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Ա
յս տարի լրանում է պատմական Ուտիք նահանգի Տավուշ գավառում գտնվող  

Խորանաշատի վանական համալիրի 800-ամյակը։ Դա մեր բազմադարյա 

պատմությունն ու մշակույթը խորհրդանշող կարևորագույն իրադարձություն է, հոգևոր, 

կրթական արժեքներով ինքնաճանաչման ևս մեկ առիթ: 

Այս կոթողի վայրը մեկտեղում է կրթական-մշակութային մի շարք արժեքներ: Նախ և առաջ, 

միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր այս հուշարձանախումբը հայ ճարտարապետական 

արվեստի լավագույն նմուշներից է, որը եղել է նաև ուսումնագիտական և մշակութային 

հռչակավոր կենտրոն: Խորանաշատի դպրատանը գրչագրվել են բազմաթիվ արժեքավոր 

ձեռագրեր։ Նրա վարդապետարանում ուսանելով՝ վարդապետական գավազան են ստացել 

13-րդ դարի այնպիսի նշանավոր հայ պատմիչներ, գիտամշակութային ու եկեղեցական 

գործիչներ, ինչպիսիք են՝  Կիրակոս Գանձակեցին, Վարդան վարդապետը ու Գրիգոր 

Ակներցին, Առաքել, Հովսեփ ու Իսրայել եպիսկոպոսները, Թորոս, Մարկոս, Սոսթենես, 

Պողոս, Գրիգոր վարդապետները և այլք։ Գնահատելով, արժևորելով ու հանրահռչակելով 

այս ամենը՝ վերահաստատում ենք մեր հարուստ մշակութային անցյալը, ամրապնդում մեր 

տեղն ու դերը և համաշխարհային մտքի զարգացման պատմական հոլովույթում:

Ցավոք, այսօր միջնադարյան հռչակավոր համալիրը վտանգված է, և մեր առաջնային 

խնդիրներից է պահպանել այն՝ նախ որպես կառույց, և ապա իրազեկել լայն հանրությանը՝ 

դրա պատմական նշանակության, մտքի և հոգևոր արժեքների կերտման յուրօրինակ 

դպրոցի երբեմնի դերի մասին: Այս գրքույկը վանական համալիրի պատմությունն 

արձանագրող ուշագրավ ուսումնասիրություն է՝ մի քայլ, որը՝ որպես փրկօղակ, նետվում 

է նաև աշխարհագրորեն անբարենպաստ դիրքում գտնվող մեր այս հրաշակերտ կոթողի 

պատմությունն այլակերպ մեկնաբանություններից պաշտպանելու համար: 

Առանձնապես պետք է նշել, որ հայ մշակույթը՝ իր բոլոր դրսևորումներով և առանց 

ժամանակաշրջանային խտրականության, մշտապես պետության ուշադրության կենտրոնում 

է և հոգածության ներքո։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր արժեքների պահպանմանն ու 

հանրահռչակմանն ուղղված ցանկացած քայլ՝ հանդես գալով որպես վստահելի աջակից ու 

գործընկեր:

Նախաձեռնող խմբին մաղթում եմ համատեղ արդյունավետ աշխատանք, պետականամետ 

և հայրենասիրությամբ լեցուն ամուր կամք ու գիտակցում:

Վահրամ Դումանյան

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար

Դարերի դրոշմն ունի Խորանաշատը և միևնույն ժամանակ լավագույնս արտահայտում է մեր 

ժողովրդի նկարագիրը՝ խոցված, բայց ոչ կործանված, լուռ, Հայրենապահ և հիմնական 

իմաստով անտեսված։

Սահմանի և մեր լեռնաշխարհի գեղեցկուհին, դարերը գրկած, 800 տարի մատակարարել է Աստծու 

լույսն ու գիտությունը, սերունդներին կրթել և իր մեջ պարուրել Հայոց հաղթանակած պետականության 

տեսիլքը, ավերվել է և նորից վերհառնել հակառակ բոլոր հարվածների ու տառապանքների։

Սրբալույս Մխիթար Գոշ վարդապետի աշակերտ Վանական մեծ վարդապետի տեսիլքից է ծնվել 

Խորանաշատի վանքը՝ որպես հոգևոր գիտության, կրթության, մշակութային սխրանքի, ազգային 

նկարագրի այն մեծագույն սրբավայրը, որն անհոգնաբեկ կերպով սնել է մեր կյանքը անանցանելի 

արժեքներով ու ճշմարտությամբ, որտեղից ծնվել են մեր մեծանուն հայրերը՝ Վարդան վարդապետը, 

Կիրակոս Գանձակեցին, Գրիգոր Ակներցին, Ստեփանոս Աղթամարցին, Հովսեփ վարդապետը, 

ականավոր փիլիսոփա Սոսթենեսը, Իսրայել եպիսկոպոսը և ուրիշներ:

Այն, լինելով նաև Գոշավանքի հոգեզավակը, լավագույնս շարունակել է հոգևոր, կրթագիտական, 

մշակութային այն ավանդույթները, որոնք հիմնադրվել են Գոշավանքում և այդպես շարունակաբար 

տարածվել ողջ Հայաստան աշխարհում։

Այսօր, Խորանաշատի վանքը, ինչպես մեր մյուս սրբավայրերը, ցուցիչն է, ուղիղ համեմատականը, 

ինչպես նաև հայելին է մեր կյանքի։ Ինչպիսի տեսք և պատկեր ունեն մեր սրբավայրերն արտաքնապես, 

այդպիսին է մեր ազգի նկարագիրը հոգեպես և ներքնապես։ Նրանք խոսուն վկաներն են մեր 

ամբողջական էության և ինքնաարտահայտության։

Վանական տիեզերալույս և հայոց տառապանքը կրած վարդապետն այսօր հանգչում է 

Խորանաշատի մերձակայքում՝  աղքատների գերեզմանոց կոչված վայրում: Նա համբերությամբ 

սպասում է մեր սխրանքին՝ շարունակելու իր առաքելությունը, վերականգնելու մեր Խորանաշատի 

երբեմնի փառքը և այդպիսով վկայելու Հայոց անբեկանելի հավատարմության մասին Աստծուն, 

Հայրենիքին և մեր ինքնությանը:

Այս իմաստով ենք նաև մենք Հայոց Անկախության օրը՝ Մայիս 28-ը, հռչակել որպես Խորանաշատի 

Ուխտի օր, որը մեր պետության սահմանին որպես լուռ վկա ղողանջում է Հայոց հավիտենականության 

մասին:

Գնահատելով և ողջունելով Խորանաշատի 800-ամյա հոբելյանը նշելու նախաձեռնողներին և 

հանձնախմբի անդամներին՝ մեր աղոթքն ու հույսն է, որ այն չմնա սոսկ հերթական տոնակատարության 

կամ վերհուշի առիթ, այլ մեծ քայլ կդառնա վերագնահատելու մեր ինքնությունը, վերականգնելու 

մեր Տունը, վերարթնացնելու մեր ինքնաճանաչողությունը՝ նույնանալու Վանական մեծ վարդապետի 

և Խորանաշատի ճշմարտության հետ, որտեղ միայն Հաղթանակներ և սխրանքներ են հյուսված՝ 

վերածվելով ՄԵԾ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ պատմության:

Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Հայր Աստծու սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը 

առաջնորդեն մեզ բոլորիս:

Սիրով և աղոթքով՝ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյան

Առաջնորդ Տավուշի թեմի
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նես վար դա պետ Տա վու շե ցու աշա կերտն էր և 

Վա նա կան վար դա պետ Տա վու շե ցու ուսու ցի չը։

Ա պա գա նշա նա վոր ուսուց չա պե տը նախ-

նա կան կրթու թյունը ստա ցել է Նոր Գե տի կի 

վան քում՝ աշա կեր տե լով իր եղ բայր Պո ղո սին։ 

20-ամ յա հա սա կում օծ վել է քա հա նա։ Ապա 

ուսում նա ռու թյունն ան մի ջա պես շա րու նա-

կել Նոր Գե տի կի հայտ նի վար դա պե տա րա-

նում՝ աշա կեր տե լով նրա հիմ նա դիր, հռչա կա-

վոր գիտ նա կան-վար դա պետ Մխի թար Գո շին։ 

Ուշիմ ու խե լա ցի Վա նա կանն, աչ քի ընկ նե լով 

նաև աշ խա տա սի րու թյամբ, դար ձել է Մխի թար 

Գո շի սի րե լին և նրա երկու ակա նա վոր աշա-

կերտ նե րից մե կը։

Պա տա հա կան չէ, որ դեռ ուսում նա ռու թյան 

ժա մա նակ Մխի թար Գո շը նրան ակա նա տես ու 

ական ջա լուր է դարձ րել 1205/1206 թ. Անիում 

կա յա ցած եկե ղե ցա կան ժո ղո վին, որը հրա-

վիրել էր վրա ցա կան պե տու թյան սպա րա պետ 

ու հա զա րա պետ Զա քա րե Բ Զա քար յա նը։ Այդ 

ժո ղո վում քննվել են Հայ Առա քե լա կան եկե ղե-

ցու ծե սե րին վե րա բե րող որոշ հար ցեր։

Նոր Գե տի կում ուսում նա ռու թյունն ավար տե-

լուց ու Մխի թար Գո շից վար դա պե տա կան գա-

վա զան ստա նա լուց հե տո ոչ ուշ, քան 1208 թ.՝ 

«կա տար յալ գիտ նա կան» դար ձած Վա նա կան 

վար դա պե տը վե րա դար ձել է հայ րե նի Տա վուշ 

գա վառ։ Այն 1203  թ. իշ խան Բլուզ Զա քա րե 

Վահ րամ յա նի կող մից ազա տագր վել էր սել-

ջուկ յան տի րա պե տու թյունից և գտն վում էր 

Վա նա կան վար դա պետ Տա վու շե ցին 

(1181-1251) միջ նա դար յան հա յոց գի-

տամ շա կու թա յին, հոգևոր ու հա սա րա-

կա կան կյան քի խո շո րա գույն դեմ քե րից է, նշա-

նա վոր գիտ նա կան-վար դա պետ, ուսուց չա պետ 

ու աստ վա ծա բան։ Ծնվել է 1181 թ. Տա վուշ գա-

վա ռի, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, Տա վուշ 

գյու ղում։ Այժմ այն ՀՀ Տա վու շի մար զի Բերդ 

հա մայն քի կենտ րոն՝ նույ նա նուն քա ղաքն է։

Վա նա կան վար դա պե տի սո ցիա լա կան ծա-

գու մը հայտ նի չէ։ Սա կայն ան վի ճե լի է, որ ծնվել 

է ուս ման հարգն իմա ցող բազ ման դամ ըն տա-

նի քում։

Իր ինք նա գիր հի շա տա կա րա նում, աշա-

կերտ նե րի եր կե րում, Խո րա նա շա տի վան քի 

վի մագ րե րում և այն տեղ գրչագր ված ձե ռագ րե-

րի հի շա տա կա րան նե րում ու «Հայս մա վուրք» 

ժո ղո վա ծու նե րում, նա հի շա տակ վում է Վա նա-

կան ան վամբ։ Սա կայն հե տա գա շրջա նի հայ 

մա տե նագ րու թյան մեջ հա մա ռո րեն կոչ վել է 

Հով հան նես։ Առա ջի նը նրան Հով հան նես է ան-

վա նել XVII դ. պատ միչ Առա քել Դավ րի ժե ցին։ 

Ի վեր ջո, Վա նա կա նի բուն անու նը սխալ մամբ 

վե րած վել է մա կան վան և ս տու գա բան վել որ-

պես վա նա հայր։ Պատ ճա ռը Վա նա կան վար-

դա պե տին Հով հան նես վար դա պետ Տա վու շե ցու 

հետ շփո թելն է։ Դրա հիմ քում ըն կած է նրանց 

վար դա պետ ու տա վու շե ցի լի նե լը և Մխի թար 

Գո շի հետ ունե ցած կա պը։ Վեր ջինս Հով հան-

ՎԱ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ԴԱ ՊԵ ՏԻ  
ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ
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Վահ րամ յան նե րի հզոր իշ խա նու թյան կազ մում։

Վա նա կան վար դա պե տը նպա տակ ուներ 

այն տեղ վանք կա ռու ցել և նրան կից վար դա-

պե տա րան հիմ նել՝ գի տամ շա կու թա յին, ման-

կա վար ժա կան, հոգևոր ու հա սա րա կա կան 

գոր ծու նեու թյուն ծա վա լե լու համար։

«Եր գե վա նից բեր դի դի մաց, Գարդ մա նի թի-

կուն քին››՝ ՀՀ Տա վու շի մար զի Չի նա րի գյու ղից 

մոտ 2.5 կմ արևելք ըն կած մի տա փա րա կում 

գտնվող Խո րա նա շա տի ճար տա րա պե տա կան 

հա մա լի րի ժա մա նա կագ րո րեն առա ջին և գլ-

խա վոր շի նու թյուն Սուրբ Աստ վա ծա ծին եկե-

ղե ցին Վա նա կան վար դա պե տը հիմ նել է, ամե-

նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 1209 թ.։ Եկե ղե ցու 

շի նա րա րու թյունն ավարտ վել է 1222 թ.: Թեև 

օծ ման թվա կա նը հայտ նի չէ, սա կայն փաստ է, 

որ այն 1223 թ. գոր ծել է: 

Նախ քան այդ՝ 1222-ին, Վա նա կան վար դա-

պե տը սկսել էր Խո րա նա շա տի վան քի գավ թի 

կա ռու ցու մը։ Դրա նով նա, որոշ հար կադ րա կան 

ընդ միջ մամբ, զբաղ վեց մինչև իր փո թոր կա լից 

ու բե ղուն կյան քի վեր ջը՝ հըն թացս Խո րա նա-

շա տին կից հիմ նե լով վար դա պե տա րան

Վա նա կան վար դա պե տը Խո րա նա շա տը 

կա ռու ցել է նվի րա տու նե րի աջակ ցու թյամբ: 

