահվում է Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մատենադարանի հավաքածուում (Հմր 278/1365)18: Ձեռագրերից ստույգ թվակիր է միայն
ՄՄ 522-ը, որի վերջին էջին պահպանված կիսաեղծ հիշատակարանը պարզում
է, որ «գրեցաւ Տ[աւն]ին տառս [վ]արդապետական, ի գեղեքաղաքս ի Նորքս,
ը[ն]դ հովանեաւ Սուրբ Ստեփաննոսի…. ձեռամբ Սարգսի կոչեցեալ անարժան
քահանայի…. թուիս ի ՉԽԶ. (1297)»19: Սարգիս քահանան ընթերցողներից
խնդրում է հիշել իր ծնողներ Ծառերին20 և Տղատիկնոջը, ինչպես նաև կենակցին,
որդուն և մյուս հարազատներին: Ուշագրավն այն է, որ գրիչը հայտնում է նաև
տեղի հոգևոր առաջնորդի՝ Մխիթար վարդապետի և վերջինիս ծնողների անունները, որոնց ևս խնդրում է հիշման արժանի անել:
Վերոնշյալ երեք գրչագրերից բացի, Նորքի եկեղեցիներից հայտնի են ևս
երկուսը: Դրանցից մեկը ՄՄ 6231 Հայսմավուրքն է՝ ընդօրինակված 1652 թ.
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16
17
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Նույն տեղում։
Հ. Ներսէս վրդ. Ակինեան, Հին Երեւանը, սիւն 328։
Հայերեն ձեռագրերի ԺԳ. դարի հիշատակարաններ (այսուհետ՝ ԺԳ. դ. հիշ., նույն սկզբունքով
ենք ներկայացնում նաև շարքի մյուս հատորները), կազմեց՝ Ա. Մաթևոսյան, Երևան, 1984, էջ
795, ծնթ. **։
Մայր ցուցակ ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ. Է., կազմեց՝ Հ. Սահակ
վրդ. Ճեմճեմեան, Վենետիկ, 1996, սիւն 707-712, հմմտ. ԺԴ. դ. հիշ., մասն. Բ. (1326-1350
թթ.), կազմողներ՝ Լ. Խաչիկյան, Ա. Մաթևոսյան, Ա. Ղազարոսյան, Երևան, 2020, էջ 369, Հմր 730։
ԺԳ. դ. հիշ., էջ 794-795, Հմր 632, հմմտ. Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մաշտոցի անուան
Մատենադարանի (այսուհետ՝ ՄՑՀՁ ՄՄ), հ. Բ., կազմեցին՝ Օ. Եգանեան, Ա. Զէյթունեան, Ա.
Քեօշկերեան, Երեւան, 2004, սիւն 1126։
Ձեռագրի ընդարձակ նկարագրության մեջ անունը վերականգնած է Ծատուր (ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Բ.,
սիւն 1126)։
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Նկ. 2. Նորքի Ս. Սիմեոն Ծերունի
եկեղեցին, 1920-ական թթ.
(պայթեցվել է 1920-ականների
վերջերին)*

գրորեն վերջին ձեռագիրը
դարձյալ Մատենադարանի
հավաքածուից ՄՄ 9201
Խորհրդատետրն է՝ ընդօրինակված 1716 թ. Նորքի Ս.
Սիմեոն Ծերունի եկեղեցու
հովանու ներքո: Այսպես,
ներկայացված 5 ձեռագրերի
գոյությունը վկայում է այն,
որ զարգացած միջնադարից
հայտնի Նորք գյուղաքաղաքում գրչական կյանքը շարունակվել է առնվազն մինչև
ԺԸ. դարը ներառյալ:

*
**
21
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Նորքի Ս. Աստվածածին (թերևս ներկայումս վերակառուցվածն է) և Ս. Սիմեոն Ծերունի եկեղեցիների հովանու ներքո (նկ. 2, 3): Գրիչները Ստեփանոսն ու Կարապետն են, ստացողը՝ ծագումով
Երևանից, Մոծակենց տոհմից խոջա Գրիգորը:
Գրչության ծավալուն և բովանդակալից հիշատակարանի քննությունը մեր ներկա խնդրից դուրս
համարելով՝ միայն նշենք, որ խոջա Գրիգորը,
ստանալով գրչագիր Հայսմավուրքն, այն նվիրաբերել է Երևանի Կաթողիկե եկեղեցուն. «….զհեզահոգի այրս Աստուծոյ զԳրիգոր, որ ստացաւ զայս
հոգէփրկանք ընծայքս և ընծայեաց ի դուռն Ս. Կաթուղիկէի եկեղեցոյն, անջինջ յիշատակ հոգոյն իւրոյ և ամենայն ննջեցելոցն. ամէն»21: Հիրավի, Կաթողիկե եկեղեցուց Մատենադարան փոխադրված
25 գրչագրերից մեկը հենց այս ձեռագիրն է:
Նորքի գրչօջախից մեզ հայտնի ժամանակա-

Նկ. 3. Նորքի Ս. Աստվածածին կամ Ս. Մարինոս
եկեղեցին, լսնկ.՝ Լ. Հակոբյանի, 1929 թ.
(պայթեցվել է 1930-ականների սկզբին)**

Լսնկ.՝ արտատպված Մ. Զիլֆուղարյան «Հավերժ ապրելու իրավունքը» (Երևան, 2006) գրքից,
էջ 52։
Լսնկ.՝ արտատպված Ե. Շահազիզ «Հին Երևան» (Երևան, 2003) գրքից, էջ 225։
ԺԷ. դ. հիշ., հ. Գ. (1641-1660 թթ.), կազմեց՝ Վ. Հակոբյան, Երևան, էջ 501, Հմր 783դ։
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Արսեն Հարությունյան

Բ. Ս. ԱՆԱՆԻԱ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ԱՆԱՊԱՏ
(ԱՅԺՄ` ԶՈՐԱՎՈՐ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ)
Հին Երևանի հյուսիսային այգիներում գտնվող այս վանք-անապատի վաղեմության վկան Հիսուս Քրիստոսի 72 աշակերտներից, ծագումով դամասկացի
Ս. Անանիա առաքյալի ստորգետնյա դամբարանում պահպանված խաչաքանդակ տապանաքարն է, որը թվագրվում է առնվազն Ժ-ԺԱ. դարերով22: Անապատի վերաբերյալ ընդարձակ տեղեկություններ է հաղորդում պատմագիր Առաքել
Դավրիժեցին, ըստ որի՝ ԺԷ. դարասկզբին անմխիթար վիճակում գտնվող մենաստանը վերազարթոնք է ապրել շնորհիվ մեր երկրորդ Լուսավորիչ Ս. Մովսես
Տաթևացու (կաթողիկոս՝ 1629-1633 թթ.) եկեղեցաշեն գործունեության: Վարդապետի հոգածությամբ բարեկարգվել է ողջ համալիրը, կառուցվել են նոր շինություններ, բացվել է վանական դպրոց, որտեղ նաև գրչարվեստ են սովորել
ու ձեռագրեր ընդօրինակել23: Պատահական չէ, որ դեռևս ԺԵ. դարից հայտնի
գրչօջախ Ս. Անանիայի անապատից մեզ հասած ձեռագրերի զգալի մասը ԺԷ.
դարի առաջին կեսից են, իսկ գրիչները հիմնականում Մովսես Տաթևացու աշակերտներն են: Նախքան նրանց անդրադառնալը, հարկ է նշել, որ Մովսես
Տաթևացու, այնուհետ Փիլիպոս Աղբակեցու (կաթողիկոս՝ 1633-1655 թթ.) վերաշինած Ս. Անանիայի անապատը հիմնահատակ ավերվել է 1679 թ. երկրաշարժից, որի մասին 1687-1689 թթ. Էջմիածնում և Նորագավիթում ընդօրինակված ՄՄ 1512 Հայսմավուրքի հիշատակարանում մանրամասն տեղեկություններ է հաղորդում գրիչ Գրիգոր Երևանցին24: Միայն 1690-ականների սկզբներին
Նահապետ Եդեսացի (1691-1705 թթ.) Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ, ի թիվս երկրաշարժից կործանված մի շարք այլ եկեղեցիների, 1693
թ. խոջա Փանոսի մեկենասությամբ բոլորովին նոր ոճով ի հիմանց կառուցվում
է ներկայիս Զորավոր Ս. Աստվածածին մեկ զույգ մույթերով եռանավ բազիլիկ
եկեղեցին25 (նկ. 5): Նորակառույցում է տևական ժամանակ պահվել ՄՄ 4060
22

