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ավուց թա ռը Հայաստանի հնագույն վանքերից է, որի հիմնադրումն այս
վանքի եկե ղեցական ավան դությունը կապում է Սուրբ Սա հակ Պարթեւ (348-439) կաթո ղիկոսի եւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի (360-440) անվան
հետ։ Հանրա հայտ Գառնիի եւ Գե ղար դի միջեւ գտնվող Գողթ գյու ղի դիմաց,
Ազատ գետի Գողթ վտակի ձախափնյա բլուրների վրա ընկած վանական համալիրը բաղկացած է երկու հիմնական եւ հարակից հուշարձանախմբերից։
Հավուց թա ռը միջնա դարում հռչակված է ե ղել այստեղ պահված «Ամենափրկիչ» անունը կրող փայտյա փորագ րազարդ խաչի շնոր հիվ (այժմ գտնվում է Ս. Էջմիածնում), որը բյուզան դական Վասիլ կայսեր նվերն է ե ղել Հայոց
Գագիկ Ա թագավորին, որն էլ այն հանձնել է Քե ղի (Գե ղի) բեր դի տիրոջը՝
Գեւորգ իշխանին, իսկ նա սրբությունը նվիրել է Հավուց թա ռին, որտեղ մինչ
այդ եկե ղեցի էր կա ռուցել։ Հետագայում Հավուց թա ռի Ամենափրկիչ խաչի
վայելած հռչակը պատճառ է դարձել նրա ծագման շուրջ հյուսված տարբեր
ավան դությունների եւ այն անգամ համարվել է ան ձե ռակերտ։ Ժամանակի
ընթացքում սրբազան խաչն իր անունն է տվել բուն վանքին, որն սկսել են կոչել Ամենափրկ չի վանք։
13-15-րդ դարերում Հավուց թա ռը ե ղել է ար դյունավոր գրչության կենտրոն, որտեղ գրված տասնյակ մատյաններ են հասել մեր օրերը։ Վանքը նշանավոր է ե ղել նաեւ ուշ միջնա դարում։ Բավական է նշել, որ 17-րդ դարում Հավուց թա ռի վանա հայր ա ռաջնորդները համարվել են նաեւ Ե րեւան քա ղաքի
ա ռաջնորդները։ Սիմե ոն Ե րեւանցի կաթո ղիկոսը (1763-1780) «Ջամբռ» աշխատության մեջ շատ մանրամասն ներկայացնում է վանքի 15-17-րդ դդ. ունեցած կալվածքները, որից պարզ է դառնում, որ այդ շրջանում այն իր հո ղային
կարո ղություններով Հայաստանի ա ռավել աչ քի ընկնող վանքերից է ր։
Բարեբախտաբար վանքի մասին նախկինում հայտնի աղ բյուրներին բոլորովին վերջերս ավելացել են Հավուց թա ռի 14-րդ դարի կեսերի վանա հայր
Նաթանայել եպիսկոպոսի գրչին պատկանող ժամանակագ րական տե ղեկությունները։ Այս նոր տվյալները գումարվելով ար դեն հայտնի մատենագ րական եւ վիմագ րական նյութերին, թույլ են տալիս հիմնական գծերով ամբողջացնելու նշանավոր վանքի պատմությունը։
Հե ղինակը խորին շնոր հակալություն է հայտնում Հարավային Ռուսաստանի Հայոց թեմի ա ռաջնորդ գերաշնորհ Տ. Մովսես եպիսկոպոս Մովսիսյանին եւ նրա հոր դորով սույն գրքի տպագ րության հովանավորությունը
սիրա հոժար հանձն ա ռած տեր եւ տիկին Ռաֆայել եւ Գալինա Թերզյան
ամուսիններին։
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նչպես Հայոց մյուս խոշոր վանքերի, այնպես էլ Հավուց թա ռի պատմության սկզբնաղ բյուրներն են պատմիչների երկերում պահպանված վկայությունները, տե ղի եկե ղեցիների պատերին կամ կոթողների ու տապանաքարերի վրա ե ղած վիմագիր արձանագ րությունները եւ ձե ռագիր մատյանների
հիշատակարանները։ Հավուց թա ռը տարբեր ա ռիթներով հիշատակում են
պատմիչներ Վար դան Արեւելցին, Կիրակոս Գան ձակեցին, Մխիթար Այրիվանեցին, Ստեփանոս Օրբելյանը (13-րդ դ.), Թովմա Մեծոփեցին (15-րդ դ.),
Զաքարիա Սարկավագ Քանաքեռցին եւ Ա ռաքել Դավ րիժեցին (17-րդ դ.), ինչպես նաեւ կաթո ղիկոս Սիմե ոն Ե րեւանցին (18-րդ դ.), որի «Ջամբռ» աշխատությունը գրվել է 1765-1767 թթ., հրատարակվել 1873-ին1։
Հավուց թա ռի բազմաթիվ վիմագ րերը, ինչպես նաեւ այստեղ գրված
ձե ռագ րերի հիշատակարանները նույնպես հարուստ փաստական նյութ են
պարունակում, որոնք ստորեւ ներկայաց վում են հա մա պա տասխան բաժիններում։
Ինչպես վերեւում նշվեց, վանքի մասին նախկինում ե ղած մատենագ րական նյութերին ավելացել են Նաթանայել Հավուցթա ռեցու վերջերս հայտնաբերված ժամանակագ րական տե ղեկությունները, որոնք նա մուծել է 1343
թվականին իր ձեռք բերած մատյանի մեջ, որը պարունակում է 12-րդ դարի
հե ղինակ Սամվել Անեցու Ժամանակագ րությունը (Մատենա դարան, ձեռ.
թիվ 3681)2։ Լինելով գրասեր մարդ՝ Նաթանայելն այդ ձե ռագ րում գրա ռել է
Հավուց թա ռի վանքի եւ Գառնիի պատմության իրեն հայտնի տե ղեկությունները, որոնց մի մասը բացա ռիկ կարեւորություն ունեն, քանի որ չեն հիշատակվում այլ աղ բյուրներում։ Նաթանայելի տե ղեկությունները նաեւ պարզություն
են մտցնում վանքի պատմության ցայժմ անորոշ կամ վիճելի համարվող մի
շարք հարցերում։
1. Ջամբռ գիրք, որ կոչի յիշատակարան ար ձանացուցիչ հայելի եւ պարունակող բնաւից որպիսութե անց Սրբոյ Աթո ռոյս եւ իւրոց շրջակայից վանօրէիցն, համաժո ղովե ալ եւ շարագ րեցեալ ի Սիմէօնէ կաթու ղիկոսէ Ե րեւանց ւոյ, Վա ղարշապատ, 1873, էջ 275-280։ Աշխար հաբարը՝
տե՛ս Սիմէ ոն կաթո ղիկոս Ե րեւանցի, Ջամբռ (թարգմանությունը, ա ռաջաբանը, ծանոթագրությունները Վ. Համբար ձումյանի), Ե րեւան, 2003, էջ 385-392 (այ սու հե տեւ՝ Ջամբռ)։
2. Կ. Մաթեւոսյան, Հավուց թա ռի վանքի եւ Ապիրատյան տոհմի պատմության նորա հայտ
տվյալներ, «Բանբեր Մատենա դարանի», 17, Ե րեւան, 2006, էջ 147-167, նույնի Սամվել Անեցու
Ժամանակագ րության ձե ռագ րերը եւ նորա հայտ լրացումները, Ե րեւան, 2009, էջ 129-142։
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Հավուց թա ռի պատմության գիտական ուսումնասիրության սկիզ բը
կարելի է համարել Հովհաննես Շահխաթունյանցի 1842 թ. հրատարակված
պատմաաշխար հագ րական աշխատությունը։ Հե ղինակը նախ տե ղում լինելով, ապա իրեն հասու աղ բյուրներից օգտվելով, նեկայացնում է վանքի համա ռոտ պատմությունը, իսկ վերջում՝ վանա հայրերի ցանկը3։ Հավուց թա ռին
բավական հանգամանորեն է ան դրա դարձել բազմահմուտ Ղեւոնդ Ալիշանը4։ 1907 թ. վանք է այցելել Ռուսաստանի կայսերական հնագիտական ընկերության արշավախումբը (ղեկավար՝ Վ. Մ. Սիսոեւ), կազմել կա ռույցների հատակագծերը եւ հավաքել ու հրատարակել որոշ վիմագ րեր 5։
Հավուց թա ռի մասին ա ռավել ընդգրկուն ուսումնասիրություն է հրատարակել Գարեգին Հովսեփյանը (1867-1952)։ Նրա «Հաւուց թա ռի Ամենափրկիչը եւ նոյնանման յուշարձանները հայ արուեստի մէջ» աշխատության ա ռաջին մասը նվիրված է վանքի պատմությանը եւ վիմագ րական ու հիշատակարանային հարուստ նյութ է պարունակում, իսկ երկ րոր դը՝ Ամենափրկիչ
խաչին եւ հայկական նմանատիպ հուշարձաններին6։ Հավուց թա ռի պատմության եւ մշակութային ժա ռանգության հարցերին ան դրա դարձել են նաեւ այլ
հե ղինակներ7։ Իսկ վերջին տարիներին վանքի, հատկապես վիմագ րական
ժա ռանգության ուսումնասիրությամբ զբաղվել է հնագետ եւ վիմագ րագետ
Գագիկ Սարգսյանը8։

3. Յովհ. Շահխաթունե անց, Ստորագ րութիւն Կաթո ղիկէ Էջմիածնի եւ հինգ գաւա ռացն Արարատայ, հ. Բ, Էջմիածին, 1842, էջ 293-297։
4. Ղ. Ալիշան, Այ րարատ, Վենե տիկ, 1890, էջ 354-358։
5. Материалы по археологии Кавказа, вып. 13, Москва, 1916, с. 38-50.
6. Գ. Յովսե փե ան, Հաւուց թա ռի Ամենափրկիչը եւ նոյնանման յուշար ձանները հայ արուեստի մէջ, Ե րուսա ղէմ, 1937, վերահրատարակությունը տե՛ս Գ. Հովսե փյան, Նյութեր եւ ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության, հ. Բ, Ե րեւան, 1987 (հ ղումները կատարվում
են վերահրատարակությունից, այ սու հե տեւ՝ Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը)։
7. Հ. Ե ղիազարյան, Հավուց թա ռի վանքը, «Էջմիածին», 1963, Ե, էջ 25-31, Զ, 38-49։
8. Գ. Սարգսյան, Հավուց թա ռի հիմնադրման վկայագ րի շուրջ, «Լրաբեր» հաս. գիտ., 1988, N
4, էջ 65-71, նույնի, Վիմագ րագիտական նորոյթներ. Հաւուց թառ, «Հան դէս ամսօրե այ», 2001,
էջ 230-254։
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ավուց թա ռի հիմնադրումն այս վանքի եկե ղեցական ավան դությունը վերագ րում է Սուրբ Սա հակ Պարթեւ կաթո ղիկոսին (387-436) եւ
Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Գարեգին Հովսեփյանը այս եւ մերձակա վանքերի հիմնադրման վերաբերյալ նկատում է. «Առ հասարակ Գառնիի այդ շրջանի վանքերի՝ Գե ղարդ, Աղջոց Ս. Ստեփանոս, Հավուց Թառ, հնությունը
կապում են Լուսավորչի եւ Սա հակ Պարթեւի հետ»9։ Այնու հետեւ նա հղում է
անում Հովհաննես կաթո ղիկոս Դրասխանակերտցու (898-929) պատմությանը, որտեղ վերջինս նշելով արաբներից սպասվող վտանգի պատճա ռով Դվինից դեպի Սեւանա կղզի իր հապճեպ հե ռաց ման մասին, նշում է, որ անցել է
«քարայրների վանքով» (ըն դունված է համարել Այրիվանք-Գե ղար դը), որը
կոչում է Սուրբ Սա հակի կացարան («…Ե լեալ ի վանաց անտի՝ այրից՝ ի կցորդից սրբոյն Իսա հակայ, որ ի ծործորս լերինն Գե ղայ, ի ձորակի մի ոջ…»)10։
Իսկ Աղջոց Ս. Ստեփանոս վանքի հիմնադրման մասին Հայսմավուրքի մեջ
մուծ ված ավան դություն է պահպանվել, ըստ որի, Հռիփսիմյանների ընկերակից Ստեփանոսը հալած վելով ու փախչելով, այդ վայրում նա հատակվել է, եւ
որոշ ժամանակ անց նրա գերեզմանի տե ղում վանք է հիմնել Սուրբ Գրիգոր
Լուսավորիչը11։
Իր վերոնշյալ ուսումնասիրության մեջ Գարեգին Հովսեփյանը վկայաբերում է մի հատված Նաթանայել Հավուցթա ռեցու հիշատակարանից (ձե ռագիրը ժամանակին պահվել է Սեբաստիայի Ս. Նշան վանքում, այժմ տեղն անհայտ է), որտեղ հե ղինակն ա ռանց թվական նշելու հայտնում է վանքի՝ սուրբ
թարգմանիչների ձե ռամբ հիմնված լինելու մասին, նաեւ Գրիգոր Լուսավորչի
ա ղոթատեղ կոչում, եւ ավելացնում, որ հետագայում այն վերաշինել է Գեւորգ
սպարապետը. «Գիրքս Հայոց թա ռոյ է, որ է ա ղաւթատեղ Սուրբ Լուսաւորչին,
եւ հաստակա ռոյց հաստատեաց եւ հան դիսացոյց տե ղի թարգմանութեան, եւ
ա ռն իմաստութեամբ սուրբ հայրապետն Սա հակ եւ սուրբ վար դապետն Մեսրովբ եւ յետոյ նորոգեաց սպարապետն Հայոց Գորք իշխան»12։
9. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 15-16։
10. Հովհաննես կաթո ղիկոս Դրասխանակերտցի, Հայոց պատմություն (գ րաբար, աշ խար հաբար) աշ խար հաբար թարգմանությունը եւ ծանոթագրությունները Գ. Թոսունյանի, Ե րեւան,
1996, էջ 336-337 (այ սու հե տեւ՝ Հովհաննես Դրասխանակերտցի)։
11. Տե՛ս Է. Զաքարյան, Աղ ջոց Սուրբ Ստե փանոս, Ե րեւան, 2007, էջ 11։
12. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 24, հմմտ. Ձուցակ հայերէն ձե ռագ րաց Ս. Նշան վանուց ի
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Հավուց թառ վանքի շրջանը

Լեւոն Խաչիկյանը 14-րդ դարի հիշատակարանների ժո ղովածուում
հրատարակել է մեկ այլ հիշատակարան, ըստ որի Հավուց թա ռի հիմնադրումը տե ղի է ունեցել 426 թվականին, Սա հակ Պարթեւ կաթո ղիկոսի (387-436) եւ
Մեսրոպ Մաշտոցի ձե ռամբ. «Շինեացաւ սուրբ եւ հռչակաւոր բազմաժո ղով
մեծ մենար[ան]ն Հայոց Թառ ի սուրբ թարքմանչացն՝ ի Սա հակ հայրապետէ
Հայոց եւ ի Մեսրոփ վար դապետէ ԴՃ եւ ԻԳ (426) ամի ծնըն դեանն Քրիստոսի,
ի թագաւորութեանն Հայոց Վռամշապ[հ]ոյ, ի թագաւորութեան Հո ռոմոց Արկա դէ ոսի եւ Ոների ոսի, եւ ի պատրիարգութեան Յո հաննու Ոսկեբերանի»13։
Նաթանայել Հավուցթա ռեցու Սամվել Անեցու ժամանակագ րության
մեջ մուծած տե ղեկություններում նույնպես նշվում է վանքի հիմնադրման
մասին։ Ժամանակագ րության ՆԻԳ (423) թվականի սյունակում Նաթանայելը նախ խոսում է վանքի հիմնադրման եւ անվան նշանակության մասին. «…
[հայրա]պետն Սա հակ եւ Մաշտոց վար դապետն հիմնարկեցին եւ անուանեցաւ Աթոռ Հայոց եւ Թառ թարգմանութե(անց) /// [Հաւ]ուց թառ ան[ուան]
աւ»։ Ցավոք, նախա դասության երկ րորդ մասի ե ղծ ված լինելու պատճա ռով
չենք իմանում, թե հե ղինակն ինչպես է «Հայոց թա ռի» (Աթոռ Հայոց եւ Թառ
թարգմանությանց) մեկնաբանությունից հետո բացատրում նաեւ «Հաւուց
թա ռի» իմաստը։ Ավելացնենք, որ 15-րդ դարում վանքին նվիրված չափածո
երկում Մանվել (Մանուել) եպիսկոպոս Բջնեցին նույնպես օգտագործում է
Սեբաստիա, կազմեց Թորգոմ արքեպս. Գուշակե ան, Վիեննա, 1961, էջ 101-102։
13. ԺԴ դարի հայերեն ձե ռագ րերի հիշատակարաններ, կազմեց Լ. Խաչիկյան, Ե րեւան,
1950, էջ 351։
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Հեթանոսական տաճարը Գառնիի ամրոցում

Հավուց թառի տեղը՝ Գառնիի ամրոցից դիտված

«թառ թարգմանութեան» բնորոշումը՝ «Մեծդ մենաստան, Հայու թառ անուն,
թառ թարքմանութեան»14։
Ղեւոնդ Ալիշանը վանքի անվան մասին գրում է. «Անծանօթ է պատճառ
անուանս. ոմանց ստոյգ թուի Հաւուց ասել՝ զի յանկագոյն է զուգորդ թառ բառի, այլ հաւանագոյն թուի Հայոց լինել»15։ Նկատենք, որ աղ բյուրներում վանքի անվան երկու տարբերակն էլ կիրառվում է հավասարապես։ Նաթանայելն
ինքը, երբեմն միեւնույն պարբերության մեջ օգտագործում է վանքի երկու անվանա ձեւն էլ, այսինքն, երկուսն էլ ճիշտ է համարում։ Կարծում ենք, որ նա անվան մեջ «հաւ» բա ռը կիրա ռում է պապ, նախա հայր նշանակությամբ16, որով
«Հաւուց թա ռը» ստուգաբանվում է Պապոնց կամ Մեծ հայրերի՝ այսինքն Սահակի եւ Մեսրոպի օթեւան։
Չպետք է բացա ռել նաեւ, որ «Հավուց թառ» տե ղանունը գոյություն է ունեցել վանքի հիմնումից շատ ավելի ա ռաջ, քանի որ թավ կանաչով ծածկված
գե ղատեսիլ բլուրները, որոնց վրա կա ռուցվել է վանքը, կարող էին հնուց անտի կոչված լինել Հավուց թառ, իբրեւ հավ քերի բնակատեղ։ Հիշենք, որ դա Արշակունյաց թագավորական ամրոցի՝ Գառնիի մերձակա մի վայր է, որտե ղից

հավանորեն անցել է դեպի արքունական որսատե ղեր տանող ճանապար հը։
Խոսրովի անտա ռի հիմնումն այդ կողմերում դրա անուղղակի վկայությունն է։
Վերա դառնանք Նաթանայելի տե ղեկություններին։ Ժամանակագ րական
ա ղյուսակի ՆԻԶ (426) թվականի դիմաց նա գրում է. «Յասմ ամի շինեց սուրբ
հայրապետն Հայոց Սա հակ զՍուրբ Կաթո ղիկէն ի Գառնոյ ձորին ի վերա
գետին եւ ժո ղովեց բազում կրաւնաւորս հնտակեր եւ բոկագնայ եւ հաստատեց վանք եւ ինքն ա ռանձնանայր ի Հայոց թա ռոյ ի յաստ եւ անուանեցաւ
Գետոց վանք [եւ այ]ժմ ունի զտե ղիս զայս սուրբ ուխտն [Հաւուց] թառ»։
Նաթանայելն ըստ է ության ասում է, որ Սա հակն ու Մեսրոպը 423-ին հիմնել են Հայոց թա ռը, ակնարկելով, որ այստեղ նրանք զբաղվել են թարգմանությամբ («անուանեցաւ Աթոռ Հայոց եւ Թառ թարգմանութե(անց)»)։ Այնուհետեւ 426 թ. Սա հակը Գառնու ձորում, գետի մոտ հիմնել է մեկ այլ եկե ղեցի
(Սուրբ Կաթո ղիկե), Հայոց թա ռից տե ղափոխվել այստեղ, կրոնավորներ ժողովել ու վանք հիմնել։ Տեղն այդ անվանվել է Գետոց վանք, եւ Նաթանայելի
ժամանակ այն Հավուց թա ռի ուխտի մաս է կազմել։ Նշենք, որ մեզ ծանոթ
սկզբնաղ բյուրներում սա միակ տեղն է, ուր հան դիպում է «Գե տոց վանք» անվանումը, որը Նաթանայելն օգտագործում է նաեւ 11-րդ դարի սկզ բի դեպ քերի ա ռնչությամբ (դ րան կանդ րա դառնանք քիչ հե տո)։
Այսպիսով Հավուց թա ռից ծագող տե ղեկությունները վանքի հիմնադրումը վերագ րում են Ս. Սա հակին եւ Ս. Մեսրոպին, որը կարելի է տե ղական եկեղեցական ավան դություն համարել։ Սակայն Հովհաննես Դրասխանակերտ-

14. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 92, գանձն ամբող ջությամբ տե՛ս գրքի հավելվածում։
15. Ղ. Ալիշան, Այ րարատ, էջ 354։
16. «Հաւ – Նախա հայր, պապ, հայր հօրն կամ մօրն… նախնիք» (Նոր բառգիրք հայկազե ան
լեզուի, հ. Բ, Վենե տիկ, 1837, էջ 71)։
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ցի կաթո ղիկոսի վկայությունն այն մասին, որ Գառնու ձորում է ե ղել Սա հակ
Պարթեւի կացարանը, հիմք է տալիս այստեղ ավան դությունից ան դին նաեւ
պատմական հիմք տեսնել։
Այս հարցի ա ռնչությամբ ուշադրության է արժանի Նաթանայելի մեկ այլ
հա ղոր դումն այն մասին, որ 877 թվականին Գեւորգ Բ Գառնեցի (877-897) կաթո ղիկոսը Հավուց թա ռը նորոգել եւ իր համար ամա ռային նստոց է դարձրել.
«Սուրբ հայրապետն եւ մեծ պատրիարգն Հայոց սուրբն Գէորք վերստին
նորոգեց զնախադ րական ուխտն Հաւուց թառ եւ պայծա ռացոյց, փարթամացոյց գոյիւք եւ ա[րա]ր իրն բնակ[ար]ան յամար[այ]նի ժամանակս»։
Ըստ երեւույթին Արարատյան դաշտի շոգ ամառվա պատճա ռով այստեղ
(Վա ղարշապատ, Դվին) աթո ռակալող կաթո ղիկոսները հոգացել են ոչ հեռու գտնվող զով վայրում ամա ռային նստոց ունենալու մասին։ Հավանաբար
այդ նույն դերն է ունեցել Բյուրականը, քիչ հետո աթո ռակալած Հովհաննես
Դրասխանակերտցու համար, որտեղ նա նաեւ եկե ղեցի է կա ռուցել (այն կաթո ղիկոսական ամա ռանոց է նաեւ այսօր)։ Այս համատեքստում ան հավանական չէ, որ Սա հակ Պարթեւն էլ, զով վայրում ա ռանձնանալու եւ թարգմանությամբ զբաղվելու համար, ինչ-որ ժամանակ հաստատված լինի Գառնու
ձորում գտնվող վանքերում։ Ենթադրությունն ավելի հավանական է թվում,
երբ նկատի ենք ունենում, որ Գառնիի ամրոցն այդ ժամանակ Արշակունի թագավորների ամա ռանոցն էր, եւ տրամաբանական է, որ կաթո ղիկոսն էլ դրան
մոտիկ տե ղում պիտի գտնվեր։
Հավուց թա ռի հիմնադրումը Սա հակ Պարթեւին եւ Մեսրոպ Մաշտոցին
վերագ րող ավան դությունը պահպանվել է նաեւ հետագայում։ 15-րդ դարի
սկզ բին Մանվել եպիսկոպոս Բջնեցին Ամենափրկ չին նվիրված գան ձում
գրում է. «Ի դիր Մեսրոպայ, ի տեղ Սա հակայ, թարքմանչացն ի սմայ բնակի
բազմամեայ»։ Հավուց թա ռի 17-րդ դարի վանա հայրերից Սիմե ոն Ջու ղայեցին էլ վանքին ձոնած դրվատում գրում է.
«Սուրբ Սա հակ, Մեսրովբ թարքման,
Որ Սուրբ Հոգովն զաւրացան,
Սորա ըսկիզբն շինութեան,
Ի նոցանէ հաստատեցան»17։
Ասվածն ի մի բերելով պետք է արձանագ րենք, որ Հավուց թա ռի մասին
գրելիս այսու հետեւ պետք է անպայման նշել, որ տե ղական եկե ղեցական
ավան դույթը վանքի հիմնադրումը կապում է Ս. Սա հակ Պարթեւի եւ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հետ, որի մասին կան միջնա դարյան մի շարք վկայություններ։

-րդ դարի վերջը եւ 11-րդ դարի սկիզ բը՝ Գագիկ Ա Բագ րատունու
(989-1017) թագավորության եւ կաթո ղիկոս Սարգիս Ա Սեւանցու
(990-1019) աթո ռակալության տարիները, Հայոց պատմության բուռն վերել քի
ժամանակաշրջաններից մեկն է ր։ Անի մայրաքա ղաքում Գագիկ թագավորը
1001 թվականին՝ Քրիստոսի ծնն դյան 1000-ամյակին, կա ռուցեց Ս. Գրիգոր
(Գագկաշեն) եկե ղեցին, Զվարթնոցի փա ռա հեղ տաճարի նմանությամբ, նրա
կինը՝ Կատրամի դե թագու հին, այդ տարիներին ավարտին հասցրեց Անիի
Մայր Տաճարի կա ռուցումը։ Թագավորական ընտանիքին հետեւելով նշանավոր իշխաններն էլ հիմնեցին տոհմական վանքեր ու եկե ղեցիներ։ Պահլավունիներն Անի ում կա ռուցեցին Ս. Գրիգոր (Աբու ղամրենց), Ս. Փրկիչ, Ս. Ա ռաքելոց եկե ղեցիները, սպարապետ Վահրամ Պահլավունին՝ Մարմաշենի վանքը
(11-րդ դ. սկիզբ), մեծ իշխան Գրիգոր-Ապիրատը՝ Կեչա ռիսը (1003), Սմբատ
Մագիստրոսը՝ Բագնայրը (1010 թ.) եւ այլն։
Այդ նույն տարիներին Հավուց թա ռում եկե ղեցի է կա ռուցել Քե ղի բեր դի
(հայտնի է նաեւ Կաքավաբերդ ունունով) Գեւորգ իշխանը։ Մինչեւ Նաթանայել
Հավուցթա ռեցու տե ղեկությունների ի հայտ գալը, Գեւորգ իշխանի Հավուց
թա ռում կատարած եկե ղեցաշինության մասին հայտնի էր միայն Մխիթար Այրիվանեցու կարճ հա ղոր դումը, որը զետեղված է նրա՝ տասնամյակների պարբերականությամբ կազմված ժամանակագ րության 1001-1011 թթ. հատվածում։
Պատմիչը նախ նշում է Անիի Գագկաշեն Ս. Գրիգորի կա ռուցումը, որն ինչպես
նշվեց կատարվել է 1001 թ. (երկ րաշարժից քանդվել է մի քանի տասնամյակ
անց), այնու հետեւ Հավուց թա ռի եկե ղեցու հիմնումը. «Շնին Սուրբն Գրիգոր
աննման ի յԱնի, որ այժմ հանգուցեալ է։ Շնին եւ Հաւուց թառն ի Գէորգեայ իշխանէ Քեղւոյ»18։ Երկար ժամանակ միայն այս փոքրիկ նշումին ծանոթ
պատմաբանները չեն իմացել, թե վանքի ո՞ր եկե ղեցին է կա ռուցել Գեւորգ իշխանը, կամ թե ի՞նչ տոհմից էր նա սերում։
Այս հարցերին պատասխանել է Նաթանայելն իր մատյանի ժամանակագրական ա ղյուսակի 1002 թվականի դիմաց գրելով հետեւյալը. «Գէորք իշ խանաց19 իշ խանն, որ դի Հասանայ, եղ բար Ապիրատին, վե րըստին նորոգեց զնախադ րական հռչակաւոր սուրբ ուխտն զՀաւուց թառ եւ շինե(ա)ց

17. Դրվատն ամբող ջությամբ տե՛ս գրքի հավելվածում։

18. Մխիթարայ Այ րիվանեց ւոյ Պատմութիւն Հայոց, Մոսկվա, 1860, էջ 57։
19. Բա ռը կրկնված է։
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զփա ռաւոր զհրաշալի Կաթո ղիկէն
Թ (9) խորանաւ։ Եւ արար գանձագին զմերձակա գեղն զԿոխթ ի Գագիկ շա հանշա հէ եւ Յովանիսէ եւ ետ
Հաւուց թա ռոյ Սուրբ Կաթո ղիկէին
հայրենիք, եւ ետ ի հայրենե(ա)ց իր
զԳե տոց վանսն, եւ զՀովայսն՝ վանքագեղ եւ ժո ղովեց ԳՃ (300) կրաւնաւոր»։
Նաթանայելը նախ ներկայացնում
է Գեւորգ իշխանի հորը եւ եղ բորը, որի
շնոր հիվ հայտնի է դառնում Գեւորգի
տոհմը եւ պարզվում է, որ 1003 թ. Կեչա ռիսի վանքը կա ռուցո ղը նրա եղբայրն է՝ Ապիրատը, որ այլուր հիշվում է
նաեւ Գրիգոր անունով եւ Մագիստրոս
պատվաստիճանով (չշփոթել Պահլավունի Գրիգոր Մագիստրոսի հետ)20։
Նաթանայել եպիսկոպոսի տեղեկությունը Այնու հե տեւ նա պատմում է Գեւորգի
Կաթողիկե եկեղեցու կառուցման մասին
ձե ռամբ վանքի պայծա ռաց ման, 9 խորանով Կաթո ղիկե եկե ղեցու կա ռուց ման եւ վանքի տված մեծարժեք նվիրատվությունների մասին։ Նշվում է, որ Գեւորգ իշխանը Գագիկ Ա թագավորից եւ
նրա որ դի Հովհաննես Սմբատից գնել՝ «գան ձագին» է արել, մոտակա Կոխթ
(Գողթ) գյու ղը եւ նվիրել նորաշեն Կաթո ղիկե եկե ղեցուն իբրեւ սեփականություն (հայրենիք), իսկ ի՛ր սեփականությունից («ի հայրենեաց իր») տվել է Գետոց վանքը, նաեւ Կոտայքի Ովա գյու ղը՝ որպես «վանքագեղ», եւ ապա հովել
300 կրոնավորների կեցությունը։
Այսպիսով 11-րդ դարի հենց սկզ բին Հավուց թա ռը վերածաղկում է, ունենալով հզոր հովանավոր, հան ձինս Հասանի որ դի Գեւորգ իշխանի։ Նրա
եղ բայրը, որն իր կեն դանության շրջանի աղ բյուրներում կոչվում է Գրիգոր
Մագիստրոս, իսկ ավելի ուշ ապ րած պատմիչների երկերում՝ Ապիրատ, հորջորջվում էր Հայոց մեծ իշխան՝ ինչպես Մատթե ոս Ուռ հայեցին է գրում՝ «Ապիրատ ոմն, որ էր մեծ իշխան Հայոց, որ դի Հասանայ»21։ Ար դեն 1001 թվակա20. Այս մասին տե՛ս Կ. Մաթեւոսյան, Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոսը եւ նրա տոհմը 11-րդ
դարում, «Բանբեր Մատենա դարանի», թիվ 18, Ե րեւան, 2008, էջ 67-93, նույնի՝ Անի-Շիրակի
պատմության էջեր (հոդվածների ժո ղովածու), Ե րեւան, 2010, էջ 101-137։
21. Մատթե ոս Ուռ հայեցի, Ժամանակագ րություն (աշխար հաբար թարգմանությունը եւ ծանոթագ րությունները Հ. Բարթիկյանի), Ե րեւան, 1991, էջ 16 (այսու հետեւ՝ Մատթե ոս Ուռ հայեցի)։
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նին նա մագիստրոսի պատվաստիճան
ուներ, ինչպես երեւում է Արզականի Ս.
Ստեփանոս եկե ղեցու արձանագ րությունից, որտեղ հիշատակվում է թագավորի անունից հետո. «…ի թագաւորութեան Գագկա աշխար հակալի,
Գրիգորի՝ Հայոց մագիստ ռոսի…»22։
Կեչա ռիսի վանքի Ս. Գրիգոր եկե ղեցու
1003 թ. շինարարական արձանագ րության մեջ նա նշում է՝ «…ի թագաւորուՀեծյալի հարթաքանդակ Հավուց թառից
թեան Գագկա եւ ի Հայրապետութեան
Տ(եա)ռն Սարգսի, ես՝ Գրիգոր Մագիստ ռոս, որ դի Հասանա, շինեցի զէկէ ղէցիս…»23։ Շատ հնարավոր է, որ Հավուց թա ռում եւս ե ղել է նրան պատկանող՝
«Գրիգոր Մագիստրոս» անվան նշմամբ արձանագ րություն (1013 թ.), որը
հետագայում վերափոխել են եւ շարունակել ար դեն Գրիգոր Պահլավունուն
հատկանշող տվյալներով24։
Վար դան Արեւելցին 12-րդ դարի պատմիչ Մխիթար Անեցու այժմ կորած
պատմությունից քա ղած տե ղեկությամբ ավելացնում է, որ այս իշխանը 12 հազար հեծյալներից կազմված զորք ուներ 25։ Ա հա այս զորեղ տոհմից էր Գեւորգը, որը եւ Հավուց թառ բերվեց Ամենափրկիչ խաչը։ Սակայն մինչեւ դրան անդրա դառնալը փորձենք առկա սակավ նյութերի միջոցով տե ղեկանալ Գեւորգ
իշխանի նախնիների եւ հետնորդների մասին։