Վան քի շի նու թյան ժա մա նակ Վա նա կան վար-

դա պետն ան վի ճե լիո րեն օգտ վել էր իր ուսու-

ցիչ Մխի թար Գո շի հիմ նադ րած Նոր Գե տի կի 

վա նա կան հա մա լի րի կա ռուց ման փոր ձից։ 

Ան կաս կած, նա ևս սկզ բում Խո րա նա շատն 

ընդգր կող տա փա րա կը կա ռու ցա պա տել է փայ-

տա կերտ եկե ղե ցով ու տար բեր նշա նա կու թյան 

աշ խար հիկ շի նու թյուն նե րով։ Խո րա նա շա տի 

շրջա կա ան տա ռներն այդ հնա րա վո րու թյունը 

տա լիս էին։

Մոն ղոլ նե րը, 1220-1222 թթ. եր կու ան գամ  

ներխուժելով Վահ րամ յան նե րի իշ խա նու թյուն, 

Խո րա նա շա տը չա վե րե ցին։ Դա Վա նա կան 

վար դա պե տին հնա րա վո րու թյուն տվեց շա րու-

նա կե լու իր ան դուլ շի նա րա րա կան ու բե ղուն 

գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյունը։ 

Նա միա ժա մա նակ վա րում էր Խո րա նա շա տի 

վա նա հայ րու թյունը։

Սա կայն այն, ինչ չա րե ցին մոն ղոլ նե րը, արե-

ցին Խո րեզմ յան պե տու թյան զոր քե րը։ Ն րա 

վեր ջին տի րա կալ Ջա լալ ադ-Դի նի (1220-

1231) զոր քե րը 1229 թ. գա րուն-ամ ռանն ավե-

րիչ ար շա վանք կա տա րե ցին Վահ րամ յան նե րի 

իշ խա նու թյան դեմ։ Այդ ըն թաց քում Խո րա նա-

շատն ավեր վեց։ Բա րե բախ տա բար, Վա նա-

կան վար դա պե տին հա ջող վեց իր սա նե րի հետ 

ապաս տա նել մի շատ բարձր ժայ ռի գա գա թին։ 

Այն գտնվում էր Լո րուտ գյու ղի դի մաց՝ Տա վուշ 

բեր դի հա րա վա յին կող մում։ Վա նա կանն այն-

տեղ իր ձեռ քով քա րայր է փո րում և փոք րիկ 

եկե ղե ցի կա ռու ցում։ Այդ քա րայ րում նա հա վա-

քում է բազ մա թիվ գրքեր ու շա րու նա կում վար-

դա պե տա րա նի գոր ծու նեու թյունը։ Երբ Վա նա-

կա նի սա նե րը շա տա նում են, նա հար կադր ված 

քա րայ րից իջ նում է և, ժայ ռի ստո րո տում եկե-

ղե ցի ու սեն յակ ներ կա ռու ցե լով, շա րու նա կում 

գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեու թյունը։ 

Թե ին չու նա 1231 թ. Ջա լալ ադ-Դի նի ան փա-

ռու նակ ան կու մից հե տո, երբ երկ րում խա ղաղ 

պայ ման ներ էին ստեղծ վել, Խո րա նա շատ չվե-

րա դար ձավ, պարզ չէ։ 

Վա նա կան վար դա պե տին վի ճակ ված էր Տա-

վուշ բեր դի մեր ձա կայ քում ըն դա մե նը յոթ տա-

րի խա ղաղ պայ ման նե րում արա րել։ Սկսվեցին 

մոն ղո լա կան նվա ճում նե րը։ Տա վուշ գա վա ռի 

գրավ ման ժա մա նակ Վա նա կան վար դա պե տի 

քա րայ րը լցվեց այն տեղ ապաս տա նած տղա-

մարդ կան ցով, կա նան ցով ու երե խա նե րով։ Քա-

րայ րը 1236 թ. ամ ռա նը՝ Վար դա վա ռի տո նին, 

այ սինքն հու լի սի 6-ին, պա շար վեց։ Երեք օր 

անց այն տեղ ապաս տա նած երե խա նե րը սաս-

տիկ շո գի պատ ճա ռով, ծա րա վից պա պակ վե-

լով, հայտն վում են մեր ձի մահ վի ճա կում։ Ան սա-

լով քա րայ րում գտնվող նե րի խնդրան քին՝ Վա-

նա կան վար դա պետն իր աշա կերտ ներ Մար կոս 

ու Սոս թե նես քա հա նա նե րի ուղեկ ցու թյամբ, 

կյան քը, վտան գե լով, գնում է մոն ղոլ զո րա վոր 

Մո լար Նո յի նի մոտ՝ փրկե լու իրեն ապա վի նած 

ժո ղովր դին։

Մոն ղոլ զո րահ րա մա նա տա րը Վա նա կան 

վար դա պե տին հարց նում է, թե նա, իր լսա ծով, 

իմաս տուն ու երևե լի մարդ լի նե լով ին չու չի հենց 

սկզբից սի րով ու խա ղա ղու թյամբ իրենց ըն դա-

ռաջ եկել։ Ի պա տաս խան, Վա նա կան վար դա-

պետն ասում է, որ իրենք հա պա ղել են, մոն-

ղոլ նե րի բա րեմ տու թյան մա սին չգի տե նա լու, 

երկ յու ղե լու, մոն ղո լե րեն չի մա նա լու և նրան ցից 

ոչ մե կի կող մից իրենց մոտ չկանչ վե լու պատ-

ճա ռով։ Այ նու հետև հա վե լում է, որ ինքն ու իր 

սա նե րը ո՛չ զին վոր են, ո՛չ հարս տու թյան տեր, 

այլ տար բեր տե ղե րից այդ տեղ են հա վաք վել 

ուսում նա ռու թյան նպա տա կով։ Ապա նա Մո լար 

Նո յի նին ասում է. «ա հա ձեր առաջն եք, ինչ կա-

մե նում եք, արեք մեզ հետ՝ կամ կյան քով, կամ 

մա հով»։

Վա նա կան վար դա պե տին լսե լուց հե տո, Մո-

լար Նո յի նը նրան հոր դո րում է չվա խե նալ, հ րա-

մա յում է նստել ու, կար ծե լով թե աշ խար հիկ իշ-

խան է, Վահ րամ Գա գե ցու ու դեռևս չգրավ ված 

բեր դե րի մա սին բազ մա թիվ հար ցեր է տա լիս։ 
Ս. Կիրակի և Ս. Աստվածածին եկեղեցիները

արևելյան կողմից
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դա պե տա կան խոսքն էր սո վո րեց նում նրանց», 

որ ամեն գա վառ նե րից հա վաք ված էին նրա 

մոտ։ Վա նա կան վար դա պե տը մինչև կյան քի 

վեր ջը Խո րա նա շա տը լքում է եր կու ան գամ։ 

1238 թ. նա գնում է Տփխիս և վե րա դարձ նում 

1236 թ. գե րե վա րու թյան ժա մա նակ մոն ղոլ նե-

րի խլած եր կու ար ծա թա կազմ ավե տա րան նե-

րից մե կը։ Այն վա ճառ քի հա նած նվա ճող նե րից 

մեծ գումարով գնել էին տե ղի հա յե րը։ Երկ րորդ 

ան գամ նա Խո րա նա շա տը թող նում է 1240 թ.՝ 

Վար դա վա ռի տո նին, Ներ քին Խա չե նի իշ խան 

Հա սան-Ջա լա լի հրա վե րով Գան ձա սա րի վան-

քի Սուրբ Հով հան նես եկե ղե ցու օծ մա նը մաս-

նակ ցե լու նպատա կով։ Դրա նով իսկ Վա նա կան 

վար դա պե տը մեծ շուք է հա ղոր դում այդ հան-

դի սա վոր արա րո ղու թյանը։ Ինչ վե րա բե րում 

է նրա՝ Երու սա ղեմ և Հ ռոմ այ ցե լե լու մա սին 

հայտն ված կար ծիք նե րին, ապա դրանք իրա-

կա նու թյանը չեն հա մա պա տաս խանում։

Իբրև Խո րա նա շա տի վա նա հայր՝ 1244  թ. 

հի շա տակ վում է Վա նա կան վար դա պե տի եղ-

բո րոր դի Պո ղոս վար դա պե տը։ Ըստ երևույ թին, 

նկա տի ունե նա լով առա ջա ցած տա րիքն ու Խո-

րա նա շա տի կա ռու ցա պատ ման ավար տին մոտ 

լի նե լը, Վա նա կան վար դա պե տը թո ղել էր վա-

նա հայ րու թյան պաշ տո նը՝ նպա տակ ունե նա լով 

կենտ րո նա նալ գի տա ման կա վար ժա կան ու հա-

սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան վրա։
Ժա մա նա կի աշ խար հիկ ու հոգևոր որոշ 

նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի հետ Վա նա կան վար-
դա պե տը ծա նո թու թյուն ու գործ նա կան սերտ 
կա պեր ուներ։ Նրա աշա կերտ Իս րա յել եպիս-
կո պո սի կող մից «Հայս մա վուրք»-ի խմբագրու-
մը և իր «Հարց մունք և Պա տաս խա նիք»-ի շա-
րադ րումն այդ ծա նո թու թյան ու գործ նա կան 
կա պե րի արդ յունք էին։ Վա նա կա նը «Հայս մա-

Հիշատակարան, ՄՄ ձեռ. 4823, Ավետարան, 
1238 թ., Տփխիս, գրիչ՝ Վանական 
վարդապետ,155ա

Իր հար ցե րի պա տաս խան նե րը ստա նա լուց հե-

տո նա Վա նա կան վար դա պե տին հրա մա յում է, 

որ քա րայ րում ապաս տա նած նե րին աներկ յուղ 

իջեց նի այն տե ղից։ Մո լար Նո յի նը խոս տա նում 

է նրանց ոչ միայն չվնա սել, այլև ի սեր նրա՝ վե-

րա կանգ նել իրենց ավե րած գյու ղերն ու ագա-

րակ նե րը։

Երբ քա րայ րում ապաս տա նած ներն իջ նում 

են, մոն ղոլ նե րը աշ խար հա կան նե րին ազատ են 

ար ձա կում։ Սա կայն նրանք գե րում են Վա նա-

կան վար դա պե տի աշա կերտ նե րին, այդ թվում 

նրա եղ բո րոր դի Պո ղո սին և Կի րա կոս Գան ձա-

կե ցուն։ Հու սա լով եղ բո րոր դուն ու մյուս սա նե-

րին փրկել, Վանականը կա մա վոր միա նում է 

նրանց՝ հայտն վե լով գե րու կար գա վի ճա կում։ 

Ի վեր ջո, 1236 թ. աշ նա նը Վա նա կան վար դա-

պե տի աշա կերտ նե րին, բա ցի եր կու քա հա նա-

նե րից, որոնք փախ չե լիս բռնվում և ս պան վում 

են, մյուս նե րին հա ջող վում է փրկվել։ Այդ ըն-

թաց քում նա շա րու նակ հու սադ րում էր իր աշա-

կերտ նե րին և մոն ղոլ նե րին ապարդ յուն աղեր-

սում ազա տել նրանց։

Ինչ վե րա բեր ում է Վա նա կան վար դա պե տին, 

ապա նա մոն ղոլ նե րին առա ջար կում է իրեն 

տա նել Գագ բերդ՝ փրկագն վե լու։ Վեր ջին ներս 

այդ պես էլ վար վում են և, գա գե ցի նե րը նրան 

ութ սուն դա հե կա նով փրկագ նում են։ Այդ իրո-

ղու թյունը Վա նա կան վար դա պե տի նկատ մամբ 

ժո ղովր դի տա ծած մեծ սի րո ու հռչա կի վառ 

վկա յու թյունն է։

Ան խոնջ ուսուց չա պե տը, դրա նից ան մի ջա-

պես հե տո, գնում է Խո րա նա շատ, այն նո րո գում 

ու կա ռու ցա պա տում՝ հա մե մա տա բար խա ղաղ 

պայ ման նե րում շա րու նա կե լով իր բազ մա կող-

մա նի գոր ծու նեու թյունը։ Նա հատ կա պես «վար-
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Վա նա կան վար դա պե տի գերեզմանի խաչքարը

Ս. Ճգնավոր եկեղեցու ավերակները
(XII-XIII դդ.)