23
24

25

Ա. Հարությունյան, Երևանի Ս. Անանիա առաքյալի անապատը կամ Զորավոր Ս. Աստվածածին
եկեղեցին, Երևան, 2020, էջ 133։ Սույն սշխատության մեջ ամբողջացրել և նկարագրել ենք
նաև այս գրչօջախից հայտնի բոլոր 13 ձեռագրերը։
Առաքել Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութեան, աշխատասիրությամբ՝ Լ. Խանլարյանի, Երևան,
1990, էջ 245-246։
ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Ե., կազմեց՝ Օ. Եգանեան, Երեւան, 2009, սիւն 155-156։ ԺԷ. դարի երկրորդ կեսին
Երևանում գործած շնորհաշատ գրիչ Գրիգոր Երևանցու ձեռագրական ժառանգությանը վերջերս անդրադարձել է ձեռագրագետ Խաչիկ Հարությունյանը (Խ. Հարությունյան, «Գրիգոր
Երևանցի՝ ԺԷ. դարի երկրորդ կեսի մի արդյունաշատ գրիչ. Ա. Գրիչը և նրա ձեռագրական
ժառանգությունը», ԲՄ, № 29, 2020, էջ 57-80)։
Ե. Շահազիզ, Հին Երևանը, էջ 196-197, տե՛ս նաև Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 37։
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Զորավոր Ավետարանը, որի անունով էլ եկեղեցին մինչ օրս կոչում են նաև Ս.
Զորավոր:
Բուն Երևանից հայտնի ժամանակագրորեն վաղագույն երկու ձեռագրերը
Ս. Անանիա առաքյալի անապատից են: Երկուսն էլ թվակիր են, մեկը ՄՄ 6405
Քարոզգիրքն է՝ ընդօրինակված 1409-1410 թթ. ժամանակի երևելի այրերից
Գալուստ Վաղադնեցու, պատմագիր Թովմա Մեծոփեցու, Սիմեոն կրոնավորի և
Հովհաննեսի ձեռքով, «առ դուռն սուրբ տաճարիս Անանիայ առաքելոյ»26, իսկ
մյուսից միայն նկարագրությունն է պահպանվել Մուշ քաղաքի և շրջակայքի ձեռագրացուցակում (Հմր 20), ըստ որի՝ Հովհաննես գրիչն այն ընդօրինակել է
1450 թ. «ընդ հովանեաւ ամենազօր սբ. առաքելոց գերեզմանիս»27:
Ս. Անանիա առաքյալի անապատն իբրև գրչօջախ նշանավորվել է հատկապես ԺԷ. դարում՝ ի դեմս Մովսես Տաթևացու հիմնած դպրոցի, որտեղ աշակերտների հիմնական զբաղմունքներից էր նաև ձեռագիր գրքի ընդօրինակումը: ԺԷ.
դարի 20-60-ական թթ. մեզ է հասել տարբեր բովանդակության 8 ձեռագիր, ևս
մեկը 1658 թ. նորոգվել է այստեղ: Ձեռագրերի մեծ մասը Մաշտոցյան Մատենադարանի հավաքածուից են (ՄՄ 507, 1538, 3502, 4058, 5243, 6322, 9147),
մեկը Ռումինիայի Գեռլա հայաքաղաքի պատմական շրջանային թանգարանի
ձեռագրական հավաքածուի Հմր 45 «Բառարան Հայոց»-ն է՝ ընդօրինակված
1658 թ. Երևանի անապատում, Վարդան գրչի ձեռքով: Եւս երկու գրչագրեր մեզ
են հասել ԺԸ. և Ի. դարերից՝ երկուսն էլ Մատենադարանի հավաքածուից (ՄՄ
7939, 8337):
Հիշյալ ձեռագրերի վերջում և բովանդակության միավորներին կից պահպանված հիշատակարանները փաստական տեղեկություններ են հաղորդում
նաև գրիչների, պատվիրատու-ստացողների, երբեմն էլ՝ անապատի միաբանության անդամների, գրչական պայմանների, երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակի և, որ կարևորն է՝ Մովսես Տաթևացու կյանքի ու գործունեության մասին: ԺԷ. դարում Երևանի անապատում գործած գրիչներից շատերը վերջինիս
աշակերտներն էին, որոնք չեն զլացել և հիշատակարաններում հատուկ գովասանքի խոսք են հղել իրենց սրբասնունդ ուսուցչին: Տեղի անվանի գրիչներից
էին Հովհաննավանքի երբեմնի առաջնորդ և տեղի դպրոցի երախտավորներից
Զաքարիա վրդ. Վաղարշապատցին28, Պողոս Տիվրիկցին, Եսայի սրկ. Կարճավանեցին, Մինասը, Առաքելը, Խաչատուրը և այլք:

26
27
28

ԺԵ. դ. հիշ., հ. Ա. (1401-1450 թթ.), կազմեց՝ Լ. Խաչիկյան, Երևան, 1955, էջ 106, Հմր 104ա։
Ցուցակ ձեռագրաց Մուշ քաղաքի եւ շրջակայից, կազմեցին՝ Ս. Մուրատեան, Ն. Մարտիրոսեան,
Երուսաղէմ, 1967, էջ 113։
2019 թ. դեկտեմբերին Մայր տաճար Ս. Էջմիածնի զանգակատան մուտքի դիմաց իրականացված շինարարական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է Զաքարիա վար-
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Գ. ԿԱԹՈՂԻԿԵ Ս. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
Հին Երևանի Շհար կամ Շահար (պարսկերենի šahr – քաղաք բառից) թաղամասի գլխավոր՝ Մայր եկեղեցին Կաթողիկեն է, որտեղ այժմ միայն ԺԱ-ԺԳ.
դդ. թվագրվող Ս. Աստվածածին գմբեթավոր փոքր եկեղեցին է պահպանվել:
ԺԷ. դարի ֆրանսիացի ճանապարհորդ Ժան Շարդենի ուղեկից նկարիչ ըստ Ժոզեֆ Գրելոյի 1673 թ. փորագրանկարում հստակ պատկերված են Կաթողիկե
եկեղեցական համալիրի մեծ և փոքր գմբեթավոր եկեղեցիները29, որոնցից մեծ՝
Կաթողիկե եկեղեցին, ըստ ամենայնի, հիմնահատակ ավերվել է 1679 թ. երկրաշարժից, որից հետո պահպանված փոքր եկեղեցին իբրև ավագ խորան է ծառայել
1690-ականների
սկզբներին կառուցված եռանավ բազիլիկ
հորինվածքով եկեղեցու համար (նկ. 6):
Հուշարձանի պատմությունն, ի դեմս որմերին ու խաչքարերին
պահպանված վիմագրերի,
մանրազնին
ուսումնասիրել և հրատարակել է Կարո Ղաֆադարյանը,
երբ
Նկ. 6. Կաթողիկե Ս. Աստվածածին եկեղեցին արևելքից,
1930-ականների սկիզբ*
1936-1937 թթ. քանդեցին ԺԷ. դարում կառուցված եկեղեցին և ի հայտ եկան նրա որմերի մեջ պարփակված փոքր գմբեթավոր եկեղեցու մի քանի տասնյակ վիմագրերը30: Դրանցից վաղագույնները

29

*
30

դապետի 1659 թվակիր դամբարանը՝ քարատապանն ու վրան երեսնիվայր դրված արձանագիր ծածկասալ-տապանաքարը, որին վերջերս հատուկ անդրադարձել ենք, տե՛ս Ա. Հարությունյան, Ա. Բադիշյան, «Զաքարիա վարդապետ Վաղարշապատցին և նրա նորահայտ
դամբարանը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում», Էջմիածին, 2020, Ա., էջ 44-57։
Փորագրանկարն իբրև ներդիր տե՛ս հետևյալ աշխատության մեջ՝ Voyages du Chevalier
Chardin, en Perse, et autres lieux de l'Orient, tome deuxième, Paris, 1811, հմմտ. Путешествие Шардена по Закавказью в 1672-1673 гг., Тифлис, 1902։
Լսնկ.՝ արտատպված Ա. Քալանթարի «Հայաստան. Քարե դարից միջնադար» երկերի ժողովածուից (Երևան, 2007), էջ 383։
Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 17-28, 137-158։

Հին Երևանի և ներկա արվարձանների եկեղեցիներն...
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թվագրվում են ԺԳ-ԺԴ. դդ. և ուշագրավ աղբյուր են Երևանի՝ այդ ժամանակաշրջանի պատմության լուսաբանման համար31: Այն, որ Երևանի Կաթողիկեին կից
1609 թ. նաև գավիթ է կառուցվել, վկայում է փոքր եկեղեցու հյուսիսային պատին պահպանված Հակոբ գրչի վիմագիրը32, իսկ Նորքում՝ 1652 թ. ընդօրինակված վերոհիշյալ ՄՄ 6231 ձեռագրի հիշատակարանը պարզում է, որ Մոծակենց
տոհմից խոջա Գրիգորը, Երևանի Կաթողիկեն եկեղեցական սպասքով և ձեռագիր մատյաններով հարստացնելուց բացի, «….շինեաց զԿաթուղիկէի եկեղեցոյ
ժամատուն ի հ[ի]մանց բազում ծախիւք….»33: Այս վերջին հիշատակությունն,
ըստ ամենայնի, վերաբերում է գավթի հիմնանորոգմանը կամ մեկ այլ գավթի
կառուցմանը, որոնք ավերվել են 1679 թ. երկրաշարժից:
Երևանի Կաթողիկեից հայտնի է ԺԶ-ԺԷ. դդ. թվագրվող 13 ձեռագիր՝ պահպանված ոչ միայն Մաշտոցյան Մատենադարանի (ՄՄ 246, 1772, 2056, 2446,
4058, 6322, 8785, 9147, 10846), այլև Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի (Նոր
Ջուղա 494/92), Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության մատենադարանի
(Վիեն. 137), Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի (ՖԱԳ 59/26A), Բեռլինի արքայական գրադարանի (ԲԱԳ 35/286) ձեռագրական հավաքածուներում: Հարկ է
արձանագրել, որ նշված ձեռագրերից միայն 4-ն են, ըստ գրչության հիշատակարանի, գրվել Երևանի Կաթողիկեում (ՄՄ 1772, 2056, Վիեն. 137, Նոր Ջուղա
494/92), իսկ մյուսներում գրիչները վկայակոչում են նաև Երևանի այլ եկեղեցիների անունները, ինչպիսիք են՝ Երկուերեսնին, Ձորագյուղի անապատի Ս. Սարգիսն ու Ս. Հակոբը և այլն: Ժամանակագրորեն վաղագույնը ՖԱԳ Հմր 59/26A
Մաշտոցն է՝ ընդօրինակված 1537 թ. Երևանի Ս. Աստվածածին, Ս. Հարություն
(թերևս Գեթսեմանի մատուռն է, նկ. 9), Երկուերեսնի Ս. Նշան (Ս. Պողոս-Պետրոսն է) և Կաթողիկե եկեղեցիներում՝ դպիր Մարգար Երևանցու ձեռքով34: Մնացած ձեռագրերը ԺԷ. դարից են, որոնցից առավել հետաքրքիր են Առաքել Դավ-