22. Գ. Սարգսյան, Գրիգոր-Ապիրատ Հասանյան. Հիմնա դիր Կեչա ռիսի վանքի (վիմագ րական
նոր վկայություն), «Հին Հայաստանի մշակույ թը» ժո ղովածու 12, Ե րեւան, 2002, էջ 111։
23. Ղ. Ալիշան, Այրարատ, էջ 259, Գ. Հովսեփյան, Խաղ բակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան մէջ, Անթիլիաս, 1969, էջ 159։
24. Կ. Մաթեւոսյան, Անի-Շիրակի պատմության էջեր, էջ 110-111։
25. Վարդան Արեւելցի, Տիեզերական պատմություն, (գրաբար տեքստը ըստ Վենետիկի 1862 թ.
տպագրության), աշխարհաբար թարգմանությունը Գ. Թոսունյանի, Երեւան, 2001, էջ 102-103։
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եւորգ իշխանի պապի, այսինքն՝ Հասանի հոր անունը հայտնի չէ։ Սակայն չի բացառվում, որ նա ե ղած լինի Աշոտ Երկաթի (914-929) հավատարիմ զորական, ականատես պատմիչ Հովհաննես Դրասխանակերտցու
բնութագրմամբ՝ թագավորի պատվավորներից («ոմն ի պատուաւորաց»)26
Գեւորգը, որին հետագայում Մարզպետունի կարծեցյալ տոհմանունն են
տվել։ Այս նույնաց ման համար կարելի է երեք փաստարկ բերել։ Ա ռաջինը
ժամանակի համապատասխանությունն է, երկ րորդն այն, որ Գեւորգը, որը
Հասանի ավագ որ դին է ր 27, ժա ռանգական անխախտ ավան դույթով պիտի
պապի անունով անվանակոչված լիներ։ Երրորդ եւ հիմնական փաստարկն
այն է, որ Հովհաննես Դրասխանակերտցու պատմածի համա ձայն, երբ Բեշիր զորավարի գլ խավորած արաբները Սեւանի կղզու մոտ Աշոտ Երկաթից պարտվելով (924 թ.) շարժ վում են Քե ղի ամրոցի վրա, այստեղ գտնվող
Գեւորգ «Մարզպետունին», փոքրաթիվ զորականներով բեր դից դուրս գալով
ու համարձակորեն հարձակվելով՝ պարտության է մատնում նրանց28։ Ուշագրավ է նաեւ պատմիչի այն վկայությունը, որ մի կերպ փրկված ու Դվին հասած
արաբները մտածում են վրեժխն դիր լինել ամրոցի բնակիչներից՝ «սպառնալեօք ջանային վրէժս ի բնակ չաց ամրոցին պա հանջել»29, այսինքն Գեւորգը
Քե ղի ամրոցի զորքի հրամանատարն է ր։ Հայտնի չէ, թե նա այդ ժամանակ
ար դեն բեր դի տերն էր, թե՞ պատերազմի ավարտից հետո է այն ստացել որպես պարգեւ եւ ժա ռանգական սեփականություն, բայց փաստն այն է, որ նրա
քաջագործությունը տե ղի է ունեցել հենց Քե ղիի պատերի տակ։ Կարծում ենք
բավարար հիմք կա եթադրելու համար, որ Մխիթար Այրիվանեցու եւ Նաթանայել Հավուցթա ռեցու հիշատակած «Քե ղի ամրոցի իշխան Գեւորգը» Գեւորգ
«Մարզպետունու» թոռն է ե ղել։
Այժմ պարզաբանենք, թե ինչու ենք վերապա հությամբ նշում
«Մարզպետունի» տոհմանունը եւ տեսնենք, թե որտե ղից է ծագել գրականության մեջ շրջանառվող նրա կարծեցյալ Գոռ անունով որ դու մասին տե ղեկությունը։ Բանն այն է, որ չկա ոչ մի պատմիչի վկայություն կամ այլ սկզբնաղ բյուր,
որտեղ նշված լինի «Մարզպետունի» բա ռը կամ այդ դարաշրջանի համար՝
Գոռ անձնանունը։ Որտե ղի՞ց են դրանք ա ռաջացել։ Մատթե ոս Ուռ հայեցին
26.
27.
28.
29.

Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 354։
Այս մասին տե՛ս Կ. Մաթեւոսյան, Անի-Շիրակի…, էջ 109-114։
Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 356-357։
Նույն տե ղում։
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Քեղի (Գեղի) բերդը

Աբաս Բագրատունու որ դու՝ Աշոտ Գ Ողորմածի (953-977) թագադրության եւ
Անին երկ րի մայրաքա ղաք հռչակելու մասին պատմելիս (961 թ.), նշում է, որ այդ
ա ռիթով Հայոց բանակի հրամանատարը (անունը չի տալիս) հավաքել է մարզպետական գուն դը (45 000) եւ արքունական գուն դը, այսինքն Հայոց բանակի
երկու բաղկացուցիչ մասերը։ Նա գրում է. «…ժո ղով արար զօրապետն Հայոց
զմարզպետական գունդն քառասուն եւ հինգ հազար…» եւ այլն30։ Միքայել
Չամչյանը, որը 18-րդ դարում շարադրել, ամբողջացրել է Հայոց պատմությունը, այս հատվածից բխեցրել է զորապետի անունը։ Ենթադրելի է, որ նրա
օգտագործած ձե ռագրում «զմարզպետական գունդն» ձեւակերպման երկրորդ բա ռը ե ղծ ված է ե ղել եւ կար դացվել «զմարզպետական Գոռն»31, որն
էլ, ըստ պատմաբանի՝ «ժո ղովեաց զօր բազում մինչեւ ցքառասուն եւ հինգ
հազար»32։ Մ. Չամչյանի գրքում «մարզպետականն» էլ իր հերթին վերջածանցի փոփոխմամբ դարձել է պաշտոն հիշեցնող տոհմանուն՝ «Մարզպետունի»։
Բայց տարօրինակն այն է, որ այդ ար հեստականորեն ա ռաջացած տոհմանունը հետա դարձ ընթացքով միացել է Գեւորգի անվանը, որին, այդու հետեւ կոչել
են Գեւորգ Մարզպետունի։ Իսկ վիպասան Մուրացանի հանրա հայտ «Գեւորգ
30. Մատթե ոս Ուռ հայեցի, էջ 8։
31. Չի բացառվում, օրինակ, որ «գունդն» բա ռը տո ղադ րաձվել է, տո ղավերջը մաշված է ե ղել
կամ եզ րա հատված (մնացել է «գո»-ն) իսկ հաջորդ տո ղում «դ» տա ռի ստորին մասնիկը
մաշված լինելով կար դաց վել է «ռ», եւ ստաց վել է «գոռն»։
32. Մ. Չամչե ան, Պատմութիւն Հայոց, հ. Բ, Վենե տիկ, 1785, էջ 837։
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Մարզպետունի» վեպի տպագրությունից հետո, այն դարձել
է անվիճարկելի եւ պատա հական չէ, որ տեղ է գտել անգամ
Հայոց պատմության ակա դեմիական հրատարակության
մեջ33։
Հավուց թա ռի հովանավոր Գեւորգ իշ խանի ծագման
մասին խոսքն ավարտե լով`
նշենք նաեւ այդ ա ռնչությամբ
15-րդ դ. սկզ բին ապ րող Մանվել Բջնեցու մի բնութագրումը՝ «Գէ որգ իշ խանի՝ ոստ
Բագ րատունի»34։ Դժ վար է
ա սել, արդ յոք հե ղինակն ունեցել է որեւէ ա ղբյուր այդ արտա հայ տության համար, թե՞
այն պարզապես թե լադրվել է
չա փածո ստեղծագործության
Հավուց թառի 1081 թ. խաչքարը
փա ռաբանական ոճով։ Բայց
չպետք է բացա ռել, օրինակ, որ Գեւորգ «Մարզպե տունին» հե ռավոր ազգակցական կապ ունեցել է Բագ րատունիների հետ (նկատի ունենալով նաեւ
նրա անսասան հավատարմությունը շատերի կողմից լքված Աշոտ Երկաթին)։ Փաստերը վկայում են, որ Գեւորգ իշ խանի եղ բայր Գրիգոր Ապիրատն
էլ անմիջական մեր ձավորություն է ունեցել Գագիկ Ա-ի որ դիներ Հովհաննես Սմբատի ու Աշոտ Դ-ի հետ։ Հենց Գեւորգն ինքը, ինչպես նշվեց, Ամենափրկիչ խաչը ստացել է Գագիկ Ա Բագ րատունուց։ Հե տեւաբար հե ռավոր
տոհմակցության (Արշակունյաց ժամանակների նմանությամբ այս տոհմի
«ոստանիկ» լինե լու) հնարավորությունն ան հավանական չէ։
Այժմ տեսնենք, թե արդյո՞ք Հավուց թա ռում պահպանվել են վկայություններ Գեւորգ իշխանի հետնորդների մասին։ Վանքի տարած քում այժմ պահպանված հնագույն թվակիր արձանագ րությունը, որը խաչ քարի35 վրա է, հե-

տեւյալ բովան դակությունն ունի. «Յիշէ Քրիստոս զՀասան, զոր դի Սմբատա,
զծա ռա քո եւ ո ղորմեա նմա, ամեն, թվ. ՇԼ (1081) էր»36։ Ե թե նկատի ունենանք
հայկական իշխանական տոհմերի մոտ ավագ թո ռանը պապի անունով կոչելու կայուն սովորությունը, ապա կարող ենք ենթա դրել, որ Գեւորգ իշխանի որդին կրել է պապի անունը՝ Հասան, եւ նրա ժա ռանգներն են Սմբատն ու նրա
որ դի Հասանը37։
Հավուց թա ռի խաչ քարի ա ռնչությամբ ավելացնենք, որ այն հավանաբար
պատա հականորեն չի կանգնեցվել հենց 1081 թվականին։ Այդ տարի Գրիգոր
Ապիրատի թո ռը՝ Անիի եպիսկոպոս Բարսե ղը (Բարսեղ Ա Անեցի), Հաղ բատում կաթո ղիկոս ձեռնադրվելով, մեծ շուքով վերա դարձավ Անի, եւ ինչպես
Մատթե ոս Ուռ հայեցին է գրում՝ «…ե ղեւ օրն այն օր մեծ եւ ուրախութիւն ամենայն Տանն Հայոց, վասն զի տեսին նորոգեալ զաթոռ հայրապետութեանն ի
քա ղաքն յԱնի»38։ Եթե Հավուց թա ռի արձանագրության մեջ հիշված Սմբատը
Քե ղիի տեր Գեւորգի թոռն էր, ապա նրա ու Բարսե ղի պապերը, փաստորեն,
եղ բայրներ էին, եւ հավանական է, որ Սմբատի որ դի Հասանը 1081-ին խաչ քար
կանգնեցնելով յուրովի արձագանքել է կաթո ղիկոսական աթո ռի՝ Անի ում վերա հաստատվելու տոնին, որի գլ խավոր դերակատարն իր տոհմակիցն է ր։
13-14-րդ դարերում Հավուց թա ռը հայտնվել է Զաքարյան տոհմին պատկանող տարած քում` դատելով 1214, 1297 թթ. հիշատակարաններից եւ 14-րդ
դարի կեսերին Նաթանայելի գրած հիշատակագ րություններից։

33. Հայ ժո ղովր դի պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հ. 3, Ե րեւան, 1976, էջ 45։
34. Մանվել Բջնեցու երկը տե՛ս հավելվածում։
35. Չնայած պարզ կա ռուց ված քին, այս խաչ քարը հայ խաչ քարագործական արվեստում մի
քանի նորություն պարունակող ամենաարժեքավոր նմուշներից է (տե՛ս Հ. Պետրոսյան, Խաչքար. ծագումը, գործա ռույ թը, պատկերագ րությունը, իմաստաբանությունը, Ե րեւան, 2008, էջ
115)։

36. Հավուց Թա ռի ամենափրկիչը..., էջ 17։
37. Անուղղակի որեն այս ենթադ րության օգտին է խոսում այն, որ Գեւորգի եղ բայր Գրիգոր
Ապիրատի երկու որ դիները Ապլ ջա հապ եւ Վասակ անուններն ունեին։ Գրիգոր Ապիրատն
իր զավակներից մեկին հոր անունով Հասան չի անվանակոչել ամենայն հավանականությամբ այն պատճա ռով, որ իր ավագ եղ բոր՝ Գեւորգի որ դին ար դեն կրում էր այդ անունը։
38. Մատթե ոս Ուռ հայեցի, էջ 236-238։
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ավուց թա ռի Ամենափրկիչ փայտյա խաչը միջնա դարյան Հայաստանում
ամենից մեծ հռչակ վայելած սրբություններից էր։ 11-րդ դարի սկզ բին
վանքին նվիրաբերվելով, այն ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի մեծ ճանաչում է գտել եւ աստիճանաբար իր անունն է տվել բուն վանքին։ Հայ արվեստի հետազոտողներն Ամենափրկիչը համարում են 9-10-րդ դարերի գործ39։
Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը ներկայացնում է Քրիստոսի խաչից իջեցման տեսարանը, որն ամրացված է 72 սմ բարձրությամբ եւ 32 սմ լայնք ունեցող տախտակի վրա։ Կենտրոնում խաչն է եւ Հիսուսի պատկերը՝ թեքված գլխով եւ փակ աչ քերով։ Նրա աջ ձեռքն իջնում է Հովսեփ Արիմաթացու ուսին,
իսկ ձախից՝ Նիկո դեմոսն աքցանով հանում է մեխը։ Միջնա դարյան արվեստի
հմուտ մասնագետ Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանն այս քան դակապատկերն համարում է եզակի՝ մի շարք կողմերով։ Նա գրում է. «Խաչն ինքը ակնակուռ է։
Քրիստոսի գլ խավերեւում երեւում են ա ղավնակերպ Սուրբ Հոգին եւ Աստծո
Աջը։ Որպեսզի դիտո ղի ուշադրությունը կենտրոնացվի Քրիստոսի կերպարի վրա, քան դակագործը նրան շատ մոտ է զետե ղել այն մարդկանց, որոնք
հանում են նրա ձեռքերի ու ոտքերի մեխերը՝ ա ռանց աստիճանի վրա կանգնած լինելու։ Իր պարզության մեջ այնքան հուզիչ այս ստեղծագործությունը
երբեք նույն ձեւով չի կրկնվել»40։ Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը նախօրինակ է
ծա ռայել հայ խաչ քարագործության մեջ հան դես եկած այն սակավաթիվ օրինակների համար, որտեղ խաչի վրա պատկերված է խաչված Քրիստոսը (կամ՝
«Խաչից իջեցումը»), եւ որոնք, որպես կանոն, կոչվում են Ամենափրկիչ։
Հավուց թա ռի Ամենափրկ չի ծագման մասին ավան դապատում պատմությունների պակաս չի զգաց վում։ Միջնա դարում համարվել է, որ այն Աստվածամոր խնդրանքով, Խաչափայտի ա ռաջ կանգնած հրաշքով պատրաստել
կամ ստացել է որպես ան ձե ռագործ պատկեր, Քրիստոսի սիրելի աշակերտ
Հովհաննեսը (Հովհաննես ավետարանիչ) եւ տարել, ընծայել Աստվածամորը։ Հետագայում այն տարվել է Հռոմ կամ Բյուզան դիա, որտե ղից 7-րդ դարի
վերջին Հայաստան է բերել Աշոտ պատրիկ Բագ րատունին (Հայոց իշխան է
ե ղել 685-689 թթ.)՝ որ դու՝ Սմբատի միջոցով, եւ դրել իր նստավայր Դարոյնքում կա ռուցած եկե ղեցում։ Այս մասին հայտնում է պատմիչ Ղեւոն դը՝ գրելով,
39. Ա. Ա ղասյան, Հ. Հակոբյան, Մ. Հասրաթյան, Վ. Ղազարյան, Հայ արվեստի պատմություն,
Ե րեւան, 2009, էջ 219։
40. Էջմիածնի գան ձեր, Ս. Էջմիածին, 1984, ներածական (գիրքն էջակալում չունի), տե՛ս նաեւ՝
S. Der Nersesian, Armenian Art, Paris, 1977, p. 114.
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որ Աշոտը «շինէր զեկե ղեցին Դարիւնից… եւ զկեն դանագ րեալ զպատկեր
մար դե ղութեանն Քրիստոսի ածեալ ի մտիցն արեւու մեծասքանչ զօրութեամբ հանգուցանէր ի նմա»41։ Այս պատկերը հետագայում Հավուց թառ տարված Ամենափրկ չի հետ նույնացնողները չեն ան դրա դարձել, որ Աշոտի
Արեւմուտքից բերածը ե ղել է «կեն դանագիր պատկեր», այսինքն՝ ներկերով
կատարված նկար՝ սրբանկար, եւ ոչ թե փայտյա քան դակված խաչ։ Հայտնի
է, որ Աշոտին նախոր դած եւ հաջոր դած Հայոց իշխանները՝ Գրիգոր Մամիկոնյանը (661-685) եւ Ներսեհ Կամսարականը (689-692) համապատասխանաբար իրենց նստավայր Արուճում եւ Թալինում կա ռուցել են մեծա դիր եկեղեցիներ եւ դրանք զար դարել որմնանկարներով։ Այսինքն, այս շրջանում
եկե ղեցում Քրիստոսի պատկերով որմնանկար կամ սրբանկար ունենալն ընդունված բան էր եւ Դարոյնքի պատկերը չի կարող նույնաց վել Հավուց թա ռի
Ամենափրկիչ խաչի հետ։
Մեկ այլ տարբերակում Ամենափրկիչը, որպես կայսերական ընծա, ստացել է Հայոց Աշոտ թագավորը, երրոր դում՝ Աշոտ Պատրիկի ու նրա որ դու փոխարեն հան դես են գալիս Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին եւ նրա որ դին՝
Ամենափրկիչը Հռոմից բերող Վահրամը։ Սկզ բում Ամենափրկիչը դնում են
Դարոյնքի (կամ Տարոնի) եկե ղեցում, ապա տե ղափոխում Հավուց թառ։
Սա «Ամենափրկ չի» ո դիսականի ամենա համա ռոտ շարադրանքն է, իսկ
ա հա Գ. Հովսեփյանը, որն իր հանգամանալից ուսումնասիրության մեջ փորձել է այս եւ հարակից պատմությունները մեկ տրամաբանական շղ թայի մեջ
դնել, ակամա խոստովանել է՝ «հակասությունների մի բավիղ, որ թվում է, թե
դժ վար է միջից դուրս գալ»42։
Այժմ այդ նույն պատմությունները կրկնե լու կարիք չկա, քանի որ առկա են հարցին իրազեկ հե ղինակի՝ Նաթանայե լի տե ղեկությունները։ Ամենափրկիչ խաչի` Հայաստան եւ ապա Հավուց թառ բերվե լու մասին նա ունի
երկու վկայություն։ Ա ռաջինը Հայոց ՆԻԵ (976) թվականի դիմաց՝ «Եւ ոմանք
ասէն թե Վասիլ կայսրն Աշոտ թագաւորին պարգեւեց զԱմենափրկիչ խաչն
եւ մասն Տէ րունական խաչեն, որ Աստուածընկալ ասեն եւ մնան երկուքն ի
Հա[ւու]ց թառ մեծափայծառ փա ռաւք»։ Նաթանայե լը որոշ վերապա հությամբ նշում է՝ «ոմանք ասէն թե» եւ շարունակում, որ Ամենափրկիչը եւ Տերունական խաչի մասունքը, որն անվանում է «Աստուածընկալ», Հայոց Աշոտ
թագավորին է տվել Վասիլ կայսրը։ Հիշատակության 976 թվականը նկատի ունենալով՝ այստեղ խոսք կարող է լինել Վասիլ Բ (976-1025) կայ սեր եւ
Աշոտ Գ Ո ղորմածի (953-977) վերաբերյալ, սակայն քիչ հավանական է, որ
Վա սիլը դեռ նոր գահ բարձրացած նվեր ու ղարկեր Աշոտին։
41. Ղեւոնդ, Արշաւանք արաբաց ի Հայս, Փարիզ, 1837, էջ 37։
42. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 10։
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Երկ րորդ վկայությունը Հայոց ՆԿԲ (1013) թվականի դիմաց է, ցավոք,
վերջնամասը ե ղծ ված, սակայն հիմնական բովան դակությունը հասկանալի է.
«Եւ աստ ասեն եկե(ա)լ ի Հայս Վա[սի]լ կայսրն [եւ ուն]ել ընդ ինքե[ա]ն զխաչն
փրկ չական եւ զպատկե[րն] տիրական զսուրբ Ամենափրկիչն եւ պարգեւ[եաց] արքային Հայոց Գա[գկայ] շա հանշա հի եւ թագ[աւորն] պարգեւե(ա)ց
Գե որգայ իշխ[ան]ին/// զարեգակն/// մ[եծ մ]ենարանն եւ խաչն մեծահրաշ եւ
բազում ակամբ յաւրինե(ա)լ եւ [ո]ր ի գլուխս դրոշային [որ] կայս/// յԵ րեւան
գե ղա[ք]ա ղաքն, որ ասեն երկ[ու]/// եւ ի սուրբ նշան եւ է անունն ///այ Տէ րունական սուրբ նշանն»։
Նաթանայելն այս հատվածում ներկայացնում է Հավուց թա ռի Ամենափրկիչ խաչի ծագման ցայժմ ան հայտ տեսակետ, քանի որ Վասիլ կայսրից Ամենափրկիչը ստացո ղի դերում հան դես է գալիս Գագիկ Ա Բագ րատունին, որն
էլ իր հերթին այն տալիս է Գեւորգ իշխանին։ Ամենափրկիչ խաչի ծագման այս
պատմությունը մեզ ավելի հավանական է թվում, որովհետեւ ստույգ հայտնի է,
որ Գագիկ Ա ռաջինը Վասիլ Բ կայսրից սրբազան մասունքներ ու ա ռարկաներ
է նվեր ստացել։ Մասնավորապես, Ստեփանոս Օրբելյանը վկայում է, որ Գագիկ թագավորն ու նրա կինը՝ Կատրամի դե թագու հին, որը Սյունյաց թագավորի դուստրն էր, 1006 թ. Անի ում նոր ձեռնադրված Սյունիքի Հովհաննես մետրոպոլիտին են նվիրել Տերունական խաչի մի մասունք, որը նրանց ու ղարկել
էր Վասիլ կայսրը՝ «զոր ա ռաքեալ էր նոցա ինքնակալ կայսրն Յունաց՝ Վասիլ
Ծիրանածին…»43։
Նկատենք, որ Վասիլն ընդ հանրապես հայտնի էր կրոնական ջերմե ռանդությամբ եւ Հայոց թագավորին մասունքներ ու ղարկելու այս փաստերը միանգամայն հարազատ է նրա կերպարին44։ Այս ամենը թույլ են տալիս Հավուց
թա ռի Ամենափրկ չի ծագման մասին ցայժմ ե ղած ավան դապատում զրույցների շարքից դուրս, պատմական հենք ունեցող տեսակետ ա ռաջ քաշել, որը
հիմնվում է մի կողմից Նաթանայելի վկայության, մյուս կողմից՝ Օրբելյանի
հայտնած զուգա հեռ տե ղեկության վրա։
Նախկինում Ամենափրկիչ խաչի ծագման եւ Հավուց թա ռին ընծայման
պատմության մեջ (նաեւ այլ հարցերում) ա ռաջնային տեղ է հատկացվել Գրիգոր Մագիստրոսի անունով 1013 թվակակիր արձանագ րությանը, ուստի այն
արժանի է ա ռան ձին քննության։