Խորանաշատի գավիթը

վո րու թյուն։ 1251  թ. Մեծ պահ քի օրե րին նա 
հի վան դա ցավ և շատ չան ցած, նույն թվա կա-
նի մար տի 18-ին, յո թա նա սու նամ յա հա սա կում 
Խո րա նա շա տում կնքեց իր մահ կա նա ցուն։ Հա-
մա ձայն իր ցան կու թյան՝ նրա մար մի նը հո ղին 
հանձն վեց Խո րա նա շա տի արևել յան կող մում 
գտնվող Սուրբ Ճգնա վոր եկե ղե ցու մոտ՝ աղ-
քատ նե րի գե րեզ մա նո ցում։ Հու ղար կա վո րու-
թյանը մե ծա թիվ բազ մու թյան հետ մաս նակ-
ցում էին գա վա ռի Սար գիս եպիս կո պո սը և շատ 
վար դա պետ ներ ու քա հա նա ներ։ Հա ջորդ օրը 
Վա նա կա նի գե րեզ մա նին այ ցե լե լու և հի շա տա-
կը հար գե լու նպա տա կով Խո րա նաշտ եկան 
Ներ սես Բ կա թո ղի կոսն ու Վահ րամ յան նե րի 
իշ խա նու թյան հոգևոր առաջ նորդ Հով հան նես 
Տուե ցի ար քե պիս կո պո սը։ Ամե նայն հա վա նա-
կա նու թյամբ, Սուրբ Ճգնա վո րից մի քա նի մետր 
դե պի հա րավ գտնվող 3 մետր եր կա րու թյամբ և 
պատ վան դան ունե ցող մո նու մեն տալ խաչ քա րը 
կանգ նեց վել է նրա գե րեզ մա նի վրա։

Ար տա շես Շահ նա զար յան

վուրք»-ի խմբագ րումն Իս րա յել եպիս կո պո սին 
հանձ նա րա րել էր Հա սան-Ջա լա լի խնդրան քով, 
իսկ «Հարց մունք և պա տաս խա նիք»-ը գրել էր 
վեր ջի նիս ու Վահ րամ Գա գե ցու առա ջար կով։ 
Վա նա կան վար դա պե տը սերտ անձ նա կան ու 
գործ նա կան կա պեր ուներ նաև Ամե նայն Հա-
յոց կա թո ղի կոս Կոս տան դին Ա Բարձր բերդ-
ցու (1221-1267) և Հայ Աղ վա նից կա թո ղի կոս 
Ներ սես Բ -ի (1235-1262) հետ։ Դրա վկա յու-
թյուն նե րից է 1246 թ. Խո րա նա շա տի վան քին 
նրանց միա բա նե լը։

Վա նա կան վար դա պե տը ստո րագ րել է այդ 
թվա կա նին իր աշա կերտ Վար դան վար դա-
պե տի մի ջո ցով Հա յաս տա նի աշ խար հիկ ու 
հոգևոր գոր ծիչ նե րին Կոս տան դին Ա Բարձր-
բերդ ցու ուղար կած «Շրջա բե րա կան թղթի» 
տակ։ 1250 թ. «ստա հակ նե րին ուղ ղող և անզ-
գամ նե րին խրա տող, հերձ վա ծող նե րին հան դի-
մա նող և մե ղա վոր նե րին դար ձի բե րող» Վա նա-
կան վար դա պե տը Դա վիթ Ծա րե ցու գլխա վո-
րած աղան դա վո րա կան շարժ ման մաս նա կից-
նե րին ոչ միայն բա նադ րան քի է են թար կում, 
այլև «խիստ կշտամ բան քի ու մե ղադ րան քի 
գիր» գրում՝ ապա ցու ցե լով Հայ Առա քե լա կան 
եկե ղե ցու դա վա նու թյանն ան հա րիր այդ հերձ-
վա ծու թյան գա ղա փա րա կան սնան կու թյունը։ 
Դրա նից մեկ տա րի անց՝ տա ռա ցիո րեն մահ-
վան նախ օր յա կին, իր աշա կերտ նե րի՝ մաս նա-
վո րա պես Կի րա կոս Գան ձա կե ցու, Վար դան 
վար դա պե տի ու Հով սեփ եպիս կո պո սի հետ 
հմուտ ձևա կեր պած միջ սահ ման պա տաս խան 
է տա լիս Հռո մի Ինո կեն տիոս IV պա պի (1243-
1254) թղթին։

Վա նա կան վար դա պե տը եղել է մի ջա հա սակ, 
մե ծե րես, փոք րա քիթ, լայ նա մո րուս, փա ռա հեղ 
ու բա րի տես քով, խա ղաղ կեց ված քով անձ նա-
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Մարկոս ավետարանիչ, ՄՄ ձեռ. 4823, Ավետարան, 
1224 թ., Խորանաշատ, ծաղկող՝ անհայտ, 98բ

Խորան, ՄՄ ձեռ. 4823, Ավետարան, 
1224 թ., Խորանաշատ, ծաղկող՝ անհայտ, 6ա

Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նը միջ նա-

դար յան Հա յաս տա նի առա վել հռչա կա վոր 

ու ար գա սա բեր բարձ րա գույն կրթական 

օջախ նե րից էր։ Այն Նոր Գե տի կի վար դա պե-

տա րա նի ժա ռան գորդն էր։ Հիմն վել է նախ քան 

1210-ա կան թվա կան նե րի երկ րորդ կե սը՝ մեծ 

ուսուց չա պետ Վա նա կան վար դա պետ Տա վու-

շե ցու կող մից։ Դա հա վա նա բար կա տար վել է 

Խո րա նաշ տի վա նա կան հա մա լի րի գլխա վոր 

և ժա մա նա կագ րո րեն առա ջին կա ռույց Սուրբ 

Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու շի նա րա րու թյունը հու-

նի մեջ դնելուց և վար դա պե տա րա նի ան խա փան 

գոր ծու նեու թյունն ապա հո վող պայ ման նե ր ստեղ-

ծելուց հե տո։

Նմա նա տիպ կրթօ ջախ նե րում ուսում նա ռու-

թյունը տևում էր յոթ-ութ տա րի։ Դրա նից հետևում 

է, որ Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րանն իր առա-

ջին շրջա նա վարտ նե րը տվել է 1220-ա կան թվա-

կան նե րի սկզբին։ Այն, ան կաս կած, նախ գոր ծել 

է փայ տա կերտ շի նու թյունում, իսկ հե տա գա յում՝ 

վստա հա բար վան քի գավ թում։ Վա նա կան վար-

դա պե տը մինչև կյան քի վեր ջը, դժվա րին փոր ձու-

թյուն ներ հաղ թա հա րե լով, ղե կա վա րել է վար դա-

պե տա րա նի գոր ծու նեու թյունը։

Ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րը տա լուց հե տո այդ 

ուսում նա կան կենտ րո նի հռչա կը և Վա նա կան 

վար դա պե տի իմաս տու թյան համ բա վը լայ նո-

րեն տա րած վե ցին ամ բողջ Հա յաս տա նով մեկ։ 

Ուսում նա ռու թյան նպա տա կով նրա մոտ էին գա-

լիս երկ րի բո լոր կող մե րից։

12
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Կազմ կաշեպատ՝ կոստղազարդ և արծաթյա խաչով, 
ՄՄ ձեռ. 4823, Ավետարան, 1517 թ.

ծրագ րով։ Այդ հաս տա տու թյան ուսում նա կան 

ծրագ րի նախ նա կան փու լի հա մա ռոտ ամ փո-

փումն է Վա նա կան վար դա պե տի պահ պան ված 

գոր ծե րից ամե նաար ժե քա վո րը՝ «Հարց մունք 

և պա տաս խա նիք»-ը։ Ցա վոք, այն առ այ սօր 

կա րոտ է գի տա կան պատ շաճ քննու թյան և 

հ րա տա րա կու թյան։ Այս աշ խա տու թյունը տե-

ղե կու թյուն ներ է տա լիս գի տու թյան այն ճյու ղե-

րի մա սին, որոնք նախ նա կան փու լում պար տա-

վոր էին յու րաց նել վար դա պե տա րա նի սա նե րը։ 

Ուսում նա ռու թյան հա ջորդ՝ բարձ րա գույն փու լի 

ծրագ րով դա սա վանդ վում էին աստ վա ծա բա-

նու թյուն, պատ մու թյուն, տո մա րա գի տու թյուն, 

մա տե նագ րու թյուն, փի լի սո փա յու թյուն, երաժշ-

տա գի տու թյուն, աստ ղա բաշ խու թյուն և այլն։

Այս պի սով, Վա նա կան վար դա պե տը, որը 

«վար դա պե տա կան խոս քով այդ ժա մա նակ գո-

յու թյուն ունե ցող նե րից բո լո րին գե րա զան ցում 

էր», Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նի հա-

մար կազ մել էր ժա մա նա կի ոգուց բխող ուսում-

նա կան ծրա գիր։ Այն ար տա ցո լում էր իր օրե րի 

հայ իրա կա նու թյունում մշա կույ թի ու գրա կա-

նու թյան աշ խար հի կաց ման մի տու մը։ Պա տա-

հա կան չէ, որ նրա՝ մեզ հա սած աշ խա տու թյուն-

նե րի մեծ մա սը շա րադր ված է ժո ղովր դին մատ-

չե լի, գրե թե խո սակ ցա կան մի ջին հա յե րե նով։
Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նի լրիվ 

դա սըն թա ցը հա ջո ղու թյամբ յու րաց րած շրջա-
նա վարտ նե րը ստա նում էին վար դա պե տա կան 
աս տի ճան։ Ու սում նա ռու թյունն ավար տե լուց 
հե տո «գի տու թյամբ լու սա վոր ված՝ նրան ցից 
յու րա քանչ յու րը գնում էր իր տե ղը և իրենց աշ-

խարհ նե րի լույ սը դառ նում»։ 
Ինչ պես հայտ նի է, հայ կա կան միջ նա դար յան 

բարձ րա գույն ուսում նա կան հաս տա տու թյուն-

Սա կայն Խո րեմ շահ Ջա լալ ադ-Դի նի զոր քե-

րի կող մից 1229  թ. գա րուն-ամ ռա նը Խո րա-

նա շատն ավեր վե լուց հե տո Վա նա կան վար-

դա պե տը ստիպ ված էր իր աշա կերտ նե րի հետ 

ապաս տա նել Տա վուշ բեր դի հա րա վային  կող-

մում գտնվող մի շատ բարձր ժայ ռի գա գա թին։ 

Նա այն տեղ իր ձեռ քով քա րայր է փո րում, եկե-

ղե ցի կա ռու ցում, հա վա քում բազ մա թիվ գրքեր 

ու շա րու նա կում վար դա պե տա րա նի գոր ծու-

նեու թյունը։

Այս տեղ ևս շա տե րը գա լիս էին նրա մոտ 

ուսա նե լու։ Եվ երբ քա րայրն այլևս չի տե ղա վո-

րում եկող նե րին, Վա նա կան վար դա պետն իր 

սա նե րն հետ թող նում է այն։ Ժայ ռի ստո րո տում 

նա եկե ղե ցի ու սեն յակ ներ է կա ռու ցում և վար-

դա պե տա րա նի գոր ծու նեու թյունը տե ղա փո-

խում այն տեղ։
Մոնղոլների կողմից իր սաների հետ 

1236 թ. գերվելուց և սաները փախուստով, 
իսկ ինքը փրկագնով, նույն թվականի աշնանը 
գերությունից ազատվելով, Խորանաշատից յոթ 
տարի բացակայելուց հետո նա վերադառնում 
է այնտեղ՝ շարունակելով վարդապետարանի 

գործունեությունը։

Խո րա նաշ տի վար դա պե տա րա նի ուսում նա-

կան ծրագ րի և ներ քին կյան քի մա սին մեզ հա-

սած սուղ տե ղե կու թյուն նե րից մաս նա վո րա պես 

հետևում է, որ այն տեղ ուսու ցումն անվ ճար էր։ 

Այդ հաս տա տու թյունը, ան կաս կած, սկզբում 

գոր ծում էր նվի րա տու նե րի տրա մադ րած մի-

ջոց նե րի, իսկ հե տա գա յում նաև Խո րա նաշ տի 

կալ վածք նե րից ստա ցած հա սույթ նե րի հաշ-

վին։ Այն տեղ ուսա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 

են եղել սկզբնա կան հա մա պա տաս խան գի-

տե լիք ներ։ Նրա սա նե րը սկզբում կրթվել են 

նախ նա կան, ապա բարձ րա գույն ուսում նա կան 
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պե տի հանձ նա րա րու թյամբ։ Վար դան վար-

դա պետն իր «Ժղլանք»-ը եր կա սի րե լիս նա խ-

օրի նակ է դի տել և սկզբ նաղբ յուր դարձ րել իր 

ուսուց չի «Հարց մունք և պա տաս խա նիք»-ը։ 

Ան կաս կած, Կի րա կոս Արևել ցին (Գան ձա կե-

ցին) «Հայս մա վուրք»-ի իր խմբագ րու թյունը, 

իսկ Վար դան վար դա պե տը «Տօ նա պատ ճառ»-ի 

վե րախմ բագ րումն ու վե րա կազ մումն իրա գոր-

ծել են Վա նա կան վար դա պե տի ցու ցու մով։

Կի րա կոս Գան ձա կե ցին ու Վար դան վար դա-

պետն իրենց պատ մու թյուն նե րը շա րադ րե լիս 

մե ծա պես օգտ վել են Վա նա կան վար դա պե տի 

մեզ չհա սած «Պատ մու թյուն»-ից։

Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նի սա ներն 

այդ պի սով, օրի նակ ունե նա լով իրենց «ա ռա-

տա միտ» ուսուց չին, ոչ թե միայն իրա կան կյան-

քից կտրված գի տամ շա կու թա յին գոր ծիչ ներ 

էին, այլև հա սա րա կա կան։ Նրանք միա ժա մա-

նակ իրենց մայր ժո ղովր դի կյան քով ապ րող 

ու նրա ճա կա տագ րով մտա հոգ գոր ծուն մտա-

վո րա կան ներ էին։ Առանց վե րա պա հու թյան 

պնդե լի է, որ Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա-

նը շրջա նա վարտ նե րի որա կա կան հատ կա նիշ-

նե րով ժա մա նա կի հայ կա կան բարձ րա գույն 

տի պի կրթօ ջախ նե րի մեջ  լա վա գույն նե րից էր։

Վա նա կան վար դա պե տի մահ վա նից հե տո 

Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նի ուսուց չա-

պե տու թյունը 1251  թ. ստանձ նեց նրա ազ-

գա կան Գրի գո րիս վար դա պե տը։ Սա կայն նրա 

օրոք այդ հռչա կա վոր բարձ րա գույն ուսում նա-

կան կենտ րո նի փառ քը սկսեց աս տի ճա նա բար 

մա րել։ Դա պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն մոն-

ղո լա կան տի րա պե տու թյան աս տի ճա նա կան 

ծան րաց մամբ, որի հետևան քով վար դա պե տա-

րա նի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյանը նպաս տող 

սեփ եպիս կո պո սը, Մե լի տե նեի (Մա լա թիա) 