31

32
33

34

Այս հարցի առնչությամբ տե՛ս Ս. Բարխուդարյան, Մի քանի դիտողություններ Երևանի Կաթողիկե եկեղեցու արձանագրությունների վերաբերյալ, ՏՀԳ, № 5, 1947, էջ 69-78։ Կաթողիկեի
ճարտարապետության և քանդակային հարդարատարրերի ուսումնասիրության տեսանկյունից արժեքավոր է ռուս ճարտարապետ Ա. Սիվկովի հետևյալ հոդվածը՝ А. Сивков,
"Об одном сооружении XIII века в Ереване", ՊԲՀ, № 3, 1962, էջ 183-198։
Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 139, արձ. 3։
ԺԷ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 501, Հմր 783դ։ Նշված ձեռագրի հիմամբ խոջա Գրիգոր Մոծակենցի
գործունեության մասին մեր գործընկեր Խաչիկ Հարությունյանը հրատարակության է պատրաստել «Երևանցի խոջա Գրիգոր Մոծակենցը և ՄՄ Հմր 6231 Հայսմավուրքը» խորագրով
հոդվածը։
Manuscrits arméniens de la Bibliothèque nationale de France, by Raymond H. Kévorkian,
Armèn Ter-Stepanian, avec le concours de Bernard Outtier et de Guévorg Ter-Vardanian,
Paris, 1998, սյուն 108։
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րիժեցու պատվերով՝ 1665-1666 թթ. գրված իր իսկ Պատմագրքի զույգ օրինակները (Վիեն. 137, ՄՄ 1772)՝ ձեռամբ ծագումով Երևանից Ավետիս երեց գրչի:
Վերջինս հիշատակարաններում գրչօջախը միակերպ է բնութագրում. «….գրեալ
եղեւ գիրքս, որ կոչի Պատմագիրք, ի մեծ թվականիս Հայոց ՌՃԺԴ. (1665), ի
մայրաքաղաքս Երեւան, ի դուռն սուրբ եկեղեցոյս, որ անուանի Կաթուղիկէ….»35: Ավետիս երեց Երևանցին, որը Երևանում գրչական բուռն գործունեություն է ծավալել բավականին երկար՝ 1660-90-ական թթ., ձեռագրեր է ընդօրինակել հատկապես Կաթողիկեի գրչատանը, քանի որ նրա անվանակիր մեկ
տասնյակ ձեռագրերի հիշատակարանների զգալի մասում վկայված է հենց
Երևանի Կաթողիկեն36: Շհար թաղի՝ Կաթողիկեից հետո երկրորդ խոշոր գրչօջախը եպիսկոպոսանիստ Երկուերեսնին է:
Դ. ԵՐԿՈՒԵՐԵՍՆԻ – Ս. ՊՈՂՈՍ-ՊԵՏՐՈՍ ԵԿԵՂԵՑԻ
Դեռևս ճանապարհորդ Շարդենն իր 1673 թ. երևանյան նկարագրություններում և Գրելոն իր հայտնի փորագրանկարում քաղաքի եկեղեցիներից հատկանշում են երկուսը՝ եպիսկոպոսանիստ Երկուերեսնին և Կաթողիկեն37: Եթե
վերջինիս գտնվելու վայրը հայտնի է, ապա Երկուերեսնիի անվան ու տեղագրության վերաբերյալ հայագիտության մեջ մշտապես շրջանառվել են իրարամերժ
կարծիքներ38: Հաճախ այն նույնացվել է Ձորագյուղի անապատի եկեղեցիների,
երբեմն էլ՝ Ե. Չարենցի դպրոցի տեղում նախկինում կանգուն Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հետ: Չմանրամասնելով միայն նշենք, որ վերջերս երկրաբան
Ռուբեն Հարությունյանն այս խնդրին համոզիչ լուծում է տվել՝ ապացուցելով,
որ Երկուերեսնին միևնույն Ս. Պողոս-Պետրոսն է, որը գտնվելիս է եղել ներկայիս Աբովյան փողոցի «Մոսկվա» կինոթատրոնի տեղում, իսկ անունը բացատրում է «երկու երեցի», այսինքն՝ Պողոսի և Պետրոսի, որից էլ՝ «Երկուերեսնի»
հնչյունափոխված տարբերակը39: Այն, իբրև մականուն, գործածվել է հիմնականում նախքան 1679 թ. երկրաշարժը գոյություն ունեցած երկհարկ, գմբեթավոր
35
36
37
38

39

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վիեննա, կազմեց՝ Հ. Յակովբոս
վ. Տաշեան, Վիեննա, 1895, էջ 433։
Ավետիս գրչի ձեռագրական ժառանգության մասին տե՛ս Ա. Հարությունյան, «Ավետիս երեց
Երևանցի գրչի ձեռագրական ժառանգությունը», ԲՄ, № 27, 2019, էջ 321-342։
Voyages du Chevalier Chardin, en Perse..., էջ 163։
Հրատարակության ենք պատրաստել «Հին Երևանի եպիսկոպոսանիստ եկեղեցին.
Երկուերեսնի – Ս. Պողոս-Պետրոս» խորագրով աշխատությունը, որտեղ ամբողջացրել ենք
նաև այս գրչօջախից հայտնի 11 ձեռագրերի նկարագրությունը։
Ռ. Հարությունյան, Հին Երևանի ճարտարապետական առեղծվածների պարզաբանումը, Երևան,
2007, էջ 38։
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եկեղեցու համար (նկ. 7), քանի որ նույն երկրաշարժից խոնարհված եկեղեցու տեղում
1690-ականների սկզբներին կառուցվել է
բոլորովին նոր՝ երկու զույգ մույթերով եռանավ բազիլիկ եկեղեցի (նկ. 8), որն ինչպես
վիմագրերում, այնպես էլ հետագա դարերի
մատենագրության մեջ այլևս Ս. Պողոս-Պետրոս է հիշվում: 1931 թ. ստալինյան բռնապետության ներքո քանդված եկեղեցու հապճեպ ուսումնասիրությունն իրականացրել են
հնագետներ Աշխարհբեկ Քալանթարն ու Կարո Ղաֆադարյանը: Վերջինս վերծանել և հրատարակել է նաև հուշարձանի երբեմնի
Նկ. 7. Երկուերեսնի - Ս. Պողոսվիմագրական ժառանգությունը40:
Պետրոս երկհարկ, գմբեթավոր
Այս գրչօջախից հայտնի են ԺԶ-ԺԸ. դդ.
եկեղեցին, նախքան 1679 թ.
ընդօրինակված
մեկ տասնյակ ձեռագրեր
երկրաշարժը, ըստ Ժոզեֆ Գրելոյի
1673 թ. փորագրանկարի
(ՄՄ 246, 687Ա., 1101Գ., 2446, 4131, 6322,
8785, 10846, ՖԱԳ 59/26A, ԲԱԳ 35/286), ևս
մեկը 1595 թ. նորոգվել է այստեղ (Նոր Ջուղա 52/391): Նշված ձեռագրերից
երկուսն, իբրև գրչօջախ, հիշատակում են միայն Երկուերեսնին (ՄՄ 687Ա.,
1101Գ.), իսկ մեկը՝ Ս.
Պողոս-Պետրոսը (ՄՄ
4131), որը նույն վայրում 1743 թ. նաև նորոգվել է: Այս գրչօջախի վաղագույն ձեռագիրը դարձյալ Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի հավաքածուի
1537 թվակիր վերոնշյալ Մաշտոցն է, իսկ
մյուսները հիմնակաՆկ. 8. 1690-ականների սկզբներին կառուցված
նում ԺԷ. դարից են: Եր- Ս. Պողոս-Պետրոս եկեղեցին հարավ-արևմուտքից (քանդվել է
1931 թ. և տեղում կառուցվել «Մոսկվա» կինոթատրոնը)*
կուերեսնիի անվան հի-