43. Ստե փանոս Օրբելե ան, Պատմութիւն նա հանգին Սիսական, Տփ ղիս, 1910, էջ 304։
44. Ուշագ րավ է, որ 11-րդ դարում հայերի մեջ Վասիլին դրական ներկայացնող զրույցներ
են տարած ված ե ղել, իբրեւ թե նա գաղտնաբար հայկական ծե սով վերամկրտվել է եւ անգամ կոչվել «Հայոց աշխար հի հայր», իսկ մա հից ա ռաջ իր եղ բայր եւ հաջորդ Կոստան դինին
պատգամել «վասն աշ խար հին Հայոց՝ զի հայ րաբար սիրով խնամեսցէ զազգն զայն» (Մատթե ոս Ուռ հայեցի, էջ 58-59)։
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ավուց թա ռի վանքի պատմության մեջ չափազանց մեծ դեր է հատկացվել այժմ գոյություն չունեցող մի արձանագ րության, որի համա ձայն
Գրիգոր Մագիստրոսը 1013 թվականին «վերստին շինել» է վանքը, եւ նվիրել «ան ձե ռակերտ» Ամենափրկիչ խաչը։ Վանքի պատմությանը վերաբերող
հրապարակումների մեծ մասը, այդ թվում ամենամեծ տարածում ունեցող
հանրագիտարանային հոդվածներն ու համացանցի նյութերը, սկսվում են
հենց այդ տե ղեկությամբ։ Մինչդեռ շատ հավանական է, որ արձանագ րության տեքստը հորինվել է ավելի ուշ շրջանում։ 1988-ին այս հարցը հատուկ
հոդվածում համակողմանի որեն քննած Գագիկ Սարգսյանը եկել է այն եզ րակացության, որ արձանագ րության հայտնաբերման եւ տե ղադրության հանգամանքները հնարովի են, հե ղինակն է «ըն դօրինակո ղը», որը 19-րդ դարի
ա ռաջին կեսին ապ րած Էջմիածնի վանքի գրագիր Քուրդ-Հովհաննես վարդապետ Բագ րեւանդցին է45։
Մենք չենք ան դրա դառնա շատ կողմերով համոզիչ այդ վարկածին, ինչպես նաեւ նախորդ ուսումնասիրողների հայտնած մյուս կարծիքներին, որոնցից Գ. Հովսեփյանն, օրինակ, համոզված է, թե արձանագ րությունն իրական է,
մինչդեռ Ն. Ակինյանն այն համարում է կեղծ 46։ Կնշենք միայն հարցի ա ռնչությամբ նոր հայտնի դարձած տվյալներից բխող կամ նորովի մեկնաբանվող
մի քանի կետեր։ Դրանցից հիմնականն այն է, որ եթե Հավուց թա ռում իրոք լիներ 1013 թվականը կրող եւ ստորեւ ներկայացվող հետաքրքրական բովանդակությամբ արձանագ րությունը, ապա 14-րդ դարի կեսերին ապ րող եւ վանքի պատմության հարցերով հետաքրքրված Նաթանայել Հավուցթա ռեցին չէր
կարող այն անտեսել, կամ չօգտագործել այնտեղ ե ղած փաստերը։ Մինչդեռ
նրա գրա ռումներում Գրիգոր Մագիստրոսի անունն ընդ հանրապես չկա, իսկ
Ամենափրկիչ խաչի վանք բերվելը, ինչպես տեսանք, վերագրվում է Գեւորգ
իշխանին։ Միակ զուգա հեռն այն է, որ Նաթանայելը Ամենափրկիչը վանք բերելու պատմությունը նշել է ժամանակագ րության 1013 թվականի դիմաց։ Դա
կարող է երկու բան նշանակել. կամ Մագիստրոսի արձանագ րությունը ե ղել է,
բայց Նաթանայելը դրանից միայն թվականն է վերցրել, իսկ ո ղջ բովան դակությունը՝ զանց ա ռել, որը քիչ հավանական է, կամ գոյություն է ունեցել այժմ ան45. Գ. Սարգսյան, Հավուց թա ռի հիմնադրման վկայագ րի շուրջ, էջ 68-71։
46. Մանրամասները տե՛ս Գ. Սարգսյանի վերոնշյալ հոդվածում։
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հայտ մի աղ բյուր (օրինակ, վանքի ավան դամատյան՝ քյոթուկ), որտեղ նշված
է ե ղել խաչի բերման 1013 թվականը, եւ որի վրա հենվել են ե՛ւ Նաթանայելը, ե՛ւ
հետագայում արձանագ րության տեքստը կազմողները։
Արձանագ րության ուսումնասիրության ա ռնչությամբ հետաքրքրություն
է ներկայացնում նաեւ Բջնիի Մանվել եպիսկոպոսի՝ Ամենափրկ չին նվիրված
գան ձը (15-րդ դ. սկզբներ)47։
Ներկայացնենք արձանագ րությունը.
«Թուին ՆԿԲ (1013) ի թագաւորութե անն Գագկայ եւ ի հայրապետութեան տեառն Սարգսի, ես՝ Գրիգոր Մագիստրոս վերստին շինեցին
զեկե ղեցիս յիշատակ ինձ եւ ծնո ղացն իմոց նաեւ ի տերանց աշխար հիս
գանձագին արարի զվայրս սորա լերամբն եւ դաշտամբն եւ ամենայն
կազմութե ամբն, որ ի սմա, քա ռա դէմբ, չորս անկե ամբ՝ յաջամբ եւ ա հեկամբ, ի դիմաց եւ ի թիկանց, եւ տուաք յիշատակ անջնջելի արձանագրով եւ աշխար հակալ թագաւորի թղ թովն եւ կայսերական կնքովն, հաստատեցաք ձե ռագ րով եւ հայրապե տական նամակաւն, եւ ի նաւակատիս
տաճարիս՝ զոր շինեցաք, ընծայեցաք զհայրենիս մեր սուրբ եկե ղեցւոյս՝
որ է Հայոց թառ, հանգստարան եւ օթարան անձե ռագործ սուրբ պատկերին Յիսուսի Քրիստոսի՝ որ ի փայտին, խնդ րելին Յո հաննու սուրբ աւետարանչին, հրամանաւ մօր տե առն մերոյ սուրբ Ա(ստուա)ծած նին, եւ
նորոգեալ վերստին հաստատեցաք զսուրբ ուխտս վերջինս քան զա ռաջինն, աստ ե դաք զվէմն հաւատոյ, հիման սուրբ եկե ղեցւոյ, Գրիգոր Վահրամ պատանին»48։
Արձանագ րության վերջին բա ռը թեեւ Սիմե ոն Ե րեւանցու եւ Հովհ. Շահխաթունյանցի մոտ «պիտանին» է, բայց Ղ. Ալիշանն այն իրավացի որեն ուղղել է «պատանին», նրան հետեւել են Գ. Հովսեփյանը եւ ուրիշներ։ Այն, որ
արձանագ րության այս հատվածում խոսքը Գրիգոր Մագիստրոսի որ դու՝
Վահրամի մասին է, եւ ոչ թե վիմագիր գրչի, ինչպես փորձել է մեկնաբանել
47. Մանվելը հիշվում է 1405-1414 թվականներին (տե՛ս ԺԵ դարի հայերեն ձե ռագ րերի հիշատակարաններ (կազմող՝ Լ. Խաչիկ յան), մասն Ա, Ե րեւան, 1955, էջ 51, 162, 731 (այ սու հե տեւ՝
Հիշատակարաններ ԺԵ, հ. Ա), ԺԵ դարի հայերեն ձե ռագ րերի հիշատակարաններ (կազմող՝
Լ. Խաչիկ յան), մասն Գ, Ե րեւան, 1967, էջ 316։ Նա ե ղել է գրասեր մարդ, հայտնի է, որ Անիի
վերջին ե պիսկոպոս Հովհաննես Ոսկե փորիկին պատվիրել է մի շքեղ Աստվածաշունչ (Վիեննա, ձեռ. թիվ 55)։
48. Յովհ.. Շահխաթունե անց, Ստորագ րութիւն Կաթո ղիկէ Էջմիածնի…, էջ 293, Հավուց թառի Ամենափրկիչը, էջ 7, Գ. Սարգսյան, Հաւուց թա ռի հիմնադրման վկայագ րի շուրջ, էջ 65։
Ար ձանագ րության աշխար հաբար տեքստը տե՛ս գրքի հավելվածում, Սիմե ոն Ե րեւանցու
Ջամբ ռից բերված հատվածի սկզբնամասում։
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Գ. Հովսեփյանը49, բխում է տեքստից։ Հատվածի բովան դակությունից ելնելով
է, որ արձանագ րության ա ռաջին հրատարակիչները՝ Սիմե ոն Ե րեւանցին եւ
Հովհ. Շահխաթունյանցը նշում են, թե Գրիգոր Մագիստրոսն իր Վահրամ որդուն Հավուց թա ռի վանա հայր է կարգել։ Նույն բանը հաստատում է Մանվել
Բջնեցին իր գան ձում, ուր նշում է, որ Մագիստրոսի որ դին ու ղարկվել է Հռոմ
Ամենափրկիչը բերելու, եւ նրան կոչում է Վահրամ պատանի՝ «Ի սմանէ (Գրիգոր Մագիստրոսի – Կ. Մ.) որ դի, Վահրամ պատանի, ի Հռոմ յու ղարկի»։
Արձանագ րության այս հատվածը միաժամանակ վկայում է, որ այն չէր
կարող գրված լինել Գրիգոր Մագիստրոսի կեն դանության օրոք։ Բանն այն է,
որ Մագիստրոսի որ դու անունը Վահրամ էր, նա աշխար հական էր, զինվորական, ամուսնացած։ Հետագայում, 1066 թ., երբ ար դեն ամուրի էր, կաթո ղիկոս
ընտրվեց եւ ձեռնադրության ժամանակ ստացավ Գրիգոր անունը։ Բնականաբար, 1058 թվականին մա հացած Գրիգոր Մագիստրոսը չէր կարող Հավուց թա ռի արձանագ րության մեջ որ դուն Գրիգոր Վահրամ կոչել։
Ուշագ րավ է նաեւ, որ Գրիգոր Վահրամը կամ հետագայում Գրիգոր Վկայասեր կաթո ղիկոսը մա հացել է 1105 թ., հետեւաբար 1013 թվականին հավանորեն դեռ չէր էլ ծնվել։ Թերեւս այս բանը գիտակցելով արձանագ րության հե ղինակները փորձել են շեշտել, որ Գրիգոր Վահրամն այդ ժամանակ գտնվում էր
վաղ հասակում՝ պատանի է ր։ Բայց այստեղ էլ փակու ղու ա ռաջ են հայտնվել,
քանի որ այդ «պատանին» բնութագրվում է որպես «զվէմն հաւատոյ, հիման
սուրբ եկե ղեց ւոյ», որը կարող էր նրա մասին ասվել, բայց միայն այն բանից հետո, երբ, որպես Պահլավունի, այսինքն՝ Գրիգոր Լուսավորչի արյունակից ու
ժա ռանգորդ, նստել էր Ամենայն Հայոց կաթո ղիկոսի աթո ռին (արդյո՞ք սա չէ
պատճա ռը, որ այլ լուծում չգտնելով «պատանին» դարձրել են «պիտանին»)։
Այսպիսի բովան դակությամբ արձանագ րություն չէր կարող գրված լինել 1013 թվականին, քանի որ Գրիգոր Պահլավունին այդ ժամանակ դեռ շատ
երիտասարդ էր եւ դե ռեւս մագիստրոս չէր (նա մագիստրոսության պատիվ
ստացել է Կոստան դին Մոնոմախ կայսրից Անիի վերջին թագավոր Գագիկ
Բ-ի գա հազրկումից հետո՝ 1045-ին, երբ հայրենի Բջնին հանձնելով բյուզանդիային եւ կուսակալի պաշտոն ստանելով տե ղափոխվել է Տարոն)։ Բացի
այդ, Գագիկ Ա ռաջինի ժամանակ Բագ րատունյաց թագավորության մեջ որեւէ
հո ղային տարած քի ձեռքբերման կամ նվիրատվության համար կայսերական
փաստաթղ թերով դրա վավերաց ման կարիքը չկար (այդպիսի նախա դեպ գոյություն չունի)։
Կրկնենք, որ մեզ համար ելակետային է մնում այն իրո ղությունը, որ վանա հայր Նաթանայել Հավուցթա ռեցին ծանոթ չէ այս արձանագ րությանը, հե49. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 12։
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տեւաբար այն պետք է ստեղծ ված լինի 14-րդ դարի կեսերից հետո։ Կարծում
ենք, որ Մանվել Բջնեցու գանձը հնարավորություն է տալիս պարզաբանելու
արձանագ րության տեքստի որոշ ա ռանձնա հատկությունները եւ որոշակիացնելու ստեղծ ման ժամանակը։ Գարեգին Հովսեփյանն ան դրա դարձել է այդ
գործին, բայց քանի որ համոզված էր, թե այն հիմնված է 1013 թ. արձանագ րության վրա, ա ռաջարկում է անգամ չափածոյի որոշ տո ղերի տե ղափոխություն
կատարել50։ Մինչդեռ գանձը սա հուն շարադրանք ունի եւ այն խմբագ րելու
կարիք չկա (ամբողջովին տե՛ս հավելվածում)։
Որոշ հանգամանքներ թույլ են տալիս ենթադրելու, որ ոչ թե 1013 թ. արձանագ րության տվյալներն են օգտագործ վել գան ձի մեջ, այլ ընդ հակա ռակը՝ գան ձում ե ղած ձեւակերպումներն են նյութ տվել արձանագ րությանը, եւ
դրանք երկուսն էլ ստեղծ վել են մոտավորապես նույն շրջանում՝ 15-րդ դարի
սկզբներին։
Ամենափրկ չին նվիրված գան ձը բաղկացած է 12-17 տո ղից կազմված
9 տնից, որոնցից ա ռաջին յոթի սկզբնատա ռերը հո դում են «ՄԱՆՎԻԵԼ»։
Ա ռաջին տունը Ամենափրկիչ քան դակազարդ խաչի ճշգ րիտ նկարագ րությունն է, երկ րոր դը՝ պատմում է Աստվածածնի խնդրանքով Հովհաննես ավետարանչին Քրիստոսի պատկերի հրաշքով տրվելու մասին։ Այս հատվածի
արձագանքը կա վիմագ րում։ Չորրորդ տան մեջ ասվում է, որ Ամենափրկիչը
տարվել է Հռոմ, իսկ Գրիգոր Մագիստրոսը ուխտատեղ է կա ռուցել «ի Տարուն
երկ րի», ապա որ դուն՝ Վահրամ պատանուն, Հռոմ ու ղարկել խաչը բերելու
համար։ Այնտեղ նա չի մերժ վել, այլ Ամենափրկիչն ստացել, բերվել է հայրենիք, Մագիստրոսն ըն դա ռաջ գնալով, այն ուսին դրած տարել է իր եկե ղեցին։
Դրանից հետո ասվում է հետեւյալը՝
«Իսկ յետ այս բանի, յետ ժամանակի աւուրք անցանի,
Վասիլ արքայի՝ Գէ որգ իշխանի, ոստ Բագ րատունի,
Փոխելով անտի, բերեն հըրճւալի տունս Այրարա դին»։
Ե թե ըստ արձանագ րության Ամենափրկիչը Հավուց թառ է բերել Գրիգոր
Մագիստրոսը, ապա այստեղ նշվում են Վասիլ արքան եւ Գեւորգ իշխանը։
Բայց հաջորդ տան մեջ նրանց է միանում նաեւ Մագիստրոսը եւ տոնախմբություն են անում «յոթ օր միասին», որի ընթացքում Մագիստրոսն Ամենափրկչի հան դիման երգում է «Զոր ըստ պատկերին» շարականը։ Այնու հետեւ Մանուել Բջնեցին այդ շարականի տեքստին համա հունչ ամբողջ երկու տուն է
լրացնում։
50. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 9։
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Յոթերորդ տան մեջ նա Ամենափրկ չի մասին կրկին գրում է. «Մեզ տըւեալն ընծա յարքաէն Վասլայ եւ Գորգ իշխանայ»։ Ե թե Մանվել Բջնեցին որպես սկզբնաղ բյուր օգտագործած լիներ 1013 թ. արձանագ րությունը, ապա
Ամենափրկիչը Հավուց թառ բերող պիտի համարեր միմիայն Գրիգոր Մագիստրոսին, բայց քանի որ նա որպես այդ գործը կատարողների երկիցս նշում
է Վասիլ կայսեր ու Գեւորգ իշխանի անունները, կարելի է ենթադրել, որ նա
նույնպես ծանոթ չի ե ղել արձանագ րությանը, որի տեքստը կազմվել է գան ձի
գրվելուց հետո։
Այժմ ան դրա դառնանք «Զոր ըստ պատկերին քում» շարականին, որ երբեմն վերագրվել է Աշոտ պատրիկին, երբեմն Գրիգոր Մագիստրոսին51։ Այն,
որ շարականի տեքստը զուգա հեռներ ունի 1013 թ. արձանագ րության հետ,
նշում են արձանագ րությանն ան դրա դարձած գրեթե բոլոր ուսումնասիրողները։ Սակայն թվում է, որ այդ ազդեցությունը միջնոր դավորված է Մանվել
Բջնեցու գան ձով։ Ասվածն ա ռարկայական դարձնելու համար ներկայացնենք երկու հատկանշական զուգադրում, բովան դակային մերձավորության
հաջոր դականությամբ։
«Զոր ըստ պատկերին
քում» շարական

Մանվել Բջնեցու գանձ
(15-րդ դար)

Հավուց թառի
արձանագ րություն

«Իսկ Մագիստրոսի…
որ դի Վահրամ պատանի, ի Հռոմ յու ղարկի…»
«Կեցո զոր դի ծա ռայի
քո, զոր ի Հռովմայ գահիցն վերապատ ուեցեր,
ուր ե դին զվէմն հաւատոյ, հիման սուրբ եկեղեց ւոյ»։

«Եւ կեցո զոր դին քում,
Տեառն ծա ռաին, զտիպս քո բերո ղին, զպատուեալն ի Հռոմին, ան դ
ուր կա շիրիմ հաւատոյ
վիմին»։

«…աստ ե դաք զվէմն
հաւատոյ, հիման սուրբ
եկե ղեց ւոյ,
Գրիգոր
Վահրամ պատանին»։

«Զպանծալի եւ զփայ- «Ով Աստուծոյ տուն, « … հ ա ս տ ա տ ե ց ա ք
լեալ փառս տանս, այս կանկնեալդ ի վերջնոյն, զսուրբ ուխտս վերջինս
վերջինս քան զա ռա- գեր քան զա ռաջնոյն»։ քան զա ռաջինն»։
ջինն»։

51. Շարականի հե ղինակի հարցը հատուկ քննության նյութ է դարձրել Աննա Արեւշատյանը
եւ հանգել այն եզ րակացության, որ հե ղինակը Գրիգոր Մագիստրոսն է (Ա. Արեւշատյան,
Ո՞վ է «Զոր ըստ պատկերին քում» շարականի հե ղինակը, Էջմիածին, 1997, Դ-Ե, էջ 106-115)։
Տե՛ս նաեւ Ն. Թահմիզյան, Գրիգոր Նարեկացին եւ հայ երաժշտությունը V - XV դդ., Ե րեւան,
1985, էջ 178։
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Ա ռաջին հատվածում, շարականի մեջ խոսվում է Հռոմի գա հից պատվված, Աստծո ծա ռայի որ դու մասին։ Մա ղաքիա Օրմանյանը նշում է, որ այստեղ խոսքը Աշոտ պատրիկի (Աստծո ծա ռա) եւ նրա Սմբատ որ դու մասին
է, Հռոմն է լ՝ երկ րորդ Հռոմն է, այսինքն՝ Կոստանդնուպոլիսը 52 , որտե ղից
Փրկ չի պատկերը Դարոյնք էր բերել Սմբատը։ Այստեղ, սակայն, բաց է մնում
«հավատի վեմ» արտա հայտության պարագան, քանի որ Քրիստոսի հայտնի բնութագրմամբ՝ վեմը Պետրոս ա ռաքյալն է, որի տե ղը (աթո ռը) Հռոմն է ր։
Նկատենք, որ շարականի այս տո ղերի համար միանշանակ մեկնաբանություն
չի կարո ղացել գտնել նաեւ շարականների հմուտ մեկնաբան Գ. Ավետիքյանը 53։ Մանվել եպիսկոպոսի գան ձի մեջ գրեթե նույն բանն է նշվում, միայն թե
այստեղ ար դեն հստակ է, որ «Տիրոջ ծա ռան» Գրիգոր Մագիստրոսն է, որ դին՝
Վահրամ պատանին, որն իբրեւ Հռոմից բերել է Քրիստոսի պատկերը։ Գանձում ավելի որոշակի է նաեւ Հռոմի բնութագ րումը եւ Պետրոսի մասին անկարկը («անդ ուր կա շիրիմ հաւատոյ վիմին»)։
Մինչդեռ արձանագ րությունը նույն բա ռապաշարի կրկնությամբ միանգամայն այլ իմաստ է արտա հայտում` որպես հավատի վեմ եւ եկե ղեցու հիմն
ներկայացնելով կամ Ամենափրկիչ խաչը, կամ Գրիգոր Վահրամին՝ ապագա
Հայոց կաթո ղիկոսին։
Երկ րորդ հատվածում շարականը եւ գան ձը ներկայացնում են եկե ղեցին
ընդ հանրական իմաստով՝ որպես Աստծո տուն, իսկ արձանագ րության մեջ
խոսվում է կոնկ րետ ուխտի՝ վանքի հաստատման մասին։
Վերա դառնալով արձանագ րությանը նկատենք, որ նրան խորթ է 10-11րդ դարի վիմագ րերի չոր լեզուն, փոխարենն այն գրական գործի հյութեղ շարադրանք է հիշեցնում։
Ուշա դիր դիտարկումից պարզվում է, որ արձանագ րության երկ րորդ
մասն անգամ չափածո շարադրանք ունի.
«Եւ ի նաւակատիս տաճարիս՝ զոր շինեցաք,
Ընծայեցաք զհայրենիս մեր սուրբ եկե ղեց ւոյս (որ է Հայոց թառ),
52. Մ. Օրմանե ան, Ազգապատում, հ. Ա, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 888-889, տե՛ս նաեւ Կ. Կոստանե անց, «Հին յիշատակներ», «Արարատ», 1897, էջ 339։
53. Բացատրութիւն շարականաց, աշխատասիրե ալ՝ Գաբրիէ լի Աւե տիքե ան, Վենե տիկ, 1814,
էջ 521-525։ «Զոր ըստ պատկերին քում» շարականը նվիրված է Քրիստոսի կեն դանագիր
պատկերին (սրբապատկեր) եւ այն եկե ղեցում զե տե ղելուն։ Տեքստը բաղկացած է չորս տնից,
ընդ որում երեքը՝ չորսական տո ղից կազմված կանոնավոր տներ են, միայն երրորդ տունը՝
երեք անկանոն տող է։ Հենց այդտեղ է նշվում ինչ-որ մեկի՝ Հռոմի գա հից պատվված որ դու
մասին (այնտե ղից պատկեր բերելու վերաբերյալ խոսք չկա)։ Շարականի հե ղինակ կարող
էր լինել ինչպես Աշոտ պատրիկը (նրա պատվերով՝ ինչ-որ մեկը), կամ Գրիգոր Մագիստրոսը, սակայն ա ռանց այդ երեք տո ղի, քանի որ Հռոմի ու Պետրոսի գա հի պանծաց ված հիշատակումը խորթ է 7-րդ կամ 11-րդ դարի հայ իրականության համար։
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Հանգստարան եւ օթարան ան ձե ռագործ սուրբ պատկերին,
Յիսուսի Քրիստոսի՝ որ ի փայտին,
Խնդրելին Յո հաննու սուրբ աւետարանչին,
Հրամանաւ մօր տեառն մերոյ սուրբ Ա(ստուա)ծածնին,
Եւ նորոգեալ վերստին
Հաստատեցաք զսուրբ ուխտս՝ վերջինս քան զա ռաջինն,
Աստ ե դաք զվէմն հաւատոյ, հիման սուրբ եկե ղեց ւոյ,
Գրիգոր Վահրամ պատանին»։
Այս հանգամանքը հուշում է, որ տեքստը կազմո ղը ե ղել է հանգավոր աղբյուրի ազդեցության ներքո, որպիսին կարող էին լինել «Զոր ըստ պատկերին
քում» շարականը եւ Մանվել Բջնեցու գան ձը։
Կարծում ենք, որ մեծ ա ռումով խնդրի հանգուցալուծ ման բանալին կարելի է գտնել Սիմե ոն Ե րեւանցու վկայություններում։ Նրա համար 1013 թ. արձանագ րությունն ստույգ վկայագիր է, որի վրա հենվելով պատմում է վանքի
ա ռաջնորդների մասին եւ գրում. «Ապա վերո հիշյալ Գրիգոր Մագիստրոսը
մինչ վերանորոգեց այս վանքը, նաեւ հարստացրեց այն հո ղերով եւ ջրերով,
եւ իր որ դուն դնել տվեց սրա ա ռաջնորդ։ Որի համար էլ դրանից հետո, որպես հայրենի մուլք (սեփականություն) ունենալով այս (վանքը), որ դիները,
թոռները եւ հաջորդ տոհմակիցները մեկը մյուսին հաջոր դելով (ե ղան) սրա
ա ռաջնոր դը՝ ոչ միայն Հայոց իշխանության, այլեւ Պարսից թագավորների
ժամանակներում, գրեթե մինչեւ մեր ժամանակները»։ Հավուց թա ռի 15-րդ
դարի վերջի վանա հայր Զաքարիայի մասին գրելիս հե ղինակն ակամա պարզաբանում, է թե այդ տոհմն ինչպես էր վարում վանքի գործերը։ Պատմելով
այն մասին, որ Զաքարիան մի տաճիկից ինը գյուղ է գնում, նա շարունակում
է՝ «Զաքարիա վար դապե տը, երբ գնում է սրանք, գնում է իր անունով, եւ
Ամենափրկ չի անունը երբեք չի նշում կալվածագ րում, ոչ էլ գրել է տալիս, որ վախմ է (այսինքն՝ «վանքապատկան» - Կ. Մ.)։ Սրա պատճառն այն է,
որ սրանք հնուց ի վեր ե ղել են ազատներ եւ անվանի մար դիկ, ազգով շատ
եւ հարուստ, որոնցից թեպետ ոմանք դառնում էին վանականներ, ոմանք
աշխար հիկներ, սակայն (ապ րում) էին մեկ տան մեջ եւ (նույն) ունեցվածքով, եւ իրենցն էին համարում գյու ղը եւ վանքը՝ հավասարապես»54։
Այսպիսով պարզ է դառնում, որ 15-րդ դարում Հավուց թա ռի վանա հայրությունն անցել է մի տոհմի, որն իրեն համարել է Գրիգոր Մագիստրոսի սերունդ, պարոնտեր, եւ ժա ռանգական իրավունքով, ըստ իր կամքի` տնօրինել
վանքն ու նրա ունեցված քը։ Ի՞նչ էր ան հրաժեշտ այս տոհմին Հավուց թա ռում
54. Ամբող ջովին տե՛ս հավելվածում։
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իր իշխանությունը սրբագործելու եւ «մշտնջենական» դարձնելու համար։
Անհրաժեշտ էր մի զորավոր «անջնջելի արձանագիր», որը հաստատեր, թե
վանքն այդ շինել կամ վերաշինել է Գրիգոր Մագիստրոսը, որը նրա սեփականությունն է ե ղել, որ նա երկ րի տերերից գնել է վանքի չորս կողմի բոլոր
հո ղերը (լեռ ու դաշտով եւ ամենայն կազմությամբ) եւ այդ սեփականությունն
ամրագ րել է ժամանակի ամենաբարձր իրավական փաստաթղ թերով՝ աշխար հակալ թագավորի՝ կայսեր կնքված թղ թով եւ կաթո ղիկոսական նամակով, որ Մագիստրոսն է վանք բերել մեծահռչակ, ան ձե ռագործ Ամենափրկիչ
խաչը եւ վերջապես, որ Մագիստրոսն իր անմիջական ժա ռանգին՝ որ դուն,
կարգել է այդ վանքի վանա հայր։ Այս վերջինը հատկապես կարեւոր էր, քանի
որ ենթադրում է վանքի ա ռաջնորդների ժա ռանգական հաջոր դականության
սկզբնավորում։
Ա հավասիկ, այն ամենը, ինչ որ իրենց պետք էր, Գրիգոր Մագիստրոսի
մա հից շուրջ չորս դար հետո իրենց նրա սերունդ հայտարարած տոհմի անդամները գտել են 1013 թվականի արձանագ րության մեջ կամ, որ ավելի ճիշտ
կլինի ասել, գրել են 1013 թվականի արձանագ րության մեջ։
Իհարկե, պատմական ա ռեղծ վածները հեշտությամբ չեն բացա հայտվում,
ու այս արձանագ րության հարցում եւս մեր տեսակետն ըն դամենը վարկած
է։ Ավելացնենք, որ արձանագ րության իսպառ ան հետացումը նույնպես տարակուսանք է հարուցում։ Բանն այն է, որ նրա տեքստը բավական ըն դարձակ
է, ուստի պիտի գրված լիներ բազմաթիվ քարերի վրա։ Այստեղ մեջ բերենք
Քուրդ Հովհաննեսի փոքրիկ վկայությունը, թե որտե ղից է քա ղել ու արտագրել արձանագ րությունը. «Վերոյգ րեալ արձանս գրեալ կայր ի վերայ Սուրբ
Ամենափրկ չին արքայաշէն դարպասին դուրս կոյս հարաւկողմն ի վերայ մեծ
լուսանցոյց պատու հանին, որ ի շարժ մանէն խախտեալ կայր։ ՌՃՀ (1721)
թուին Աստուածատուր կաթո ղիկոսն կամեցաւ վերստին նորոգել, ի քակելն
ես մե ղաւոր ծա ռայ սուրբ տանս (Մայր Աթո ռի – Կ. Մ.) Քուրդ Յո հաննէս իմ
ձե ռամբս վերա ռի զարձանս զայս եւ գրեցի աստ»55։ Այսինքն, պատը, որի վրա
ե ղել է արձանագ րությունը, քանդվել է, եւ հնարավոր է, որ դրա քարերն օգտագործել են նոր (անավարտ մնացած) եկե ղեցու կա ռուց ման համար։
Հուսանք, որ վանական համալիրի հետագա ուսումնասիրության ու պեղումների ժամանակ կգտնվեն արձանագ րության որոշ հատվածներ։ Վիմական գրչության նմուշ ունենալու դեպ քում ար դեն 1013 թ. արձանագ րության
ա ռեղծ վածն ավելի մոտ կլինի իր վերջնական բացա հայտմանը։

55. Յովհ. Շահխաթունե անց, նշվ. աշխ., էջ 293։
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ավուց թա ռի վանքը ե ղել է միջնա դարյան Հայաստանի գրավոր մշակույթի եւ գրչության նշանավոր կենտրոններից մեկը։ Այստեղ գրվել
ու նաեւ պահվել են բազմաթիվ արժեքավոր մատյաններ։ Հայերեն հնագույն
ամբողջական ավետարաններից մեկը, նշանավոր «Վե համոր ավետարանը»
(Մատենա դարան, ձեռ. թիվ. 10668)56, որը ենթադրաբար 7-րդ դարի մատյան
է, մինչեւ 1294 թվականը պահվել է Հավուց թա ռում։ Այդ թվականին այն «ի գաւա ռեն Գառնու, ի վանացն Հաւու թա ռու» գնել է Ամենավագ անունով մեկը 57։
Այժմ այդ Ավետարանի վրա են երդվում ՀՀ նախագահները։
Հավանորեն Հավուց թա ռի վանքին է նվիրվել նաեւ 1190 թ. Այրիվանքում գրված Տոնապատճառ ժո ղովածուն (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ. 3795),
որի գրիչ եւ ստացող Փիլիպոս քա հանան 1191 թ. հիշատակարանում նշում է.
«ետու զիմ Տաւնապատճառս՝ յԱստուածընկալ Սուրբ Նշ[ան]ին… հրամանաւ
տեառն Գրիգորի սպասաւորի Սուրբ Նշանի։ Եւ նա խոստացաւ մեզ Դ (4) քառասունք ժամ զկնի ելից ի յաշխար հէս՝ Բ (2) քա ռասունք Փիլիպոսի եւ Բ (2)
քա ռասունք զուգակցի իւրոյ Մարեմտիկնայ»58։ Պարզ է, որ Գրիգորը վանահայրն է, քանի որ իրավասու է նվիրատուների հիշատակը 4 քա ռասունքի մատուց մամբ պահպանելու խոստում տալ իր եւ իր հաջորդների անունից։ Ինչ
վերաբերում է «Աստվածընկալ Սուրբ Նշան» անվանմանը, ապա պետք է նշել,
որ Ամենափրկ չից բացի Հավուց թա ռում ե ղել է Խաչափայտի մասունքով մեկ
այլ խաչ, որ կոչվել է Աստվածընկալ եւ որի մասին հայտնում է Նաթանայել
Հավուցթա ռեցին՝ «զԱմենափրկիչ խաչն եւ մասն Տէրունական խաչեն, որ
Աստուածընկալ ասեն եւ մնան երկուքն ի Հա[ւու]ց թառ մեծափայծառ փառաւք»59։ Կարծում ենք, որ Փիլիպոսի հիշատակարանում հենց այս խաչի մասին է խոսքը։ Այլուր մենք տեսնում ենք, որ երբեմն մար դիկ նշում են, թե ինչ-որ
բան նվիրում են Ամենափրկ չին, նույն կերպ վարվել է Փիլիպոսը, իր ձե ռագիրը նվիրելով Աստվածընկալ սուրբ խաչին։ Պատա հական չէ, որ նվերն ըն դու-