սահ ման նե րում գոր ծող Թո րոս վար դա պե տը, 

Ար ցախ-Խա չե նի մշա կու թա յին ու քա ղա քա-

կան կյան քում զգա լի դեր խա ղա ցած Մար կոս 

վար դա պե տը, ժա մա նա կա կից նե րի կող մից իր 

փի լի սո փա յա կան գի տե լիք նե րով Վահ րամ Րա-

բու նու հետ հա մե մատ վող Սոս թե նես վար դա-

պե տը, «Հայս մա վուրք» ժո ղո վա ծու նե րից մե կի 

խմբա գիր Իս րա յել եպիս կո պո սը, Ստե փա նոս 

Աղ թա մար ցին, նրա եղ բո րոր դի Պո ղոս վար դա-

պե տը և ազ գա կան Գրի գո րիս վար դա պե տը։ 

Նրանք «գի տու թյամբ փայ լում էին որ պես աստ-

ղեր» և «արևել քի աշ խար հը խա չաձև բա ժա նե-

լով, լու սա վո րե ցին Սուրբ հո գու կե նա րար վար-

դա պե տու թյամբ»։ 

Ան շուշտ, Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նի 

սա նե րի թի վը միայն վե րո հիշ յալ նե րով չի սահ-

մա նա փակ վում։ Ինք նին հաս կա նա լի է, որ մեծ 

մա սամբ մեզ են հա սել նրան ցից առա վել նշա-

նա վոր նե րի անուն նե րը։ Ընդ որում, Վա նա կան 

վար դա պե տի ամե նա կար կա ռուն աշա կերտ-

ներն են Կի րա կոս Գան ձա կե ցին ու Վար դան 

վար դա պե տը։ Նրանք, հատ կա պես առա ջի նը, 

իրենց աշ խա տու թյուն նե րում Վա նա կան վար-

դա պե տին փա ռա բա նող խոս քեր չեն խնա յում։

Ի րենց ուսուց չի հետ Խո րա նա շա տի վար-

դա պե տա րա նի սա նե րի անձ նա կան ու գործ-

նա կան կա պե րը միայն ուսում նա ռու թյան 

տա րի նե րով չէին սահ մա նա փակ վում։ Նրան-

ցից ոմանք իրենց որոշ եր կա սի րու թյուն նե րի 

ստեղծ մա նը ձեռ նա մուխ են եղել կամ Վա նա-

կան վար դա պե տի հոր դո րով, կամ էլ ձգտել են 

հա վա տա րիմ մնալ նրա աշ խա տու թյուն նե րի 

ոգուն։ Օրի նակ, Իս րա յել եպիս կո պո սը «Հայս-

մա վուրք»-ը խմբագ րել է Վա նա կան վար դա-

Այ րի վա նե ցուն, ապա նա, եթե Վա նա կան վար-

դա պե տի սան էլ չէ, ան կաս կած առնչ վել է նրա 

դպրո ցի հետ։

Վար դա պե տա րա նի որոշ ուսա նող ներ, դեռ 

կրթվե լիս, անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ ստա-

նա լով, զբաղ վում էին գի տա կան գոր ծու նեու-

թյամբ։ Օրի նակ, Վար դան վար դա պետն այդ 

ըն թաց քում հե ղի նա կել է մանր եր կեր, ինչ պես 

նաև կա տա րել թարգ մա նու թյուն ներ։

Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նի սա-

ներ են նաև նշա նա վոր եկե ղե ցա կան գոր ծիչ 

Առա քե լը, Ար տազ գա վա ռի թե մա կալ, դա վա-

նա բա նա կան հար ցե րում մեծ հե ղի նա կու թյուն 

ունե ցող և Սուրբ Թա դեի վան քը նո րո գող Հով-

նե րի մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծու թյունն, իբրև 
կա նոն, պայ մա նա վոր ված էր նրա հիմ նա դիր 
ուսուց չա պե տի գի տա կան հիմ նա կան նա խա-
սի րու թյամբ։ Այդ առու մով, Խո րա նա շա տի վար-
դա պե տա րա նը բա ցա ռու թյուն չէր։ Այն ուներ 
պատ մա գի տա կան թե քում, որի հիմ քում ըն կած 
էր Վա նա կան վար դա պե տի կող մից հիմ նա կա-
նում գի տու թյան այդ ճյու ղը նա խընտ րե լը։

Աս վա ծի լույ սի ներ քո բնավ պա տա հա կան 

չէ, որ XIII դ. երեք նշա նա վոր պատ միչ ներ՝ Կի-

րա կոս Գան ձա կե ցին, Վար դան վար դա պետն 

ու Գրի գոր Ակ ներ ցին ուսա նել են Խո րա նա շա-

տի վար դա պե տա րա նում և Վա նա կան վար դա-

պե տի սա ներն են։ Ինչ վե րա բեր ում է Մխի թար 

Խորանաշատի հարավային ճակատը
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պայ ման նե րը վա տա ցել էին։ Նոր ուսուց չա պե-

տը, ցա վոք, զուրկ էր իր նա խոր դի հե ղի նա կու-

թյունից և գի տա ման կա վար ժա կան ու կազ մա-

կեր պա չական ունա կու թյուն նե րից։ Փո խա րենն 

աճե ցին ու ճա նա չում ստա ցան այն ուսում նա-

գի տա կան կենտ րոն նե րը, որոն ցում, այս կամ 

այն կար գա վի ճա կով, գոր ծում էին Վա նա կա նի 

սա նե րը կամ վեր ջին նե րիս աշա կերտնե րը։

Միջ նա դա րում մեր ժո ղովր դի գի տամ շա կու-

թա յին ու հոգևոր կյան քում դժվար գե րագնա-

հա տե լի դեր խա ղա ցած այս բարձ րա գույն 

կրթա կան հաս տա տու թյան գոր ծու նեու թյան 

ավար տի գո նե մո տա վոր թվա կա նը հայտ նի 

Լուսանցազարդ և գրչության նմուշ, ՄՄ ձեռ. 5601, 
Ավետարան, 1503 թ., Խորանաշատ, գրիչ՝ Հունան եպս., 
ծաղկող՝ Ստեփանոս եպս., 13ա

չէ։ Այ դու հան դերձ, վստա հա բար պնդե լի է, որ 

Գրի գո րիս վար դա պե տը նրա վեր ջին ուսուց-

չա պետն էր։ Ինչ վե րա բե րում է Խո րա նա շա տի 

վան քին, ապա իբրև հոգևոր ու մշա կու թա յին 

հաս տա տու թյուն, այն շա րու նա կում էր գո-

յատևել։

Ար տա շես Շահ նա զար յան

19
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ԽՈ ՐԱ ՆԱ ՇԱ ՏԻ  
ԳՐՉՈՒԹ ՅԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆԸ

Գրչու թյան ար վես տը ծաղ կում էր Խո րա նա-

շա տի վան քում և կապ վում նրա րա բու նա պե-

տի ան վան հետ: Գրիչ ներն իրենց օրի նա կած 

ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րում հա ճախ 

գրչու թյան վայ րը ճա նա չում ու նշում էին Վա նա-

կա նի անու նով՝ «ի վանս վար դա պե տի Վա նա-

կա նի»: Ու սուց չի մա սին հիաց մուն քով են խո սել 

նրա աշա կերտ նե րը: Կի րա կոս Գան ձա կե ցին 

վկա յում է, որ դպրո ցը, ի դեմս մե ծի մաստ ու 

հան ճա րեղ ուսուց չա պե տի, ձեռք էր բե րել մեծ 

անուն և համ բավ, որ տեղ կրթու թյուն ստա նա լու 

էին գա լիս տար բեր վայ րե րից: Վա նա կա ն վար-

դա պե տի մա սին հիաց մուն քով են գրում նաև 

Վար դան վար դա պե տը և Գ րի գոր Ակ ներ ցին, 

իսկ գրիչ նե րը հի շա տա կա րան նե րում ամե նից 

առաջ հի շում են, որ իրենք ուսում են ստա ցել 

Վա նա կա նի դպրո ցում, նրա ձեռ քի տակ: 

Խո րա նա շա տում մեզ ծա նոթ առա ջին գրի-

չը Ստե փա նոս Աղ թա մար ցին է: Նա 1223  թ. 

Խո րա նա շա տի վան քում ըն դօ րի նա կում է բո-

լոր գիր մի Ժո ղո վա ծու (Մաշ տոց յան Մա տե նա-

դա րան, ձեռ. 2101), որն ամ փո փում է իմաս-

տա սի րա կան, մեկ նո ղա կան և բա րո յա խո սա-

կան եր կեր: Հի շա տա կա րա նում Ստե փա նոս 

Աղ թա մար ցին գրում է, որ կրթու թյուն է ստա ցել 

Վա նա կա նի մոտ՝ «ի վանքս Խո րա նա շա տու»: 

Ստե փա նո սը նախ հի շում է րա բու նա պետ Վա-

նա կան վար դա պե տին, որ «փայ լում էր ինչ պես 

առա վոտ յան աստղ», ապա իր ար յու նա կից հա-

րա զատ նե րին:

Հովհաննես ավետարանիչ և 
Պրոխորոն, ՄՄ ձեռ. 4823, 
Ավետարան, 1224 թ., 
Խորանաշատ, 
ծաղկող՝ անհայտ, 247բ

Խո րա նա շա տի գրչու թյան կենտ րո նի գոր-
ծու նեու թյունը ծա վալ վել է վա նա կան 
հա մա լի րի հիմ նադ րու մից ան մի ջա պես 

հե տո: Ընդ որում, ձե ռագ րեր ըն դօ րի նա կե-
լու ար վես տը Խո րա նա շա տի վար դա պե տա-
րա նում դա սա վանդ վող հիմ նա կան առար-
կա նե րից էր: Վա նա կան վար դա պե տը շատ է 
կարևո րել գրչու թյան ար վես տը, նա հա տուկ 
ուշադ րու թյուն է դարձ րել ձե ռագ րեր օրի նա կե-
լուն, ստեղ ծել դրա հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր 
պայ ման նե րը և ան ձամբ հետևել այդ աշ խա-
տանք նե րին: Նա իր սա նե րին ստույգ և ըն տիր 
օրի նակ նե րից ար տագ րել էր տա լիս ձե ռա գիր 
մատ յան ներ: Ավե լին, Կի րա կոս Գան ձա կե ցու 
վկա յու թյամբ Վա նա կա նն այլ տե ղե րից հա վա-
քում էր մեծ քա նա կու թյամբ ձե ռա գիր մատ յան-
ներ ու դրան ցով հարս տաց նում Խո րա նա շա տի 
մա տե նա դա րա նը: Այս տեղ գրիչ նե րը ձե ռա-
գիր մատ յան ներ էին ըն դօ րի նա կում ոչ միայն 
իրենց նա խա ձեռ նու թյամբ, այլև կա տա րում 
էին ուրիշ նե րի պատ վեր նե րը: Վա նա կա նը չա-
փա զանց կարևո րում էր նաև խմբա գրա կան 
աշ խա տանք նե րը: Նրա հանձ նա րա րու թյամբ 
վար դա պե տա րա նի սա նե րը կազ մում և խմ բա-
գրում էին ծի սա կան ժո ղո վա ծու ներ, հատ կա-
պես Հայս մա վուրք ներ և Տո նա պատ ճառ ներ: 
Հայս մա վուր ք ժո ղո վա ծու նե րի խմբագ րման 
աշ խա տանք նե րում ան գե րա զան ցե լի էին Իս-
րա յե լ Խա չեն ցին և Կի րա կոս Գան ձա կե ցին, իսկ 
Տո նա պատ ճառ նե րի խմբա գրումն ու վե րա-
կազ մու մն իրա կա նաց նում էր Վար դան վար-
դա պե տը:



22 23Հիշատակարան, ՄՄ ձեռ. 2101, Ժողովածու, 1223 թ., 
Խորանաշատ, գրիչ՝ Ստեփանոս Աղթամարցի, 85բ-86ա

Անվանաթերթ Մատթեոսի, ՄՄ ձեռ. 4823, Ավետարան,
1224 թ., Խորանաշատ, ծաղկող՝ անհայտ, 12ա



24 25

Մարկոս ավետարանիչ և անվանաթերթ, ՄՄ ձեռ. 5601, Ավետարան,  
1503 թ., Խորանաշատ, ծաղկող՝ Ստեփանոս եպս., 80բ-81ա

 Այս ձե ռագ րի ըն դօ րի նա կու մից մեկ տա րի 

հե տո՝ 1224-ին, Խո րա նա շա տի Սուրբ Աստ վա-
ծա ծին եկե ղե ցու հո վա նու ներ քո Խաղ բակ յա ն 
Ջա ջուռ իշ խա նի դուստր Վա նե նու պատ վե րով 
գրվում ու նկա րա զարդ վում է մա գա ղաթ յա եր-
կա թա գիր մի Ավե տա րան, որը Վա նա կան վար-
դա պետն ան վա նում է «Տավ շո Ավե տա րան»: 
Այն հե տա գա յում վան քի անու նով կոչ վում է 
«Խո րա նա շա տի Ավե տա րան» (Մաշ տոց յան 
Մա տե նա դա րան, ձեռ. 4823): Ձե ռագ րի գրիչն 
ու ծաղ կո ղը հայտ նի չեն: Հի շա տա կա րա նում 
գրի չը, անդ րա դառ նա լով Վա նա կան վար դա-
պե տին, գրում է, որ նա կա ռու ցել է վան քը և 
դար ձել նրա առաջ նոր դը: Ձե ռա գիրն ունի չորս 
ավե տա րա նիչ նե րի պատ կեր ներ՝ իրենց ան վա-
նա թեր թե րով, տա սը նկա րա զարդ խո րան ներ, 
կի սա խո րան ներ, զա նա զան լու սան ցա զար դեր, 
որ պարզ ու գե ղե ցիկ ծաղ կա զար դել է նկա րի չը: 
Ծաղ կողն օգ տա գոր ծել է ոս կի և ներ դաշ նա կո-
րեն ընտր ված նուրբ երանգ ներ: Ձե ռագ րի ճա-
կա տագ րի վարաբերյալ հետագա հա ղոր դում-
նե րը նրա գե րե վա րում նե րի և փր կագ նում նե րի 
մա սին են: 