*
40

Լսնկ.՝ ՀՊԹ, Աշխարհբեկ Քալանթարի արխիվ։
Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 159-163, արձ. 60-75։

468

Արսեն Հարությունյան

շատակմամբ ՄՄ 1101Գ. և 687Ա. ձեռագրերն ընդօրինակվել են համապատասխանաբար 1688 և 1689 թթ., Ստեփանոս երեց Երևանցի գրչի ձեռքով. «….գրեցաւ սուրբ տառս Պիտոյից, ի թուին Հայոց ՌՃԼԷ. (1688) ամին, ի մայրաքաղաքն
Երեւան, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Երկուերեսոյ, ձեռամբ անարժան եւ եղկելի եւ
մեղօք լցեալ անարհեստ գր[չ]իս՝ Ստեփաննոս սուտանուն քահանայիս»41: Ստեփանոսը երևանցի հայտնի գրիչներ Գրիգորի և Ավետիսի ժամանակակիցն է42,
որոնցից անհամեմատ շատ ավելի ձեռագրեր են մեզ հասել:
Երկուերեսնի եկեղեցին ավելի վաղ հիշատակված է ՄՄ 4060 Զորավոր
Ավետարանի գնման և նվիրաբեման, ինչպես նաև կազմողի ԺԵ. դ. հիշատակարաններում: Երկրորդ հիշատակարանի համաձայն՝ Ներսես Մոկացին սպասավորության է եկել մայրաքաղաք Երևանի նշանավոր եկեղեցիներից մեկը. «որ է
մականուն Երկուերեսին»43, որտեղ էլ ականատես է եղել Զորավոր Ավետարանի
հրաշագործություններին: Հիշատակարանն ուշագրավ է այնքանով, որ անուղղակիորեն փաստում է այն, որ Երկուերեսնին եկեղեցու ոչ թե ուղիղ, այլ ժողովրդի մեջ տարածված անունն էր:
Ե. ՁՈՐԱԳՅՈՒՂԻ ԱՆԱՊԱՏԻ Ս. ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ Ս. ՀԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Հին Երևանի Ձորագյուղ (կամ Խնկաձոր, Խնկելո Ձորգեղ) թաղում44, Հրազդանի կիրճի ձախափնյա բարձունքին է գտնվել Ձորագյուղի անապատը, որը
լավագույնս նկարագրել է Ս. Էջմիածնի միաբան, Արարատյան թեմի առաջնորդ
Հովհաննես եպս. Շահխաթունյանցը, համաձայն որի՝ այս եկեղեցական համալիրը բաղկացած էր չորս հիմնական մասից՝ ա. կաթողիկոսարանից, որի կազմում էր գտնվում դեռևս Եղիազար Այնթապցի (1681-1691 թթ.) կաթողիկոսի
օրոք կառուցված Ս. Գևորգ փոքրաչափ եկեղեցին՝ նորոգված Դավիթ Ե. էնեգեթցի (1801-1807 թթ.) կաթողիկոսի օրոք, բ. քարափին կառուցված Ս. Հակոբ
քառամույթ եկեղեցուց, ուր հաճախում էին հայազգի վաճառականները, գ.
պարտեզից, դ. Ս. Սարգիս ժողովրդական եկեղեցուց, որը կառուցված լինելով
դեռևս 1679 թ. երկրաշարժից առաջ՝ վերակառուցվել էր Նահապետ Եդեսացու
օրոք՝ ԺԷ. դարավերջին, այնուհետ հիմնովին վերաշինվել 1835-1842 թթ., Հովհաննես Ը. Կարբեցի (1831-1842 թթ.) կաթողիկոսի հրամանով, քանի որ «կարի

41
42
43
44

ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Դ., կազմեցին՝ Ա. Քեօշկերեան, Կ. Սուքիասեան, Յ. Քեօսէեան, Երևան, 2008, սիւն
316։
Թ. Հակոբյան, Երևանի պատմությունը (1500-1800 թթ.), էջ 397։
ԺԵ. դ. հիշ., հ. Ա, էջ 51, Հմր 51բ։
Ձորագյուղը կամ նախկին Խնկելո Ձորգեղը քանիցս հիշատակում է պատմագիր Զաքարիա
Քանաքեռցին, որը նաև այս գյուղում բնակվող քույր է ունեցել (Զաքարիա Քանաքեռցի,
Պատմութիւն. Կոնդակ Սուրբ ուխտին Յօհաննու վանից, աշխատասիրությամբ՝ Ա. Վիրաբյանի,
Երևան, 2015, էջ 118)։
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հնութեանն և վտանգաւոր
գոլոյն աղօթաւորացն ի
նմա ժողովրդոց ըստ
խարխուլ շինուածոյն….»45
(նկ. 10):
Ներկայումս հուշարձանախմբի նշված շինություններից պահպանվել
է միայն Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդանիստ Ս. Սարգիս
եկեղեցին, որը Վազգեն Ա.
Նկ. 10. Ձորագյուղի անապատի Ս. Սարգիս եկեղեցին
Ամենայն Հայոց կաթողիհյուսիս-արևմուտքից՝
վերակառուցված 1835-1842 թթ.*
կոսի (1955-1994 թթ.)
օրոք՝ 1971-1976 թթ.
ճարտարապետական նոր կերպարանք է ստացել, մասնավորապես՝ եկեղեցու
որմերից փոքր-ինչ առաջ դրվել է երկաթբետոնե որմերի մի նոր համակարգ, որն
իր վրա է կրում նաև նորակառույց, հնից ավելի բարձր գմբեթը՝ իր մեջ ներառելով ԺԹ. դարի ողջ կառույցը (նախագիծը՝ Ռաֆայել Իսրայելյանի և Արծրուն Գալիկյանի, մեկենասներ՝ լոնդոնաբնակ Գևորգ և Հովհաննես Քյուրքճյաններ)46:
Ձորագյուղի անապատի Ս. Սարգիս և Ս. Հակոբ եկեղեցիներն, ի թիվս Երևանի Կաթողիկե և եպիսկոպոսանիստ Երկուերեսնի եկեղեցիների, իբրև գրչօջախ
վկայված են ՄՄ 246, 8785 և 10846 ձեռագրերի հիշատակարաններում, իսկ ՄՄ
2446 ձեռագրում նշված եկեղեցիների հետ հիշվում է միայն Ս. Սարգիսը: Ձեռագրերի ընդօրինակման ժամանակագրությունն ընդգրկում է 1670-90-ական
թթ., որոնցից երեքի գրիչը վերոհիշյալ Ավետիս երեց Երևանցին է: Ինչ վերաբերում է ՄՄ 2446 ձեռագիր Ավետարանի ստեղծմանը, ապա այն 1671-1672 թթ.
գրչագրվել է ծագումով գառնեցի Անանիա երեցի պատվերով և նվիրաբերվել
Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուն, որի սպասավորներին գրիչը խնդրում է
«….սիրով ընդունել զնուէր ընծայս մերոյ եւ անխափան կատարել աղօթիւք եւ
պատարագօք….»47: ԺԷ. դարի երկրորդ կեսին Երևանում այդ անունով եկեղեցի
հայտնի չէ: Ե. Չարենցի դպրոցի տեղում երբեմնի կանգուն Ս. Գրիգոր Լուսավորիչը կառուցվել էր շատ ավելի ուշ՝ 1869-1900 թթ., ուստի հիշատակարանում
45