56. Ա. Մաթեւոսյան, Վե հափա ռական երկու Ավե տարան, «Էջմիածին», 1994, Թ-Ժ, 32-33։
Մատյանը 1975-ին Մատենա դարանին է նվիրել Վազգեն Ա կաթո ղիկոսը, իսկ «Վե համոր
Ավե տարան» է կոչվել նրա մոր՝ Սիրանույշ Պալճյանի հիշատակին։
57. Հայերեն ձե ռագ րերի հիշատակարաններ, ԺԳ դար, կազմեց Ա. Մաթեւոսյան, Ե րեւան,
1984, էջ 741 (այ սու հե տեւ՝ Հիշատակարաններ, ԺԳ)։ Ձե ռագիրը 15-ր դում՝ Մաքենոցաց վանքում, 16-ր դում՝ Արցախի Գարդման գավա ռի Մեծ Բանանց գյու ղում, «Ծեր ավե տարան» մականունով, որ ստացել էր հնության համար։
58. Հայերեն ձե ռագ րերի հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դդ., աշ խատասիրությամբ Ա. Մաթեւոսյանի, Ե րեւան, 1988, էջ 264։
59. Նաթանայելի բոլոր վկայությունները տե՛ս հավելվածում։
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նող Գրիգորն էլ, ոչ թե կոչվում է, օրինակ՝ «հայր վանացս», այլ «սպասաւոր
Սուրբ Նշանիս»60, քանի որ տվյալ դեպ քում նա հան դես է գալիս որպես այդ
սրբազան խաչի սպասավոր։ Իսկ իր հիշատակարանի վերջում նա շեշտում է,
որ նվիրատուին տրված խոստումը չկատարողները կդատապարտվեն Աստծուց եւ Աստվածընկալ նշանից («յԱստուածընկալ նշանէս»), այսինքն՝ այս բոլոր հիշատակություններում Սուրբ Նշանը ոչ թե վանքի կամ եկե ղեցու անուն է,
այլ սրբազան խաչի անվանումը։
Թ վում է, որ Հավուց թա ռի այս նույն Գրիգոր վանա հոր անունն է տրվում
բլ րի եկե ղեցու սալա հատակմանը վերաբերող արձանագ րության մեջ61։
Հավուց թա ռի գրչատանն ստեղծ ված մատյանների հիշատակարանները
վանքի պատմությանն ու միաբաններին վերաբերող բազմաթիվ հետաքրքրական տվյալներ են պարունակում, որոնք երբեմն զուգադրվելով մատենագրական եւ վիմագիր արձանագ րությունների տե ղեկությունների հետ, թույլ են
տալիս վերականգնել ա ռան ձին ժամանակա հատվածների պատկերը։
Հարկ է նշել, որ վանքը 11-րդ դարից հետո նոր վերելք է ապ րել Զաքարյանների շրջանում։ 1206 եւ 1207 թ. Լո ռեի եւ Անիի եկե ղեցական ժո ղովների
մասնակից Հավուց թա ռի վանա հայր Ե ղիայի մասին պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցին գրում է. «Ե ղիայ ի Հաւուց թա ռոյ, ա՛յն, որ գե ղեցիկ կարգաւորեաց
զպաշտօն վանից իւրոց, որպէս թէ ամենեցունց ընդ մի բերան հնչէլ՝ եթէ բարձր
եւ կամ ցած, եւ ո՛չ հարստա հարել ընկեր՝ զընկեր»62։ Պատմիչի ա ռաջին խոսքերը վերաբերում են վանքում երգեցո ղության կարգավորմանը։
Հավուց թա ռում գրված մեզ հայտնի ա ռաջին ձե ռագիրը պատկանում
է 13-րդ դարի ամենանշանավոր հայ գրիչ-մանրանկարիչներից մեկին՝ Իգնա տի ոսին։ 1214 թվականին գրված այդ Ավե տարանը (Վենե տիկի Մխիթարյանների մատենա դարան, ձեռ. թիվ 134) Իգնա տի ոսից պահպանված
ա ռաջին մա տյանն է։ Հե տագայում նա ար դյունավետ գրչական գործունե ություն է ծավալել Անիի շրջանում եւ մասնավորապես Հո ռոմոսի վանքում63։
60. «Ես՝ տէր Գրիգոր, խոստացա հաստատութե ամբ կատարել զյիշատակ սոցայ, եթե ի մեր
յաւուրքս լինի վախճան սոցայ՝ մեք առնեմք, ապա թե ոչ, ով եւ լինի զկնի մեր սպասաւոր
Սուրբ Նշանիս, նա կատարեսցէ աներկ բայ… եւ թե ոք անփոյթ առնէ, ով եւ է, դատապարտեալ է Աստուծոյ եւ յԱստուածընկալ նշանէս» (Նույն տե ղում)։
61. «…ես Մխիթար քա հանայ վարդպետ, հրամանաւ Տ(է)ր Գրիգորիս, սալեցի զեկե ղեցիս…»
(Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 233)։
62. Կիրակոս Գան ձակեցի, Պատմություն Հայոց, աշ խատասիրությամբ Կ. Մելիք Օհանջանյանի, Ե րեւան, 1961, էջ 172։ Պատմիչի ա ռաջին խոսքերը վերաբերում են վանքում երգեցողության կարգավորմանը։
63. Իգնատի ոսից մեզ հասած ձե ռագ րերից երեքը եւ մի պատա ռիկ պահվում են Մատենադարանում (թիվ 1519, 6202, 9649, պատա ռիկ՝ 928), երկու ձե ռագիր՝ Ամերիկայի Միացյալ
Նա հանգներում (Չիկագոյի համալսարանի գրա դարան, Վ. Սիմոնյանի մասնավոր հավաքածու), մեկական ձե ռագիր՝ Վենե տիկի Մխիթարյանների մատենա դարանում (թիվ 134) եւ
Նոր Ջու ղայի Ամենափրկիչ վանքում (թիվ 36)։ Իգնատի ոսի գրչական ու մանրանկարչական
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Ձե ռագ րի նկա րա զար դումն ամբող ջական չէ. պահպան վել են միայն
Մարկոսի եւ Հովհաննե սի ա վե տա րաննե րի ան վանա թեր թե րը, լու սան ցազար դեր ու զար դագ րեր, ո րոնց քննու թյունը, սակայն, Բ. Սարգիսյանին դրդել է գրե լու՝ «…ակնե րեւ կը տեսնուի ծաղկո ղի թե՛ ճարտար ա րուես տը եւ
թե՛ նուրբ ճաշակը միան գա մայն» 64։
Հովհաննեսի ավետարանի վերջում զետեղված է ձե ռագ րի գլ խավոր հիշատակարանը՝ գրված Իգնատի ոսի ձեռքով, ստացողներ, Հավուց թա ռի միաբաններ Թա դե ոս եւ Հայրապետ եղ բայրների անունից, որտեղ ասվում է.
«Տուաք գրել եւ նկարել Իգնատի ոս գրչի ոսկւով եւ երանգ երանգ խառնուածով զար դարեալ, ի վանքս որ կոչի Հաւու թառ, ընդ հովանե աւ Սուրբ Կաթո ղիկեիս եւ մեծահռչակ սուրբ նշանիս՝ Ամենափրկիչ կոչեցե ալ, յա ռաջնոր դութեան սուրբ ուխտիս՝ հեզի եւ ամենաբարւոյ Պաւ ղոս վար դապետի»65։
Հիշատակարանում այնու հետեւ նշվում է տե ղի աշխար հիկ իշխանավորը՝
Իվանե Զաքարյանը («ի տերութեան տեղւոյս Իւանէի») եւ ժամանակի կաթողիկոսը՝ Հովհաննես Զ Սսեցին (1203-1221)։ Ստացողներն Ավետարանն ընծայել են Հավուց թա ռի վանքին։
Հավուց թա ռի պատմության համար արժեքավոր է հատկապես վանքի
միաբանների հիշատակությունը։ Ստացողները խնդրում են հիշել. «զփակակալ սուրբ ուխտիս՝ զՅակովբ ընտրեալ քա հանայ, եւ զՄարկոս ամենագովելի
նպաստաւորն մեր…, եւ զԵ ղիայ սրբասէր քա հանայ եւ զԳե որգ եւ զՎար դիկ
ծերունի կրաւնաւոր», գրիչ Իգնատի ոսն էլ հիշատակարանի իր հատվածում
խնդրում է հիշել՝ «զԵ ղիայ վար դապետն եւ զՄխիթար վար դապետն նաեւ
զՆերսես պատանի՝ աշակերտ Թա դե ոսի»66։ Իսկ մի ա ռան ձին էջի վրա, կարճ
հիշատակագ րությամբ նշված է. «Զաստուածապատիւ եւ զմեծայնուն զվարդապետն Ե ղիա յիշեսջիք ի սուրբ յա ղաւթս ձեր, ա ղաչեմ»67, որը կարող է վերաբերել վանքի 13-րդ դարի ա ռաջին վանա հայր Ե ղիային։ Կարելի է ենթադրել, որ նա այդ ժամանակ թեեւ ո ղջ էր, սակայն վանա հայրը վերեւում նշված
Պո ղոս վար դապետն է ր։ Ե ղիան եւ Պո ղոսը միասին հիշատակվում են նաեւ
ավելի վաղ գրված մի անթվական արձանագ րության մեջ, որը նվիրված է Կաթո ղիկե եկե ղեցու փակակալ Հովհաննեսի գերեզմանի վրա խաչ քարի կանգժա ռանգությանն ան դրա դար ձել ու այն բարձր են գնա հատել Գ. Հովսե փյանը, Հ. Քյուրտյանը, Ա. Ե րե մյանը, Ս. Տեր-Ներսե սյանը եւ ուրիշներ (տե՛ս Կ. Մաթեւոսյան, Գրիչ եւ մանրանկարիչ Իգնատի ոս Հո ռոմոսցի, «Բանբեր Ե րեւանի համալսարանի», 1982, N 1, էջ 121-133)։
64. Բ. Սարգիսե ան, Մայր ցուցակ հայերէն ձե ռագ րաց մատենա դարանին Մխիթարե անց ի
Վենե տիկ, հ. Ա, Վենե տիկ, 1914, էջ 591։ Ղ. Ալիշանը մատյանը կոչում է «յոյժ գե ղեցկագիր»
(Ղ. Ալիշան, Շիրակ, Վենե տիկ, 1881, էջ 27)։
65. Հիշատակարաններ, ԺԳ, էջ 83։
66. Նույն տե ղում, էջ 84։
67. Նույն տե ղում։
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նեց մանը68։ Մեկ այլ անթվական արձանագ րության մեջ
նշված Մխիթար վար դապետը հավանաբար նույնն է այս
հիշատակարանի նույնանուն
վար դապետի հետ69։
1214 թ.
հիշատակարանի վերջին տո ղից պարզվում
է, որ մինչ այդ ձե ռագիրը Իգնատի ոսը գրել, նկարազարդել է մեկ այլ Ավետարան, որը
դրվել է ոսկե կազմի մեջ եւ
պահվել է Հո ռոմոսի վանքում։
Հնարավոր է, որ այդ մատյանի վայելած հռչակի շնոր հիվ
է Իգնատի ոսը շուտով Հավուց
թա ռից տե ղափոխվել Հո ռոմոսի վանք, քանի որ նրա հաջորդ
թվակիր Ավետարանը գրվել է
այնտեղ 1232 թ., ԶաքարյաննեՀավուց թառի 1214 թ. Ավետարանի անվանաթերթ
(գրիչ Իգնատիոս) րի քե ռոր դի պարոն Խո ռասի
պատվերով (Մատենա դարան,
ձեռ. թիվ. 1519)։
Սույն ձե ռագ րի՝ Հավուց թա ռին նվիրաբերման մասին վանքի «բլ րի» եկեղեցու հյուսիսային պատին հատուկ արձանագ րություն է գրվել, ուր նշվում է,
որ եղ բայրները դրա դիմաց ստացել են տարեկան 2 ժամ պատարագ70։ Հետաքրքրական է նաեւ, որ ձե ռագիրը Հավուց թա ռում է մնացել բավական եր-

68. «Այս ար ձան ս(ուր)բ աւծե ալ արե ամբ Ք(րիստոս)ի կանգնեցաւ ի վերա գերեզմանաց ա(ստուա)ծասէր քա հանաի Յո հանիսի փակակալի սրբոյ Կաթո ղիկէիս, եւ երկու եղ բարց իւր,
թա ղե ալք ընդ աջմէ եւ ընդ ա հէկս՝ Յովսէ փա եւ Վար դա, ձե ռաւք սպասաւորաց բանի Ե ղիաի
եւ Պաւ ղոսո եւ միաբան եղ բարց, ա ղաչեմ յիշեցէք ի Ք(րիստո)ս»։ (Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 22)։
69. 1236-ից վանա հայր դար ձած Գեւորգի ար ձանագ րության շարունակության մեջ Մխիթար
վար դապետն իր քույր Թամարի հետ նշում է կատարած նվիրատվության մասին (Հավուց
թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 24)։
70. «Կամաւն Աստուծոյ, մեք նուաստ քա հանայք Թա դէ ոս եւ Հայ րապետ ստացաք Աւե տարան զար դարե ալ ոսկով եւ արծաթով ի մեր ար դե անց եւ տուաք ի ս(ուր)բ ուխտս եւ այլ արդիւնք եւ սպասաւորք ե տուն Բ (2) աւր ժամ մեզ ամի-ամի, կատարիչքն աւրհնին ի Տ(ե առն)է»
(Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 22)։
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կար ժամանակ եւ 1618 թ. այստեղ նորոգվել է ա ռաջնորդ Համազասպ եպիսկոպոսի հոգածությամբ։
Հավուց թա ռից ծագող հաջորդ մատյանն Ավետարան է, գրված 1236 թ.
(Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 4160) աշխար հական Սիմէ ոն եւ ձեռնադրությամբ Պետրոս անվանված քա հանայի ձե ռամբ. «ի վանս Հաւո[ւց թառ ը]նդ
հովանեաւ Սուրբ Կարապետիս Յովանու»71։ Հավուց թա ռում Ս. Կարապետի
անունով մատուռ է կա ռուցվել 1213 թ., որի վերաբերյալ պահպանված արձանագ րության մեջ նշվում է, որ երեք աշակերտ՝ Սոսթենեսը, Մատթե ոսն ու
Գրիգորեսն այն կա ռուցել են իրենց երկու ուսուցիչների՝ Սեթի եւ Սիմավոնի
համար. «Թվ(ականիս) ՈԿԲ (1213) Շնոր հիւն Ա(ստուծո)յ, մեք՝ նուաստ աշակերտք Սիթա եւ Սիմաւոնի՝ Սոսթանէս եւ Մաթէ ոս եւ Գրիգորէս, շինեցաք
զս(ուր)բ Կարապետս ի վերայ շիրմացս սոցա եւ ա ռաջնորդք ս(ուր)բ ուխտիս
սահմանեցին Բ (2) ճրագալոյցն վ(ա)ս(ն) հոգոց նոցա եւ այլ ննջեցելոց որ
յայսր հանգստարանի»72։
Ձե ռագ րի գլ խավոր հիշատակարանը տե ղեկություններ է պարունակում
Պետրոս գրչի ազգականների մասին, նշվում են ծնողները՝ «զՅովանէս եւ զՆրջիս», հորեղ բայրները՝ Վար դան եւ Գրիգորես վար դապետներ, քույրերը՝ Շարազար եւ Արեւտիկին։ Հիշատակարանում նշվում են նաեւ գրչի մտերիմները՝
Խոցա դե ղը, Արքան, Սարգիսը, Հզար դե ղը։
Տե ղեկությունների երկ րորդ խումբը կարեւոր է վանքի պատմության համար։ Նշվում է, որ այդ թվականին մա հացել է վանա հայր Հովհաննեսը, որը
մեկնել էր «առ մեծ եպիսկոպոսն տէր Գրիգոր»։ Դրանից հետո նոր վանահայր է նշանակվել նույն Գրիգոր եպիսկոպոսի եղ բորոր դին՝ Գեւորգը. «Նստաւ յաթոռ ընտրեալ եւ պատուական սուրբ քա հանայն Գէ որգ…»։ Ա ռան ձին
էջում գրված մեկ այլ հիշատակարան տե ղեկացնում է այդ թվականին սկսված
մոն ղոլական արշավանքի, Լո ռե եւ Սուրբ Մարի բեր դաքա ղաքների գրավման մասին73։ Հնարավոր է, որ այստեղ նշված Գեւորգ վանա հորն է պատկանում բլ րի եկե ղեցու հյուսիսային պատի անթվական նվիրատվական արձանագ րություններից մեկը74։ Իսկ թե ո՞վ է Գրիգոր «մեծ եպիսկոպոսը», կարելի
71. Հիշատակարաններ, ԺԳ, էջ 191։
72. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 23-24։ 1211 թվականի մեկ այլ արձանագ րության մեջ, որը
պահպանվել է խաչ քարի պատվան դանի վրա, հիշվում են մեկ այլ ուսուցիչ եւ աշակերտ. «ՈԿ
(1211) ես Սարգիս անպիտան քա հանայ կանկնեցի սուրբ նշան Ք(րիստո)սի ի բարեխաւսութիւն ինձ եւ ծնաւ ղաց իմոց եւ շնոր հազարդ աշակերտի իմոյ՝ Աշոտոյ…» (նույն տե ղում, էջ 23)։
73. «Գոյժ ա ղա ղակի յոյժ լուաք յայսմ ամի, որ է ՈՁԵ (1236) յամսե անն յարաց Ժ (10) յաւուր
կիւրակէի, եթէ զքա ղաքաբերդն զԼաւ ռէ, զՍուրբ Մարի ա ռին անաւրէն այ լասէռք՝ զաւրք Տաթարին…» (նույն տե ղում)։
74. «Շնոր հիւն Ա(ստուծո)յ Գորգ՝ հայրն եկեղ(եց ւոյ)ս, ե տու զիմ այգին ի ս(ուր)բ ուխտս եւ
սպասաւորքս ե տուն Զ (6) աւր ժամ՝ Բ (2) ինձ, Բ (2) Շո ղոկաթ, Բ (2) Ստե փանոսի» (Հավուց
թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 24)։
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է ենթադրել, որ գուցե նա Այրարատյան նա հանգի եպիսկոպոսն է, որի մասին 1267 թ. մի հիշատակարանում ասվում է՝ «սուրբ ծերունին աստուածապատուեալ ար հիեպիսկոպոսն տէր Գրիգոր, որ ունէր վերատեսչութիւն… Այրարատեան նա հանգին, ներկայան ունելով զամուրն Բջնի…»75։
Հավուց թա ռից հայտնի մյուս ձե ռագիրն Ավետարան է, գրված 1297 թ.
Գրիգոր գրչի ձե ռամբ (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 2838)։ Գլ խավոր հիշատակարանը սկսվում է Հայոց աշխար հիկ ու հոգեւոր տերերի, եւ աշխար հակալ
Ղազան խանի հիշատակությամբ76, ապա հասնում տե ղական իշխանավորներին՝ «…ի մերոյ նա հանկի տէ րութեան Խոշաքին եւ Զաքարիայի՝ որ դոյ նորին
եւ ի տէ րութեան մերոյ սուրբ ուխտիս Հայոց թա ռոյ՝ պարոն Բեսութային եւ Խոյան ձային»77։ Բեսութայ, որ դի պարոն Ամիրբեկի, թոռ Սահմա դինի հիշվում
է 1295 թ., թեթեւացրել է Օշականի հարկերը78։ Իսկ Խոյան ձա կամ Խուանդ
անունով այդ շրջանի հայտնի իշխանու հին Իվանե Զաքարյանի որ դի աթաբեկ Ավագի թոռն է ր։
Գրչության վայրը հիշատակվում է հետեւյալ կերպ. «ի հռչակաւոր եւ յաստուածաբնակ ուխտիս Հայւոց թառ յորջորջելոյ, ընդ հովանեաւ Կաթո ղիկէ
եկե ղեցւոյ Սուրբ Սի ոնի եւ աստուածընկալ Սուրբ Անենայփըրկ չիս»,
որից հետո նշանավոր սրբության վերաբերյալ ավելացվում է՝ «ի ձեռն սորա
բազում սքանչելիք եւ պէս-պէս բժշկութիւնք կատարին»։ Այստեղ ա ռաջին անգամ Կաթո ղիկեն կոչվում է նաեւ Սուրբ Սի ոն անունով։ Գրիչը հիշատակարանում նշում է նախ իր ուսուցչին, ապա ծնողներին. «ես մե ղաւոր Գրիգոր գրիչ
ա ղաչէմ յիշել… զիս եւ ծնաւղսն իմ՝ զԱբրա համ ուսուցիչն իմ եւ զՄխիթարիչ
հայր իմ եւ զՄամախաթուն մայր իմ»։ Ուշագ րավ է, որ Աբրա համ վար դապետին՝ որպես իր ուսուցչի, հիշատակում է նաեւ Ենոք (Էնոք) անունով մեկը, բլ րի
եկե ղեցու մուտքի մոտ դրված խաչ քարի արձանագ րության մեջ («Աբրա համու վար դապետին իմո…»), իսկ եկե ղեցու արեւմտյան կողմում պահպանվել
է նրա տապանաքարը79։ Գրիգոր գրիչը հիշատակում է նաեւ վանքի միաբան,
իր հոգեւոր եղ բորը «դե ռաբոյս քա հանա» Մխիթարին՝ «որ աւգնական ե ղեւ
ի գործ սուրբ Աւետարանիս»։ Ձե ռագ րի ստացողներն են Մա հեւանի եւ Տաքտիկնոջ որ դի Քուր դը եւ նրա կինը՝ Ասլերը80։ Ձե ռագ րի հար դարանքը թեեւ
սահմանափակվում է անվանաթերթերով եւ լուսանցազար դերով, սակայն
երեւում է, որ դրանք վարպետ ծաղկո ղի ձեռքի աշխատանք են։
75. Հիշատակարաններ ԺԳ, էջ 350։
76. «Ի թագաւորութե անն… Հայ ւոց Հեթմոյ…, ի կաթո ղիկոսութե ան Հայ ւոց տե առն Գրիգորի
եւ յաշ խար հակալութե ան Ղազան ղանի…», Հիշատակարաններ, ԺԳ, էջ 796։
77. Նույն տե ղում։
78. Ղ. Ալիշան, Այրարատ, էջ 190։
79. Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 248։
80. Հիշատակարաններ, ԺԳ, էջ 796-797։
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1298-ին Հավուց թա ռում՝ «ի մեծ մենաստանիս Հայոց թառ, ընդ հովանեաւ
սուրբ Ամենափրկ չիս» Սաղմոսարան եւ Ա ղոթամատույց է ըն դօրինակել նույն
Գրիգոր գրիչը Այրիվանքի Սարգիս քա հանայի խնդրանքով (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 6473)։ Հիշատակարանի վերջում կրկին հիշում է Մխիթարին՝
«զհոգեւոր եղ բայր մեր զՄխիթար նորընծա քա հանայ»81։
Սանա հինում գրված մի Ավետարան (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ. 4435)
1424 թ. ստացել է Հավուց թա ռից Մատթե ոս քա հանան՝ «…սրբասէր քա հանայս Մատթէ ոս՝ յԱրարատեան գաւա ռէ, սնըն դեամբ ի բարձրա դիտակ, յականաւոր եւ ի գերահռչակ սուրբ ուխտէն Հայոց թա ռոյ»։ Հիշատակարանում
նշվում են նրա հայրը՝ Ռատը եւ եղ բայրը՝ Մել քիսե դեկը, սրա որ դին՝ Ումեկը՝
«զվայելող սուրբ Աւետարանիս», որի անունից հետո ավելաց ված են նրա
շրջապատի մարդկանց ու հավանաբար նաեւ Հավուց թա ռի միաբաններից
ոմանց անունները՝ «ընդ նոսին եւ զսնըն դակից զըստ հոգւոյ հարազատք
նորին՝ զսրբասէր քա հանայսն զպարոն-տէր Յովանէս, եւ զմեծ Յովանէս, եւ
զտէր Սարգիս, եւ զԳրիգոր եւ զայլ միաբանեալսն սիրով ընդ նմա… այլ եւ
զճիռն աւրհնութեան, զիշխանն իշխանաց զպարոն Չալապի…»82։
Իգնատի ոս գրչի ըն դօրինակած եւ ծաղկած մի Ավետարան (Նոր Ջու ղա,
ձեռ. թիվ 36), որն ստացողները 1236 թ. նվիրել էին Խծկոնքի վանքին, 1321 թ.
ձեռք է բերել գառնեցի Կարապետը «որ դի Տիրատրոյ ի շա հաստան դղեկէս
Գառնոյ» եւ կնոջ՝ Ե սուականի հետ ընծայել Հավուց թա ռում իրենց կա ռուցած
Ս. Կարապետ եկե ղեցուն. «…վերստին ստացող ե ղաք սրբոյ Աւետարանիս ի
հալալ ար դեանց մերոց ես եւ կենակից իմ Է սուկանս եւ ընծայեցաք ի սուրբ մենաստանս Հայոց թա ռի մեր նորաշէն եկե ղեցին ի Սուրբ Կարապետն մեր սրտի յաւժարութեամբ ի վայել չություն եւ ի պայծա ռութիւն սրբոյ տաճարիս»83։
Հիշատակարանում նշվում է վանա հայր Հովհաննեսը («ի յա ռաջնոր դութիւն
սրբոյ ուխտիս Հայոց Թա ռոյ, տէր Յովանիսի»)։
14-րդ դարի կեսերին Հավուց թա ռի գրասեր վանա հայրն էր Նաթանայել
եպիսկոպոսը, որին կանդրա դառնանք քիչ հետո։
1423 թ. Սարգիս եւ Դավիթ քա հանաները Այրիվանքում եւ Գառնի ում գրված մի Մաշտոց են նվիրել «ի սուրբ ուխտն Հաւուց թառ, ի դուռն Սուրբ Կաթու ղիկէին եւ Սուրբ Աստուածած նիս, եւ Սուրբ Յարութե ան, եւ ամենազօր Սուրբ Անենափրկ չին»։ Հիշատակարանում գրիչը նշում է. «Սարգիս
ծերունի եւ պատուական քա հանայն ի սուրբ ուխտէս Հաւուց թառ՝ զթուղտն

81. Նույն տե ղում, էջ 828-829։
82. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 315-316։
83. Ցուցակ հայերէն ձե ռագ րաց Նոր Ջու ղայի Ամենափրկիչ վանքի, հ. Ա, կազմ.` Սմբատ ՏէրԱւե տիսե ան, Վիեննա, 1970, էջ 151։
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պատրաստեաց եւ ես՝ անյիշելի Դաւիթ՝ գրեցի գիրքս…»84։ Որպես վանքի վանա հայր հիշվում է Զաքարիան, որ հետո բավական ակտիվ դերակատարություն ունեցավ 1441 թ. Էջմիածնում, նախ Կիրակոս Վիրապեցու կաթո ղիկոսական ընտրության, ապա եւ 1443-ին նրա աթո ռանկության գործերում։
1458 թվականին գրիչ Ստեփանոս կրոնավորը Հավուց թա ռում Հովհաննես կրոնավորի պատվերով ըն դօրինակել է Շարակնոց (Ե րուսա ղեմ, ձեռ.
թիվ 1635)։ Մատյանը ծաղկել են գրիչը եւ Գրիգոր աբե ղան։ Խազագրված
ձե ռագ րի բնագ րի ստուգվածության մասին գրիչը նշում է. «Խլկեցի աւրինակաւ բանի եւ ե ղանակաւ ստուգեալ»։ Հիշատակարանում տպավորիչ է վանքի
սրբությունների թվարկումը՝ «Գրեցաւ… ի գերահռչակ ուխտս, որ կոչի Հայոց
թառ, ընդ հովանեաւ սուրբ Ամենափրկ չի եւ երկնանման սուրբ խորանաց եւ
հրաշափառ սուրբ Կաթո ղիկէիս եւ լուսոյ մաւր սուրբ Աստուածածնի, եւ սուրբ
Աջոյս Թա դէ ոսի Ա ռաքելոյ եւ Սուրբ Յակոբ նշանին եւ այլ համաւրէն սրբոցս
որ աստ հաւաքեալ կան»85։
1464 թ. նույն Ստե փանոս գրիչը Դանիել վար դա պե տի հա մար ըն դօրինակել է Ճաշոց (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 3759)։ Հիշա տակարանի սկզբում շատ կարեւոր տե ղեկություն է հայտնում այս վար դապե տի հոգածությամբ Կաթո ղիկե եկե ղեցու նորոգման ու սալա հա տակման մա սին. «սուրբ
վար դա պետն Դանիէլ եկն ի սուրբ ուխտս Հայոց թառ եւ միաբան ե ղեւ սուրբ
Ամենափրկ չիս եւ այլ սրբութե անցս։ Եւ մեծաւ յուսով եւ փափաքմամբ սիրով ձեռն է արկ զսուրբ եւ ե րկնանման եւ փա ռաւոր Կաթո ղիկէ եկե ղեցիս
եւ վերստին կրկին զար դարե աց եւ սալեց եւ նորոգեց…»86։ Այնու հե տեւ
Ստե փանոսը նշում է, որ ինքը եւ Դանիե լը մանուկ հա սակում աշակերտել
են նույն վարպե տին՝ «որ եւ մի վարպե տի աշակերտե ալ էինք ի տղայութենէ հասակից»։ Այս նույն վար դապե տը 1474 թ. Աղ ջոց վանքում պատվիրել ու
ստացել է մի Ավե տարան, որի հիշատակարանում կոչվում է «Դանիէլ վարդա պետ Սեւանեցի»87։
Շատ կարեւոր են Ստեփանոսի հիշատակարանի տե ղեկությունները
84. Գ. Սրուանձտե անց, Թորոս Աղ բար, հ. Ա, Կ. Պոլիս, 1879, էջ 233, հ. Բ, Կ. Պոլիս, 1884, էջ
338։ Նույն հիշատակարանը ե ղել է Տիվ րիկի Ս. Լուսավորիչ վանքում պահվող Մաշտոցում եւ
արտագրված մեկ այլ Մաշտոցում, որը պահվել է Խարբեր դում, այդ պատճա ռով տեղ է գտել
«Թորոս Աղ բարի» զույգ հատորներում։ Հմմտ. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 303։
85. ԺԵ դարի հայերեն ձե ռագ րերի հիշատակարաններ (կազմող՝ Լ. Խաչիկ յան), մասն Բ,
Ե րեւան, 1958, էջ 99 (այ սու հե տեւ՝ Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ)։ Մայր ցուցակ ձե ռագ րաց
Սրբոց Յակոբե անց, կազմեց Նորայր ե պս. Պո ղարե ան, հ. Ե, Ե րուսա ղէմ, 1971, էջ 450։ Ձեռագ րի ա ռաջին մասը ստացո ղը պատվիրել է 1424 թ. Հերմոնի վանքում։ Մատյանը Ե րուսաղեմ է հասել 1616 թ.։ Ձե ռագ րի այժ մյան պահպանվածության մասին Ն. Պո ղարյանը գրում է՝
«հանգամանք ող բալի»։
86. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 214։ Ձե ռագ րի այս հատվածից թերթ է ընկել։
87. Նույն տե ղում, էջ 315։
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վանքի միաբանների մասին, որոնք ներկայացվում են երկու խմբով՝ ավագներ,
որոնց թվում է նաեւ մեր գրիչը՝ «Յիշեսջիք ի սուրբ յա ղաւթս ձեր… զմիե ղէն
սուրբ եղ բարքս՝ զմիաբանքս սուրբ Ամենափրկ չիս՝ զտէր Սարգիս փակակալ,
զտէր Յակոբ, զտէր Մաթէ ոս» եւ կրտսերներ, որոնց գրիչը կոչում է «զսիրասնունդ որ դիքս մեր եւ հոգելից աշակերտքս՝ կուսակ րաւն սուրբ քա հանայքս»,
ապա անվանապես թվարկում. «զկազմաւղ սորա զտէր Յովանէս, եւ զտէր Յւհաննէս…, զտէր Ան դոն, զտէր Աւետիք, զտէր Դաւիթ, զտէր Ղազար, զտէր
Ղուկաս, զտէր Մանուէլ, զտէր Աբրա համ եւ զամենայն առ հասարակ՝ զմեծ եւ
զփոքր…»։ Հիշատակարանի վերջում ա ռանց անունը տալու նշում է մա հացած հորը՝ որը ձե ռագ րի համար թուղթ է կոկել, եւ մորը՝ Է մինին։
1471 թ. Ստեփանոս գրիչը մի Ավետարան է ըն դօրինակել «ի սուրբ ուխտս
Հայոց թառ սուրբ Ամենափրկ չիս, որ է պատկեր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի» (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 215)։ Հիշատակարաններից մեկում իրեն
կոչում է «ծերացեալ մահ դասի զՍտեփանոս»։ Ա ռան ձին հիշատակարանում խնդրում է հիշել իր որ դի եւ աշակերտ Հովհաննեսին, որ նաեւ ձե ռագրի նկարազար դողն ու կազմողն է ր՝ «Զմե ղապարտ գրիչս՝ զՍտեփանոս, նաեւ
զփոքրն իմ՝ զՅո հաննէս՝ մահ դասիք՝ զնկարօղ եւ զկազմօղ յիշեսջիք»88։ Այստե ղից երեւում է, որ գրիչն ու որ դին մահտեսի են, այսինքն՝ Ե րուսա ղեմ ուխտի
են մեկնած ե ղել։ Ձե ռագիրն ունի չորս ավետարանիչների մանրանկարները՝
համապատասխան անվանաթերթերով։
Նույն 1471 թ. Ստեփանոսը Հավուց թա ռում ըն դօրինակել է մեկ այլ Ավետարան (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 10154), որի վնասված հիշատակարանում թեեւ նրա անունը չի պահպանվել, բայց մոր՝ Է մինի (Է մին խաթուն), որը
մատյանի ստացողն է, եւ որ դու՝ Հովհաննեսի անունները թույլ են տալիս պարզելու գրչի ինքնությունը։ Ձե ռագ րի հիշատակարանում նշվում են նաեւ գրչի
հայրը՝ Յովանէս, քույրը՝ Սուլ թան Մելիք, ազգականները՝ «Սանվէլ եւ Յովսէփ», իսկ մատյանը տոհմական է («կատարեցաք զսա յիշատակ մեզ եւ մեր
ծնաւ ղացն») եւ նվիրվել է այս ընտանիքի՝ Հավուց թա ռում գտնվող գերեզմանատանը՝ «(ի) սուրբ ուխտս եւ մեր հայրենի գերեզմանատանս»։
Հիշատակարանում Հավուց թա ռի սրբությունների թվարկումը կատարված է հայտնի բանա ձեւով, բայց բավականին ըն դարձակ է. «Ի գերահռչակ
սուրբ ուխտս Հայոց թառս, ընդ հովանեաւ սուրբ Ամենափրկ չիս, որ է պատկեր
Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, եւ մաւրս մերոյ՝ Սրբոյ Սի ովնի, եւ Սուրբ Աստուածածնի, եւ աստուածընկալ սուրբ նշանացս՝ կենսատու Սուրբ Աստուա-

88. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 315։ Մայր ցուցակ հայերէն ձե ռագ րաց Մաշտոցի անուան
Մատենա դարանի, կազմեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյ թունյան, Փ. Անթաբյան, հ. Ա, Ե րեւան,
1984, էջ 971-973։
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ծածնի…, կենսատու Սուրբ Յակոբի…»89։ Ձե ռագիրը զար դարված է 10 խորանով եւ 4 ավետարանիչների պատկերներով։
1482 թ. Վրթանես կրոնավորը Գրիգոր Խուլի օրինակից Շարակնոց է ըն դօրինակում (Վենետիկ, ձեռ. թիվ 884) Արարատյան երկ րի Արջա ռերկ անապատում՝ «ի խնդրոյ տէր Սարգիս կրօնաւորի Հայոց թա ռոյ» (ԺԵԳ 28)։
1543 թ. Գրիգոր կրոնավորը Քանաքե ռում սկսել եւ Հավուց թա ռում ավարտել է մի ժո ղովածու (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 5614), որի ստացողն ինքն է՝
«…կատարումն ե ղեւ ի մեծ մենաստանիս Հայու թա ռա, ընդ հովանեաւ Ամենափրկ չիս եւ Սուրբ Աստուածածնիս»90։
1627 թ. Տաթեւում գրված եւ 1628-ին Վար դան քա հանայի ձեռք բերած մի
Ժամագիրք-սաղմոսարանում (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 6335) հիշվում է
ծաղկող, Հավուց թա ռի քա հանա Խաչատուր Ե րեւանցին91։
Փիլիպոս Աղ բակեցի (1622-1655) կաթո ղիկոսի կարգադրությամբ 1640 թ.
Հավուց թա ռի վանա հայր նշանակված Սիմե ոն Ջու ղայեցին ժամանակի նշանավոր վար դապետներից էր, ուսուցիչ, նաեւ գրչության գործին նվիրված
մարդ, նկարիչ-ծաղկող։ Վանա հայրության շրջանում, նա որպես ծաղկող
հիշվում է մի քանի ձե ռագ րերում, որոնցից մեկը 1642-1648 թթ. ստեղծ ված,
Մատենա դարանի թիվ 2503 Ժո ղովածուն է։ Մեկ այլ մատյանի (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 1549, գրիչ Ստեփանոս Լե հացի, վայր՝ Էջմիածին) 1646 թվականի հիշատակարանում նրա մասին ասվում է. «զՍիմէօն շնոր հազարդ եւ քաջ
րաբունի, ծաղկօղ եւ կազմօղ սորին»92։ 1651-ին «միջնոր դութեամբ Սիմէօն
քաջ րաբունապէ տին Ջու ղաց ւոյ», Հովհաննես Ջու ղայեցի երեցը մի Ավետարան է նվիրել «Ս. Ամենափրկ չին, որ ի Հայոց թառ»93։ Սիմե ոն Ջու ղայեցին հեղինակել է նաեւ Հավուց թա ռին նվիրված մի չափածո ստեղծագործություն՝
դրվատ (տե՛ս հավելվածում)։

89. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 313-315։ Ձե ռագիրը պահվել է Վրաստանի պե տական
արխիվում, Լ. Խաչիկյանը հիշատակարանը հրատարակել է այնտե ղից քա ղելով։
90. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 39։
91. Նույն տե ղում, էջ 40։
92. Հայերեն ձե ռագ րերի ԺԷ դարի հիշատակարաններ, հ. Գ, կազմեց Վ. Հակոբյան, Ե րեւան,
1984, էջ 211 (այ սու հե տեւ՝ Հիշատակարաններ, ԺԷ, հ. Գ)։
93. Հիշատակարաններ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 793։
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ավուց թա ռի միջնա դարյան բազմաթիվ երեւելի հոգեւորականներից
միայն մեկին կարող ենք հանգամանորեն ան դրա դառնալ, քանի որ
նրա մասին ունենք համապատասխան տե ղեկություններ։ Նաթանայել եպիսկոպոսի անունն ա ռաջին անգամ հրապարակել է Գ. Հովսեփյանն իր վերոնշյալ աշխատության մեջ՝ վկայակոչելով վերջինիս հիշատակագ րությունը
ժամանակին Սեբաստիայի Ս. Նշան վանքում պահված ձե ռագ րում. «Աստանաւր յիշեցէք ի սուրբ եւ ի մաքրափայլ յա ղաւթս ձեր՝ զիս՝ զմե ղապարտ,
զնուաստ եւ զհո ղոյ հաւասար Նաթանայէլ եպիսկոպոս եւ ա ռաջնորդ սուրբ
եւ հռչակաւոր մեծ մենարանիս Հայոց թա ռայ, որ է սկիզբն սորայ ի սուրբ
Լուսաւորչէն նոցա եւ հիմնարկութեամբ հաստատե(ա)լ եւ հան դիսացեալ
սուրբ թարգմանչացն՝ Սա հակայ եւ Մեսրոպայ»94։ Դրանից հետո նա գրում
է. «Նաթանաել եպիսկոպոսն ապ րում է ԺԴ դարի երկ րորդ կեսում կամ, որ
ավելի հավանական է, ԺԵ-ի վերջերում, որովհետեւ այդ ժամանակների համար միայն տե ղեկություն չունինք վանքի մասին»95։ Նաթանայելը Սեբաստիայի ձե ռագ րի մեկ հատկի տե ղեկությամբ է հիշված նաեւ Հ. Աճա ռյանի «Անձնանունների բա ռարանում»96
Այժմ, Նաթանայել եպիսկոպոսի գրած 1343 թ. հիշատակարանի շնոր հիվ,
պարզ է, որ նա ապ րել է 14-րդ դարում եւ ա ռաջնորդ ե ղել դարակեսին։ Բայց

Նաթանայել եպիսկոպոսի 1343 թ. հիշատակարանը

94. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 24-25, հմմտ. Ցուցակ հայերէն ձե ռագ րաց Ս. Նշան վանուց ի Սեբաստիա, էջ 102։
95. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 25։
96. Հ. Աճա ռյան, Հայոց ան ձնանունների բա ռարան, հ. Դ, Ե րեւան, 1948, էջ 14։
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Սեբաստիայի ձե ռագրի հիշատակարանը կարեւոր է նաեւ այն ա ռումով, որ
այնտեղ եպիսկոպոսն իր անունը գրել է ամբողջովին, մինչդեռ վերոնշյալ հիշատակարանում, ինչպես նաեւ Հավուց թա ռի երկու արձանագրություններում՝
կրճատ՝ «Նաթ»։ Ինքնագիր հիշատակարանում նշված է՝ «Ես նուաստ Նաթ
եպ Հայոց թառոյ…»։ Իսկ արձանագ րություններում անվան կրճատ գրված
լինելը պատճառ է դարձել թյուրըմբռնման։ Մասնավորապես, դրանք հրատարակած Գ. Հովսեփյանը, որը արձանագրությունների մեջ հիշատակված
անձանց միջոցով միանգամայն ճիշտ է որոշում գրության ժամանակը՝ 14-րդ
դարի կեսեր, այդ անունը կար դացել է «ԱԹՆ» եւ գրում է. «Երկու արձանագրություններն էլ ժամանակակից են իրար, նույն գրչի ձեռքով, նույն Աթանասի
ա ռաջնոր դության ժամանակ»97։
Այն, որ այստեղ «Աթանաս» անուն չի կարող լինել, երեւում է այն բանից,
որ երկու դեպ քում էլ անվան ա ռաջին երկու տա ռերը «ՆԱ» (կամ «ԱՆ») գրված են կցագիր, որին հաջոր դում է «Թ»-ն։ Այսինքն համա ռոտագ րությունը
«ԱԹՆ» կար դալու համար պետք է կցագ րի մի տա ռը գրել «Թ»-ից ա ռաջ, մյուսը՝ հետո։ Այդպիսի բան կցագ րության մեջ չի կիրառվում։ Եւ Հավուց թա ռի
վիմագիր գրիչն էլ ըն դամենը գրել է Նաթանայելի կրճատ անունը՝ «ՆԱԹ»։
Ար ձանագ րություններից ա ռաջինը վերաբերում է Մանաս Ե րեւանցու
դուստր Բեսուլունի նվիրատվությանը98, իսկ երկ րոր դը հետաքրքրական է
նրանով, որ սկզ բում հիշատակվում են այն մար դիկ, որոնց անուններն առկա են նաեւ Նաթանայելի ստացած ժամանակագ րության հիշատակագ րություններում։ «[Շնոր]հիւն Ա(ստուծո)յ եւ ո ղորմութ(եամ)բ մեր պ(ա)ր(ոն)ացն
[դիտոփալ] Թամարին եւ աթաբակ Շա հանշա հի, մեք մե ղուցեալ ծա ռայքս
մուլահր Ամիր Սարգիս Նորագաւթեցի եւ ամուսին իմ Էրմանի եւ եղ բայր իմ
Ամիր, միաբանեցաք սրբոցս եւ տվաք յԷ րեւան զմեր գան ձագին հայրենիք
այգին ի ջա ղաց… մարծի տեղ ժամաբաժակ եկե ղեցեացս։ Տ(է)ր Նաթ(անայել) եւ այ[լ միաբան]քս խոս[տացան ի տ]արին Զ (6) պատ(արագ)՝ Բ (2)
Ամիր Սարգսին, Բ (2) Էրմանէ, Բ (2) Ամիրին։ Կատարիչքն օ(ր)հ(նուին)»99։
Այժմ ան դրա դառնանք Նաթանայելի ձեռք բերած մատյանի100՝ Սամվել
97. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 31։
98. «Կամաւն Ա(ստուծո)յ ես Բե սուլունս դուստր Մենասին Ե րեւանեցի, միաբան սրբոցս, տվի
զիմ ձիթենե(ա)ց այգին ԺԵ (15) մրծի տեղ ս(ուր)բ եկե ղեց ւոյս (եկե ղեցի բա ռի փոխարեն դրված է սղագ րական եկե ղեց ւոյս («եկե ղեցի» բա ռի փոխարեն դրված է սղագ րական X նշանը, որը երբեմն կիրառվում է ձե ռագ րերում)։ Տ(է)ր Նաթ(անայել) եւ միաբանքս գրեցին Զ (6)
պատ(արագ) ի տարւոջն՝ Դ (4) ինձ, Ա (1) Մէնասին, Ա իմ հանին (նկատի ունի տատին՝ հանկանն), հաստատուն պա հողքն ա(ւր)հնին» (Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 30)։
99. Հմմտ. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 30։
100. Ձե ռագիրն ըն դօրինակել է Հայ րապետ կրոնավորը Արճեշի գավա ռի Ու ռընկար վանքում 1315 թ.։ Մատյանը գրված է թղ թի վրա (16,5x12 սմ), բոլորգ րով։ Անեցու Ժամանակագրությունը զբա ղեցնում է 2ա-89բ թերթերը։ Ամբողջ մատյանն ունի 116 թերթ։
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Անեցու ժամանակագ րության թերթերի վրա թո ղած հիշատակագ րություններին։ Նաթանայել եպիսկոպոսը հավանաբար հալածանքների պատճա ռով
մի որոշ ժամանակ ապաստանել է Անիի մերձակա Մա ղասբեր դում, իր բարեկամ պարոն Ամիրզայի ընտանիքում։ Այս մասին նա գրում է բեր դում վեց
ամիս մնալուց հետո եւ պատա հական չէ, որ հիշատակարանի ա ռաջին բա ռը
ամսանվան հիշատակությունն է՝ «սահմի»։ Սա նաեւ ենթադրել է տալիս, որ
նա հենց այդ ժամանակ է ձեռք բերել մատյանը եւ հիշատակագ րել իր հետ կատարվածը։ Հիշատակարանը հետեւյալն է. «ՉՂԲ (1343) սահմի։ Ես նուաստ
Նաթ(անայել) եպ(իսկոպոս) Հայոց թա ռոյ յոյժ ...ե(ա)լ եւ անմխիթար տրտմե(ա)լ եւ ի լալագին աչա[ւք] ...կացի ի Մա ղըսբերդ Զ (6) ամիս եւ յԱստուած
հաւատարիմ հո[գե]ւոր եղ բայրն իմ Ամիրզայն մեծաւ սիրով ընկալաւ զիս եւ
քաղցրութեամբ մխիթարեց, Աստուած զինքն մխիթարէ. ամէն»101։
Իր հյուրընկալ Ամիրզայի ընտանիքի ան դամներին Նաթանայելը հիշատակում է ձե ռագ րի տարբեր էջերի, ցավոք վատ պահպանված հիշատակագրություններում102։ Սակայն դրանց մեջ հիշվում են նաեւ Զաքարյան Շահնշահ
Գ-ն ու նրա եղ բայր Շրվանշա հը, ինչպես նաեւ «պարոն Թամարը», ով քեր, ինչպես պարզ դարձավ վերը նշված արձանագ րությունից, Հավուց թա ռի վանքի
պարոններն էին։ Հիշատակագ րություններից մեկից երեւում է, որ այդ ընթացքում բեր դը հարձակման է ենթարկվել։ Ա հավասիկ այդ կարճ եւ հատվածաբար պահպանված տո ղերը. «Աստուած լոյս արայ խաւարն, որ/// բազում
զորաւք եկն ի վերայ բեր դիս Մա ղասայ///» (92բ)։ «///աց սրբոցն միջնորդութեամբ ազա[տեա՞] [զՇահ]անշահն ի յանաւրի[նաց] (4ա)։ «///այ զպարոն Թամարն եւ զՇրվանշահն ի ձե ռա/// եւ ժա ռանգեցայ զտունս հայրէնի.
ամէն» (5ա)։ «(Քրիստոս) որ դի Աստուծոյ, Աստուած ճշմարիտ, սուրբ Աստուածածնիդ միջնոր դութեամբ եւ քո ///ած խաչիդ եւ սուրբ Ամենափրկ չիդ
եւ սուրբ/// (114բ), [զ]Շա հան[շ]ահ եւ զՇրվանշահ14 յանաւրինացն չարեն///
եա եւ հաստատեա///»(115ա)։
Շահնշահ Գ-ն Անի ում իշխած վերջին Զաքարյան իշխանն էր, իսկ Շրվանշա հը՝ նրա եղ բայրը։ «Բագնայրի ավետարանի» 14-րդ դարի մի հիշատակարանի գրիչը խնդրում է հիշել «...աթապակ Շա հանշա հին եւ եղ բաւր
101. Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 3681, թերթ 83բ-84ա։ Մեկ այլ տե ղում պահպանվել է հետեւյալը՝ « Ես Ն[աթանայել] /// ստացայ զգիրքս ի յիշա[տակ]///»(91ա)։
102. «Քրիստոս Աստուած պա հե այ զպարծանաց եղ բայրքն զպարոն Ամիրզայն եւ զԹանզութն եւ փրկե այ ի չարե աց» (45բ)։ «Քրիստոս Աստուած քում արդ բարեխաւսութե ամբ///
յարքայութիւնդ հոգեւոր մաւրն իմ Արազ Խաթունին, որ բազում ար[ար]/// զմեզ ///ե այ զԱմիրզայն եւ զՄա ղազ Խաթ[ունն]» (93բ-94ա)։ Այս հիշատակագ րություններով ուրվագծ վում
է Ամիրզայի ընտանիքի կազմը։ Թանզութը նրա եղ բայրն էր, Արազ Խաթունը՝ հավանաբար
մայ րը, որին Նաթանայելը կարող էր իր հոգեւոր մայ րը համարել։ Մա ղազ Խաթունը պետք է
որ Ամիրզայի կինը ե ղած լինի։
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իւրոյ պարոն Շրվանշա հի...»103։ Հայտնի է, որ Շահնշահ Գ-ը «տաճկաց զորքի» հարձակման պատճա ռով մազապուրծ փախել է Անիից, ինչպես այդ մասին վկայում է 1357 թ. Անի ում գրված մի հիշատակարան104։ Նույն դեպ քերն են
ակնարկվում Հովհաննավանքի մի անթվական արձանագ րության մեջ։ Գրիգորի որ դի Ամսայջանը գրում է. «…պար(ոնաց) ձեռնէ զերկիրս ա ռին, ես
չբաժանեցայ ի ծա ռայութենէս։ Աստուած պարոնացն աջո ղում է րետ երկիրս
է րեկ, Ո հանայվանք ինձ տվին հէ րէնիք...», ապա նշում է Հովհանավանքում իր
բարեգործությունները՝ «…վասն արեւշատութեան պարոնաց մերոց եւ պարոն աթապակ Շա հանշա հի եւ Շրվանշա հի...»105։ Նաթանայելի մատյանի
հիշատակագ րություններում կարելի է տեսնել այս նույն դրամատիկ դեպ քերի արձագանքը։
Սամվել Անեցու Ժամանակագ րության մեջ հավելումները նա հավանորեն կատարել է Հավուց թառ վերա դառնալուց հետո, դատելով դրանցում
ե ղած որոշ արտա հայտություններից («յառ որ մերն կայ», «ի Հայոց թա ռոյ,
ի յաստ») եւ Ամենափրկիչի հիշատակությունից։ Ինչպես երեւում է, հիշատակագ րություններում եպիսկոպոսն Աստծո ո ղորմածությունն է հայցում
«պարոն Թամարի, Շա հանշա հի եւ Շրվանշա հի» համար, որպեսզի նրանք
ազատվեն անօրեններից եւ տեր դառնան իրենց հայրենի ժա ռանգությանը։
Ա հա այսքանն են մեր տե ղեկությունները Նաթանայելի մասին, բայց
նա ինքը, ինչպես նշվեց, Հավուց թա ռի եւ Գառնիի պատմության իրեն հայտնի տվյալներով լրացրել է Սամվել Անեցու ժամանակագ րությունը, ասես մի
փոքրիկ պատմական տե ղեկանք կազմելով։

103. Գ. Յովսե փե ան, Յիշատակարանց ձե ռագ րաց, Անթիլիաս, 1951, էջ 891։
104. Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 6764, թերթ 264ա, Կ. Մաթեւոսյան, Անի, Ս. Էջմիածին, 1997,
էջ 364։
105. Կ. Ղաֆա դարյան, Հովհաննավանքը եւ նրա ար ձանագ րությունները, Ե րեւան, 1948, էջ
101։
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ավուց թա ռի համալիրի գլ խավոր եկե ղեցիների անունները թեեւ հայտնի են մատենագ րական աղ բյուրներից, սակայն բուն հուշարձանախմբում դրանց տե ղը հստակ որոշված չէ։ Հավուց թա ռի վանքի համալիրն այսօր
բաղկացած է իրարից 100, 200 եւ անգամ 500 մետր հե ռու գտնվող մի քանի
հուշարձանախմբից106։
Առաջինը եւ գլ խավորը պարիսպներով շրջափակված հատվածն է, որի
ներսում մի քանի շինություններ կան։ Ինչպես երեւում է, 1679 թ. երկ րաշարժից
այս հատվածը շատ է տուժել եւ կաթո ղիկոս Աստվածատուր Համա դանեցին
(1715-1725) նախաձեռնել է ավերված հին եկե ղեցու եւ գավիթի քարերով նույն
տե ղում մի նոր եկե ղեցի կա ռուցել (1721 թ.)։ «Գմբեթավոր դահլիճ» հորինվածքով կա ռույցի շինարարությունն սկսվել է, պատերը բարձրացել են շուրջ 3
մետր, սակայն լեզգիների արշավանքի պատճա ռով, շինարարությունը դա դարել է եւ հետագայում չի շարունակվել։ Եկե ղեցին չի անվանակոչվել եւ գրականության մեջ սովորաբար կոչվում է Աստվածատուր Համա դանեցու եկե ղեցի։
Այս եկե ղեցու հարավային կողմում նախկին քա ռամույթ ժամատան մի
հատվածն է, մեկ զույգ մույթերով։ Սրանից հյուսիս-արեւելք՝ պատակից ուղղանկյուն մի փոքր կա ռույց կա, որի նշանակությունն անորոշ է (ենթադրաբար
համարել են դամբարան կամ զանգակատուն)։ Իսկ պարիսպներին կից հարավ-արեւել քում կա ռուցված է ըն դարձակ սե ղանատուն, հյուսիս-արեւել քում՝
վանական խցեր։
Երկ րորդ հատվածը գլ խավոր համալիրի արեւմտյան կողմում է, բլուրի
վրա, կենտրոնում ունի 13-րդ դարի սկզբներով թվագրվող եկե ղեցի, որի անունը հայտնի չէ եւ գրականության մեջ սովորաբար կոչվում է «բլ րի եկե ղեցի»։
Այն ներքուստ խաչա ձեւ, անկյուններում ավան դատներով գմբեթավոր շինություն է, պատերը բազմագույն քարերով։ Եկե ղեցուն հարավից պատակից է
երկու թա ղածածկ մատուռ։ Շուրջը կան խաչ քարեր եւ գերեզմանաքարեր։
Երրորդ հատվածը գտնվում է գլ խավոր համալիրից շուրջ 200 մ արեւելք,
որտեղ կիսականգուն է 1213 թ. կա ռուցված Ս. Կարապետ մատու ռը, իսկ շուրջը կան խաչ քարեր ու տապանաքարեր։
Այս հիմնական հատվածներից բացի գերեզմանոցներ են պահպանվել
106. Տե՛ս Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 230։
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գլ խավոր համալիրից շուրջ 500 մ հարավ-արեւմուտք եւ 200 մ՝ հարավ-արեւմուտք, ինչպես նաեւ դեպի բլ րի եկե ղեցի տանող հատվածում։ Ա ռան ձին
խաչ քարեր կան նաեւ Գառնիից դեպի վանք տանող ճանապար հի վրա։
Այժմ փորձենք պարզել, թե որոնք են գրավոր աղ բյուրներում հիշատակվող եկե ղեցիները։ Միանգամից նշենք, որ մի շարք գրքերում եւ հրապարակումներում՝ որպես վանքի եկե ղեցիներից մեկի անուն կիրառվող Ս. Ամենափրկիչը107, իրականում եկե ղեցու անուն չէ, այլ վերը նշված նշանավոր
փայտյա խաչը, որի ճանաչումն այնքան է մեծացել, որ 15-րդ դարի երկ րորդ
կեսից ամբողջ վանքը կոչվել է Ս. Ամենափրկիչ, սակայն տե ղում այդ անունով
եկե ղեցի չի ե ղել։ Դրա ապացույցներից են այստեղ գրված ձե ռագ րերի հիշատակարանները։ 1214 թ. Իգնատի ոսը գրում է. «ի վանքս որ կոչի Հաւու թառ,
ընդ հովանեաւ Սուրբ Կաթո ղիկեիս եւ մեծահռչակ սուրբ նշանիս՝ Ամենափրկիչ կոչեցեալ…»108, այսինքն՝ «Ամենափրկիչը» սուրբ խաչն է։ 1297 թ.
Գրիգոր գրիչը նշում է.՝ «յաստուածաբնակ ուխտիս Հայւոց թառ յորջորջելոյ,
ընդ հովանեաւ Կաթո ղիկէ եկե ղեց ւոյ Սուրբ Սի ոնի եւ աստուածընկալ Սուրբ
Անենայփըրկ չիս, ի ձեռն սորա բազում սքանչելիք եւ պէս-պէս բժշկութիւնք
կատարին»109։ Այստեղ Կաթո ղիկեն կոչվում է նաեւ Սուրբ Սի ոն անունով, իսկ
«Ամենափրկիչը» դարձյալ ոչ թե եկե ղեցու անուն է, այլ խաչը, որի միջոցով՝ «ի
ձեռն սորա», բազում հրաշքներ ու բժշկություն է կատարվել։
Ժամանակի ընթացքում Ամենափրկ չի հռչակն ավելի է մեծանում եւ
նրա անունը սկսում են հիշատակել սկզ բում, բայց ո՛չ որպես եկե ղեցու անուն։
1458 թ. հիշատակարանում նշվում է. «Գրեցաւ… ընդ հովանեաւ սուրբ Ամենափրկ չի եւ երկնանման սուրբ խորանաց եւ հրաշափառ սուրբ Կաթո ղիկէիս
եւ լուսոյ մաւր սուրբ Աստուածածնի, եւ սուրբ Աջոյս Թա դէ ոսի Ա ռաքելոյ եւ
Սուրբ Յակոբ նշանին…»110։ Գրիչն այստեղ նախ նշում է վանքի գլ խավոր սրբությունը՝ Ամենափրկիչը, այնու հետեւ ակնարկում է, որ հիշելու է եկե ղեցիները՝ «երկնանման սուրբ խորանները» եւ թվարկում Կաթո ղիկեն ու Ս. Աստվածածինը, որից հետո կրկին նշում է մյուս սրբությունները՝ Թա դե ոս ա ռաքյալի
Աջը եւ Սուրբ Հակոբ խաչը։
Ար դեն 1464 թ. հիշատակարանում վանականներն իրենց մասին գրում
են՝ «զմիաբանքս սուրբ Ամենափրկ չիս»111, այսինքն՝ Ամենափրկիչը հան դես է
գալիս որպես վանքի ընդ հանուր անուն։ Հատկանշական է 1471 թ. Ստեփանոս
107. Տե՛ս, օրինակ, Հայկական սովե տական հանրագիտարան, հ. 6, Ե րեւան, 1980, էջ 270, Վ.
Հարությունյան, Հայկական ճարտարապե տության պատմություն, Ե րեւան, 1992, էջ 243 եւ
այլն։
108. Հիշատակարաններ, ԺԳ դար, էջ 83։
109. Նույն տե ղում, էջ 796։
110. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 99։
111. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 214։
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գրչի հիշատակարանը, ըստ որի մատյանն ըն դօրինակվել է. «ի սուրբ ուխտս
Հայոց թառ սուրբ Ամենափրկ չիս, որ է պատկեր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի»112։ Գրիչը պարզորոշ նշում է, որ Հավուց թա ռի ուխտի Ս. Ամենափրկիչ անունը բխում է Քրիստոսի պատկերից (այդ պատկերով խաչից)։ Նույն
թվականին Ստեփանոսը մեկ այլ մատյանի հիշատակարանում կիրա ռել է
նույն ձեւակերպումը, միայն թե թվարկել է նաեւ եկե ղեցիները՝ Կաթո ղիկեն (Ս.
Սի ոն) եւ Ս. Աստվածածինը. «Ի… սուրբ ուխտս Հայոց թառս, ընդ հովանեաւ սուրբ Ամենափրկ չիս, որ է պատկեր Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, եւ
մաւրս մերոյ՝ Սրբոյ Սի ովնի, եւ Սուրբ Աստուածածնի…»113։
Իսկ որո՞նք են վանքի այժմ պահպանված եկե ղեցիները։
Ինչպես վերեւում տեսանք, Նաթանայել Հավուցթա ռեցին հիշատակում
է Գեւորգ իշխանի 1002 թ. հիմնած Կաթո ղիկեն՝ «զփա ռաւոր զհրաշալի Կաթո ղիկէն Թ (9) խորանաւ»։ Ձե ռագ րերի հիշատակարաններում Կաթո ղիկեն
նշվում է որպես վանքի հնագույն կա ռույց։ 13-րդ դ. սկզ բի արձանագ րություններից մեկում հիշվում է «սրբոյ Կաթո ղիկէիս»114 Հովհաննես փակակալը։
Այս եկե ղեցու 9 խորան ունենալու մասին վկայությունը, թույլ է տալիս ասելու, որ այդպիսի եկե ղեցի այժմ Հավուց թա ռում չկա։ Հովհաննավանքի 12161221 թթ. կա ռուցված եկե ղեցին, որը տե ղի արձանագ րության մեջ կոչվում է
«Սուրբ Կաթո ղիկէն Թ (9) խորանաւ»115, արտաքուստ ուղղանկյուն, ներքուստ
խաչա ձեւ, չորս անկյուններում երկհարկանի ավան դատներով գմբեթավոր
կա ռույց է։ Ինչպես երեւում է, ավագ խորանից բացի, այստեղ պատարագի սեղան են ունեցել նաեւ բոլոր 8 ավան դատները։ Հավանորեն նման ճարտարապետական հորինվածք է ունեցել նաեւ Հավուց թա ռի Կաթո ղիկեն։
1464 թ. հիշատակարանից իմանում ենք, որ այդ ժամանակ Դանիել վարդապետի հոգածությամբ Կաթո ղիկե եկե ղեցին նորոգվել ու սալա հատակվել
է («…վերստին կրկին զար դարեաց եւ սալեց եւ նորոգեց…»)116։ Որ Կաթո ղիկեն կանգուն էր նաեւ Սիմե ոն Ջու ղայեցու վանա հայրության ժամանակ՝ 17-րդ
դարի 40-50-ական թվականներին, երեւում է նրա՝ Հավուց թա ռին նվիրված դրվատից, որտեղ ա ռաջինը հիշատակում է Կաթո ղիկեն. «Կաթո ղիկէս հան դիսարան, հաստակա ռոյց վիմար դեան»117։
Նախորդ շրջանի ուսումնասիրողները փորձել են պարզել, թե որն է Կաթո ղիկեն։ Գ. Հովսեփյանն այն համարել է Գրիգոր Մագիստրոսի կա ռուցածը
եւ նույնացրել Ժամատնից հյուսիս-արեւելք պահպանված ուղղանկյուն շի112.
113.
114.
115.
116.
117.

Նույն տե ղում, էջ 315։
Նույն տե ղում, էջ 313-315։
Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 22։
Կ. Ղաֆա դարյան, Հովհաննավանքը եւ նրա ար ձանագ րությունները, էջ 95։
Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 214։
Ամբող ջովին տե՛ս հավելվածում։
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նության հետ118, իսկ նրան հյուսիսից
կցված հին պատը՝ Գեւորգ իշխանի
կա ռուցած եկե ղեցու պատը։ Հ. Ե ղիազարյանը Կաթո ղիկե է համարում
բլ րի եկե ղեցին119։
Կաթո ղիկե եկե ղեցու տե ղը, կարծում ենք, որ ճիշտ է կռա հել Գ. Սարգսյանը։ Նա ժամատնից հյուսիս-արեւելք պահպանված ուղղանկյուն
շինության հյուսիսային պատը համարում է հենց այդ եկե ղեցու պատը։
Սրա վրա կան արձանագ րություններ,
Վանքի պարսպապատ հատվածի հատակագիծը՝
որոնք բացվել են ուղղանկյուն շինու1. Աստվածատուր Համադանեցու կառուցած
թյան հյուսիսային հատվածի փլվելու
անավարտ եկեղեցին, 2. ժամատուն (գավիթ),
3. տապանատուն կամ զանգակատուն,
հետեւանքով։
Արձանագ րություն4. սեղանատուն, 5. միաբանական խցեր։
ներից մեկը հետեւյալն է. «Կամաւն
Ա(ստուծո)յ Յակոբ Սարկ[աւագ]… տուի ար դիւնս ի Ս(ուր)բ Կաթող[իկէս]…
սալեցին եւ միաբանքս սահ[մանեց]ին ինձ Ա (1) աւր ժամ…»120։ Այս արձանագ րությունը վկայակոչելով Գ. Սարգսյանն իրավացի որեն եզ րակացնում է.
«Կարծում ենք, որ այս վկայությունը բավարար հիմք է ըն ձե ռում ճշտելու Հավուց թա ռի Կաթո ղիկե եկե ղեցու տե ղադրությունը, այսինքն՝ Կաթո ղիկե եկեղեցին ոչ թե Գ. Հովսեփյանի նշած կա ռույցն է, այլ վերջինիս հյուսիսային կողմում գտնվող շինությունը, որից միայն հարավային պատն է պահպանվել»121։
Ավելացնենք, որ ժամատան պահպանված հատվածը՝ հարավային
երկու մույթերով թույլ է տալիս հատակագծորեն վերականգնելու քառամույթ
շինության իրական չափերը եւ ըստ այդմ ճշտելու Կաթո ղիկե եկե ղեցու գրաված դիրքը։ Բնական է, որ ժամատունը պետք է կա ռուցվեր վանքի գլ խավոր
եկե ղեցու՝ Կաթո ղիկեի դիմաց՝ նրա արեւմտյան կողմում։
Ինչպես երեւում է, 1679 թ. երկ րաշարժը հիմնովին ավերել է Կաթո ղիկեն,
որից հետո որոշվել է այն այլեւս չվերականգնել, այլ դրա եւ ժամատան հյուսիսային հատվածում կա ռուցել ավելի մեծ մի եկե ղեցի։ 1720-1721 թթ. հիմնականում Կաթո ղիկեի եւ ժամատան քարերն օգտագործելով սկսել են շինարարությունը, որի հետեւանքով հնագույն եկե ղեցու ավերակներն ան հետացել են
գետնի երեսից, իսկ այն ինչ որ մնացել է, ժամանակի ընթացքում ծածկվել է
118.
119.
120.
121.

Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 16։
Հ. Ե ղիազարյան, Հավուց թա ռի վանքը, «Էջմիածին», 1963, Զ, 47-48։
Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 35։
Գ. Սարգսյան, Հաւուց թա ռի հիմնադրման…, էջ 68։
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հո ղի շերտով։ Պահպանվել է միայն
Կաթո ղիկեի հարավային պատը, քանի որ այն պատակից է մեկ այլ կառույցի։
Այսպիսով, կարելի է ասել, որ
Գեւորգ իշխանի կա ռուցած Կաթողիկե եկե ղեցու հիմքերը գտնվում են
Ժամատան արեւելյան կողմում։ Սա
նշանակում է, որ մաքրման աշխատանքների ու մասնակի պե ղումների
միջոցով ա ռաջիկայում հնարավոր
Ժամատան վերականգնման եւ Կաթողիկե
եկեղեցու տեղորոշման փորձ
կլինի հո ղի տակից դուրս բերել 1002
թվականին կա ռուցված Հավուց թա ռի 9 խորանով Կաթո ղիկե եկե ղեցու հիմնապատերը, հավանորեն նաեւ հնագույն վիմագ րեր։
Ս. Աստվածածինն ու Ս. Հարությունը ա ռաջին անգամ հիշատակվում
են 1423 թ. հիշատակարանում («ի դուռն Սուրբ Կաթու ղիկէին եւ Սուրբ Աստուածած նիս եւ Սուրբ Յարութեան…»)122։ Բայց հնությամբ երկ րոր դը Ս.
Աստվածածինն է, դատելով ինչպես այս, այնպես էլ Սիմե ոն Ջու ղայեցու դրվատում եկե ղեցիների թվարկման հերթականությունից։
1458 թ. հիշատակարանում նշվում են միայն Կաթո ղիկեն եւ Ս. Աստվածածինը («…հրաշափառ սուրբ Կաթո ղիկէիս եւ լուսոյ մաւր սուրբ Աստուածածնի»)123, 1543 թ. հիշատակարանում՝ Ամենափրկիչն ու Ս. Աստվածածինը
(«ի մեծ մենաստանիս Հայու թա ռա, ընդ հովանե աւ Ամենափրկ չիս եւ Սուրբ
Աստուածածնիս»)124։ Այստե ղից երեւում է, որ Ս. Աստվածածինը հնությամբ
ու նշանակությամբ վանքի երկ րորդ եկե ղեցին է ր։ Այն երկ րորդն է նշվում
նաեւ Սիմե ոն Ջու ղայեցու դրվատում, բնութագրվե լով որպես «յոյժ գե ղեցիկ, ծաղկաց լման», իսկ դիրքը՝ « բարձր տե ղի»։ Այս տվյալները մեծապես համապատասխանում են «բլ րի» եկե ղեցուն (պատերն աչ քի են ընկնում
կարմիր եւ սեւ քարերի գե ղեցիկ գունախա ղով, դիրքը՝ բարձրա դիր է)։ Սակայն նույն դրվատում Ս. Աստվածածնի մասին ասվածի մեջ տարակուսե լի
է այն, որ եկե ղեցին բնութագրվում է նաեւ «բարձրագումբեթ ու ինն խորան»
բա ռերով։ Ինչպես նշվեց, Հավուց թա ռում ինը խորան է ունեցել այժմ չպահպանված Կաթո ղիկեն, իսկ «բլ րի» եկե ղեցին 9 խորան չունի։ Հնարավոր է,

122. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 303։
123. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 99։
124. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 39։
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որ ինչ որ բան շփոթված է դրվատում
եւ գուցե խն դիրը լուծում գտնի Կաթո ղիկեի հայտնաբերումից հե տո։
Բլ րի եկե ղեցին կա ռուցված է
13-րդ դարի սկզբներին եւ դատելով
արձանագ րություններից, ոչ թե մեկ
հովանավորի, այլ բազմաթիվ նվիրատու-աջակիցների համատեղ ջանքերով։ Օրինակ, ավան դատներից մեկը (հարավարեւելյան), որը տե ղում
պահպանված
արձանագ րության
մեջ կոչվում է պարզապես մատուռ,
կա ռուցել է Վահրամ Ե րեւանեցին.
«…Ես Վահրամ Ե րեւանեցի շինեցի
զմի մատուռնս յիմ ար դար վաստա«Բլրի» եկեղեցու հատակագիծը (Վ. Սիսոեւ)
կոց եւ սպասաւորք ս(ուր)բ ուխտիս
խաւստացան ինձ տարոջն ԺԲ (12) աւր պատարագ…»125։ Հարավարեւմտյան
ավան դատան մոտ էլ պահպանվել է շինարարության մեկ այլ նպաստավորի անունը՝ «…Ես՝ Վարդս նպաստ ե ղե շինութեան էկե ղեցոյս յիմ ար դար վաստակոց, եւ սպասաւորք ս(ուր)բ ուխտիս սահմանեցին Բ (2) աւր ժամ ի տարւոջն տունի քա ռասնիցն՝ Ա (1) ինձ, Ա (1)՝ ամուսնոյն իմ Թխկա…»126։
Եկեղեցու արեւմտյան պատին արձանագրված է. «…Ես Սարգիս Երեւանայ, որդի Մէհեւանա, թոռն Մարեմտրոյ, միաբան եղե ի Ս(ուր)բ ուխտ Հաւու
թառա եւ յիմ արդար ստացուածոց ուժանդակ եղե ի շինութի(ւն) եկեղեցոյս…»։
(Սարգիսն իր եւ կնոջ՝ Բախտուտի համար ստացել է 10 պատարագ)։ Սրանից
ներքեւ գրված է. «Շնորաւքն Ա(ստուծո)յ, ես Մխիթար քա հանայ վարդպետ,
հրամանաւ Տ(է)ր Գրիգորիս, սալեցի զեկե ղեցիս եւ է տու այլ ար դիւնք։ Ա (1)
Աւր ժամ առնեն ինձ եւ ծնո ղաց իմոց»127։ Արձանագ րությունից ենթադրվել
է, որ գուցե Մխիթար քա հանան ե ղած լինի ո ղջ կա ռույցի շինարար ճարտարապետը, մանավանդ, որ արձանագ րության մեջ կոչվում է «վարդպետ»,
այսինքն՝ ճարտարապետ։ Սակայն կարծում ենք, որ խոսքը միայն սալա հատակման մասին է, քանի որ նա դրա դիմաց ստացել է մեկ պատարագ, այն

125. Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…., էջ 235։ Այրիվանքի գլ խավոր եկե ղեցու ավանդատներից մեկի ար ձանագ րության համա ձայն այն՝ «զ խորանս», կա ռուցել է Վահրամ անունով մեկը, որին Գ. Սարգսյանը նույնացնում է Հավուց թա ռի Վահրամ Ե րեւանեցու հետ։
126. Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 251։ Վիմագ րի նախկին հրատարակությունների սխալները հմտորեն ուղղել է Գ. Սարգսյանը։
127. Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 233։
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դեպ քում, երբ ինչպես վերը տեսանք, ավան դատներից մեկի խորանը կա ռուցած Վահրամ Ե րեւանեցին ստացել է 12 պատարագ։
Բլ րի եկե ղեցու հարավային կողմում գտնվում է մի մատուռ, որի բարավորի վրա ե ղած շինարարական արձանագ րությունն այժմ թերի է պահպանվել, բացակայում է կա ռուցո ղի անունը. «…շինեցի զէկե ղեցիս եւ է տու խազ եւ
այգի յակին նպ… ծաղկոցն լանջովն եւ սպասաւորք Ս(ուր)բ ուխտիս է տուն Զ
(6) աւր ժամ՝ Դ (4) ինձ, Ա (1)՝ Լիլիփարա, Ա (1)՝ Աշոտո, կատարիչքն աւրհնին, խափանողքն դատապարտին ի Տ(եառն)է»։ Ըստ արձանագ րության
հրատարակիչ Գ. Սարգսյանի՝ «վկայագ րում հիշված ան ձինք, ամենայն հավանականությամբ շինարար-նվիրատուի ընտանիքի ան դամներն են՝ կինը եւ
որ դին»128։
«Բլ րի» եկե ղեցու եւ այս մատու ռի արանքի հատվածում կա եւս մի փոքրիկ մատուռ։
Ս. Հարությունը ե ղել է գերեզմանաց եկե ղեցի։ Այստեղ է թաղված ե ղել
Հովսեփ նոր վկան։ Մեջբերենք Սիմե ոն Ջու ղայեցու դրվատի Ս. Հարությանը
վերաբերող հատվածը.
«Եկե ղեցիք պայծառ ծագման,
Սուրբ Յարութեան կոչի անուան,
Յովսէփ ընտրեալ սուրբ զաւրական
Նորին նշխարք ի յանդ ե դան,
Եւ այլ խորանք գա ռին զենման,
Շուրջ զնովաւ հաստատեցան,
Նշանք բազում տերունական,
Յոյժ գե ղեցիկ ծաղկանց նման
Կան հաստատուն ան դ միաբան»։
Փաստորեն այս եկե ղեցու շուրջը ե ղել են այլ մատուռներ (այլ խորանք)
եւ բազմաթիվ խաչ քարեր («նշանք բազում տերունական»)։ Սիմե ոն Ե րեւանցու խոսքից երեւում է, որ այն բարձր դիրք ուներ։ Խոսելով վանքի մոտակա մի
պարտեզի մասին, նա նշում է, որ այն գտնվում էր «Սուրբ Հարություն եկե ղեցու
ներքեւում»։ Դժ վարանում ենք ասել, թե այժմ կանգուն մատուռներից որ մեկն
է Ս. Հարությունը։
Հավուց թա ռի վանքի չպահպանված շինություններից է զանգակատունը, որը գուցե ա ռան ձին կանգնած շինություն է ե ղել։ Սիմե ոն Ջու ղայեցու դրվատում այն հիշվում է հետեւյալ կերպ.
128. Նույն տե ղում, էջ 237-238։
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«Զանկակատուն որ ի յորջման,
Բարձրագումբէթ երկնից նման…»։
Թե իրականում քանի եկե ղեցի ու մատուռ է ե ղել Հավուց թա ռում, դժ վար
է ասել։ Սակայն Սիմե ոն Ջու ղայեցու դրվատում պահպանվել է մի հետաքրքրական վկայություն խորանների թվի վերաբերյալ՝
«Ի սուրբ ուխտիս ըն դանրական
Խ (40) սե ղան ի սայ ե դան,
Որ Քրիստոսի է զենարարան»։
Այսինքն, ըստ հե ղինակի, վանքում կար պատարագ մատուցող 40 խորան։ Պետք է ասել, որ պատարագի սե ղանով խորանների բազմաքանակությունը միջնա դարում նախ եկամուտի աղ բյուր էր վանքի համար, քանի որ կիրակի օրերին ամեն մի խորանում միայն մեկ պատարագ կարող էր մատուցվել
որեւէ նվիրատուի համար։ Իսկ 40 խորանը մի ա ռան ձին իմաստ էր ստանում
կապված այդ թվի խորհր դաբանական նշանակության հետ։ Ուշ միջնա դարյան մի աղ բյուրում, օրինակ, Անիի մերձակա Հո ռոմոսի վանքում, որը նաեւ
Բագ րատունի թագավորների դամբարանավայրն էր, նշվում է քա ռասուն խորան. «…կան բազում եկե ղեցիք՝ Խ (40) խորան է, Խ (40) պատարագ կու լինի
աւուրն»129։ Թովմա Վանան դացին (17-րդ դ.) Հայաստանի վանքերին նվիրված իր չափածո գրված քում քա ռասուն խորան է հիշատակում Սանա հինում
եւ Կեչա ռիսում130։ Իսկ Վանա լճի հարավային ափից ոչ հե ռու գտնվող Իլիի
վանքը, որը 930-ական թվականներին կա ռուցել է Գագիկ Արծ րունի թագավորը եւ դարձրել կաթո ղիկոսանիստ, կոչվել է նաեւ «Քա ռասուն խորան Ս.
Աստվածածին վանք»։ Ըստ է ության Անիի 1000 կամ 1001 եկե ղեցիների մասին տարբեր աղ բյուրների հիշատակությունները նույնպես վերաբերում են
խորանների թվին131։
Ինչեւէ, կարծում ենք, որ Հավուց թա ռի վանական համալիրի հետագա ուսումնասիրությունը ճշտումներ կմտցնի եկե ղեցիների տե ղորոշման մեջ։

129. Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 8100, թերթ 254բ։
130. Տե՛ս «Ճ ռաքաղ», Մոսկվա, 1860, էջ 122, 136։
131. Այս մասին հանգամանորեն տե՛ս Կ. Մաթեւոսյան, Անի, էջ 177-188։
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նչպես վերեւում տեսանք, Գետոց վանքը Նաթանայելի մատյանում հիշատակվում է որպես Հավուց թա ռի վանքին ենթակա ա ռան ձին միավոր,
որի հիմնա դիրը Սա հակ Պարթեւն է ր։ Գետոց վանք տե ղանունը երկիցս հիշվում է միայն այս աղ բյուրում (այն չի հիշատակվում որեւէ բա ռարանում)։
Փորձենք պարզել, թե ո՞րն է այդ վանքը։
Հավուց թա ռի Կաթո ղիկե եկե ղեցու կա ռուցումից շուրջ մեկ դար ա ռաջ,
906 թ. Տաթեւի վանքի Պո ղոս-Պետրոս եկե ղեցու մեծ հան դեսով տե ղի ունեցած օծ ման ժամանակ, Հայոց Սմբատ Ա Բագ րատունի (890-914) թագավորը վանքին է նվիրել իրեն պատկանած մի ավան Արեւիք գավա ռում (Մեղ րի),
մի գյուղ Սոթքում եւ, ինչպես պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանն է վկայում՝ «ի
Գառնոյ ձորի զԳոտող վանս»132։ Ստեփանոս Օրբելյանի Սյունիքի պատմությունն աշխար հաբար թարգմանած Ա. Ա. Աբրա համյանը վանքի անվան մասին գրում է. «Գառնու ձորի Գոտող (կամ Գոտոզ) վանքը միայն հիշատակվում է այստեղ։ Անորոշ է, թե այդտե ղի մեզ հայտնի ո՞ր վանքն էր»133։
Կարծում ենք, որ Նաթանայելի հիշատակած Գետոց վանքը եւ Օրբելյանի մոտ նշված Գառնու ձորի Գոտող վանքը՝ նույնն են, միայն թե անունը Սյունյաց պատմության բնագ րում ինչ-որ պատճա ռով ե ղծ վել է։ Վանքի անվան
սխալ գրությունը՝ երկ րորդ եւ վերջին տա ռերի ե ղծ ված լինելու հետեւանքով,
կարող էր ա ռաջանալ երկու տե ղում, կամ թագավորական ընծայագ րում, որը՝
«գ րեալ ի վերայ մագա ղաթի»134, Ստեփանոս Օրբելյանի ձեռքն անցնելու
ժամանակ ար դեն 300 տարվա հնություն ուներ, կամ հենց նրա երկն ըն դօրինակողների թերաց ման պատճա ռով։ Օրբելյանի պատմության մեզ հասած
հնագույն ըն դօրինակության մեջ (հավանաբար 14-րդ դար), վանքի անունը
«Գոտոզ» է (Մատենա դարան, ձեռ. թիվ 6271, թերթ 158բ)։ Քանի որ այլ ձեռագ րերում (որոնց հիման վրա կատարվել են հրատարակությունները) այն
«Գոտող» է, թվում է, որ հե ղինակային բնագ րում անունն իրոք ե ղծ ված է ե ղել,
որի պատճա ռով ա ռաջացել է վերջին տա ռի տարընթերցումը։

132. Ստե փանոս Օրբէ լե ան, էջ 229։
133. Ստե փանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, թարգմանությունը, ներածությունը եւ
ծանոթագ րությունները Ա. Ա. Աբրա համյանի, Ե րեւան, 1986, էջ 470։ Տե ղանունների բա ռարանը «Գոտո ղը» համարում է Գողթ գյու ղի հին անունը, որն ան համոզիչ է (Թ. Հակոբյան,
Ստ. Մելիք-Բախշյան, Ստ. Բարսե ղյան, Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տե ղանունների բա ռարան, հ. Ա, Ե րեւան, 1986, էջ 950)։ Նաթանայել Հավուց թա ռեցին Գող թը հիշատակում
է Կոխթ անունով, որն այս բնակավայ րի հնագույն մատենագ րական հիշատակությունն է։
134. Ստե փանոս Օրբէ լե ան, էջ 228։
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Բայց Գետոց վանքը կամ այդ անունն ստացած բնակավայրը բավական
երկար կյանք է ունեցել եւ հիշատակվում է նաեւ 15-րդ դարի (1489 թ.) պարսկերեն մի կալվածագ րում։ Ժամանակին այդ կալվածագիրը վկայաբերելով
Սիմե ոն Ե րեւանցին «Ջամբ ռում» տե ղանունը գրում է «Կուտուց վանք» ձեւով։
Հավանաբար Ե րեւանցու այս տա ռա դարձությունը ազդել է նաեւ պարսկերեն
կալվածագ րի թարգմանության վրա, որի հրատարակության հայերեն հատվածում նշվում է «Կուտուց վանք», իսկ պարսկերեն բնագ րում կար դացվում է
«Քդուզ վանք»135։ Շատ հավանական է, որ բոլոր թվարկված դեպ քում խոսքը
նույն տե ղանվան մասին է, քանի որ այն գտնվում է միեւնույն տարած քում, բուն
անվանումն էլ ուրիշ մեկի հետ չի շփոթվի, քանի որ երկմասյա է՝ Գետոց վանք,
Գոտոզ վանք, Քդուզ վանք կամ Կուտուց վանք։ Պարսկերեն կալվածագ րում
նշվում է նաեւ այդ անունով ագարակի տե ղը. «Կուտուց-վանքի ագարակը
գտնվում է Դարաղ քիլանում, որի սահմանները հասնում են մինչեւ գետախառնուրդ եւ Սուր[բ Սարգիս] եւ Դրուսանկ եւ Շիկաքարին»136։
Սիմե ոն Ե րեւանցին է ՛լ ավելի կոնկ րետ նշում ունի «Ջամբ ռում»։ Հավուց
թա ռի մուլ քատու գյու ղերը թվարկելիս նա գրում է. «Կուտուց վանք, որը նաեւ
Թարաքյամի գյուղ է կոչվում»137։ Իսկ թարգմանիչ Վ. Համբարձումյանն էլ
ծանոթագ րում է. «Կուտուցվանք – Թարաքյամի գյու ղը (թրք. Թարաքյամալար) գտնվում էր Ազատի եւ Քե ղոձորի ջրկցից ոչ շատ հե ռու՝ Գառնի գյուղաքա ղաքից շուրջ 2, 5 կմ հարավ (խորհր դային շրջանում վերանվանվել էր
Բլ րաշեն)»138։ Սակայն ըստ տե ղանունների բա ռարանի Բլ րաշենի հին, օտարալեզու անունը՝ Ալիկ րա ղի կամ Ալիղ րա ղի է139 եւ այն կապ չունի Թարաքյամի գյու ղանվան հետ։ Այդ լքված գյու ղատե ղին իրոք գտնվում է Ազատ գետի
եւ Գե ղար դի կողմից եկող Գողթ վտակի խառնման վայրի մոտերքում, որով էլ
թերեւս բացատրվում է «Գետոց» (գետերի) անվան ծագումը։ Կարծում ենք, որ
այս տարած քի հնագիտական զննությամբ հնարավոր կլինի գտնել Հայստանի հնագույն եկե ղեցիներից մեկի հետքերը։

135. Մատենա դարանի պարսկական վավերագ րերը, կալվածագ րեր, պր. Ա, կազմեց Հ. Փափազյան, Ե րեւան, 1968, էջ 83, 84, պարսկերենը՝ էջ 447։
136. Նույն տե ղում, էջ 48։ Հայերեն թարգմանության մեջ «Դարաղ քիլանում»-ի փոխարեն գրված է «Գիլանի ձորում», գե տախառնուր դը գրված է մեծատա ռով, որպես հատուկ անուն։
137. «Ջամբռ», էջ 387։
138. Նույն տե ղում, էջ 497։
139. Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Ստ. Բարսե ղյան, Հայաստանի եւ հարակից շրջանների տե ղանունների բա ռարան, հ. Ա, էջ 703։
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այոց միջնա դարյան վանքերի վիմագ րերը դրանց քարագիր տարեգրությունն են եւ ամենատարբեր տե ղեկությունների անգնա հատելի աղբյուր։ Բացա ռություն չեն նաեւ Հավուց թա ռի վիմագ րերը, որոնք ուսումնասիրվել են տարբեր հետազոտողների կողմից, սակայն ցայժմ ամբողջական
հրատարակության չեն արժանացել։ Դրանց մեկտե ղումն ու հրատարակությունն ա ռաջիկայի գործ է (մանավանդ, որ վանքի փլատակների մաքրման եւ
պե ղումների շնոր հիվ, անկասկած նոր արձանագ րություններ կհայտնաբերվեն), եւ վստա հաբար կիրականացվի հմուտ վիմագ րագետ Գագիկ Սարգսյանի կողմից, որը տարիներ ի վեր զբաղվում է այդ նյութի ուսումնասիրության ու
ամբողջաց ման գործով։
Ստորեւ համա ռոտաբար կներկայացնենք հրատարակված վիմագ րերի
պարունակած հիմնական տե ղեկությունները։ Ցավոք Կաթո ղիկե եկե ղեցու
կա ռուց ման ժամանակից վիմագ րեր չեն պահպանվել, սակայն Նաթանայելի հայտնած տե ղեկության հատկապես նվիրատվությունների հատվածը, վիմագ րական ոճ ունի, եւ չի բացառվում, որ քաղվել է ժամանակին գոյություն
ունեցած արձանագ րությունից։ Հնարավոր է նաեւ, որ վանքում ե ղել է 1013
թվակիր մի արձանագ րություն, բայց, ինչպես վերեւում տեսանք, նրա ստեղծման եւ ժամանակի հետ կապված հանգամանքները մշուշապատ են։
Հակիրճ ան դրա դառնանք այն ար ձանագ րություններին, որոնք պահպանվել են ու հասել մեր օրերը։ Դրանցից վա ղագույնը 1081 թ. վերը հիշված խաչ քարի՝ Սմբատի որ դի Հասանի ար ձանագ րությունն է, որն, ինչպես նշեցինք, հավանորեն պատկանում է Գեւորգ իշ խանի հետնորդներին։
Վանքի ար ձանագ րությունների մեծ մասը նվիրատվական բնույթ ունեն (մի
քանի շինարարական վիմագ րերը ներկայաց րեցինք վերեւում)։ Նվիրատվությունների դիմաց միաբանները պատարագ են մատուցել, ընդ որում մեկ
պատարագի համար ան հրաժեշտ է ե ղել վճարել 20 դա հեկան կամ դրան
համարժեք այլ գույք (ա ռավել հա ճախ՝ այգի)։ Նվիրատվությամբ վճարման
այս նույն չափն է գործել նաեւ Հավուց թա ռի մեր ձակա վանքերում՝ Գե ղարդում, Աղ ջոց վանքում եւ Վանստանում140։ Որոշ դեպ քերում նվիրատվությունն ավե լի մեծ է։
Հավուց թա ռի նվիրատվական արձանագ րություններում հազվա դեպ է
140. Գ. Հովսե փե ան, Խաղ բակե անք կամ Պռոշե անք…, էջ 319-327, Լ. Զաքարյան, նշվ. աշխ.,
էջ 124-130, A. Kalantar, The Mediaval inscriptions of Vanstan. Armenia, Neuchatel-Paris, 1999,
p. 41։
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նշվում վանա հոր անունը, սովորաբար օգտագործ վում են «սպասաւորք Սուրբ
Ուխտիս», «եղ բարքս» կամ «վար դապետք եւ միաբանքս» ձեւակերպումները։
«Բլրի» եկեղեցու մի վիմագրի համաձայն Գրիգոր «կատեպանը» նվիրել է 40
դահեկան եւ ստացել 2 ժամ պատարագ, իսկ եկե ղեցու հյուսիսային պատին
Քե ղի բեր դի բնակիչ Վար դանի անունից գրված է հետեւյալ արձանագ րությունը. «Ես՝ Վար դան Քե ղէցի, որ դի Հազարշա հիս է տու ի Ս(ուր)բ Ուխտս Ի
(20) դա հեկան, եղ բարքս սահմանեցին ինձ Ա (1) աւր պատարագել զՔ(րիստո)ս»141։
Կաթո ղիկեի պահպանված միակ պատի 1307 թ. արձանագ րության մեջ
Սարգսի որ դի Հովհաննես Անեցին նշում է, որ 80 դա հեկան է տվել իր տապանատանը եւ ստացել ամեն տարի 3 օր պատարագ Զատկի տոնին. «Ես՝ Յովանէս Անէցի, որ դի Սարգսի միաբան Ս(ուր)բ ուխտիս է տու Ձ (80) դ(ա)հ(եկան)
յիմ տապանատունս եւ սպասաւորք գրէցին յամէն ամ՝ Գ (3) աւր պատարագել
զՔ(րիստո)ս՝ Զատկին, կատարիչքն աւրհնին ի Տ(եառն)է, ով խափանէ՝ մեր
մե ղացն տէր է ա ռաջի Ա(ստուծո)յ»142։
Հավուց թա ռի 12-րդ դարի վերջի եւ 13-րդ դարի սկզ բի ազնվազարմ նվիրատուներից են Տիկնաց տիկինը143 եւ նրա որ դի պարոն Կուկորը։ Ժամատան
խոյակներից մեկի արձանագ րության սկզ բում նշվում է՝ «ես Տիկնաց տիկին
եւ հայր իմ եւ մայր իմ Սարգիս եւ Ամէնտիկին, միաբանք Ս(ուր)բ Ուխտիս…»։
Նվիրատուն ստացել է 3 պատարագ։ Հետաքրքրական է, որ Տիկնաց տիկինը
(որպես Կուկորի մայր) հիշատակվում է նաեւ Կեչա ռիսի մի արձանագ րությա մեջ։ Ինքը՝ Կուկորը, հան դես է եկել ա ռան ձին նվիրատվությամբ, որտեղ
իրեն կոչում է «անարժան ծա ռա Ամէնափրկ չին», եւ ստացել երեք պատարագ՝
իր, մոր եւ կնոջ՝ Մա հանի համար144։ Բլ րի եկե ղեցու մոտ պահպանվել է նաեւ
«պարոն Կուկորի» 1246 թվակիր տապանաքարը145։
Հավուց թա ռի եւ Աղջոց Ս. Ստեփանոս վանքի արձանագ րություններում
հիշվում է Հավուց թա ռի պաշտոնյա Գրիգոր շպետը։ Ա ռաջինում ասվում
է՝ «Անուամբն Ա(ստուծո)յ ես՝ Գրիգոր շպետ, ծա ռայեցի զեկե ղեցիս եւ ետու
զաւր դիւնս իմ եւ սպասաւորքս ինձ Գ (3) աւր ժամ գրէցին…»146։ Իսկ Աղջոց
վանքի արձանագ րության մեջ՝ «Ես՝ Գրիգոր շպետս Հաւուց թա ռոյ, միաբանեցա Ս(ուր)բ Ստեփան(ոսի եւ ետու) Խ (40) դա հեկան եւ ա ռի Բ (2) աւր պա-

141. Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 235։
142. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 34։
143. Տիկնաց տիկին ան ձնանվան հնագույն հիշատակությունը պահպանվել է Տեկորի 1042 թ.
ար ձանագ րության մեջ։ Վերջինս Գրիգոր Ապիրատի դուստրն էր եւ Վեստ Սարգսի կինը։
144. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 25։
145. Նույն տե ղում, էջ 17։
146. Նույն տե ղում, էջ 27։
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տարագ յիմ անուն»147։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ Գրիգոր շպետի խոսքը
տնտեսական գործարք է հիշեցնում (տվեցի եւ ա ռա)։ Պաշտոնը, որը նա ունեցել է, ըստ Գ. Հովսեփյանի՝ «հովիվ» է148 («շպետ» փոխա ռյալ բա ռի իմաստն
է այդպիսին), ըստ Ս. Ավագյանի բա ռը տվյալ դեպ քում օգտագործ ված է
«փոխաբերական իմաստով՝ իբրեւ Հավուց թա ռի վանքի հոգեւոր հովիվ,
քա հանա կամ վանքի ա ռաջնորդ, վանա հայր»149։ Բայց թվում է, որ Գրիգորն
ինքը թո ղել է խնդրի լուծ ման բանալին։ Հավուց թա ռի նույն ժամանակի մի
վիմագ րում կար դում ենք՝ «Ես՝ Գրիգոր տնտես, է տու զիմ հոգոց պա հուստն ի
Ս(ուր)բ Ուխտս եւ սպասաւորք ետուն Ա (1) պատարագ ամի-ամի»150։ Տնտեսը վանքապատկան ունեցված քի կա ռավարիչն է ր։ Հնարավոր է, որ այս նույն
Գրիգոր տնտեսն է նախորդ արձանագ րություններում իրեն կոչում Գրիգոր
շպետ։ Բանն այն է, որ այս բոլոր արձանագ րություններում նա պատարագներ է ստացել միայն իր համար (ազգականներ չի նշում), իսկ անունը հիշատակում է նույն «կա ղապարով»։ Միաժամանակ երեւում է, որ Գրիգոր շպետը
սովորական հովիվ չէ, բայց նաեւ Հավուց թա ռի վանա հայրը չէ, քանի որ այդ
դեպ քում դժ վար թե նվիրատվություն կատարեր հարեւան վանքին (այդպիսի
նախա դեպ, կարծես թե վիմագ րերում չի հան դիպում)։ Հնարավոր ենք համարում, որ երեք արձանագ րության մեջ էլ նույն Գրիգորն է հիշատակված, որն
իր պաշտոնը նշել է «շպետ», իսկ ժամանակագ րորեն վերջին վիմագ րում,
երբ, դատելով տեքստից, ա ռաջացած տարիքում է ր՝ «տնտես»։
13-րդ դարի ա ռաջին կեսի հոգեւորական նվիրատուներից է Մխիթար
վար դապետը, որը քրոջ՝ Թամարի հետ նվիրել է «Սեւա հող» անունով, կամ
այդ դաշտամասում գտնվող իրենց այգին եւ ստացել 7 պատարագ151։ Նվիրատու՝ «Տէր Ներսէս Չարաբեր դո, քվերոր դի տէր Սարգսի» նվիրել է 140 դահեկան, ստացել 4 «աւր ժամ» պատարագ152։ Տեր Սարգիսը հավանաբար Հավուց թա ռի վանա հայրն է կամ միաբաններից։
Այլ վիմագ րերի մեջ հիշվում են բազմաթիվ նվիրատուներ. Սարգսի որդի Գրիգոր քա հանա Գոնթնոնցը նվիրել է «այգի եւ խաչ եւ այլ ար դիւնք»153,
ստացել չորս պատարագ, Ամենա ղեկ անունով մեկը տվել է «սակաւ ար-