Երբ 1236  թ. մոն ղոլ նե րը գե րե վա րում են 
Վա նա կա նին և նրա աշա կերտ նե րին, թա լա-

նում են վան քի ողջ գույ քը, այդ թվում՝ ար ծա-

թով ըն դե լուզ ված եր կու Ավե տա րան: Նրան-

ցից մե կն այս գե ղե ցիկ մա գա ղաթ յա մատ յանն 

էր: Մոն ղոլ ներն այն նախ տա նում են Մու ղան, 

ապա՝ Տփխիս՝ հա նե լով վա ճառ քի: Տե ղի հա յե-

րը 1238 թ. «մեծ ծախ սե րով ու ջան քե րով» այդ 

Ավե տա րա նը փրկագ նում են, ապա հանձ նում 

այն ստա նա լու նպա տա կով Տփխիս գնա ցած 

Վա նա կան վար դա պե տին: Այդ մա սին իմա նում 

ենք Ավե տա րա նում Վա նա կա նի թո ղած ինք նա-

գիր հի շա տա կա րա նից: 

Ա վե տա րա նը 1517  թ. տար վում է Տաթև, 

որ տեղ Ալեք սա նոս աբե ղան Ղա սու մ անու նով 

մե կի խնդրան քով փո խում է ար ծաթ յա կազ-

մը. նոր կոստ ղա զարդ կաշ վե կազմ է դրվում՝ 

մե տաղ յա անկ յու նա զար դե րով և Ա փեղ կին 

մե տաղ յա մի խաչ: Մատ յանն այս կազ մով էլ 

հա սել է մեզ: Ավե տա րա նը XVI դա րում նո րից 

գեր վում է, ապա մե լիք Հո վա սա փի մի ջոց նե րով 

փր  կագն վում ու ըն ծայ վում Վա նի Սուրբ Վար-

դան Զո րա վար եկե ղե ցուն: Ս. Տեր-Ա վե տիս յա-

նը 1915 թ. Վա նում տես նում է այս Ավե տա րա-

նը և նա հան գա պետ Դիտ մե նի միջ նոր դու թյամբ 

ուղար կում է Սուրբ Էջ միա ծին: 

Խո րա նա շա տից մոն ղոլ նե րի հափշ տա կած 

երկ րորդ Ավե տա րա նի ճա կա տա գի րը ցայ սօր 

ան հայտ է:

Վա նա կա նի մա հից հե տո Խո րա նա շա տի 

վար դա պե տա րա նի րա բու նա պետ դար ձած 

նրա ազ գա կան Գրի գո րիս վար դա պե տը, ցա-

վոք, չի կա րո ղա նում պատ շաճ բարձ րու թյան 

վրա պա հել դպրո ցի հե ղի նա կու թյու նը: Դրա 

հետևան քով նրա փառքն աս տի ճա նա բար 

խամ րում է, իսկ 1283  թ. Խո րա նա շա տի վա-

նա հայր հի շա տակ վող Պետ րոս վար դա պե տի 

առաջ նոր դու թյան տա րի նե րին ավարտ վում է 

վան քի գոր ծու նեու թյան բե ղուն շրջա նը: Չնա-

յած դրան՝ հե տա գա յի գրիչ նե րը, նկա տի ունե-

նա լով Խո րա նա շա տի եր բեմ նի հռչա կն ու անու-

նը, հի շա տա կա րան նե րում այն ան վա նում են 

«բարձ րա համ բաւ», «մե ծա հարկ գմ  բե թաձև», 

«հռչա կա ւոր սուրբ ուխտն Խո րա նա շատ»: 

Վա նա կա նի մա հվա նից հե տո Խո րա նա շա-

տի գրչու թյան կենտ րո նի գոր ծու նեու թյունն աս-

տի ճա նա բար թու լա նում է: 

Գրի գո րիս վար դա պե տը, որն իրեն ան վա-
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Ղուկաս ավետարանիչ, և անվանաթերթ, ՄՄ ձեռ. 5601, Ավետարան, 
1503 թ., Խորանաշատ, ծաղկող՝ Ստեփանոս եպս., 137բ-138ա

Վա նա կան վար դա պե տի սուրբ գե րեզ մա նի եւ 

սրանց սպա սա ւո րի տէր Յով հան նէս ար հե պիս-

կո պո սի»: Հով հան նե սը Խո րա նա շա տի ար քե-

պիս կո պոսն էր, որի եռան դուն գոր ծու նեու թյան 

շնոր հիվ Տա վուշ գա վա ռի մշա կու թա յին կյան-

քը, այդ թվում և գր չու թյան ար վես տը, XVII դ. 

զգա լի վե րելք ապ րեց:

1631  թ. հի շա տա կա րա նում Խա չա տուր 

քա  հա նան հայտ նում է, որ ինքն է այդ Սաղ մո-

սա րան-Ժա մա գիր քը գրել տվել Եսա յի գրչին՝ ի 

հի շա տակ իր ծնող նե րի՝ Հով հան նես քա հա նա-

յի և Խա թու նի: Սա կայն հա մա ձայն այդ ձե ռա-

գրի եր րորդ հի շա տա կա րա նի՝ Պո ղոս երե ցը, 

որ կորց րել էր ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րին՝ 

նում է «ձեռ նա սուն զա վակ Վա նա կա նի» և նրա 

հա ջոր դը րա բու նա պե տի պաշ տո նում, Տա րո նի 

նշա նա վոր Սուրբ Ամե նափր կիչ և Սուրբ Աստ-

վա ծա ծին եկե ղե ցի նե րում ուսում ստա ցած 

Ստե փա նոս քա հա նա յի պատ վե րով ըն դօ րի-

նա կում է մի Ժո ղո վա ծու, որ տեղ ամ փոփ ված 

են Վա նա կան վար դա պե տի և եկե ղե ցու հայ-

րեր Եփ րեմ Ասո րու, Հով հան Ոս կե բե րա նի, 
Արիս տո տե լի և այ լոց մեկ նո ղա կան եր կե րը 
(Մաշ տոց յան Մա տե նա դա րան, ձեռ. 2273): 
Նա 1255 թ. Թա դե և Հայ րա պետ եղ բայր նե րի 
հա մար օրի նա կում է Վա նա կա նի «Հարց մունք 
ու պա տաս խա նիք»-ը (Մաշ տոց յան Մա տե-
նա դա րան, ձեռ. 6106)։ Պետ րոս վար դա պե-
տի առաջ նոր դու թյան տա րի նե րին Մար տի րոս 
գրի չը ծե րաց յալ հա սա կում՝ 1283 թ., ար տա-
գրում է Գրի գոր Նա րե կա ցու «Մատ յան ող բեր-
գու թյան» եր կը՝ գրչու թյան տե ղի մա սին դարձ-
յալ նշե լով «ի վանս Վա նա կան Վար դա պե տի» 
(Մաշ տոց յան Մա տե նա դա րան, ձեռ. 1563): 
Այն «Մատ յան ող բեր գու թյան» եր կի հյու սի սա-
յին Հա յաս տա նում կա տար ված հնա գույն ըն դօ-
րի նա կու թյունն է: Սար գիս գրի չը Մխի թար վար-
դա պե տի խնդրան քով ար տա գրում է Վար դան 
վար դա պե տի Երգ եր գո ցի և Դա նիե լի մեկ նու-
թյուն նե րը (Մաշ տոց յան Մա տե նա դա րան, ձեռ. 
5452):

Խո րա նա շա տից XVI դա րից ունենք մեկ 

ձե ռա գիր (Մաշտոցյան Մատենադարան, ձեռ. 

5601): Նրա ան հայտ գրի չը նշում է, որ այն 

գրչագր վել է «ի գե րահռ չակ ուխտս Խո րա նա-

շա տայ ընդ հո վա նեաւ Սուրբ Աս տուա ծած նիս»: 

Մատ յա նն ավե տա րա նիչ նե րի պատ կեր նե րով, 

կի սա խո րան նե րով և թռչ նա գիր զար դագ րե րով 

ծաղ կել է Ստե փա նոս եպիս կո պո սը: 

XVII դ. եր կրում մշա կու թա յին կյաք նի վե րել-

քին զու գա հեռ Խո րա նա շա տի վան քի հոգևոր 

են թա կա յու թյան տակ գտնվող որոշ բնա կա-

վայ րե րում սկսե ցին ձե ռագ րեր ըն դօ րի նա կել: 

Դրանց գրիչ նե րը ձե ռագ րե րի գրչու թյան վայրն 

ար ձա նագ րե լուց զատ հարկ էին հա մա րում շեշ-

տել, որ գոր ծել են Խո րա նա շա տի Սուրբ Աստ-

վա ծա ծին եկե ղե ցու հո վա նու ներ քո՝ չմո ռա նա-

լով հի շա տա կել Վա նա կան վար դա պե տին: 

Այս պես, 1620 թ. Հա կոբ երե ցն օրի նա կում 

է Ավե տա րան և իր թո ղած հի շա տա կա րա նում 

գրում, որ գործել է «ի դուռն սուրբ, բարձ րա-

համ բաւ Սուրբ Խո րա նա շա տու և ընդ հո վա-

նեաւ Սուրբ Աս տուա ծած նիս սուրբ Վա նա կան 

Վար դա պե տիս և Գ րի գոր վար դա պե տիս, և 

Ս. Յո վա նի սիս» (Մաշ տոց յան Մա տե նա դա-

րան, ձեռ. 6669): Այս Մատ յա նը նկա րա զարդ 

է՝ Մար կոս և Հով հան նես ավե տա րա նիչ նե րի 

պատ կեր նե րով, չորս ան վա նա թեր թե րով, զա-

նա զան լու սան ցա զար դե րով ու զար դագ րե րով, 

Մատ թեոս և Ղու կաս ավե տա րա նիչ նե րի պատ-

կեր նե րը բա ցա կա յում են: Քա նի որ ձե ռա գիր 

ար տագ րե լու ար վես տը նաև վա յել չա գրու թյուն 

է, գրի չը նե րո ղամ տու թյուն է հայ ցում սխալ նե-

րի ու խո շոր գրի հա մար և փոր ձում ար դա րա-

նալ՝ նշե լով, որ ծեր է, աչ քի լույ սը՝ նվազ։

XVII դ. Տա վու շում հայտ նի և բե ղուն գրիչ էր 

Իս րա յե լ քա հա նա յի որ դի Եսա յին: Ըստ մեզ հա-

սած ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րի ժա մա-

նա կագ րու թյան՝ նա 27 տա րի՝ 1631-1657 թթ. 

ձե ռագ րեր է ըն դօ րի նա կել: Դրան ցից մե կը 

Սաղ մո սա րան-Ժա մա գիրք է, որի հի շա տա կա-

րա նում նա գրչու թյան տե ղը հետև յալ կերպ 

է նշում. «ի յեր կիրս Տա յուշ, ի գեղս, որ կո չի 

Թա ւուզ, ընդ հո վա նեաւ Ս. Նա հա տա կիս ի յա-

թոռս Խո րա նա շա տի Ս. Աս տուա ծած նիս եւ ի 
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Լուսանցազարդ և գրչության նմուշ, ՄՄ ձեռ. 1563, 
Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, 
1283 թ., Խորանաշատ, գրիչ՝ Մարտիրոս, 6բ

8882): Նա 1645  թ. ոմն Սա րու խա նի պատ-

վե րով ըն դօ րի նա կում է մի Ավե տա րան, որի 

հի շա տա կա րա նում նկա րագ րում է պար սից 

տի րա պե տու թյան պայ ման նե րում ժո ղովր դի 

ծանր վի ճա կը: Եսա յին մաս նա վո րա պես հայտ-

նում է, որ պար սից իշ խա նու թյուն նե րը հա յե րին 

ստի պում են կրո նա փոխ լի նել: Վեր ջին ան գամ 

Եսա յի գրչին տես նում ենք 1657 թ., երբ նա 

Աստ վա ծա տուր քա հա նա յի հա մար «ի յեր կիրս 

Տա յուշ, ի գեղս, որ կո չի Թա ւուզ ընդ հո վա նեաւ 
Խո րա նա շատ Ս. Աս տուա ծած նիս և Վա նա կան 
Վար դա պե տի սուրբ գե րեզ մա նիս» ավար տում 
է մի Ժո ղո վա ծու: Այն ամ փո փում է Գրի գոր 
Տաթևա ցու և Հա կոբ Ղրի մե ցու քա րոզ նե րը և 
Մխի թար Գո շի, Հով հան նես Երզն կա ցու և Դա-
վիթ Ալավ կաոր դու կա նո ննե րից (Մաշ տոց յան 
Մա տե նա դա րան, ձեռ. 2116): 

Խո րա նա շա տում գոր ծած մեզ հայտ նի վեր-
ջին գրի չը Ավե տիս քա հա նան է, որը 1674 թ. 
մի Մաշ տոց է օրի նա կել (Մաշ տոց յան Մա տե-
նա դա րան, ձեռ. 3536): Ձե ռա գի րը խո նա վու-
թյու նից վնաս ված է, որոշ տե ղեր անըն թեռ նե լի 
են: Վնաս ված է նաև հի շա տա կա րա նը, սա կայն 
բա րե բախ տա բար պահ պան վել են գրչու թյան 
վայ րի անու նը և ժա մա նա կը: Մատ յա նը գրվել 
է Պետ րո ս կա թո ղի կո սի աթո ռա կա լու թյան տա-
րի նե րին «յա թոռս Խո րա նա շա տու»: 