*
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Յովհաննէս եպս. Շահխաթունեանց, Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի եւ հինգ գաւառացն Արարատայ, աշխատասիրությամբ՝ Ա. Տեր-Ստեփանյանի, Ս. Էջմիածին, 2014, էջ 305306։
Լսնկ.՝ HinYerevan.com կայքէջի, Ի. դարասկիզբ։
Վ. Յարութիւնեան, Եկայք շինեսցուք, Ս. Էջմիածին, [1988], էջ 74-82։
ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Ը., խմբագրութեամբ Գ. Տէր-Վարդանեանի, Երևան, 2013, սիւն 130։
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վկայված եկեղեցին պետք է փնտրել արվարձաններից առնվազն Նորագավիթում, որի ավերակներն այսօր էլ պահպանված են, կամ՝ Գառնիում:
Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի ձեռագրացուցակի Հմր 102/394, 1593
թ. գրիչ Գրիգոր երեցի ընդօրինակած Ավետարանն անհասկանալի պատճառներով վերագրված է Երևանին, սակայն հիշատակարանում այդ մասին որևէ տեղեկություն չկա: Միակ հավանական պատճառը կարելի է համարել այն, որ ձեռագրի համարին զուգահեռ նշված է նաև Երևանի Ս. Սարգիս եկեղեցու անունը48, որն, ըստ ամենայնի, վերաբերում է ձեռագրի՝ նախկինում հիշյալ եկեղեցու
սեփականությունը լինելուն:
Զ. ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ
Նախորդ դարի 40-ական թվականներից Երևանի հարավային արվարձաններից մեկը դարձած Նորագավիթ թաղամասը միջնադարում հայտնի գյուղաքաղաք ու եկեղեցիներով հարուստ բնակավայր է եղել: 1687-1689 թթ. Էջմիածնում և Նորագավիթում ընդօրինակված ՄՄ 1512 Հայսմավուրքի ընդարձակ հիշատակարանում գրիչ Գրիգոր Երևանցին հատկանշում է տեղի յոթ եկեղեցիների
անունները. դրանք են՝ «Սրբոյն Գէորգայ եւ Սրբոյն Գրիգորի եւ Սրբոյն Սարգսի
եւ Սուրբ Աստուածածնին եւ Սուրբ Կարապետին եւ Սուրբ Ծիրանաւորին եւ
Սուրբ Նահատակին»49: Նշվածներից կանգուն է միայն Ս. Գևորգ եկեղեցին50, որը
1679 թ. երկրաշարժից հետո վերակառուցված երկու զույգ մույթերով եռանավ
բազիլիկ շինություն է՝ արևմուտքից կից ավելի ուշ կառուցված գմբեթավոր բաց
գավիթ-նախասրահով51 (նկ. 11): Եկեղեցու և շրջակա գերեզմանոցի՝ ԺԶ-ԺԹ. դդ.
թվագրվող վիմագրերի, ինչպես նաև եկեղեցու որմերի ներսի շարվածքում օգտագործված ավելի վաղ՝ ԺԲ-ԺԳ. դդ. բնորոշ արձանագիր քարերի հատվածական արձանագրությունների վերծանությունները վերջերս ենք հրատարակել52:
Նորագավիթում գրչական կյանքի, մասնավորապես՝ ձեռագրապահպան
կենտրոն լինելու մասին վաղագույն վկայությունը ԺԵ. դարից է: Գրչության
վայրն անհայտ, սակայն Ս. Խաչ և Ս. Սարգիս եկեղեցիների հովանու ներքո՝ 1465
թ. Հայրապետ գրչի ընդօրինակած Ավետարանի հիշատակարանի համաձայն՝
48
49
50

51
52

Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի, հ. Ա., կազմեց՝ Ս. Տէր-Աւետիսեան, Վիեննա, 1970, Էջ 144։
ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Ե., սիւն 152։
Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ավերակներն այսօր էլ պահպանված են Ս. Գևորգ եկեղեցուց
փոքր-ինչ հյուսիս-արևմուտք (նկ. 12)։ Տեղի ԺԳ. դարի ուշագրավ վիմագրերից մեկը
ներկայումս պահվում է Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում, որը ժամանակին
վերծանել և հրատարակել է Կլարա Ասատրյանը, տե՛ս Կ. Ասատրյան, «Մի էջ Նորագավթի
պատմությունից», ՊԲՀ, № 4, 1968, էջ 249-251։
Վ. Հարությունյան, Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Երևան, 1992, էջ 381։
Ա. Հարությունյան, «Նորագավիթ բնակավայրը և Ս. Գևորգ եկեղեցու վիմագրերը», ՊԲՀ, №
2, 2017, էջ 143-161։ Տեղի խաչքարային հիշատակագրություններից 7-ն ավելի վաղ հրատարակել է Կարո Ղաֆադարյանը (տե՛ս Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 228, արձ. 1-7)։
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ձեռագիրը նվիրաբերվել է Նորագավիթի Ս. Գևորգ եկեղեցուն, իսկ տեղի Զաքարիա և Աստվածատուր քահանաներն ընթերցել և խնամքով պահել են այն.
«… կարդան և հնամ տանին ի վերայ սուրբ Աւետարանիս, զի կացցէ սայ ի դուռն
Գէորգ զաւրաւարիս. ամէն»53:
Մեզ է հասել այս բնակավայրում ընդօրինակված 4 ձեռագիր, բոլորն էլ ԺԷ.
դարից: Դրանցից ժամանակագրորեն վաղագույնը Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուի Հմր 30/1247 Սաղմոսարանն է՝ ընդօրինակված 1657 թ. Մարտիրոս գրչի ձեռքով, ուր վկայված է
նաև կաթողիկոս Հակոբ Դ. Ջուղայեցու (1655-1680 թթ.) եկեղեցաշեն գործունեությունը54: Մյուս երեքը Մաշտոցյան Մատենադարանի հավաքածուից են՝ ՄՄ
435, 1512, 7987, որոնցից առաջին երկուսի գրչագրումն սկսվել է Էջմիածնում,
ավարտվել՝ Նորագավիթի եկեղեցիների հովանու ներքո: Դրանք նշանավոր
Գրիգոր Երևանցու 1686-1689 թթ. գրչագրած ձեռագրերն են, որոնք ունեն ընդարձակ և բովանդակալից հիշատակարաններ55: Ինչ վերաբերում է 1673 թ.
Արիստակես սրկ. Նորուցցիի ընդօրինակած ՄՄ 7987 «Մաշտոց» ձեռագրին,
ապա սրա գրչագրումն իրականացվել է Նորագավիթի Ս. Գևորգ եկեղեցու հովանու ներքո. «….գրեցաւ սուրբ գիրգս ձեռամբ անարժան Արիստակէս սարկաւագի՝ ի գիւղաքաղաքն Նորայգաւիթ, ի դուռն Սուրբ Գէորգայ վախմըն, ի թվիս
ՌՃԻԲ. (1673)»56: Հիշատակարանն առաջին անգամ հատվածաբար հրատարակվել է եկեղեցու վիմագրությանը նվիրված մեր հոդվածում, որտեղ վկայակոչել
ենք նաև մատյանի կազմին ամրացված մետաղյա հավասարաթև խաչի 1660
թվակիր արձանագրությունը՝ Ս. Աստվածածին եկեղեցու անվան հիշատակմամբ, որը ենթադրաբար նույնանցրել ենք Նորագավիթի երբեմնի Ս. Աստվածածնի հետ57:
Է. ՔԱՆԱՔԵՌ
Երևանի հյուսիսարևելյան արվարձան Քանաքեռը, որը 1933-ից պաշտոնապես ընդգրկվել է քաղաքի կազմում, բայց մինչև 1961 թ. համարվել առանձին