147. Լ. Զաքարյան, նշվ. աշխ, էջ 128։
148. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 26։
149. Ս. Ավագյան, Վիմական ար ձանագ րությունների բա ռաքննություն, Ե րեւան, 1978, էջ
260։
150. Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 235։
151. «Եւ ես Մխիթար վ(ար)դ(ապետ) եւ քոյր իմ Թամար, որ զմեր այգին տուաք՝ զՍեւա հողն,
եւ ժամ գրեցին՝ Բ (2) ինձ, Բ (2) Թամարին, Բ (2) Սաթարին, Ա (1) իմ հաւրն եւ մաւրն» (Հավուց
թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 24)։
152. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 33։
153. Նույն տե ղում, էջ 31։
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դիւնք», ստացել մեկ պատարագ154, ինչպես որ Հովհաննեսի որ դի Ներսեսը,
ոմն Շիրիկ եւ մեկ ուրիշը՝ Խուցիկ անունով155։ Հովսեփ (Յուսեփ) Գայլկոնցը
տվել է «դարպասի խաչի» այգու իր բաժինը եւ ստացել երեք պատարագ իր եւ
ազգականների համար156, Գրիգորի որ դի Շրուիկը տվել է 80 դա հեկան՝ ստացել 3 պատարագ157։ Կուն դիկն ու նրա կին Մամքանն ինչ որ գույք են նվիրել
(«տվաք զինչս») եւ երկու պատարագ ստացել158։
Ե ղիա «Աւ ղասենց» անունով նվիրատուն տվել է «Վարդկենց» եւ «Աւձկենց» հո ղերի իր բաժնեմասը, նաեւ մեկ վեցկի՝ վեց եզներով ու 50 դա հեկան,
ստացել 6 պատարագ159։ Հիշված հո ղերը, կամ դրանցում՝ երկու բաժին՝ 14րդ դարում վանքին է նվիրել Ստեփանոս Հովհաննիսյանց անուն-տոհմանունով նվիրատուն՝ «Ես՝ Ստէ փանոս Յո հանիսեանց ետու զերկու հողն ի վանս՝
զՎար դենց եւ Աւ ձակենց…»160։
1293 թ. Գերք (Գեւորգ) եւ Շաքար ամուսինները վանքին են նվիրել 1000
սպիտակ (արծաթ) դրամով Տանծոլանջ դաշտամասում գնված Շիկի նորատունկ այգին161, իսկ մեկ այլ արձանագ րության վկայությամբ նույն Տանծոլանջ վայրում գտնվող 1500 սպիտակով գնած այգին վանքին է նվիրել Մլ քան
խաթունը, Ավագ պարոնի կինը162։
Բավական թվով արձանագ րություններ են պահպանվել վանքի ու մերձակայքի խաչ քարերի եւ դրանց պատվան դանների, ինչպես նաեւ տապանաքարերի վրա։ 15-րդ դարի երկ րորդ կեսին վանքում հիշվում են խաչ քարագործ վարպետներ Սարգիս աբե ղան, Աստվածատուր վար դապետը, Փիրոզ
եւ Դավիթ կազմողները163։ Իսկ ընդ հանրապես, Հավուց թա ռը հայ խաչ քարագործական արվեստի նշանակալից գործեր պահպանած վայրերից է։

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Նույն տե ղում, էջ 33։
Նույն տե ղում, էջ 32-35։
Նույն տե ղում, էջ 31։
Նույն տե ղում, էջ 33։
Նույն տե ղում, էջ 31։
Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 241։
Նույն տե ղում, էջ 251։
Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 26, Ս. Ավագյան, նշվ. աշխ., էջ 314։
Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 239։
Հ. Պետրոսյան, Խաչ քար, էջ 203։
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ա ղաքամայր Ե րեւանի պատմությունը թեեւ ուսումնասիրված է, սակայն
քա ղաքի հոգեւոր եկե ղեցական կյանքի հարցերը խորհր դային շրջանում մեծ մասամբ անտեսված են ե ղել, ուստի պատա հական չէ, որ Հավուց
թա ռի եւ հնում գյու ղաքա ղաք Ե րեւանի կապի մասին այդ շրջանի հրատարակություններում հնարավոր չէ որեւէ բան գտնել։ Այս հանգամանքը նկատի ունենալով կներկայացնենք Ե րեւանի պատմության մեջ Հավուց թա ռի ունեցած
դերը, որը նշանակալից է ե ղել հատկապես 17-րդ դարում։
Ե րեւան գյու ղաքա ղաքի եւ Հավուց թա ռի ա ռնչությունների մասին կարելի է խոսել սկսած 11-րդ դարից։ Մխիթար Այրիվանեցին նշում է, որ Ապիրատ
իշխանը. «…շինեաց զԿեչա ռուս եւ ե հան զա ռուն Երեւանայ»164։ Փաստորեն, Հավուց թա ռի հովանավոր Գեւորգ իշխանի եղ բայրը Ե րեւանի համար
ջրանցք է անցկացրել։ Այս տե ղեկության հիման վրա ուսումնասիրողները
Ե րեւանը համարել են Գրիգոր Ապիրատի տիրույթը165, այսինքն՝ գյու ղաքաղաքն ու վանքը պատկանել են նույն իշխանական տանը։
Հաջորդ ա ռնչության մասին տե ղեկացնում է Նաթանայել եպիսկոպոսը,
բայց ցավոք նրա մատյանի այդ մասի մաշվածության պատճա ռով հատվածը
դժ վար ընթեռնելի է։ Այդտեղ խոսվում է 11-րդ դարի սկզ բին Ամենափրկիչ ու
Տերունական խաչերի Հայաստան բերվելու եւ ըստ երեւույթին՝ դրանք Ե րեւան
գե ղաքա ղաքում հան դեսով անցկացնելու, մասին։ Հստակ կար դացվում են
«յԵ րեւան գե ղա[ք]ա ղաքն» բա ռերը, բայց ամբողջական իմաստը պարզ չէ
(տեքստը տե՛ս հավելվածում)։
Ինչպես վերեւում նշվեց, 13-րդ դարի սկզբներին Հավուց թա ռի բլ րի եկեղեցու կառուցմանն օժանդակել են Վահրամ եւ Սարգիս Ե րեւանեցիները, իսկ
14-րդ դարի կեսերին՝ Նաթանայելի վանա հայրության ժամանակ, վանքին
նվիրատվություն է կատարել Մենաս Ե րեւանցու դուստրը։ Վանքում հիշատակվում է նաեւ ծաղկող Խաչատուր քա հանա Ե րեւանցին։
Ա ռաքել Դավ րիժեցին Հավուց թա ռի Համազասպ Բ եպիսկոպոսին (հիշվում է 1609-1624 թթ.) կոչում է. «Հաւուց թա ռայ վանացն եւ Երեւան քա ղաքի
ա ռաջնորդ»166։ Ըստ նույն պատմիչի երեւանցիները կաթո ղիկոս Փիլիպոս
Աղ բակեցուն (1622-1655) խնդրում են, որ Սիմե ոն Ջու ղայեցի վար դապետին
164. Մխիթար Այ րիվանեցի, էջ 58։
165. Թ. Հակոբյան, Ե րեւանի պատմությունը, Ե րեւան, 1969, էջ 212-213։
166. Ա ռաքել Դաւրիժեցի, Գիրք պատմութե անց, աշ խատասիրությամբ Լ. Խանլարյանի,
Ե րեւան, 1990, էջ 248 (այ սու հե տեւ՝ Ա ռաքել Դաւրիժեցի)։
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նշանակի Ե րեւանի ա ռաջնորդ, եւ կաթո ղիկոսն ըն դա ռաջում է նրանց՝ վար դապետին կարգելով Հավուց թա ռի վանա հայր (քանի որ այդ պաշտոնում ե ղո ղը
նաեւ Ե րեւանի ա ռաջնորդն էր)։ Դավ րիժեցին գրում է. «Ե րեւան քա ղաքի քահանաներին ու ժո ղովր դին չափազանց դուր եկան սրա (Սիմե ոն Ջու ղայեցու
– Կ. Մ.) բարքն ու բնավորությունը, որովհետեւ չափազանց մեղմ, հեզասիրտ,
աննյութասեր բարք ուներ։ Եկան Փիլիպոս կաթո ղիկոսի մոտ եւ մեծ թախանձանքով խնդրեցին, որ նրան իրենց ա ռաջնորդ նշանակի։ Կաթո ղիկոսն ըստ
նրանց խնդրանքի այդպես արեց, ու ղարկեց նրան վանքը, որ Գառնիի գավառում է ր՝ Ամենափրկիչ անունով, որը կոչվում է նաեւ Հավուց Թառ»167։
1655 թ. Ե րեւանում գրիչ Մկրտիչը հիշատակարանում նշում է, որ գրել է.
«վերա դիտո ղութեան մերոյ գաւա ռի տեառն Սիմէօնի…, որ նստի ի սբ. մենաստանն Ամենափրկիչ՝ ի ձորն Գառնւոյ»168։ 1658 թ. Ե րեւանում գրված հիշատակարանում նշվում է Հավուց թա ռի եւ Ե րեւանի ա ռաջնորդն էր Հովհաննես եպիսկոպոսը՝ «Գրեալ ե ղեւ սա… ի Երեւան ի… մերոյս ա ռաջնոր դի
Ամենափրկ չի, որ Հաւուց թառ կոչի, տեառն Յովհանիսի…»169։
Ս. Էջմիածնի «Նուիրակութեան վիճակները» 1765 թվականի պաշտոնական փաստաթղ թում որպես Հավուց թա ռի Ամենափրկիչի եկե ղեցապատկան
վիճակ արձանագրված է՝ «Երեւան քա ղաքն՝ Կոն դովն եւ Նորագիւ ղովն,
Շընգաւիթ, Ջրվէզ, Գառնի, Կոխտ, Հայոց թառ»170։ Ցանկի վերջում նշվածն
այդ անունով գյուղն է, իսկ մյուս բնակավայրերը հանրա հայտ են։ Գառնիից եւ
Գող թից բացի մյուսներն այսօր Ե րեւան քա ղաքի թա ղամասեր են։
Նույն բանը վկայվում է Սիմե ոն Ե րեւանցին՝ «Այս վանքը մեր երկ րում ունի
ա ռան ձին թեմ ու վիճակ՝ Երեւան քա ղաքը, Կոն դը, Նորագյու ղը, Շենգավիթը, Ջրվեզը, Գառնի գյու ղաքա ղաքը, Գող թը եւ Հայոց թա ռը»։ Վանքը
Ե րեւանում ունեցել է նաեւ բազմաթիվ սեփական տներ ու այգիներ, որոնք հստակ տե ղանշվում են «Ջամբ ռում»։
Ս. Էջմիածնի «Արարատ» ամսագ րի 1871 թ. 6-րդ համարում տպված «Ամենափրկիչ մենաստան ի Հայոց թառ» վերնագրված անստորագիր հոդվածի
հե ղինակը վանքի փա ռավոր անցյալի մասին խոսքը եզ րափակելով գրում է.
«պատշաճ կհամարիմ հաւելուլ, զի երբեմն Ե րեւանայ վիճակին Ա ռաջնորդ
կը բնակէր այս վանուցս մէջ, որ խիստ պատուաւոր կը համարուէր, մինչեւ անգամ, երբ նորա Ա ռաջնոր դը կը գայր ի Ս. Էջմիածին, զանգակները կը հնչեցնէին»։ Այնու հետեւ հե ղինակն իր ապ րած ժամանակ վանքի տխուր վիճակը
167. Ա ռաքել Դավ րիժեցի, Պատմություն, թարգմ., ա ռաջաբանը եւ ծանոթագ րությունները Վ.
Ա ռաքելյանի, Ե րեւան, 1988, էջ 318։
168. Հիշատակարաններ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 681։
169. Նույն տե ղում, էջ 810։
170. Ա. Այվազյան, Հայոց Եկե ղեցին 18-րդ դարի հայ ազատագ րական շարժ ման քա ռու ղիներում, Ե րեւան, 2003, էջ 253։
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նկարագ րելով, օրինակ է բերում Հա ռիճը, որը վերանորոգվել է Ալեքսանդրապոլի հայրենասեր երիտասարդների ստեղծած ընկերության ջանքերով եւ
այնտեղ դպ րոց հիմնադրվել, եւ նշում՝ «երանի թե» երեւանցի ազգասերներն
էլ միավորվեն եւ Հավուց թա ռը նորոգելով այնտեղ մի դպ րոց հիմնեն. «Իցի՜ւ
թէ՝ Հա ռիճոյ վանուց վերայ գտնուած Ա ղեքանդրուպօլցի բարեսէր ազգայիններէ ջանիւք… կազմուած ընկերութեան նման մի ընկերութիւն կազմելով
Ե րեւանայ ազգայինք մեր՝ զար դարէին սոյն Ամենափրկիչ վանս եւ հիմնէին
ան դ մի հոգեւոր ուսումնարան…»171։ Այն ժամանակ, ցավոք, այդ կոչը լսող չեղավ։ Բայց կարծում ենք, այժմ ժամանակն է, որ երբեմնի մեծա համբավ վանքը պատշաճ ուշադրության արժանանա՝ հատկապես երեւանցիներից։

171. «Արարատ», 1871, թիվ Զ, էջ 331։
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ավուց թա ռի պատմության մի շարք փաստեր ու դրվագները ստորեւ
ներկայացնում ենք համա ռոտաբար, ա ռանց մանրամասների մեջ խորանալու։
Նաթանայել Հավուցթա ռեցին հայտնում է, որ Հավուց թա ռում է թա ղել
701 թ. Դվինում նա հատակված Դավիթ Դվնեցու գլուխը (գանգը)172։
Վանքի 12-րդ դարի պատմության մի դրվագը ա ռնչվում է ազգությամբ
պարսիկ, բայց քրիստոնյա եւ հավատի համար 1167 կամ 1170 թ. նա հատակված «նոր վկա» Հովսեփ Դվնեցու վարքին, որի մարմինը հո ղին է հանձնվել
Հավուց թա ռում եւ նրա գերեզմանը դարձել է սրբատե ղի173։
1246 թ. Հավուց թա ռը հիշվում է Հայաստանի գլ խավոր վանքերի թվում
(«գլ խաւոր վանորայքն»), որտեղ այցելել է Կոստան դին Ա Բարձրբերդցի
(1221-1267) կաթո ղիկոսի շրջաբերականը բերած Վար դան Արեւելցին174։
Ամենափրկիչ եւ Աստվածընկալ խաչերից բացի Հավուց թա ռում ե ղել են
նաեւ այլ սրբություններ։ Վար դան Արեւելցու «Աշխար հացույցի» մեջ, որը հետագայում լրացվել է զանազան հե ղինակների ձեռքով, Հավուց թա ռի մասին
ասվում է. «Ի կողմն Գառնոյ Դարունից մեծ եկե ղեցին է, որ է Հայոց թառ, ուր
կայ կեն դանագիր պատկերն փրկ չական եւ սուրբ աջն Թա դէ ոսի ա ռաքելոյ եւ
ճկոյթն Սուրբ Կարապետի»175։ Թա դե ոս ա ռաքյալի աջը, Ամենափրկիչ խաչի
նման, այժմ պահվում է Ս. Էջմիածնում։ Հետաքրքրական է նրա պա հարանի
վրայի արձանագ րությունը, ըստ որի նախնական պա հարանը պատրաստված է ե ղել 1275 թվականին, որը Մատթե ոս Ջու ղայեցի վար դապետը նորոգել
է 1671 թ.176։
172. Դավիթը նախկինում Սուր հան անունով ազնվական պարսիկ էր, որն արաբական զորքի հետ Հայաստան էր եկել եւ դիմելով Հայոց իշ խան Գրիգոր Մամիկոնյանին՝ քրիստոնե ություն ըն դունել։ Կնքա հայր Գրիգոր իշ խանը նրան տվել է իր հոր՝ Դավ թի անունը եւ Կոտայքի Ձագ գյու ղը, որպես կալվածք։ Հե տագայում Դվինում նստող արաբ ոստիկանը Դավ թից
պա հանջել է ուրանալ քրիստոնե ությունը եւ մերժում ստանալով մահվան դատապարտել։
Հայոց Եկե ղեցին նրան՝ Դավիթ Դվնեցի անվամբ, դասել է սրբերի կարգը։
173. Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագ րութիւն, աշխատասիրությամբ Լ. Խաչիկյանի, Ե րեւան,
1999, էջ 96, 175, Հայոց նոր վկաները, աշխատասիրութե ամբ Յ. Մանան դե անի եւ Հ. Աճա ռե անի, Վա ղարշապատ, 1903, էջ 46-60, Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, էջ 1634։
174. Կիրակոս Գան ձակեցի, էջ 310։
175. Աշխար հացոյց Վար դանայ վար դապե տի, քննական հրատ. Հ. Պէրպէ րե անի, Բարիզ,
1960, էջ 30։
176. «Կազմեցե ալ էր սա ի ՉԻԴ (1275) թուին, իսկ ի ՌՃԻ (1671) թուին, ե ս՝ Ջու ղայեցի Մատթէոս վար դապետս նորոգեցի եւ ե տու յիշատակ ի դուռն Սուրբ Ամենափրկ չին» (Հավուց թա ռի
Ամենափրկիչը, էջ 42)։
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Թովմա Մեծոփեցին հայտնում է իր ուսուցիչ եւ Գրիգոր Տաթեւացու գործընկեր Հովհաննես Մեծոփեցի վար դապետի 1409 թ. Հավուց թա ռում կատարված հու ղարկավորության մասին։ Նա նշում է, որ աշակերտները նրան թա ղեցին Հովսեփ նոր վկայի եւ վանքի Ե ղիա վար դապետի հանգստարանում՝ «…
ե դաք զնա (Հովհաննես Մեծոփեցուն – Կ. Մ.) ի հանգստարանի նոր վկային
Յովսեփայ նա հատակին եւ Ե ղիա վար դապետին՝ ի մեծա հան դէս ուխտն
Հայոց թառ», մեկ այլ տե ղում՝ «ե դաք ի մեծա հան դէս ուխտն Հաւուց թառ՝ գերեզմանակից նոր վկային Յովսեփայ եւ Ե ղիայ վար դապետի նոցա»177։
Կաթո ղիկոս Սիմե ոն Ե րեւանցին, սկսած 15-րդ դարից մինչեւ իր ապ րած
ժամանակը (18-րդ դարի կեսեր), շատ հանգամանալից տե ղեկություններ է
հայտնում վանքի սեփականության, ինչպես թեմի (որի մասին նշվեց վերեւում),
այնպես էլ հարկատու բնակավայրերի մասին. «Այս վանքը… ունի նաեւ մուլքատու գյու ղեր, որոնցից վերցնում է տասանորդ մուլք178, որ հետեւյալներն
են. Հայոց թառ, Կուտունց վանք, որ նաեւ Թարաքյամի գյուղ է կոչվում, Թառնիս եւ Ագարակ, որոնցից առնում է վեց դանկ179 մուլք։ Այլեւ՝ Գողթ, Մանկուս,
Ավանիկ, Դաղվերթ եւ Սուրբ Սարգիս, որոնցից (առնում է) երեք դանկ մուլք»։
Այնու հետեւ Սիմե ոն Ե րեւանցին շատ այլ մանրամասներ է հա ղոր դում, նշում
հո ղային հարցի շուրջ ծագած վեճերի ու դրանց լուծ ման մասին, թվարկում
է վանքապատկան բազմաթիվ այգիներ ու տներ՝ դրանց նախկին տերերի ու
վանքի համար ձեռք բերողների անուններով, տե ղադրությամբ եւ այլն (տե՛ս
հավելվածում)։
Հավուց թա ռի Զաքարիա Բ պարոնտէր եպիսկոպոսն ըստ պարսկական
կալվածագ րերի, կարո ղացել է դատական կարգով հետ ստանալ վանքի բռնագ րավված սեփականությունը։ Հ. Փափազյանը նրա գործունե ության ա ռնչությամբ գրում է. «Շա հենի որ դի Զաքարիան… 1489 թ. կարո ղացել է 5000
դինար փրկագին վճարելով Բեյթ-ուլ-մալից ետ ստանալ բռնագ րավված
մուլ քերը եւ ավելի ուշ, 1526 թվականին դրանց մի մասը վակֆ180 անել Հավուց-Թա ռի Ս. Ամենափրկիչ վանքին»181։
177. Թովմա Մեծոփեցի, էջ 83, 96։ Ը ստ Մ. Օրմանյանի Հովհ. Մեծոփեցին մա հացել է 1411 թ.
(Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Բ, էջ 2372)։
178. Մուլք – սե փականություն անշարժ գույ քի նկատմամբ։ Տվյալ տե ղում օգտագործ ված է
հասույ թի իմաստով, նշված են այն բնակավայ րերը, որոնցից վանքին տասանորդ է տրվել։
179. Դանկը ամբողջն է, բաժանված 6 մասի։ Վեց դանկը, ամբողջն է, երեք դանկը՝ կե սը։
180. Վակֆ - մահմե դական երկրներում հոգեւոր հաստատություններին (մզկիթներին) տրվող անօտարելի եւ հարկերից ազատ սե փականություն։ Այդ իրավունքը տարած վել է նաեւ
վանքերի վրա։
181. Մատենա դարանի պարսկական վավերագ րերը, կալվածագ րեր, էջ 166։ Ը ստ 1489 թ.
պարսկերեն կալվածագ րի Զաքարիա վար դապե տի ժա ռանգական կալվածքներ են հան դիսացել Մանկուս, Ավանիկ, Կու դիս, Կըզըլ-վանք (Հավուց թառ) Կոխդ, Դռնիս, Սուրբ Սարգիս
գյու ղերը, Կուտուց վանքի եւ Ավանասարի ագարակները (նույն տե ղում, էջ 82-86), տե՛ս նաեւ
Ջամբռ, էջ 387-389, Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 39։
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Զանազան սկզբնաղ բյուրներից քաղված տե ղեկությունները ցույց են տալիս, որ 15-17-րդ դդ Հավուց թառն իր հո ղային կարո ղություններով Հայաստանի ա ռավել աչ քի ընկնող վանքերից է ր182։
Սիմե ոն Ջու ղայեցու վանա հայրության շրջանում՝ 1640-ական թվականներին վանքը բարեկարգվել է, եւ վերածաղկել է ուսումնական գործը։ Մի հիշատակարանում նշվում է, որ Սիմե ոնը՝ «եպիսկոպոս լեալ նստաւ ի վանս Ս.
Ամենափրկ չին, որ ասի Հաւուց թառ», եւ ավելացվում՝ «եւ ան դէն արարեալ
բազում նորոգութիւնս շինուածոց եւ դպ րոցս կարգեալ, ուսոյց յոլովից
զար հեստս իմաստից»183։
Զաքարիա Սարկավագ Քանաքեռցին Հավուց թա ռը նշում է 1679 թ. երկրաշարժից մեծապես տուժած բնակավայրերի թվում184։ Ե րկ րաշարժից
քանդվել է հնագույն Կաթո ղիկե եկե ղեցին։ Կաթո ղիկոս Աստվածատուր Համա դանեցին որոշել է ավերված հին եկե ղեցու եւ գավիթի քարերով մի նոր
եկե ղեցի կա ռուցել (1721 թ.), սակայն լեզգիների արշավանքի պատճա ռով այդ
կա ռույցն անավարտ է մնացել։
1734 թ. կաթո ղիկոս Աբրա համ Կրետացին (1734-1737) ուխտի է գնացել
Հավուց թա ռի վանք եւ այնտեղ մնացել երկու գիշեր («…գնացի ի Հաւուց թառ,
որ է Ամենափրկ չի վանք, մնալով ան դ Բ (2) գիշեր»)185։
1755 թ. լեզգիների երկ րորդ արշավանքից հետո վանքը կրկին կո ղոպտվել է եւ աստիճանաբար լքվել։ Սիմե ոն Ե րեւանցին նշում է, որ «Ջամբ ռի»
գրության ժամանակ (1765-1767 թթ.) վանքն ար դեն ամայի է ր։
1868 թ. կաթո ղիկոս Գեւորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցին (1866-1882) Գեղար դավանք այցելելուց հետո հատուկ կոն դակով տե ղի ա ռաջնորդ Միքայել
վար դապետին կարգել է «վանա հայր նաեւ սոյն վանուցս՝ Ամենափրկ չի, որպեսզի շէնցնէ զայն»186։ Ցավոք, Հավուց թա ռը վերականգնելու կաթո ղիկոսի
նպատակն անիրագործելի է մնացել Գե ղար դի վանա հոր եւ Գառնիի անտառապետի վեճի պատճա ռով։

182. Հայ ժո ղովր դի պատմություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հ. 4, Ե րեւան, 1972, էջ 261։
183. Հիշատակարաններ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 887։
184. Զաքարիա Սարկաւագ, Պատմագ րութիւն, հ. Բ, Վա ղարշապատ, 1870, էջ 104։
185. Աբրա համ կաթո ղիկոս Կրե տաց ւոյ Պատմագ րութիւն անցից իւրոց եւ Նատր-Շա հին
Պարսից, Վա ղարշապատ, 1870, էջ 6։
186. «Արարատ», 1871, Զ, էջ 331։
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Հավուց թառի «Ամենափրկիչ» խաչը

Հավուց թառի վանքի հիմնական հուշարձանախմբերը

«Բլրի» եկեղեցին

«Բլրի» եկեղեցին եւ կից մատուռները

Եկեղեցու պատակից մատուռը

Աստվածատուր Համադանեցու անավարտ եկեղեցին

Սարգիս Երեւանցու եւ Մխիթար վարդպետի արձանագրությունները

Խաչքարեր վանքի բակում

Ս. Կարապետ մատուռը

Ժամատան խոյակներ

Ժամատան սյուներ

Վանքի հարավային մուտքը

Արեւելյան պարսպապատի հատված
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ավուց թա ռի վանա հայրերի ա ռաջին եւ միակ գավազանագիրքը կազմել է Հովհաննես Շահխաթունյանցը 1842 թ.։ Նա ցանկը սկսում է Գրիգոր Մագիստրոսի որ դի Վահրամի, հետագայում՝ Գրիգոր Վկայասեր կաթո ղիկոսի անունով, հիմնվելով 1013 թվականի արձանագ րության վրա, որն
անիրական է, որովհետեւ Վահրամը մինչեւ կաթո ղիկոս դառնալը (1066 թ.)
աշխար հական է ե ղել։ Հովհ. Շահխաթունյանցի կազմած գավազանագրքում
ընդգրկված է 16 անուն187։
Ստորեւ ներկայացնում ենք վանքի ա ռաջնորդների լրացված անվանացանկը, նշելով յուրաքանչյուրի հիշատակման թվականները, ա ռիթն ու սկզբնաղ բյուրը։

Գրիգոր – նշվում է Փիլիպոս քա հանայի հիշատակարանում, որը 1190 թ.
Այրիվանքում իր գրած Տոնապատճառ ժո ղովածուն 1191 թ. նվիրել է Հավուց
թա ռի «Աստվածընկալ Սուրբ Նշանին», որն այս վանքում պահվող, Խաչափայտի մասունքով խաչ է ր188։
Եղիա վար դապետ - ե ղել է 1206 եւ 1207 թ. Լո ռեի եւ Անիի եկե ղեցական
ժո ղովների մասնակիցներից, որոնց թվարկելիս պատմիչ Կիրակոս Գան ձակեցին նրան դրվատանքով է նշում189։ Վերջին անգամ հիշվում է 1214 թ.։
Պո ղոս վար դապետ – հիշվում է Իգնատի ոս գրչի 1214 թ. հիշատակարանում. «…յա ռաջնոր դութեան սուրբ ուխտիս՝ հեզի եւ ամենաբարւոյ Պաւ ղոս
վար դապետի»190։
Հովհաննես Ա – Սիմե ոն-Պետրոս գրչի 1236 թ. հիշատակարանի համաձայն նա այդ թվականին մա հացել է191։
Գեւորգ - ըստ Սիմե ոն-Պետրոսի հիշատակարանի վանա հայր է դարձել
1236 թ., «մեծ եպիսկոպոս» Գրիգորի եղ բորո դին է ր192։
Մխիթար եպիսկոպոս - ե ղել է Սյունյաց մետրոպոլիտ Ստեփանոս Օրբելյանի 1297 թ. կազմած եւ Գրիգոր Է Անավարզեցի (1293-1307) կաթո ղի187.
188.
189.
190.
191.
192.
Սուրբ Սարգիս խաչքարը վանքի ճանապարհին