Այս պի սով, Խո րա նա շա տը եղել է նաև գրչու-
թյան նշա նա վոր կենտ րոն: Մեզ են հա սել XIII-
XVII դդ. ինչ պես Խո րա նա շա տում, այն պես էլ 

նրա հոգևոր են թա կա յու թյան տակ գտնվող 

եկե ղե ցի նե րում ու բնա կա վայ րե րում, հատ կա-

պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Տա վու-

շի մար զի Տա վուշ գյու ղում ըն դօ րի նակ ված մի 

շարք ձե ռագ րեր: 

Թա մա րա Մի նաս յան

ծնող նե րին, կո ղակ ցին ու զա վակ նե րին, մնա-

ցել էր մե նակ, հենց նույն տա րում Խա չա տու-

րից թանկ գնով ձեռք է բե րել այս մատ յա նը՝ 

որ պես հի շա տակ իր մեր ձա վոր նե րի, և խնդ րում 

աղոթք նե րում հի շել նրանց (Վե նե տիկ, ձեռ. 59): 

Ե սա յի գրչից մեզ հա սած հա ջորդ մատ յա նը 

Մաշ տոց է, որը նա օրի նա կել է 1637 թ.՝ գրչու-

թյան վայ րը դարձ յալ նշե լով նա խոր դի նման 

(Մաշ տոց յան  Մա տե նա դա րան, ձեռ. 8941): Նա 

1639 թ.՝ «ի դառն եւ ան բա րիշտ ժա մա նա կիս» 

Թու մա կրո նա վո րի հա մար օրի նա կել է մի Ավե-

տա րա ն, որի հի շա տա կա րա նում գրչու թյան տե-

ղի մա սին գրում է. «ընդ հո վա նեաւ Ս. Խո րա-

նա շա տայ Աս տուա ծած նիս ի գա ւառս Զա գամ»: 

1640-ին Եսա յի գրի չը դարձ յալ օրի նա կում է մի 

Մաշ տոց (Մաշ տոց յան  Մա տե նա դա րան, ձեռ. 

3998): 

1642  թ. Եսա յի գրչին որ դու՝ Դա վիթ սար-

կա վա գի հա մար Ժա մա գիրք է պատ վի րում ոմն 

Թա մու ր (Մաշ տոց յան  Մա տե նա դա րան, ձեռ. 

Հովհաննես ավետարանիչ, իր աշակերտ Պրոխորոն և անվանաթերթ, ՄՄ ձեռ. 5601, 1503 թ., 
Խորանաշատ, ծաղկող՝ Ստեփանոս եպս., 235բ-236ա

28
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իշ խա նի նա խա ձեռ նու թյամբ Լո ռեում և Անիում 

գու մար ված եկե ղե ցա կան ժո ղով նե րի մա սին, 

որոնք ժա մա նա կին մեծ հու զում նե րի առիթ են 

եղել։ Վա նա կան վար դա պե տի կող մից պատ-

մա գրա կան բնույ թի եր կու աշ խա տու թյուն գրե-

լու այս են թադ րու թյունը պատ ճա ռա բան ված 

չէ: Նախ՝ Վար դան վար դա պե տի այն տե ղե կու-

թյունը, թե 1236-1265  թթ. պատ մու թյունը 

ման րա մաս նո րեն գրել են Վա նա կան վար դա-

պե տը և Կի րա կոս Գան ձա կե ցին, թույլ չի տա-

լիս կար ծել, որ Վա նա կա նի «Պատ մու թյունը» 

սկսվում է 1236-ով: Բա ցի այդ, Վա նա կան 

վար դա պե տի եր կը չէր կա րող ավարտ վել 1265 

թվա կա նով, քա նի որ նա մա հա ցել է 1251 թ.: 

Վար դան վար դա պե տը հայտ նում է, որ Կի րա-

կոս Գան ձա կե ցին իր «Պատ մու թյուն»-ը գրել 

է իրենց ուսուց չին՝ Վա նա կան վար դա պե տին 

«հա ման ման»: 

Ե թե նկա տի ունե նանք, որ Կի րա կո սի «Պատ-

մու թյունը» սկսվում է Հա յոց մեծ դար ձից, ապա 

պատ ճա ռա բան ված կլի նի են թադ րել, որ Վա-

նա կան վար դա պե տի «Պատ մու թյուն»-ը ևս 

ժա մա նա կագ րո րեն սկսվել է ավե լի վաղ, գու ցե 

հենց Հա յաս տա նում քրիս տո նեու թյան պե տա-

կա նո րեն ըն դու նու մից՝ առա վել ման րա մասն 

նե րա ռե լով XIII դ. առա ջին կե սի իրա դար ձու-

թյուն նե րը: 

Ինչ վե րա բե րում է այն ենթադ րու թյանը, որ 

Վա նա կան վար դա պետն առան ձին եր կով հե-

ղի նա կել է Լո ռեի և Անիի եկե ղե ցա կան ժո ղով-

Անվանաթերթ Մատթեոսի, ՄՄ ձեռ. 5601, Ավետարան, 1503 թ., 
Խորանաշատ, ծաղկող՝ Ստեփանոս եպս., 1ա

Վա նա կան վար դա պե տը թո ղել է մա-

տե նա գրա կան հա րուստ ժա ռան գու-

թյուն: Այն, ըստ բո վան դա կու թյան, 

կա րե լի է բա ժա նել հետև յալ խմբե րի՝ պատ մա-

գրա կան, մեկ նո ղա կան և այլ եր կեր: 

Պատ մա գրա կան երկ։ Ստույգ է, որ Վա-

նա կան վար դա պե տը գրել է պատ մա գրա կան 

բնույ թի երկ, որն ավան դույ թի հա մա ձայն կո-

չում ենք «Պատ մու թյուն»: Այս մա սին հստակ 

տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում նրա աշա-

կերտ ներ Կի րա կոս Գան ձա կե ցի և Վար դան 

վար դա պետ պատ միչ նե րը: Վեր ջինս վկա յում 

է, որ 1236-1265 թթ. պատ մու թյունը ման րա-

մաս նո րեն գրի են առել Վա նա կան վար դա պե-

տը և Կի րա կոս Գան ձա կե ցին։ Գան ձա կե ցին իր 

«Պատ մու թյան» մեջ հի շա տա կե լով Վա նա կա-

նին, նրան ներ կա յաց նում է որ պես «մե ծի մաստ 

և հան ճա րեղ, մե ծի մաստ և առա տա միտ» վար-

դա պետ և վ կա յում, որ նա իբրև ակա նա տես է 

գրել իր ժա մա նակ նե րի պատ մու թյունը։

Վար դան վար դա պե տի հա ղոր դած տե ղե-

կու թյուն նե րի հի մամբ են թադր վել է, որ Վա-

նա կան վար դա պե տը գրել է 1236-1265  թթ. 

իրա դար ձու թյուն նե րի, այ սինքն՝ միայն մոն ղոլ-

նե րի, կամ, ինչ պես այն ժա մա նակ էին ասում, 

«նե տո ղաց ազ գի» և Հ այաս տա նում ու հարևան 

երկր նե րում նրանց կա տա րած ար շա վանք նե րի 

պատ մու թյունը: Նաև կարծ ել են, որ Վա նա կան 

վար դա պե տը «Պատ մու թյուն»-ից բա ցի, առան-

ձին եր կով գրել է XIII դ. սկզբում Զա քա րե Բ 

ՎԱ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ԴԱ ՊԵ ՏԻ ՄԱ ՏԵ ՆԱԳ ՐԱ ԿԱՆ  
ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ
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նե րի պատ մու թյունը, ապա այն հիմ նա վոր չէ: 

Բանն այն է, որ Կի րա կոս Գան ձա կե ցու հստակ 

վկա յու թյան հա մա ձայն՝ եկե ղե ցա կան այդ ատ-
յան նե րի մա սին ին քը գրել է՝ նյու թը քա ղե լով 
Վա նա կան վար դա պե տի «Պատ մու թյուն»-ից:

Այս պի սով՝ մա տե նա գրա կան կցկտուր տե ղե-
կու թյուն նե րի քննու թյամբ պարզ վում է, որ Վա-
նա կան վար դա պե տը գրել է պատ մա գրա կան 
բնույ թի մեկ երկ, այն էլ՝ շատ ար ժե քա վոր, որը, 
դժբախ տա բար, մեզ չի հա սել:

Մեկ նո ղա կան եր կեր: Վա նա կան վար դա պե-
տը թո ղել է մեկ նո ղա կան բնույ թի մա տե նա գրա-
կան հա րուստ ժա ռան գու թյուն: Այս տեղ, ան-
շուշտ, մեծ դեր է կա տա րել նրա ուսուց չա կան 

տա ղանդն ու գիտ նա կան-վար դա պետ լի նե լու 

հան գա ման քը: Հա վա նա բար մեկ նու թյուն նե րը 

գրել է իր հիմ նած վար դա պե տա րա նում դա սա-

վան դե լու հա մար:

ա. «Մեկ նու թիւն Յո բայ». Վա նա կա նի գրչին 
պատ կա նող մեկ նո ղա կան գրվածք նե րի մեջ այս 
երկն ամե նա ծա վա լունն է, որը, ինչ պես վկա-
յում է ձե ռագ րե րի մեջ հան դի պող խո րա գի րը, 
ստեղծ վել է ծաղ կա քա ղի սկզբուն քով։ Ըստ դրա՝ 
քաղ վածք ներն ար ված են Դա վիթ և Իսի քոս 
վար դա պետ նե րից։ Բա ցի այս անուն նե րից, լու-
սանցք նե րում հի շա տակ վում են նաև Ստե փա-
նոս Սյու նե ցու, Եփ րե մի, Դա վիթ Քո բայ րե ցու և 
այ լոց անուն ներ: Վա նա կան վար դա պե տի այս 

տա րան, լու սին՝ օրենք, Արուս յակ՝ Հով հան նես 
Մկրտիչ, աստ ղեր՝ քրիս տոն յա ներ և այլն):

դ. «Տե սու թիւն շա րա կա նին Ու րա խա ցիր 
պսակ Կու սից Վա նա կան վար դա պե տի ասա-
ցեալ ի խնդրոյ Պետ րո սի». Ինչ պես երևում է 
վեր նագ րից, Վա նա կանն այս մեկ նու թյունը գրել 
է ոմն Պետ րո սի խնդրան քով:

Վա նա կան վար դա պե տի գրչին են պատ կա-
նում նաև «Վա նա կան վար դա պե տի ասե ցեալ 
ի սաղ մոսն Այս ծով մեծ» և «Ի բանն հա յեաց ի 

Կաշեպատ կազմ, դրոշմազարդ, ՄՄ ձեռ. 1563, Գրիգոր 
Նարեկացի, Մատյան ողբերգության,  
1283 թ., Խորանաշատ

աշ խա տան քը մեծ կարևո րու թյուն ունի իբրև 
Հո բի մեկ նու թյուն նե րի շղթա յի մի մա սը, մա նա-
վանդ, որ պա րու նա կում է պա տա ռիկ ներ Եփ րեմ 
Ասո րու և Ս տե փա նոս Սյու նե ցու մեկ նու թյուն նե-
րից, որոնց ամ բող ջա կան տար բե րակ նե րը կորս-
ված են, իսկ այս պա տա ռիկ նե րը որևէ այլ տեղ 
չեն հան դի պում։ Կարևոր աշ խա տանք է նաև 
Իսի քո սի մեկ նու թյան հա մա ռո տու մը։ Հայր Քե-
րով բե Չրաք յա նի կար ծի քով հայ մեկ նիչ նե րից 
առա ջինն ու միա կը Վա նա կանն է, որ ծա նոթ է 
եղել այս մեկ նու թյանը և այն հա մա ռո տե լով մի 
տե սակ ժո ղովր դա կա նաց րել է։ Եվ իրա պես, 
XIII դ. վեր ջին Հո բի դժվա րի մաց գրքի և խր թին 
բա ռե րի լու սա բան ման հա մար մեր նախ նի նե րը 
պար տա կան պի տի լի նեն Վա նա կա նին և նրա 
մի ջո ցով Իսի քո սին։ Չրաք յա նը նշում է, որ Վա-
նա կա նը, առանց անու նը հի շա տա կե լու, օգտ վել 
է նաև Նա րե կա ցուն վե րագր վող մեկ նու թյունից: 
Պա տա հա կան չէ, որ Գրի գոր Տաթևա ցին, որը 
Վա նա կա նի ազ դե ցու թյան տակ է գրել իր «Յո-
բայ լուծ մուն քը», նշում է, որ մեկ նու թյուն նե րի 
հա վա քո ղը Վա նա կան վար դա պետն է:

բ. «Բա ցատ րու թիւն աղօ թից Ամ բա կու մայ 
մար գա րէի». Այս եր կա սի րու թյունը շա րադր ված 
է մեծ խնամ քով և հմ տու թյամբ։ Թեև դրա նում 
առ կա են բա ռա ցի մեկ նու թյան տե ղի ներ, բայց 
առա վե լա բար հան դի պում են ուշա գրավ այ լա-
բա նու թյուն ներ։

գ. «Հա մե մա տու թիւն Հին Կտա կա րա նաց 
ի նորս». Սա Հին և Նոր Կտա կա րան նե րի մի 
խորհր դա վոր հա մե մա տու թյուն է, որ տեղ Հին 
Կտա կա րա նում օգ տա գործ ված նշա նա վոր բա-
ռե րին հան դի պա դիր ներ կա յաց ված են նրանց 
նորկ տա կա րան յան հա մար ժեք նե րը (Օրի նակ՝ 
եր կինք՝ եկե ղե ցի, արե գակ՝ Քրիս տոս և Ավե-