53

54

55
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57

ԺԵ. դ. հիշ., հ. Գ. (1481-1500 թթ.), կազմեց՝ Լ. Խաչիկյան, Երևան, 1967, էջ 443, Հմր 601ա։ Լ.
Խաչիկյանը գրչօջախի անունը թեականորեն Վան է կարդացել։ Հարկ է նշել, որ ԺԹ. դարի
կեսերին ձեռագիրն ընդգրկվել է Կարինի Արծնյան վարժարանի թանգարանի ձեռագրական
հավաքածուի կազմում (Հմր 13), որից միայն նկարագրությունն է պահպանվել, տե՛ս Ցուցակ
հայերէն ձեռագրաց Արծնեան վարժարանի ի Կարին, կազմեց՝ Հ. Յակոբ ծ. վրդ. Քօսեան, ՀԱ,
1961, սիւն 129-131։
Մայց ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Մատենադարանին Մխիթարեանց ի Վենետիկ, հ. Ա., յօրինեց՝
Հ. Բարսեղ վրդ. Սարգիսեան, Վենետիկ, 1914, սիւն 196, հմմտ. ԺԷ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 781, Հմր
1191։
ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Բ., սիւն 657-660, նույնի՝ հ. Ե., սիւն 149-161։
Ա. Հարությունյան, Նորագավիթ բնակավայրը և Ս. Գևորգ եկեղեցու վիմագրերը, էջ 145։
Նույն տեղում, էջ 145, ծնթ. 11։
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վարչական միավոր Կոտայքի շրջանում58, միջնադարյան Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձաններով հարուստ բնակավայրերից է, որը սկզբնաղբյուրներում դարձյալ իբրև գյուղաքաղաք է հիշվել: Բնական աղետներն ու
օտար նվաճողների տևական ասպատակությունները մեծապես վնասել են
պատմական Քանաքեռի նկարագիրը, ինչի հետևանքով այն քանիցս վերաշինվել ու ձևափոխվել է: Տեղի վաղագույն և թերևս անխախտ պահպանված հուշարձանը ներկայիս ճանապարհամերձ հին գերեզմանոցում՝ 1265 թ. կանգնեցված որմնափակ խաչքարն է՝ կերտված Մխիթար կազմողի ձեռքով: Տեղացիների կողմից «Ամենափրկիչ» կոչվող խաչքար-մահարձանի վիմագրերի գիտական
վերծանությունը Կարո Ղաֆադարյանինն է59:
Քանաքեռը մեծապես վնասվել է 1679 թ. երկրաշարժից: Ծագումով քանաքեռցի Զաքարիա պատմագրի հաղորդմամբ՝ երկրաշարժի հետևանքով «ի Քանաքեռ գիւղ ոչ մնաց բուն մի հաւու»60: Երկրաշարժից ավերվել են նաև տեղի Ս.
Հակոբ, Ս. Աստվածածին և Ս. Ստեփանոս եկեղեցիները, որոնց երբեմնի գոյության մասին են վկայում այստեղից մեզ հայտնի 3 ձեռագիր մատյանների հիշատակարանները: 3-ն էլ գրված են նախքան երկրաշարժը և այս առումով ուշագրավ աղբյուր են հուշարձանների պատմությունն ուսումնասիրողի համար:
Ներկայումս կանգուն Ս. Հակոբ և Ս. Աստվածածին երկու զույգ մույթերով եռանավ բազիլիկ եկեղեցիները հիմնովին և նոր ոճով վերակառուցվել են Նահապետ Եդեսացի կաթողիկոսի օրոք՝ 1695 թ., խոջա Աղաջանի և մի խումբ վաճառականների միջոցներով61 (նկ. 13, 14): Եկեղեցիներն արևմտյան գլխավոր
մուտքերին կից ունեցել են նաև ԺԷ. դարում լայն տարածում գտած կամարակապ բաց գավիթ-սրահներ, որոնք չեն պահպանվել (նկատելի են միայն մույթերի պատակից հատվածները):
Ժամանակագրորեն վաղագույն՝ 1496 թվակիր գրչագիրը, որը գտնվելիս է
եղել Շուշիի Ագուլեցոց (Ագուլյաց) Ս. Աստվածածին եկեղեցում, ժամանակին
նկարագրել է Ս. Էջմիածնի միաբան Մեսրոպ Մագիստրոս արք. Տեր-Մովսիսյանը, որից հետագայում օգտվել է ակադ. Լևոն Խաչիկյանը և ԺԵ. դարի ձեռագրերի
հիշատակարանների ժողովածուում այն հատվածաբար հրատարակել62: Հիշատակարանի կարգային համարին կից Լ. Խաչիկյանը հղել է նաև Մաշտոցյան Մատենադարանի արխիվային բաժնի Կաթողիկոսական դիվանի վավերագրերից
մեկը, որը հակիրճ տեղեկություններ է հաղորդում Շուշիի պատմամշակութային
ժառանգության մասին: Ագուլելոց եկեղեցու ձեռագրերի շարքում վավերագրի
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ՀՀՇՏԲ, հ. 5, Երևան, 2001, էջ 296-297։
Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 207-210, արձ. 231-234։
Զաքարիա Քանաքեռցի, էջ 149։
Կ. Ղաֆադարյան, նշվ. աշխ., էջ 214, արձ. 248, հմմտ. Գ. Ասատրյան, Պատմական Քանաքեռը
և քանաքեռցիները, Երևան, 1990, էջ 41-42։
ԺԵ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 227, Հմր 308ա-գ։
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գրիչը համառոտ մեջբերումներ է արել նաև մեր խնդրո առարկա ձեռագրի
գրչության և հետագայի հիշատակարաններից և, որ կարևորն է, նաև գրչօջախին առնչվող. «Բայց գրեցաւ սա ի սուրբ ուխտս ի Քանայգեռոյ, ընդ հովանեաւ
Սբ. Աստուածածնին և Սբ. Յակոբ տեառնեղբաւր…. ի թվականիս Հայոց ՋԽԵ.
(1496)»63: Հիշատակարանն ուղղակիորեն փաստում է, որ դեռևս ԺԵ. դարավերջին Քանաքեռում գոյություն են ունեցել նշված անուններով եկեղեցիներ: Ձեռագիրն ընդօրինակել է Իգնատիոս գրիչը, իսկ մեկ տարի անց նկարազարդել
ժամանակի հայտնի ծաղկարար Ստեփանոս եպս. Առնջեցին, որին դեռ կանդրադառնանք:
Մյուս երկու ձեռագրերը Մաշտոցյան Մատենադարանի հավաքածուից են
(ՄՄ 1550, 5614), որոնցից վաղագույն՝ ՄՄ 5614 Ժողովածուի գրչագրումը գրիչ
Գրիգոր կրոնավորը 1543 թ. սկսել է Քանաքեռում և ավարտել Հավուց թառի
Ամենափրկիչ և Ս. Աստվածածին եկեղեցիների հովանու ներքո. «….ի յանեղաշէն եւ աստուածաբնակ գիւղն Քանաքեռ եւ կատարումն եղեւ ի մեծ մենաստանիս Հայու թառա, ընդ հովանեաւ Ամենափրկչիս եւ Սբ. Աստուածածնին»64: Ինչ
վերաբերում է ՄՄ 1550 Ժողովածուին, ապա գրիչ Հովհաննեսն այն 1632 թ.
ընդօրինակել է «ի գաւառս յԱրարադեան, ի գիւղաքաղաքս, որ կոչի Քանաքեռ,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Ստեփանոսի, առ ի յիշատակ հոգոյ իմոյ եւ վայելումն
Սուրբ Աստուածածնիս»65: Դատելով հիշատակարանի մեջբերված հատվածից՝
ձեռագիրը գրչագրվել է Քանաքեռի Ս. Ստեփանոս եկեղեցու հովանու ներքո՝ ի
հիշատակ գրչի և Ս. Աստվածածին եկեղեցում գործածելու համար: Խնդիրն այստեղ վկայված Ս. Ստեփանոս եկեղեցու որպիսության հարցն է, քանի որ այդ
անունով եկեղեցի Քանաքեռում այլուստ վկայված չէ: Մնում է միայն հավանական կարծել, որ այդ եկեղեցին հիմնովին կործանվել է 1679 թ. երկրաշարժից և
այդպես էլ չի վերականգնվել:
Ը. ԱՌԻՆՋ, ՁԱԳԱՎԱՆՔ
Դեռևս վաղբրոնզեդարյան, ապա Վանի թագավորության ժամանակաշրջաններից հայտնի երևանամերձ Առինջ բնակավայրը հարուստ է միջնադարյան
պատմամշակութային հուշարձաններով, մասնավորապես՝ այստեղ են գտնվում
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ՄՄ ԿԴ, թղթ. 240, վավ. 130, թ. 2բ, հմմտ. ԺԵ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 227, Հմր 308ա։ Վավերագրի
առաջին թերթի վերին լուսանցքում մատիտով նշված է, որ այն, հավանաբար, Մակար եպս.
Բարխուդարյանցի «Արցախ» գրքի նյութերից է։ Մենք համեմատեցինք դրանք Մակար
եպիսկոպոսի տպագրի հետ և արձանագրեցինք միայն ձեռագրի հետագայի՝ 1641 թվակիր
հիշատակարանի համընկնումը, և ոչ ավելին (Մակար եպս. Բարխուտարեանց, Աղուանից
երկիր եւ դրացիք. Արցախ, Երևան, 1999, էջ 234)։
Գ. Հովսեփյան, «Հավուց թառի Ամենափրկիչը և նույնանուն հուշարձաններ հայ արվեստի
մեջ», Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության, հ. Բ., Երևան, 1987, էջ
39, հմմտ. Կ. Մաթևոսյան, Հավուց թառի վանքը, Երևան, 2012, էջ 40։
ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Ե., սիւն 450։
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Առինջի (Առնջուց) Ս. Աստվածածին վանքը, Կարմրավոր մատուռը, բարձրարվեստ խաչքարերով միջնադարյան գերեզմանոցները, իսկ մոտ 2 կմ արևելք՝ Ձագավանքի կամ Գետարգելի Ս. Նշան վանական համալիրը (նկ. 15, 16): Ինչպես
Առինջի, այնպես էլ Ձագ ավանի ու համանուն վանքի պատմությունն ու վիմագիր ժառանգությունը քանիցս արժանացել են մասնագետների ուշադրությանը66: 1270 թ. Ձագ ավանում է հրավիրվել հայտնի եկեղեցական ժողովը67,
այստեղ են գործել ԺԵ. դարի երևելիներից Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացին68,
ծաղկող Ստեփանոս եպս. Առնջեցին և այլք: ԺԸ. դարում Երևանի Ս. Անանիա
առաքյալի անապատի վանքապատկան վիճակների կազմում հիշատակվում է
նաև Առինջը69:
Առինջն ու հարևան Ձագավանքը քանիցս վկայված են նաև ԺԵ-ԺԷ. դդ. ձեռագրերի հիշատակարաններում: Տեղի եկեղեցիների հովանու ներքո ընդօրինակվել և նկարազարդվել են երկու տասնյակից ավելի ձեռագիր մատյաններ:
Դրանցից երկուսը ծագումով Ձագավանքից են (ՄՄ 530Բ., 1114), որոնցից մեկը
թվակիր է՝ 1425 թ. ընդօրինակվել է Ստեփանոս գրչի ձեռքով, ի «….սուրբ
ուխտս, որ կոչի Ձագավանք, ընդ հովանեաւ սուրբ Գետարգելիս….»70, իսկ մյուսը, որը թեպետ անթվակիր է, սակայն ժամանակամերձ է նախորդին, և ըստ Լ.
Խաչիկյանի՝ ծագումով վարագեցի միևնույն Ստեփանոս գրչի ձեռակերտն է71:
Այստեղից մեզ հայտնի ձեռագրերի զգալի մասը Առնջավանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցում՝ վերոհիշյալ ծաղկարար Ստեփանոս եպս. Առնջեցու նկարազարդած ձեռագրերն են (ՄՄ 1071Բ., 4155, 4266, 6272, 6342, 6352, 10154,
10372, Վիեն. 787, Երսղմ. 1657, ԷՄ 12, Նոր Ջուղա 14/326, 212/435, 321/335,
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Վ. Գրիգորյան, Հայաստանի վաղմիջնադարյան կենտրոնագմբեթ փոքր հուշարձանները,
Երևան, 1982, էջ 26։ Ռ. Գասպարեան, «Միջնադարեան Առինջ գիւղը եւ նրա վիմական յուշարձանները», ՀԱ, 2005, թիւ 1-12, սիւն 313-336։ Նույնի՝ «Ձագավանքի համալիրը և նրա
վիմագրերը», ՊԲՀ, № 1, 2007, էջ 198-217։ Ս. Մխիթարյան, Միջնադարյան Գետարգելի (Ձագավանքի) պատմությունը, Երևան, 2014։ Ս. Կարապետյան, Առինջ գյուղի պատմական հուշարձանները, Երևան, 2015։
Գարեգին վրդ. Յովսէփեան, «Ձագավանից ժողովը», Շողակաթ հայագիտական ժողովածու,
Վաղարշապատ, 1913, էջ 22-46։
Ս. Սաղումյան, «Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացի», ԼՀԳ, № 6, 1975, էջ 77-85, տե՛ս նաև Ռ.