Խորան, ՄՄ ձեռ. 4823, Ավետարան, 1224 թ., 
Խորանաշատ, ծաղկող՝ անհայտ, 10ա34
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ժո ղո վուրդ նե րի տո մար նե րի վե րա բեր յալ բազ-
մա թիվ հե տաքր քիր հար ցեր, որոնց տրված են 
գի տա կան բա ցատ րու թյուն ներ: Դրանք, շա րա-
հյուս ված լի նե լով բազ մա թիվ փաս տե րի հետ, 
աշ խա տու թյունը դարձ նում են տիե զե րա գի տու-
թյան և աստ ղա գի տու թյան պատ մու թյամբ հե-
տաքրքր վող մաս նա գետ նե րի հա մար կարևոր 
սկզբնաղբ յուր: Եր կում տո մա րա կան դի տար-
կում նե րը հա ճախ ուղեկց վում են հոգևոր ու 
աստ վա ծա բա նա կան խորհր դա ծու թյուն նե րով: 
Աշ խա տու թյունը հաս ցեագր ված է եղել հա սա-
րա կու թյանը և կար դաց վել է եկե ղե ցի նե րում 
տա րե մու տի օրը՝ օգոս տո սի 11-ին: Եր կի մեջ 
պահ պան վել է նաև Ար տա վազ դի առաս պե լը:

դ. «Պատ ճառք վասն առա ջա ւո րաց պա հոց 
արա րեալ Վա նա կան վար դա պե տի վասն հա-
կա ռա կաց եւ այ պա նո ղացն զսուրբ պահսն». 
Այս աշ խա տու թյունն ուշա գրավ է այն տեղ պահ-
պան ված միջ նա դար յան զրույց-ա վան դու թյուն-
նե րով:

ե. «Հարց մունք Վա նա կան վար դա պե տին 
եր կու աղալն ի մի եր կան». Այս փոք րիկ եր-
կը մաս է կազ մում Վա նա կան վար դա պե տի 
«Հարց մունք և պա տաս խա նիք» ծա վա լուն աշ-
խա տան քի, սա կայն ձե ռագ րե րում հա ճախ հան-
դես է գա լիս իբրև առան ձին միա վոր: Նույն այս 
եր կը Վար դան վար դա պետ Բա ղի շե ցու՝ Ամր դո-
լու վան քի գրքե րի ցու ցա կի ցան կում կրում է 
«Վա նա կան վար դա պե տի մա դու բնու թյան մա-
սին» խո րա գի րը:

զ. «Հարց մունք եւ պա տաս խա նիք զոր արա-
րեալ է Վա նա կան վար դա պե տի ի Սուրբ Գրոց». 
Բա վա կա նին ծա վա լուն և ընդգր կուն երկ է: Ամ-

փո փում է այն բո լոր գի տե լիք նե րը, որոնք ուս-

ման սկզբնա կան շրջա նում պար տա վոր էին 

ձեռք բե րել Խո րա նա շա տի վար դա պե տա րա նի 

քեզ գու ցե լի նի ցի բան ծա ծուկ ի սրտի քում» 
խո րագ րով մեկ նո ղա կան եր կե րը: 

Այլ եր կեր: 
ա. «Խրատ դա ւա նու թեան Վա նա կան վար-

դա պե տի». Մե ծա նուն վար դա պետն այս եր-

կը գրել է ի պա տաս խան Սուրբ Հո գու բխման 

վար դա պե տու թյան վե րա բեր յալ Հռո մի Ինո կեն-

տիոս Դ պա պի (1243-1254) հար ցու մի: Հռո մի 

կա թո լիկ եկե ղե ցին ըն դու նում էր, որ Սուրբ Հո-

գին բխմում է Հո րից և Որ դուց: Հա յոց եկե ղե ցու 
վար դա պե տա կան սահ մա նումն իմա նա լու նպա-
տա կով Հռո մի պա պը դի մում է ժա մա նա կի հա-
յոց կա թո ղի կոս Կոս տան դին Ա Բարձր բերդ ցուն 
(1221-1267): Հռո մի պա պին պա տաս խան 
գրե լու հա մար Կոս տան դին Բարձր բերդ ցին, 
հաշ վի առ նե լով Վա նա կան վար դա պե տի հե ղի-
նա կու թյունն ու աստ վա ծա բա նու թյան խո րը գի-
տե լիք նե րը, հենց նրան է խնդրում ներ կա յաց նել 
Հա յոց եկե ղե ցու վար դա պե տու թյունը Սուրբ Հո-
գու բխման վե րա բեր յալ: Վա նա կա նը տա լիս է 
միջ սահ ման պա տաս խան՝ զերծ մնա լով Հռո մի 
կա թո լիկ եկե ղե ցու դա վա նա կան սահ մա նում ը 
լիո վին ըն դու նե լուց: Նա գրում է, որ ըստ Հա-
յոց եկե ղե ցու վար դա պե տու թյան՝ «Սուրբ Հո գին 
բխում է Հո րից և երևում Որ դու մի ջո ցով»:

բ. «Թուղթ առ Դա ւիթ մո լո րե ցու ցիչ».Վա նա-
կան վար դա պե տի այս մե ղադ րա կան թուղ թը 
մեզ չի հա սել: Այս եր կի վե րա բեր յալ տե ղե կու-
թյուն ներ է հա ղոր դում Կի րա կոս Գան ձա կե ցին։

գ. «Յա ղագս տա րեմ տին ի Վա նա կան վար-
դա պե տէ ասա ցեալ». Վա նա կան վար դա պե տի 
այս աշ խա տու թյունը նրա լա վա գույն գոր ծե րից 
է: Այս եր կը բա ցա հայ տում է վար դա պե տի գրչի 
ուժն ու գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը: Նրա նում 
շո շափ ված են տա րե մու տի, տար վա, ամիս նե-
րի, արե գա կի, լուս նի, մո լո րակ նե րի և մի շարք 

սա նե րը: Այն փաս տո րեն դպրո ցի ուսում նա-

կան ծրագ րի հա մա ռոտ ամ փո փումն է՝ հան-

րա գի տա րա նա յին բնույ թի երկ: Հե ղի նակն իր 

գործն ամ բող ջաց րել է Խո րա նա շա տի վան-

քում:

Անհարազատ կամ տարակուսական 
մանր երկեր։
Այս շար քի ներ քո Հա մա զասպ Ոսկ յա-

նը թվար կել է ութ գոր ծի վեր նա գիր, որոն ցից 

եր կու սը տպագր վել են «Գիրք Թղթո ցի» թիֆ-

լիս յան հրա տա րա կու թյան մեջ՝ ա) «Վա նա-

կան վար դա պե տին ասա ցեալ Բան հա ւա տա-
լի ազ գիս մե րում» և բ) «Այլ բան է ասա ցեալ 
Վա նա կան Վար դա պե տին»:

Վա նա կան վար դա պե տի մա տե նագ րու-
թյունը, ցա վոք, դեռևս լրջո րեն ուսում նա սիր-
ված չէ և պատ շաճ գնա հա տա կա նի չի ար-
ժա նա ցել: Նրա գրչին պատ կա նող գրվածք-
նե րը ցի րու ցան սփռված են ձե ռագ րե րի մեջ: 

Նրանց մեծ մասն ան հա րա զատ կամ տա րա-

կու սե լի է հա մար վում, քա նի որ միայն մեր 

վար դա պե տը չէ Վա նա կան անունն ունե ցել: 

Նրան շատ գե ղե ցիկ է բնո րո շում ակա նա-

վոր հա յա գետ Հա մա զասպ Ոսկ յա նը. «Միշտ 

հաս տա տուն կմնա, որ նա ավե լի ձգտել է 

աշա կեր տու թյուն ունե նալ և ոչ թե մեկ գրչով, 

այլ նրան ցով՝ շատ գրիչ նե րով գրել, քան զի 

ամեն ան գամ, երբ նրանք իրենց գրի չը շար-

ժում էին, նրա նից ստա ցած խրատ ներն ու 

նրա ազ դե ցու թյամբ բա ռը ծո րում էր իրենց 

գրիչ նե րից։ Այս պես, իր աշա կերտ նե րով նա 

եր կար ապ րեց և ցայ սօր նրան ցով և իր եր-

կե րով փոքր դիրք չի գրա վում հայ դպրու թյան 

պատ մու թյան մեջ»։ 

Տեր Արամ քա հա նա Միր զո յան

Գրչության նմուշ և զարդագիր, ՄՄ ձեռ. 4823, 
Ավետարան, 1224 թ., Խորանաշատ, 

գրիչ և ծաղկող՝ անհայտ, 313ա
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Խո րա նա շա տի ճար տա րա պե տա կան հա-

մա լի րը միջ նա դար յան Հա յաս տա նի նշա-

նա վոր հու շար ձա նախմ բե րից է։ Իր հա-

տա կագ ծա յին և ծա վա լա տա րա ծա կան հո րին-

ված քով, կոնստ րուկ տիվ լու ծում նե րով ու հար-

դա րան քա յին մի ջոց նե րով այն պատ մա կան 

Հա յաս տա նի Ու տիք նա հան գի շի նա րա րա կան 

ար վես տի հա մար հան գու ցա յին նշա նա կու թյուն 

է ունե ցել։

Գտնվում է ՀՀ Տա վու շի մար զի Չի նա րի գյու-

ղից մոտ 2.5 կմ արևելք, ան տա ռա պատ սա-

րա լան ջի ոչ մեծ տա փա րա կում։ Հա մա լի րի կա-

ռուց ման մա սին առա ջին հի շա տա կու թյունը 

պատ կա նում է պատ միչ Կի րա կոս Գան ձա կե-

ցուն, որն այն տե ղո րո շել է «Երգևա նից բեր դի 

դի մաց, Գարդ մա նի թի կուն քին»։

 Խո րա նա շա տի վա նա կան հա մա լի րը բաղ-

կա ցած է Սուրբ Աստ վա ծա ծին, Սուրբ Կի րա-

կի, Սուրբ Ճգնա վոր եկե ղե ցի նե րից, առա ջի նին 

կցված գավ թից և շր ջա կայ քում գտնվող աշ-

խար հիկ բնույ թի այլ շի նու թյուն նե րից, որոնց 

միայն ավե րակ ներն են պահ պան վել։ Ան վա նու-

մը ստա ցել է խո րան նե րի շա տու թյան պատ ճա-

ռով։

Սուրբ Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցին հա մա լի րի 

գլխա վոր ու ժա մա նա կագ րո րեն առա ջին շի-

նու թյունն է։ Իշ խող դիրք ունի հու շար ձա նախմ-

բում և շր ջա կա մի ջա վայ րում։ Պատ կա նում է 

ժա մա նա կին տա րած ված գմբե թա վոր դահ լի ճի 

տի պին։ Ար տա քի նից ուղ ղանկ յուն (12,7×11մ) 

ԽՈ ՐԱ ՆԱ ՇԱ ՏԻ 
ՃԱՐ ՏԱ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԼԻ ՐԸ

Հատված Խորանաշատի հարավային 
ճակատից
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ներ քուստ խա չաձև հա տա կագ ծով, բե մի եր կու 

կող մե րում տե ղադր ված կրկնա հարկ ավան-

դատ նե րով կա ռույց է։ Եկե ղե ցու հիմ նադր-

ման մա սին աղբ յուր նե րում վկա յու թյուն ներ 

չեն պահ պան վել։ Միայն հայտ նի է, որ նրա 

արևմտ յան մուտ քի կա ռու ցումն ավարտ վել է 

1211 թ.։ Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ Սուրբ 

Աստ վա ծած նի կա ռու ցու մը սկսվել է 1209 թ., 

իսկ 1222 թ. ավարտ ված է եղել, քա նի որ այդ 

թվա կա նին նրան կից գավ թի շի նա րա րու թյունը 

սկսվել էր։ Բո լոր դեպ քե րում 1223-ին այն ար-

դեն գոր ծում էր։ 
Ե կե ղե ցու ներ քին տա րած քը լու սա վոր ված 

է տաս ներ կու պա տու հա նով, որոն ցից ավագ 

խո րա նի մեջ բաց վո ղը զույգ է։ Որմ նա մույ թե-
րով պար փակ ված արևմտ յան մա սե րի պա տու-
հան նե րը շրջա նաձև են։ Լու սա մուտ նե րից վե ցը 
գտնվում են թմբու կի վրա։ Դրանք ուշա գրավ են 
իրենց դա սա վո րու թյամբ։ Լու սա մուտ նե րը հո-
րի զո նա կան հար թու թյան մեջ ոչ մեծ պտույ տի 
շնոր հիվ արևի նկատ մամբ ավե լի նպաս տա վոր 
դիրք են ստա ցել։ Դա ապա հո վել է լույ սի առա-
վել ներ թա փան ցու մը եկե ղե ցի։

Սուրբ Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցին ար տա քի նից 
առանձ նա նում է ճար տա րա պե տա կան հստակ 
լու ծում նե րով և հար դա րան քա յին ինք նա տիպ 
մի ջոց նե րով։ Այն բո լոր կող մե րից գոտևոր ված 
է։ Դա կա ռույ ցին ոչ միայն կեր պա րա յին ինք նու-
րույ նու թյուն է հա ղոր դում, այլև գո տին որ պես 
քիվ գոր ծա ռա կան նշա նա կու թյուն ունի։ Եկե-
ղե ցու արևել յան ճա կա տի զույգ լու սա մու տից 
վերև խա չի ստո րին թևի կի սաշր ջա նաձև հիմ-
քի մեջ ներ կա յաց ված է ճան կե րով որս բռնած 
թևա տա րած արծ վի պատ կե րա քան դակ։ Այն 
աչ քի է ընկ նում պատ կեր ման հստա կու թյամբ 
ու զուրկ է քան դա կա յին ման րա մաս նու թյուն նե-
րից։ Ի տար բե րու թյուն նույն թե մա տի կա յով այլ 
պատ կե րա քան դակ նե րի, որ տեղ ար ծիվ նե րի 
որ սը սո վո րա բար որևէ հեզ կեն դա նի է (ոչ խար, 
եղ նիկ, նա պաս տակ), Խո րա նա շա տում արծ վի 
ճան կե րում գի շա տիչ կեն դա նի է պատ կեր ված՝ 
գայլ կամ հո վազ։

Ե կե ղե ցու ճա կատ նե րի վե րո հիշ յալ գո տիով 
կազ մա վոր ված խա չե րից արևել յանն ուղ ղաթև 
է, իսկ հյու սի սա յի նը և արևմտ յա նը՝ գե ղար-
դաձև։ Դրանք ըն կալ վում են որ պես յու րա տե-
սակ ծաղ կա պատ կեր ներ։ Եկե ղե ցու մուտ քերն 
ունեն միան ման հո րին վածք՝ բնո րոշ XII-XIV 
դդ. հայ կա կան աշ խար հիկ և կ րո նա կան կա-
ռույց նե րի մուտ քե րին։ Ար տա քուստ դրանք 

Խորանաշատի գավիթի ծածկը

Ս. Աստվածածին եկեղեցու մուտքը

Խորանաշատի գավիթը
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Խորանաշատի գավթի մուտքը 
պատկերաքանդակներով

Ս. Աստվածածին եկեղեցու հյուսիսային մուտքը 
պատկերաքանդակներով



44 45

եզեր ված են ուղ ղանկ յուն քան դա կա զարդ 
շրջա նակ նե րով, իսկ բուն բաց վածք նե րը՝ նուրբ 
կի սաս յու նե րով։ Բա րա վոր նե րը հար դար ված 
են հյու սի սա յի նում քա ռաթև և շե ղաձև, իսկ 
արևմտ յա նում վե ցաթև աստ ղե րի տես քով՝ 
պահ պա նե լով գու նա յին ընտ րու թյունը (կա-
նաչ և կար միր)։ Եկե ղե ցու թմբու կը շրջա ռում 
են բարդ տրա մա տի եզ րա վո րում նե րով տաս-
ներ կու որմ նա կա մար ներ։ Դրան ցում մե կու մեջ 
բաց ված են նեղ ու ձիգ պա տու հան նե րը։ Այն 
նման հար դա րան քով մյուս հու շար ձան նե րից 
տար բեր վում է որմ նա կա մար նե րի խո րա քան-
դակ ձևի ընտ րու թյամբ։ Դրա շնոր հիվ գմբե թի 
զանգ վա ծը զգա լիո րեն փոք րա ցել է։ Դա, ան-
կաս կած, դրա կան է անդ րա դառ նում կա ռույ ցի 
կոնստ րուկ տիվ աշ խա տան քի վրա։ Թմբու կը 
հա մա չա փա կան կա ռուց ված քով և ճար տա րա-
պե տա կան հար դա րան քով հա մահն չուն է շի-
նու թյան մյուս ծա վալ նե րի հետ։

Գա վի թը կից է գլխա վոր՝ Սուրբ Աստ վա ծա-
ծին եկե ղե ցու արևմտ յան ճա կա տին։ Պատ-
կա նում է կենտ րո նա կան հո րին ված քով չորս 
սյու նա նի գա վիթ նե րի տի պին։ Այն ուղ ղանկ յան 
հա տա կագ ծով (16.8×16 մ), արևել յան կող մում
տե ղադր ված եր կու կրկնա հարկ ավան դատ նե-
րով կա ռույց է։ Գավ թի հիմ նադր ման ստույգ 
թվա կա նը հայտ նի չէ։ Սա կայն, ան կաս կած, 
նրա կա ռու ցու մը սկսվել է Սուրբ Աստ վա ծա ծին 
եկե ղե ցու շի նա րա րու թյան ավար տից ան մի-
ջա պես հե տո։ Այդ են վկա յում գավ թի առա ջին 
հար կի ավան դատ նե րի բա րա վոր նե րի 1222 
թվա կիր վի մագ րե րը։ Գա վի թը ևս Վա նա կան 
վար դա պետն է կա ռու ցել։

Գավ թի հիմ նադ րու մից հե տո նրա շի նա-
րա րու թյունը շա րու նակ վել է մինչև 1229  թ. 
գա րուն-ա մա ռը, երբ խո րեզմ շահ Ջա լալ ադ-

Դինն ավե րել է Խո րա նա շա տը։ Այն վերսկս վել 
է 1236 թ. աշ նա նը մոն ղո լա կան գե րու թյունից 
Վա նա կան վար դա պե տի փրկագն վե լով ազատ-
վե լուց հե տո։ Ավարտ վել է նախ քան 1251  թ. 
վեր ջի նիս վախ ճան վե լը։ 

Գավ թի կենտ րո նա կան մա սում գտնվում 
են չորս միակ տոր սյու ներ։ Դրանք միմ յանց և 
հան դի պա կաց որմ նաս յու նե րի հետ կապ ված 
են կա մար նե րով։ Վեր ջին նե րիս վրա հեն ված 
են ծած կի թա ղե րը և եր դի կա յին բաց ված լով 
կենտ րո նա կան ծած կը։ Այս կա ռույ ցի ներ քին 
ճար տա րա պե տա կան հո րին ված քի և կեր պա-
րի ստեղծ ման մեջ էա կան դեր ուներ արևմտ-
յան պա տի հար դա րան քը։ Այն Սուրբ Աստ վա-
ծա ծին եկե ղե ցու ավագ խո րա նի նման պատ-
ված է տաս ներ կու գե ղա կերտ խոր շե րով՝ վե ցը 
մուտ քից աջ, վե ցը՝ ձախ։ Մուտ քի բա րա վո րին 
ար ված է հա վեր ժու թյան նշան։ Դրա նից վերև՝ 
պա տին ագուց ված պատ վան դա նին, եր կու առ-
յու ծի և մար դու պատ կե րա քան դակ է։ Մար դը 
պատ կեր ված է առ յուծ նե րի արան քում և բռ նել 
է նրանց պա րա նոց նե րին կապ ված պա րան նե-
րից։ Այս պատ կե րա քան դա կը «Հին կտա կա-
րան»-ի «Դա նիելն առ յուծ նե րի գբում» սյու ժեի 
ար տա ցո լումն է։ Իրենց հո րին ված քով եզա-
կի են նաև գավ թի հյու սի սա յին և հա րա վա յին 
կենտ րո նա կան թա ղե րից կախ ված թևա տա-
րած ճախ րող արծ վի ու օձի գլխի ծա վա լա քան-
դակ նե րը։

Հատ կա պես հե տաքրք րա կան է գավ թի 
կենտ րո նա կան մա սի ծած կը։ Այն ունի հյու սա-
ծո հա մա կարգ, որը կա ռույ ցի ներ քին տա րած-
քին հա ղոր դում է գե ղար վես տա կան բարձր ար-
տա հայտ չա կա նու թյուն։ Բա ցի այդ, այն ապա-
հո վում է կա ռույ ցի կոնստ րուկ տիվ, այդ թվում և 
հա կաերկ րա շար ժա յին կա յու նու թյունը։

Խորանաշատի գավթի չորս սյուներից մեկը

Ս  Կիրակի եկեղեցու 
գմբեթը ներսից

Ս. Աստվածածին եկեղեցու արևելյան ճակատը

Ս. Աստվածածին եկեղեցու 
արևելյան պատը ներսից 4544
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թմբու կը։ Շի նու թյան ար տա քին հար դա րան քը 
խիստ ուշա գրավ է։ Կա ռուց ված է սրբա տաշ 
քա րե րով։ Ճակ տոն ներ ու միա թեք լան ջեր ունե-
ցող պա տե րից արևմտ յա նում գտնվում է ուղ-
ղանկ յուն շրջա նա կով և քան դա կա զարդ երե-
սա կա լով շքա մուտ քը։ Մնա ցած ճա կատ նե րի 
կենտ րո նա կան մա սե րով բարձ րա նում են զույգ 
կի սաս յու ներ։ Դրանք արևել յան և հա րա վա-
յին ճա կատ նե րում միա ցած են լու սա մուտ նե րի 
ուղ ղանկ յուն շրջա նակ նե րին։ Հյու սի սա յին ճա-
կա տում, որ տեղ լու սա մուտ չկա, կի սաս յու ներն 
ավարտ վում են ուղ ղաթև խա չով, որին նա խոր-
դում է կո րաթև խաչ պատ կեր։ Ճա կատ նե րի եզ-
րե րով բարձ րա նում են միայ նակ կի սաս յու ներ։

Սուրբ Ճգնա վոր եկե ղե ցին գտնվում է պարս-
պից մոտ 150 մ արևելք։ Ներ կա յումս կի սա վեր 
վի ճա կում է։ Հա տա կագ ծա յին (ար տա քի նից 
4.7×3.4 մ) և ծա վա լա տա րա ծա կան հո րին-
ված քով նման է Սուրբ Կի րա կի եկե ղե ցուն։ Այս 
եկե ղե ցին ևս պետք է կա ռուց ված լի նի XIII դ. 
սկզբնե րին։ Նրա հար դա րան քը կենտ րո նա ցած 
է եղել լու սա մուտ նե րի և արևմտ յան կող մում 
գտնվող մուտ քի շուրջ։ Գմբե թա յին փո խանց-
ման չորս առա գաստ նե րի վրա պատ կեր ված են 

հո րին ված քով և հու շար ձան նե րի ինք նա տիպ 
տե ղադ րու թյամբ առանձ նա հա տուկ տեղ է 
գրա վում հայ կա կան նման հա մա կա ռույց նե րի 
շար քում։ Նրա մե ծար ժեք հատ կա նիշ նե րից է 
ինչ պես ազ գա յին շի նա րա րա կան ավան դույթ-
նե րի նոր մեկ նա բա նու թյունը, այն պես էլ քան-
դա կա գոր ծու թյան ու կա ռու ցո ղա կան ար վես-
տի յու րո վի հա մադ րու թյունը։

Հրաչյա Քարտաշյան

մարդ կա յին դեմ քեր, որոնք օժտ ված են տար-
բեր կեր պա րա յին ար տա հայ տու թյուն նե րով։ 
Դրանք ան կաս կած չորս ավե տա րա նիչ նե րի 
պատ կեր ներն են։ Բե մի ճա կա տա յին հար թու-
թյունը մշակ ված է եղել հյու սա ծո զար դաձևե-
րով։ Ար տա քի նից լու սա մուտ նե րի վերև նե րում 
տե ղադր վել են զույգ գլա նիկ նե րից կազմ ված 
խա չեր, որոնց թևերն ավարտ վել են շեղ քա ռա-
կու սի նե րով։

Այս պի սով, Խո րա նա շա տի ճար տա րա պե-
տա կան հա մա լիրն իր ծա վա լա տա րա ծա կան 

Ար տա քուստ նույն պես գա վի թը մշակ ված է 
ուրույն հար դա րան քա յին ձևե րով։ Ու շա գրավ է 
հատ կա պես արևմտ յան ճա կա տի շքա մուտ քը։ 
Այն իր հո րին ված քով և քան դա կա յին հար դա-
րան քով եզա կի է հայ կա կան հա ման ման ճար-
տա րա պե տա կան ձևե րի մեջ։ Մուտ քի բուն 
բաց ված քի եզ րե րում տե ղադր ված են բար կի-
րան զույգ որմ նաս յու ներ։ Դրանք խո յակ նե րի 
փո խա րեն պսակ ված են առ յու ծի ու եզան ծա-
վա լա քան դակ նե րով և պահ պա նիչ խորհր դան-
շան ներ են։ Արևմտ յան ճա կա տի հար դա րան քը 
լրաց ված է շքա մուտ քից վերև հա մա չափ տե-
ղադր ված միան ման բարձ րա քան դակ կո րաձև 
խա չա պատ կեր նե րով։ Գավ թի հյու սի սա յին և 
հա րա վա յին ճա կատ ներն ունեն ան հա մե մատ 
զուսպ լու ծում ներ։ Դրանց աշ խու ժու թյուն են 
հա ղոր դում մե կա կան պար զաձև լու սա մուտ-
նե րը և ճակ տոն նե րի վեր նա մա սե րի քան դա-
կաձևե րը, որոն ցից հա րա վա յի նը վարդ յա-
կաձև արևի ժա մա ցույց է, իսկ հյու սի սա յի նը՝ 
կի սագն դի վրա իրա կա նաց ված հա վեր ժու-
թյան նշան։ Այդ կա ռույ ցի ծա վա լա տա րա ծա-
կան հո րին վածքն ավարտ վում է կենտ րո նա-
կան մա սում տե ղադր ված ութա նիստ թմբու կով 
և այն պսա կող եր դի կա յին բաց ված քով, վե ղա-
րաձև ծած կով։

Սուրբ Կի րա կի եկե ղե ցին գտնվում է Սուրբ 
Աստ վա ծած նից 4 մ հա րավ։ Այն ուղ ղանկ յուն 
հա տա կագ ծով (ար տա քի նից 4.3×3 մ) գմբե-
թա վոր շի նու թյուն է։ Ակ ներևա բար կա ռուց վել 
է նախ քան գա վի թը։ Դա տե լով ճար տա րա պե-
տա կան ձևե րից՝ կա րե լի է կար ծել, որ կա ռուց-
վել է XIII դ. սկզբնե րին։

Ներ քուստ եկե ղե ցու չորս անկ յուն նե րով 
բարձ րա նում են զույգ որմ նաս յու ներ։ Դրան-
ցից ձգվող կա մար նե րին հեն ված է գլա նաձև 
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