Գասպարյան, «Սիմեոն րաբունապետ Տաթևացին և նրա գործունեությունը Ձագավանքում»,
ԼՀԳ, № 3, 2005, էջ 174-182։
Սիմէօն կթղ. Երեւանցի, Ջամբռ, Վաղարշապատ, 1873, Էջ 293։
ԺԵ. դ. հիշ., հ. Ա., էջ 334, Հմր 352ա, հմմտ. ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Դ., սիւն 340։
Նույն տեղում, էջ 336, Հմր 353, հմմտ. ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Բ., սիւն 1157-1159։
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Բարխ. 127/Գ.72)73: Ձեռագրագետ Նորայր արք. Պողարյանն (Ծովական) ու արվեստաբան Աստղիկ Գևորգյանը ԺԵ. դարի շնորհաշատ ծաղկողների շարքում
հիշատակում են նաև Ստեփանոս Առնջեցուն, որի մանրանկարչական գործունեությունն ընդգրկում է առնվազն երեք տասնամյակ, այն է՝ 1470-90-ական
թթ.74: Ստեփանոս ծաղկողը գործել է ոչ միայն Առնջավանքում, այլև անձամբ
մեկնել է տարբեր գրչօջախներ, երբեմն էլ Առինջում նկարազարդել է մեկ այլ
վայրում գրչագրված ձեռագրերը: Օրինակ՝ ՄՄ 6352 Ավետարանի նկարազարդումը Ստեփանոս Առնջեցին իրականացրել է 1496 թ. «….ի վանքս Գաւառան,
ի դուռս Ս. Սարգսի զաւրաւարիս….»75: Հիշատակարաններում վկայված է նաև
հակառակ դեպքը, երբ ձեռագիրը նկարազարդելու համար բերել են Առինջ: Այդպիսին հաղորդում է Մակար եպս. Բարխուդարյանցը, ըստ որի՝ Ճալեթի Ս. Աստվածածին վանքում՝ 1499 թ. ընդօրինակված Ավետարանը Ստեփանոս Առնջեցին նկարազարդել է 1505 թ. «….ի գաւառս Արարատեան, ի վանս Հառընջոյ
Տիրամօր Ս. Աստուածածնիս….»76:
Այն, որ Ստեփանոս Առնջեցին նաև հմուտ քանդակագործ էր, վկայում են
Առնջավանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցու արևելյան լուսամուտի վերնամասում՝
վերականգնման ժամանակ արտաքուստ ագուցված Հովհաննես ավետարանչի
խորհրդանիշ արծվաքանդակի ելնդատառ վիմագիրը. «Ստեփանոս եպիսկոպոս
նկարող, յիշեցէք….»77, ինչպես նաև գերեզմանոցի խաչքարերից մեկի 1461
թվակիր հիշատակագրությունը՝ «Ստեփանոս կազմող»78:
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Մակար եպս. Բարխուդարյանցն Աղվանից Վարդաշեն գյուղաքաղաքի Ս. Աստվածածին
եկեղեցու ձեռագիր մատյանների շարքում հիշատակում է նաև Ճալեթի Ս. Աստվածածին
վանքում՝ 1499 թ. գրված և 1505 թ. Առնջավանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցում՝ Ստեփանոս
եպիսկոպոսի նկարազարդած Ավետարանի հիշատակարանը (Մակար եպս. Բարխուդարեանց, Աղվանից երկիր եւ դրացիք։ Արցախ, էջ 127, հմմտ. ԺԵ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 281, Հմր 376)։
ԺԵ. դարի հիշատակարանների հատորում Լ. Խաչիկյանը հրատարակել է Ստեփանոս
Առնջեցու անվանակիր 1496 թ. ևս մի հիշատակարան՝ քաղված Մատենադարանի Հմր 19 հին
ցուցակից (ԺԵ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 229-230, Հմր 313ա-բ)։
Մենք զերծ կմնանք Ստեփանոս եպս. Առնջեցու գործունեությունը մանրամասն ներկայացնելուց, քանի որ արվեստաբան Աշխեն Ենոքյանը ներկայումս հրատարակության է պատրաստում հոդված՝ նվիրված Ստեփանոս Առնջեցու մանրանկարչական արվեստին։
Նորայր արք. Ծովական, Հայ նկարողներ (ԺԱ-ԺԷ. դար), Երուսաղէմ, 1989, էջ 128-131։ Ա.
Գէորգեան, Հայ մանրանկարիչներ. մատենագիտութիւն (Թ-ԺԹ. դդ.), Գահիրէ, 1998, էջ 706-708,
Հմր 438։ Նորայր արքեպիսկոպոսը Ստեփանոս Առնջեցու նկարազարդած ձեռագրերի շարքում
հիշատակում է նաև ոմն Վրթանեսի՝ 1477 թ. Շմավոն քահանայի համար գրչագրած Ավետարանը (Նորայր արք. Ծովական, նշվ. աշխ., էջ 129)։
ԺԵ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 230, Հմր 313բ։ Գավառանը, թերևս, պատմական Գեղարքունիքի Գավառ
գյուղաքաղաքն է։
Մակար եպս. Բարխուդարեանց, նշվ. աշխ., էջ 127, հմմտ. ԺԵ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 281, Հմր 376։
Ս. Կարապետյան, Առինջ գյուղի պատմական հուշարձանները, էջ 25-26։
Նույն տեղում, էջ 15։
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Ինչ վերաբերում է Առինջի գրչության կենտրոնից հայտնի ԺԷ. դարի ձեռագրերին, ապա դրանք 3-ն են (ՄՄ 684, 9022, Կարին 31), որոնցից վաղագույնը
Կարինի Կեզ գյուղի Քիչիրյան ընտանիքի մոտ գտնվող Ավետարանն է, որն ըստ
նկարագրողի՝ գտնվելիս է եղել սրբավայրում, որտեղ ուխտի են եկել: Այն ընդօրինակվել է 1626 թ. Արարատյան երկրի Առնջավանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցում, Հակոբ վարդապետի ձեռքով79: Մյուս երկուսը Մաշտոցյան Մատենադարանի հավաքածուից են. դրանցից մեկը դարձյալ Առնջավանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցում՝ գրիչներ Մարինոսի և Մարիամի՝ 1650 թ. ընդօրինակած «Հարանց վարք»-ն է (ՄՄ 684), մյուսը՝ 1654 թվակիր Ավետարանը (ՄՄ 9022)80:
Թ. ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔ
Երևանի ձեռագրական ժառանգության համահավաք ցուցակն ամբողջացնելիս՝ արձանագրել ենք ևս 36 ձեռագիր, որոնցից 21-ի հիշատակարաններում
գրիչն իբրև գրչօջախ վկայակոչում է Երևանը՝ առանց մասնավորեցնելու ստույգ
գրչակենտրոն(ներ)ը: Մնացած 15 ձեռագրերը համապատասխան ցուցակներում և հիշատակարանների ժողովածուներում պայմանականորեն են վերագրված Երևանին: Սրանց համար լավագույն կռվան են երևանյան ձեռագրերի
ստույգ նշմամբ հիշատակարանների գրիչներին նաև այդ ձեռագրերում փաստագրելը, ինչպիսիք են Գրիգոր Երևանցին (ՄՄ 3032, Վնտկ 1533/1019, ՖԱԳ
335), Ավետիս երեց Երևանցին (ՄՄ 3769Բ., 6315, 8880, 10349), կամ էլ հաճախ
հիմք են ընդունել գրիչների՝ ծագումով Երևանից լինելու հանգամանքը. այդպիսիք են ոչ միայն վերոհիշյալ գրիչները, այլև Մելքիսեթ Երևանցին (ՄՄ 1104),
Ոսկան Երևանցին (Վնտկ 1044/310) և այլք:
Նշենք նաև, որ այս շարքի 36 ձեռագրերից 29-ը Մաշտոցյան Մատենադարանի հավաքածուից են (ՄՄ 338, 443*81, 720, 1058Բ.*, 1104*, 1346, 2059*,
2738, 3032, 3122, 3424, 3732, 3769Բ.*, 6211*, 6221, 6315*, 6441, 7099,
7503*, 8880*, 8932, 9029, 9094, 9107, 9264*, 9276*, 9295, 9318, 10349*),
մյուս 6-ը՝ Վիեննայի և Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության մատենադարանների (Վիեն. 694, 812, 2130*, Վնտկ 1044/310*, 1533/1019), Ֆրանսիայի ազգային գրադարանի (ՖԱԳ 335*) հավաքածուներից և մեկն էլ Կարինի Ձիթավողք գյուղի երբեմնի սեփականությունն է եղել (Կարին 16):
Ամփոփելով մեր ուսումնասիրությունը՝ հարկ է արձանագրել հետևյալը.
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Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Կարնոյ գիւղերու, կազմեց՝ Հ. Յակոբ վրդ. Քօսեան, ՀԱ, 1964,
ապրիլ-յունիս, սիւն 157, հմմտ. ԺԷ. դ. հիշ., հ. Բ. (1621-1640 թթ.), կազմեցին՝ Վ. Հակոբյան,
Ա. Հովհաննիսյան, Երևան, 1978, էջ 225-226, Հմր 340։
ԺԷ. դ. հիշ., հ. Գ., էջ 386-388, Հմր 616ա-գ, էջ 585, Հմր 903, հմմտ. ՄՑՀՁ ՄՄ, հ. Գ., կազմեց՝ Օ.
Եգանեան, Երևան, 2007, սիւն 319-324։
Աստղանիշով համարները պայմանականորեն Երևանին վերագրված ձեռագրերն են։
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Ա. Հին Երևանի և ներկա արվարձանների՝ Նորքի, Նորագավիթի, Քանաքեռի, ինչպես նաև երևանամերձ Առինջի գրչօջախներում ձեռագրերի ընդօրինակման, նկարազարդման և դրանց պահպանման ավանդույթը սկիզբ է առել առնվազն ԺԳ. դարից և շարունակվել մինչև ԺԹ-Ի. դդ.: Փաստելի է, որ ձեռագրերի
զգալի մասը հիմնականում ԺԷ. դարից է՝ պայմանավորված Մովսես Տաթևացու՝
հիշյալ դարի 20-ական թվականներից Երևանում ծավալած հոգևոր-մշակութային բուռն գործունեությամբ:
Բ. Բովանդակային առումով երևանյան գրչագրերը խիստ տարաբնույթ են:
Դրանց գերակշիռ մասը, բնականաբար, եկեղեցական, ծիսական արարողություններում կիրառվող նյութեր են՝ Ավետարան, Մաշտոց, Ժամագիրք, Սաղմոսարան, Քարոզգիրք, Հայսմավուրք, տարատեսակ նյութերի ժողովածուներ,
որոնց շարքում նաև՝ սրբոց վարք-վկայաբանություններ, մեկնություններ,
բժշկարաններ, խրատական գործեր, պատմագրքեր, քերականական-լեզվաբանական նյութեր և այլն:
Գ. Երևանյան ձեռագրերի գրչության և հետագայի հիշատակարանները
մանրամասն տեղեկություններ են հաղորում գրիչների, նրանց ընտանիքի անդամների, պատվիրատու-ստացողների, նաև գրչության կենտրոն-եկեղեցիների,
տեղի հոգևոր դասի, ժամանակի տիրող եկեղեցական ու քաղաքական իրավիճակի, հոգևոր և աշխարհիկ առաջնորդների և այլ անձանց ու իրողությունների
մասին: Բավական է նշել այն, որ այսօր արդեն կործանված երևանյան եկեղեցիներից շատերի երբեմնի գոյության մասին են վկայում հենց նրանց հովանու
ներքո դարեր առաջ ընդօրինակված գրչագրերը:
Դ. Բոլորգիր ու նոտրգիր գրչարվեստով հաճախ աչքի ընկնող ձեռագրերն
առանձնապես հարուստ չեն մանրանկարչությամբ՝ ավետարանական շարքերով, ճոխ լուսանցազարդերով, զարդագրերով: Սա թույլ է տալիս ենթադրել, որ
ձեռագրերի մանրանկարչության հեղինակները նույն գրիչներն են եղել, որոնք
ոչ միայն կարևորություն չեն տվել նկարազարդման բարձր որակին, այլև հիշատակարաններում չեն հատկանշել ծաղկողի անունն ու այլ մանրամասներ: Բացառություն կարելի է համարել ԺԵ. դարի երկրորդ կեսի բազմաշնորհ ծաղկող
Ստեփանոս եպս. Առնջեցու մանրանկարչական արվեստը, ինչի հիմնական
կարևորությամբ էլ Առինջը ներառվեց մեր ուսումնասիրության շրջագծում:
Ե. Երևանյան գրչագիր մատյանների ներկա հավաքածուում ընդգրկված է
վերոհիշյալ կենտրոններից հայտնի շուրջ 100 ձեռագիր, այդ թվում՝ այլ վայրերում գրված, բայց Երևանում նկարազարդված ու նորոգված-կազմված ձեռագրերը: Վստահ ենք, այսքանով չի սահմանափակվում Երևանի ձեռագրական
ժառանգությունը և ուսումնասիրող խմբի հետագա պրպտումները համալրելու
են այս շարքը հայ ձեռագիր գրքի նորահայտ կոթողներով:

Արսեն Հարությունյան
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The most famous scriptoria of medieval Armenia were in cities and urban settlements. Among them, Yerevan has its respectable place. In the 13th–19th centuries,
around 100 manuscripts with various contents were copied in Yerevan as well as in
its former suburbs (now incorporated within the city) such as Nork‘, Noragavit‘,
K‘anak‘eṛ, and Aṛinj. Our recent study has revealed that manuscript copying in Yerevan developed especially in the 17th century, when vardapet (archimandrite)
Movsēs Tat‘evats‘i (later Catholicos in 1629–1633) settled in the old hermitage of
St. Ananias the Apostle in Yerevan, rebuilt it, added new structures and founded a
monastic school where calligraphy was taught and manuscripts were copied. The
scribes Zak‘aria Vagharshapatts‘i, Poghos Tivrikts‘i, Yesayi Karchavanetsi, Aṛak‘el
and Khachatur, who worked in Yerevan, were Movses' pupils.
The colophons of manuscripts copied in Yerevan are remarkable sources for the
history of surviving and destroyed churches of the city and its suburbs. They tell
about secular and spiritual leaders, political and cultural events of the country. The
information in the colophons helps to identify the scriptoria of Yerevan and its suburbs: Kat‘oghike Holy Theotokos; Yerkuyeresni – St. Paul and St. Peter; the hermitage of St. Ananias the Apostle (the present Zoravor Holy Theotokos); the St.
Sargis and St. Hakob churches of the Dzoragyugh hermitage; the churches St.
Step‘anos, Holy Theotokos and St. Simeon the Elder in Nork‘; St. Gevorg and other
churches in Noragavit‘; the St. Hakob, Holy Theotokos and St. Step‘anos churches
in K‘anak‘eṛ; the Holy Theotokos church of Aṛinj, and the Holy Cross church of
Dzagavank‘.

Հին Երևանի և ներկա արվարձանների եկեղեցիներն...
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Наиболее известными центрами книгописания средневековой Армении
являются богатые церквями города и городские поселения, в ряду которых достойное место занимает Ереван. Известно около 100 рукописей различного содержания, созданных с XIII по XIX век, переписаных и расписанных при церквях самого Еревана, а также его пригородов, ныне вошедших в черту города:
Норк, Норагавит, Канакер и Ариндж. Проведенные нами в последние годы исследования, посвященные скрипториям и рукописному наследию Еревана, показывают, что наиболее активно здесь создавали рукописи в XVII веке, когда
вардапет Мовсес Татеваци (католикос в 1629-1633 гг.), обосновавшись в древней пýстыни Святого апостола Анании в Ереване, не только благоустроил и
дополнил новыми постройками весь комплекс, но и основал монастырскую
школу, где среди прочего преподавали также каллиграфию и занимались перепиской рукописей. Именно поэтому многие из действующих в Ереване писцов
(Закария Вагаршапатци, Погос Тиврикци, Есаи Карчаванеци, Минас, Аракел,
Хачатур и другие) были учениками Мовсеса Татеваци.
Памятные записи скопированных в Ереване рукописей - это замечательные первоисточники по истории существующих и уже разрушенных церквей
города и его окрестностей, о духовных и светских лидерах, политических и
культурных событиях страны. Благодаря памятным записям мы можем наконец зафиксировать названия церквей города и его окрестностей, в которых
действовали рукописные центры: церковь Св. Богородицы Катогике, Еркуересни – Св. Петра и Павла, пýстыни Святого апостола Анании (в настоящее
время – Св. Богородицы Зоравор); Св. Саркиса и Св. Акопа в Дзорагюхской
пýстыни; Св. Степаноса, Св. Богородицы и Св. старца Симеона в Норке; Св.
Георгия и другие церкви в Норагавите; Св. Акопа, Св. Богородицы, Св. Степаноса в Канакере; Св. Богородицы в Аринджском монастыре, Св. Креста в Дзагаванке.