Յովհ.. Շահխաթունե անց, նշվ.աշխ., էջ 296-297։
Հայերեն ձե ռագ րերի հիշատակարաններ, Ե-ԺԲ դդ., էջ 264։
Կիրակոս Գան ձակեցի, էջ 172։
Հիշատակարաններ, ԺԳ, էջ 83։
Նույն տե ղում, էջ 191։
Նույն տե ղում։
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կոսին ու ղարկված պատասխան նամակը ստորագ րողներից մեկը («Ես՝ տէր
Մխիթար՝ Հաւուց թա ռոյ եպիսկոպոս…»)193։
Հովհաննես Բ – 1321 թ. հիշվում է վանքին նվիրված մի Ավետարանի
(Նոր Ջու ղի, ձեռ. թիվ 36) հիշատակարանում։
Նաթանայել եպիսկոպոս – 1343 թ. հիշատակարան է գրել եւ Հավուց
թա ռի պատմության մասին հավելումներ կատարել Սամվել Անեցու ժամանակագ րության մեջ։
Զաքարիա Ա եպիսկոպոս – Ա ռաջին անգամ հիշվում է 1423 թ. մի հիշատակարանում՝ «ի վերա դիտո ղութեան սուրբ ուխտիս Հաւու թառ՝ …մեծազգի
ար հիապատիւ եպիսկոպոսի տէր Զաքարիայ»194։ Թովմա Մեծոփեցին նրան
հիշատակում է 1441 թ. Ս. Էջմիածնում Կիրակոս Վիրապեցի կաթո ղիկոսին
ընտրած ժո ղովի մասնակիցների եւ 1443 թ. կաթո ղիկոսին գա հընկեց անող
հոգեւորականների թվում. «Տէր Զաքարէն Հաւուց թա ռոյ՝ ի յազատոր դաց»195։
Հովհաննես Գ ե պս.. – Հիշատակվում է 1465 թ. Ե ղիվար դում գրված մի
հիշատակարանում. «Ի… եպիսկոպոսութեան տէր Յովաննէ սի Հայոց թառոյ»196։
Զաքարիա Բ ե պիսկոպոս պարոնտէր – հիշատակվում է 1487-1526 թթ.։
Պարսկական կալվածագ րերից երկուսում նշվում է նրա հոր անունը՝ Շահեն197։
Համազասպ Ա վար դապետ - Զաքարիա Բ-ի կրտսեր եղ բայրը։ Հիշվում
է՝ 1526 թ. եղ բորը պատկանող մուլ քերի եւ կալվածքների մի մասի՝ վանքին
հատկացվելու (վակֆ արվելու) վերաբերյալ կազմված վավերագ րում198։
Զաքարիա Գ վար դապետ – հիշվում է 1577 թ. պարսկական հրովարտակում, ուր նա եւ եղ բայրը՝ Փիր Թումանը, կոչվում են «Բաբայի որ դիներ»։ Նրանք
եւ եւս երկու հոգու հետ համարվում են շրջանի 9-ը գյու ղերի մուլ քատեր199։
193. Ստե փանոս Օրբէ լե ան, էջ 461։
194. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 304։
195. Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագ րութիւն, էջ 219, 261։
196. Հիշատակարաններ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 232։
197. 1489-ի կալվածագ րում նշվում է. «Ջ հանշա հի որ դի, Շա հինի որ դի Զաքարիա անունով
կրոնավորը…», իսկ 1525 թ. գրության համա ձայն Շա հենի որ դի Զաքարիա վար դապե տը ոմն
Աստվածատուրի որ դուց Գառնի ում այգի եւ հն ձան է գնել (Մատենա դարանի պարսկական
վավերագ րերը, կալվածագ րեր, էջ 83, 103)։
198. Զաքարիա եւ Համազասպ վար դապետների կողմից Հայոց թա ռի Ս. Ամենափրկիչ վանքին վակֆ արված Կըզըլ վանք (Հավուց թառ), Մանկուս, Ավանիկ գյու ղերի եւ Քեղվար դի
(Սիմե ոն Ե րեւանցու մոտ՝ Քաղ բերդ) ու Սուրբ Սարգսի ագարակների կե սի մասին 1526 թ.
կալվածագիրը տե՛ս Մատենա դարանի պարսկական վավերագ րերը, կալվածագ րեր, էջ 105,
տե՛ս նաեւ Ջամբռ, էջ 388-389։
199. Այդ գյու ղերն են՝ Մանկուս, Ս. Սարգիս, Ավանիկ, Կու դիս, Կոխդ, Կըզըլ վանք (Հավուց
թառ), Թառնիս, Կուտուց վանք, Ավանասար (Մատենա դարանի պարսկական վավերագ րերը, հ. I, հրովարտակներ, պր. Ա, կազմեց Հ. Փափազյան, Ե րեւան, 1956, էջ 67)։
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Մանուել ե պիսկոպոս – պատմիչ Ա ռաքել Դավ րիժեցին նրան հիշատակում է Սրապի ոն Ուռ հայեցի վար դապետի աթո ռակալությանը (աթո ռակից) նախոր դած դեպ քերի ա ռնչությամբ (1590 թ.) եւ նշում նրա սպանության
(գլ խատման) մասին, որը տե ղի ունեցավ 1604 թ. Շահ Աբասի կազմակերպած
բռնագաղ թի ժամանակ, երբ Գառնու ձորի բնակ չությունը հրաժարվեց գաղթել, պատսպարվեց քարայրներում եւ պատժիչ զորքի ձեռքով կոտորվեց200։
Համազասպ Բ ե պիսկոպոս – Ա ռաքել Դավ րիժեցին նրա մասին գրում
է՝ «…որ էր Հաւուց թա ռայ վանացն եւ Ե րեւան քա ղաքի ա ռաջնորդ, եւ էր այր
խրոխտ եւ ճարտարաբան»։ Ա ռաջին անգամ հիշվում է Ե րեւանի Կաթո ղիկե
եկե ղեցու 1609 թ. մի վիմագիր արձանագ րության մեջ201։ 1624 թ. հայ հոգեւորականներից զրպարտվելով սպանվել է պարսիկների ձեռքով202։
Մկրտիչ ե պիսկոպոս - Ա ռաքել Դավ րիժեցին նրան 1627 թ. հիշում է
Մովսես Գ Տաթեւացու (1629-1632) աթո ռակալությունից ա ռաջ բարձրաստիճան հոգեւորականության մեջ ծագած պայքարի ա ռնչությամբ 203։
Սարգիս վար դապետ – Ըստ «Ջամբ ռում» պահպանված տե ղեկության
վանքի համար վարելա հող է գնել մինչեւ 1640 թ.։
Սիմե ոն Ջու ղայեցի – 1640 թ. Փիլիպոս Աղ բակեցի կաթո ղիկոսը
երեւանցիների խնդրանքով նրան նշանակել է վանա հայր եւ Ե րեւանի ա ռաջնորդ (մա հացել է 1657-ին)204։ 1655 թ. Ե րեւանում Մկրտիչ երեցի ըն դօրինակած մատյանի (Նոր Ջու ղա, ձեռ. թիվ 494) հիշատակարանում նշում է.
«վերա դիտո ղութեան մերոյ գաւա ռի տեառն Սիմէօնի…, որ նստի ի Սբ. մենաստանն Ամենափրկիչ՝ ի ձորն Գառնւոյ»205։
Հովհաննես Դ – 1658 թ. Ե րեւանում գրված Ավետարանի հիշատակարանում նշվում է որպես Հավուց թա ռի եւ Ե րեւանի ա ռաջնորդ. «Գրեալ ե ղեւ սա…
ի մայրաքա ղաքիս Ե րեւան կոչեցեալ… ի հայրապետութեան տեառն Յակոբայ
Ջու ղայեց ւոյ… եւ մերոյս ա ռաջնոր դի Ամենափրկ չի, որ Հաւուց թառ կոչի, տեառն Յովհանիսի րաբունոյ մեծի…»206։ Նշվում է նաեւ 1664 թ. մի հիշատակարանում207։
200. Ա ռաքել Դաւրիժեցի, էջ 61, 64, 84։ Այս մասին նշվում է նաեւ մի հիշատակարանում՝
«նոցա… անո ղորմ կոտորեցին, յորոց միջի էր Մանուէլ ե պիսկոպոս Հայոց թա ռայ…» (Հիշատակարաններ, ԺԷ, հ. Ա, էջ 287), տե՛ս նաեւ Մ. Օրմանե ան, Ազգապատում, հ. Բ, Ս. Էջմիածին, 2001, էջ 2685։
201. Կ. Ղաֆա դարյան, Ե րեւան, միջնա դարյան հուշար ձանները եւ վիմական ար ձանագ րությունները, Ե րեւան, 1975, էջ 139։
202. Ա ռաքել Դաւրիժեցի, էջ 248, Մ. Օրմանե ան, Ազգապատում, հ. Բ, էջ 2850։
203. Ա ռաքել Դաւրիժեցի, էջ 206, Մ. Օրմանե ան, Ազգապատում, հ. Բ, էջ 2781։
204. Ա ռաքել Դաւրիժեցի, էջ 321։
205. Հիշատակարաններ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 681։
206. Նույն տե ղում, էջ 810։
207. Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 41։
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Մարկոս Ջու ղայեցի վար դապետ – Հակոբ Դ Ջու ղայեցի (1655-1680)
կաթո ղիկոսի աթո ռակալության վերջին տարիներին պաշտոնավարած այս
վար դապետին որպես Հավուց թա ռի վանա հայր հիշատակում է Զաքարիա
Սարկավագ Քանաքեռցին (1627-1699), որին վերջինս պատմել է Սպա հանում
պատա հած մի հետաքրքրական դեպ քի մասին 208։
Մատթե ոս վար դապետ – հիշվում է 1655-1662 թվականներին Սիմե ոն
Ե րեւանցի կաթո ղիկոսի «Ջամբ ռում», վանքի համար խա ղո ղի այգի է գնել
Ե րեւանում։
Ստե փանոս – 1696 թ. մի Տոնացույցում հիշատակարան է գրել209։
Մովսես վար դապետ – վանքի կիսակա ռույց (Աստվածատուր Համա դանեցու հիմնած) եկե ղեցու հյուսիսային կողմում պահպանվել է նրա տապանաքարը՝ 1704 թվականով210։ Գ. Սարգսյանը ենթադրում է, որ Մովսեսը «վանքի
ա ռաջնորդն է ե ղել», որը հավանական է, քանի որ նրա մոտ թաղված է հաջորդ
վանա հայրերից մեկը՝ Մա ղաքիա վար դապետը, տապանաքարի նույնօրինակ
արձանագ րությամբ 211։
Մա ղաքիա վար դապետ – Ըստ «Ջամբ ռի»՝ 1726 թ. վանքի համար պարտեզով ա ռանձնատուն է գնել Ե րեւանում։
Հովհաննես Ե վար դապետ – Ըստ «Ջամբ ռի»՝ 1745-ին վանքի համար
պարտեզով տուն է գնել։
Ազարիա վար դապետ – Ըստ «Ջամբ ռի»՝ 1755 թ. վանքի համար տուն է
գնել։
Միքայել վար դապետ - 1868 թ. կաթո ղիկոս Գեւորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցին հատուկ կոն դակով Գե ղար դավանքի ա ռաջնորդ Միքայել վար դապետին կարգում է նաեւ Հավուց թա ռի վանա հայր 212։

ԳԱ ՒԱ ԶԱ ՆԱԳԻՐՔ ՎԱ ՆԱՀԱՐՑ
ՀԱ ՒՈՒՑ ԹԱ ՌՈՅ
Գրիգոր
Ե ղիա վրդ.
Պօղոս վրդ.
Յո հաննէս Ա
Գէ որգ
Մխիթար եպս.
Յո հաննէս Բ
Նաթանայել եպս.
Զաքարիա Ա եպս.
Յովաննէս Գ եպս.
Զաքարիա Բ վրդ.
Համազասպ Ա
Զաքարիա Գ վրդ.
Մանուել եպս.
Համազասպ Բ եպս.
Մկրտիչ եպս.
Սարգիս վրդ.
Սիմէօն Ջու ղայեցի վրդ.
Յովհաննէս Դ վրդ.
Մատթե ոս վրդ.
Մարկոս Ջու ղայեցի վրդ.
Ստեփանոս
Մովսէս վրդ.
Մա ղաքիա վրդ.
Յովհաննէս Ե վրդ.
Ազարիա վրդ.
Միքայել վրդ.

1191 թ.
1206-1214 թթ.
1214 թ.
մինչեւ 1236 թ.
1236-ից
1297 թ.
1321 թ.
1343 թ.
1413-1443 թթ.
1465 թ.
1489-1526 թթ.
1526-ից հետո
1577 թ.
1590-1604 թթ.
1609, 1624 թ.
1627 թ.
մինչեւ 1640 թ.
1640 թ.
1658
1659-1662 թթ.
1670-ական թթ.
1696 թ.
1704 թ.
1726 թ.
1745 թ.
1755 թ.
1868 թ.

208. Զաքարիայ Սարկաւագի պատմագ րութիւնք, էջ 56։
209. Յովհ.. Շահխաթունե անց, նշվ. աշխ., էջ 297։
210. «Այս է տապան Մովսէս վար դապետին։ ՌՃՁԳ (1704) թվին» (Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ 246)։
211. «Այս է տապան Մա ղաքիայ վար դապե տին» (Գ. Սարգսե ան, Վիմագ րագիտական…, էջ
246)։
212. «Արարատ», 1871, Զ, էջ 331։

84

85

ûÄÏàñÏÄö

ûավուց թառի վանքին
վերաբերող բնագրեր
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ՄԱ ՏԵՆԱԴԱ ՐԱՆ, ՁԵՌ. ԹԻՎ 36811
Փրկ չական ՅԺԲ (312) «Յայսմ ամի շինեց արքայն Հայոց Տրտադ զարմանալին տե սո ղաց զհովանոցն քեռն իւրոյ աւրե որ դին Խոստրովիթխթոյ
ի գե ղաքա ղաքին ի Գառնի, որ այժմ կոչի Սարաւոյթ Դր դատայ2 , յառ որ
մերն կայ գերեզման սուրբ հայրապետացն Հայոց Տէր Գէորգայ եւ երիցս
երանե(ա)լ սուրբ ճգնաւորին Տէր Մաշտոցին եւ Տէր Յովանեսի 3, եւ

1. Նաթանայել Հավուցթառեցին գրառումները կատարել է Սամվել Անեցու ժամանակագրության իր օրինակում։ Յուրաքանչյուր հատվածի վերջում նշվում է ձեռագրի համապատասխան թերթը։ Այն տեղեկությունները, որոնք ներկայացվում կամ քննվում են ուսումնասիրության մեջ, այստեղ չեն ծանոթագրվում։
2. Գառնիի «հովանոցի» կա ռուցումը Տրդատ Գ -ին վերագ րելու ավան դությունը գալիս է դեռեւս Մովսես Խորենացուց. «...շինեալ եւ տուն հովանոց... ի համար քեռ իւրոյ Խոսրովիդխտոյ...» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Երեւան, 1991, էջ 241-242)։ Իսկ «սարաւոյթ
Տրդատայ» արտա հայ տությունն ա ռաջին անգամ հան դիպում է Կիրակոս Գան ձակեցու մոտ.
«Այր ոմն ա ռաքինի... Յովհաննէս անուն ի քա ղաքագիւ ղէն Գառնւոյ, ուր զարմանալի սարաւոյթն է Տրդատայ» (Կիրակոս Գան ձակեցի, էջ 348)։
3. Միմյանց հաջոր դած այս երեք հայրապետներից միայն Մաշտոց Ա Ե ղիվար դեցու համար
է վկայված Գառնիում թաղված լինելը։ Այստեղ հայտնաբերվել է նաեւ յոթ ամիս աթո ռակալած կաթո ղիկոսի 897 թվակիր ար ձանագ րությամբ տապանաքարը (Հ. Պետրոսյան, Գառնին
9-14-րդ դարերում, Ե րե ւան, 1988, էջ 27)։ Բայց ծնուն դով գառնեցի էր նրա նախորդ Գե ւորգ
Բ Գառնեցի կաթո ղիկոսը (877-897)։ Հովհաննես Դրասխանակերտցին (898-929) հայտնում
է, որ նա մա հացել է Վասպուրականում եւ թաղվել «ի քնարանի Ձորոյ վանաց» (Հովհաննես
Դրասխանակերտցի, էջ 184-187)։ Վարդան Արեւելցու «Աշխարհացույցի» մեջ Գառնիում են
թաղված համարվում Գեւորգ Գառնեցին եւ Մաշտոցը՝ «Գառնի, ուր կայ գերեզմանն Գէորգայ
հայրապետին եւ Մաշտոց վարդապետին» (Աշխարհացոյց Վարդանայ վարդապետի, էջ
31)։Հովհ. Դրասխանակերտցին նույնպես վախճանվել է Վասպուրականում, բայց թաղման
տե ղի մասին ստույգ վկայություն չկա (Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, էջ 1240-1242)։ Հետաքրքիր է, որ Կիրակոս Գան ձակեցին նրան համարում է ծնուն դով գառնեցի՝ «Սա էր այր
իմաստուն եւ բանաւոր ի քա ղաքագեղ ջէն Գառնւոյ, ուստի սուրբ հայրապետն Գէորգ էր»
(Կիրակոս Գան ձակեցի, էջ 82)։ Ե թե հավատանք Նաթանայել Հավուց թա ռեցուն, որ այս երեք
հայ րապետները թաղված են ե ղել Գառնիում, ապա կարելի է ենթադ րել, որ ինչպես Մաշտոց
Ե ղիվար դեցու մասին է գրված, թե հո ղին են հանձնել «նշխարք ոսկերաց նորա» (Ասո ղիկ),
կարող էին նույն կերպ Գառնի փոխադ րած լինել Գե ւորգ Գառնեցու մասունքները, մանավանդ որ նա սերտորեն կապված էր ծննդավայրի հետ։ Ամեն դեպ քում, 14-րդ դարում ապրող Նաթանայել ե պիսկոպոսը պետք է ինչ-որ հիմք ունեցած լինի այս երեք հայրապետների
հանգստարանը Գառնիում տե ղորոշելու համար։
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սուրբն Գրիգոր շինե(ա)ց զՍուրբն Գրիգոր եկե ղեցին ի Գառնի եւ կանկնե(ա)ց նշանք տէրունականս»4 (թերթ 49ա)։
Փրկ չական ՆԺԷ (417) (որպես Սա հակ Պարթեւի աթո ռակալության մասին Սամվել Անեցու գրածի շարունակություն) «Եւ արար սկիզբն շինվածոյ
մեծա/// եւ վայել չաշէն զարմանակերտ եւ հոյակապ ուխտին Հայոց թառոյ եւ ժո ղովեց կրաւնաւորս ԳՃ (300) հնտակերս եւ բոկագնայ»։
Էջի ստորին մասում՝ Հայոց դպ րության սկզբնավորման, Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սա հակ Պարթեւի մասին Սամվել Անեցու գրածը շարունակված է՝
«///[հայրա]պետն Սա հակ եւ Մաշտոց վար դապետն հիմնարկեցին եւ
անուանեցաւ աթոռ Հայոց եւ թառ թարգմանութե(անց) /// [Հաւ]ուց թառ
ան[ուան]աւ» (52ա)։
Փրկ չական ՆԻԶ (426) թվականի եւ Սա հակի կաթո ղիկոսության 10-րդ
տարվա դիմաց գրված է. «Յասմ ամի շինեց սուրբ հայրապետն Հայոց Սահակ զՍուրբ Կաթո ղիկէն ի Գառնոյ ձորին ի վերա գետին եւ ժո ղովեց բազում կրաւնաւորս հնտակեր եւ բոկագնայ եւ հաստատեց վանք եւ ինքն
ա ռանձնանայր ի Հայոց թա ռոյ ի յաստ եւ անուանեցաւ Գետոց վանք [եւ
այ]ժմ ունի զտե ղիս զայս սուրբ ուխտն [Հայոց] թառ» (52բ)։
Փրկ չական ՈԾԴ (654), Հայոց ՃԱ (652) թվականի դիմաց Ներսես Գ
Շինո ղի գործունե ության՝ Ս. Գրիգորի (Զվարթնոց), Դվինի Ս. Սարգսի եւ Խոր
վիրապի եկե ղեցիների կա ռուց ման մասին Անեցու հայտնած տե ղեկությունը
շարունակված է. «Եւ ի Գառնի ի վերայ բլ րին որ հայի ի դաշտն Դվնայ շինել զեկե ղեցին յանուն Եղիայ մարգարէին»5 (62բ)։
Արուճի եկե ղեցու օծ ման ժամանակ մկրտված եւ հետագայում նա հատակված Դավիթ Դվնեցու մասին Սամվել Անեցու տե ղեկությունը շարունակ4. Նաթանայելի հայտնած տե ղեկությունը, որ Ս. Գրիգոր Լուսավորիչը կա ռուցել է Գառնիի
Ս. Գրիգոր եկե ղեցին եւ այստեղ խաչեր կանգնեց րել, այլ աղբյուրներից հայտնի չէ։ Լուսավորչին բազմաթիվ եկե ղեցիների հիմնադ րում է վերագրվում ողջ Հայաստանով մեկ, բայց
Տրդատին պատկանող Գառնիում նրա հայտնվելը օրինաչափ պիտի համարել։ Նաթանայելի գրածի մեջ «կանկնե(ա)ց նշանք տէ րունականս» խոսքերը իրականությանը շատ մոտ
են, քանզի հայտնի է, որ Լուսավորիչն իր այցելած տե ղերում խաչեր էր կանգնեցնում, որոնց
տե ղում հե տագայում եկե ղեցիներ էին կա ռուց վում։ Գառնիի կենտրոնում պահպանվել է
բազիլիկ եկե ղեցու ավերակ, որը «միանավ, հարավային ավան դատնով եւ հարավային ու
հյուսիսային սյունասրա հով տուֆակերտ կա ռուց վածք է՝ բնորոշ 4-5-րդ դդ. հայկական ճարտարապե տությանը» (Հ. Պետրոսյան, նշվ. աշխ., էջ 25)։ Հնարավոր է, որ այս եկե ղեցին է Նաթանայելը Ս. Գրիգոր անվանել։
5. Գառնիի մյուս եկե ղեցու կա ռուցումը՝ Դվինի դաշտա հայաց մասում, Նաթանայելը վերագրում է Ներսես Գ Տայեցուն։ Գառնիի եկե ղեցիներից 7-րդ դարի է համարվում հեթանոսական
տա ճարի արեւմտյան կողմում գտնվող արտաքինից շրջանա ձեւ քա ռախորան եկե ղեցին,
որի ճարտարապե տական մանրամասներն առնչություններ ունեն Զվարթնոցի հետ (Ա. Սահինյան, Գառնիի անտիկ կա ռույցների ճարտարապե տությունը, Ե րե ւան, 1983, էջ 198-201)։
Գրականության մեջ եկե ղեցին կոչվում է Ս. Սիոն։ Ըստ Նաթանայելի՝ եկե ղեցին ե ղել է Ե ղիա
մարգարեի անունով։
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ված է՝ «Եւ սուրբ գլուխ նորայ (Դավիթ Դվնեցու – Կ. Մ.) կայ ի Հաւուց թառ 6
եւ այլ նշխարքն կայ ի…» (63ա)։
Կաթո ղիկոս Հովհաննես Օձնեցուն (717-728) վերաբերող հատվածում,
Սամվել Անեցու մի քանի մեծարական խոսքերից հետո («կանօնական կարգօք պայծա ռացոյց զեկե ղեցի»), հետեւյալ հավելումն է. «Եւ արար ժո ղով եւ
հաստատեց զազգս Հայոց ի յուղղափառ դաւանութիւն զոր զսուրբ հարքն
ի Նիկիայ սահմանեցին եւ եկն ի ժո ղովս Գաբրիել Վրաց կաթո ղիկոսն ԺԵ
(15) ե պիսկոպոսաւք7 եւ նզովեց զժո ղովն Քաղկե դոնի ///» (64բ)։
Փրկ չական ՊՀԹ (879), Հայոց ՅԻԶ (877) «Եւ սուրբ հայրապետն եւ մեծ
պատրիարգն Հայոց սուրբն Գէորք վերստին նորոգեց զնախադ րական
ուխտն Հաւուց թառ եւ պայծա ռացոյց, փարթամացոյց գոյիւք եւ ա[րա]ր
իրն բնակ[ար]ան յամար[այ]նի ժամանակս» (էջ 71բ)։
Փրկ չական ՋՀԸ (978) Հայոց ՆԻԵ (976) «Եւ ոմանք ասէն թե Վասիլ
կայսրն Աշոտ թագաւորին պարգեւեց զԱմենափրկիչ խաչն եւ մասն Տէրունական խաչեն, որ Աստուածընկալ ասեն եւ մնան երկուքն ի Հա[ւու]ց
թառ մեծափայծառ փա ռաւք» (77ա)։
Փրկ չական ՌԴ (1004), Հայոց ՆԾԱ (1002) «Գէորք իշխանաց իշխանն,
որ դի Հասանայ, եղ բար Ապիրատին վերըստին նորոգեց զնախադ րական հռչակաւոր սուրբ ուխտն զՀաւուց թառ եւ շինե(ա)ց զփա ռաւոր զհրաշալի Կաթո ղիկէն Թ (9) խորանաւ։ Եւ արար գանձագին զմերձակա
գեղն զԿոխթ8 ի Գագիկ շա հանշա հէ եւ Յովանիսէ եւ ետ Հաւուց թա ռոյ
Սուրբ Կաթո ղիկէին հայրենիք եւ ետ ի հայրենե(ա)ց իր զԳետոց վանսն եւ
զՀովայսն վանքագեղ եւ ժո ղովեց ԳՃ (300) կրաւնաւոր»։
Նույն էջում, 1013 թ. հավասարությամբ՝ «Եւ աստ ասեն եկե(ա)լ ի Հայս
Վա[սի]լ կայսրն [եւ ուն]ել ընդ ինքե[ա]ն զխաչն փրկ չական եւ զպատ6. 701 թ. Դվինում նա հատակված եւ հենց այստեղ Ս. Գրիգոր եկե ղեցու մոտ թաղված Դավիթ Դվնեցու վարքը հայտնի է (Հովհաննես Դրասխանակերտցի, էջ 94-99, Շնորհք արք. Գալուստեան, Հայազգի սուրբեր, Ե րե ւան, 1997, էջ 228-229)։ Նաթանայելը միակ հե ղինակն է, որ
գրում է Դվնեցու գլուխը (գանգը) Հավուց թա ռում թա ղելու (վերաթա ղելու) մասին։
7. Վրաց Գաբրիել կաթո ղիկոսը մասնակցել է կաթո ղիկոս Բաբկեն Ոթմսեցու (490-516) հրավիրած Դվինի 506 կամ 508 թ. ժո ղովին, որին, ըստ «Գիրք թղթոցում» պահպանված տե ղեկության, մասնակցել է նաեւ 23 վրացի ե պիսկոպոս (Գիրք թղթոց, Ե րուսա ղեմ, 1994, էջ 334,
343, Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Ա, էջ 583-584)։ Նաթանայելի մոտ շփոթություն է տե ղի
ունեցել, ըստ երե ւույ թին Հովհաննես Օձնեցու հրավիրած Մանազկերտի հակաքաղկե դոնական ժո ղովում ասորիների մասնակցությունը շփոթվել է ավելի վաղ՝ Դվինում կայացած ժողովին վրացիների մասնակցության հետ։
8. Սա Գառնիի եւ Գե ղար դի միջեւ գտնվող Կոխթ (Գողթ) գյու ղի մասին մատենագ րության
մեջ պահպանված ամենավաղ հիշատակությունն է։ Ինքնին հե տաքրքիր փաստ է, որ գյու ղը
10-րդ դարի վերջին ե ղել է արքունի սե փականություն, եւ որ այն Գագիկ թագավորից եւ Հովհաննե սից (Հովհաննես Սմբատ) գնել ու որպես սե փականություն Հավուց թա ռի Կաթո ղիկեին է տվել Գե ւորգ իշ խանը։
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կե[րն] տիրական զսուրբ Ամենափրկիչն եւ պարգեւ[ե աց] արքային
Հայոց Գա[գկայ] շա հանշա հի եւ թագ[աւորն] պարգեւե(ա)ց Գե որգայ
իշխ[ան]ին/// զարեգակն/// մ[եծ մ]էնարանն եւ խաչն մեծահրաշ եւ բազում ակամբ յաւրինե(ա)լ եւ [ո]ր ի գլուխս դրոշային [որ] կայս/// յԵրեւան
գե ղա[ք]ա ղաքն, որ ասեն երկ[ու]/// եւ ի սուրբ նշան եւ է անունն ///այ Տէրունական սուրբ նշանն» (78ա)։
Փրկ չական ՌՃՀ (1170), Հայոց ՈԺԷ (1168) թվականի դիմաց Հայոց Թորոս
իշխանի մահվան մասին տե ղեկությունը շարունակված է. «Եւ կատարեցաւ
նոր վկայն Քրիստոսի սուրբն Յովսէփ9 ի Դվին քա ղաքի ի յազգականաց
իւրոց եւ էր ազգաւ ի պարսից եւ Սարգիս քա հանայ ա ռե(ա)լ զլուսայ///
նշխար նորա տարաւ ի գերադ րականն ի Հայոց թառ եւ ան դ հանկու/// եւ
յե տոյ շինեց/// նորա» (90ա)։

9. 12-րդ դարում Դվինում նա հատակված «նոր վկա» Հովսեփ Դվնեցու եւ նրա՝ Հավուց թառում թաղված լինելու վերաբերյալ հայտնի են նաեւ այլ սկզբնաղբյուրներ (Թովմա Մեծոփեցի, Պատմագ րություն, էջ 96, 175, Հայոց նոր վկաները, էջ 46-60, Ք. Տեր-Դավթյան, Հայկական
սրբախոսություն, Երեւան, 2011, էջ 318-321)։ Վերջերս Հովսե փի վկայաբանությանն անդ րադար ձել, նրա դեգերումների ու ղին «քարտեզագ րել» եւ թաղման տե ղի ու դամբարանի հարցին
անդ րա դար ձել է Գ. Սարգսյանը (Գ. Սարգսյան, Վկայաբանությունները որպես պատմաաշխար հագ րական սկզբնաղբյուր, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, Հայոց պատմության
հարցեր, գիտական հոդվածների ժո ղովածու, թիվ 6, Ե րե ւան, 2005, էջ 173-182)։
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2. ÑÄ´† Äßà´Äˆú‚î´ î Óå
ßÄ´‡Ùåñ ÇÊ´àÚÙ‡©
ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ, ՁԵՌ. ԹԻՎ 427, ԹԵՐԹ 291Ա-293Բ
Մեծ զաւրութիւնի, մեծի նըշանին մեր փըրկագործին,
Ամենափըրկչին սուրբ կերպարանին, ճոխ-ճոխ քանդակին,
Ահեղ տեսակին, որ զնմանութիւնի ի խաչ բարձօղին, բերէ ի յանձին,
Տարածմամբ բազկին, խոնարհմամբ գըլխին, խըփմամբ աչերին։
Յաջ կողմն Յովսեփին, ձախ՝ Նիկոդիմին, իջուցողք մարմնին,
Աջ Հաւր եւ Հոգին, վերուստ երեւին, դրոշմամբ ահագին1։
Զոր հայցմամբ Կուսին, կոփեալ դրոշմեցին ձեռք սըրբազանին,
Սուրբ աշակերտին Որոտման որդին՝ լանջաւք փարողին 2 ,
Յաղագըս ծնողին, կարաւտեալ սըրտին, զորդին ի խաչին։
Ձեռամբ սիրելոյն՝ այս հրաշագործին՝ յՈրդւոյ Միածնին։
Որպէս ի նախկին, ձեռըն Մովսեսին տախտակ կըտակին։
Ահա աւգնեա՛ Ամենափըրկիչ յուսացելոցս ի քեզ կեցուցիչ, Աղ(աչէմք)։
Արդ մեկնաբանեալ, տամ ձեզ ճանաչել զտիպսն այս հրաշացեալ,
Յաւուրն այն վրիժեալ, որ զՏերն ըմբըռնեալ, ի խաչ բեւեռեալ,
Աշակերտքն ընտրեալ, լըրմամբ ահի լեալ, բոլոր փախուցեալ,
Յոհանես ընտրեալ, բազմաց ծանաւթ լեալ, նա ո՛չ երկուցեալ,
Այլ անդրէն մնացեալ եւ սպասաւրեալ Կուսին սըրբասնեալ։
Իսկ կոյսն տըրտմեալ, Հրէիցն յահի լեալ, ի թաքուստ կացեալ։
Սըրտիւ փափաքեալ, լերդիւ ցամաքեալ՝ զորդին կարօտեալ։
Յոհանէս երթեալ, զկիպարին առեալ՝ ի խաչէն մնացեալ,
Հրաշալի կոփեալ, դէմ խաչին կացեալ, արտասւօք հայցեալ.
«Տո՛ւր Տէր ընծաեալ՝ մաւր Քո կարաւտեալ զտիպ աստուածագրեալ»։
Տէր հրաշագործեալ, կոյսն յորժամ տեսեալ, յոյժ խանդաղատեալ,
Եւ գըրկապատեալ, զերեսօքն ածեալ, արտասւօք թացեալ,
Եւ զայս ասացեալ.
«Սա՛ է ստուգագրեալ, որդին իմ խաչեալ, Փըրկիչ անւանեալ»։
Ահա աւգնեա՛։
1. «Ամենափրկիչ» փայ տյա խաչի քան դակների ճշգ րիտ նկարագ րությունն է։
2. Նկատի ունի Հիսուսի սիրելի աշակերտ Հովհաննե սին (ավե տարանիչ)։
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Նոր նորոգօղին, նորակերտողին, նոր կերպ ահագին,
Ով տախտակ բանին եւ տիպ Արարչին, հիւսմամբ սուրբ խաչին։
Նըման ըստ առաջին տախտակաց կտակին, որ ի Սինաին 3։
Յայն օրէնս հին, դու ի նորըս կրկին մեզ պատւաստութիւնի ։
Զքեզ նորոցս յետին, ձեռն աշակերտին ի Գողգոթաին,
Զայն ձեռք Մովսեսին կոփեալ գործեցին զքեզ Բաներգեսին։
Զայն ի զուարճութիւն ի Մարիամ նախկին, քեռ Ահարոնին։
Իսկ դու բերկրութիւն փափաքեալ սըրտին Մարիամ Կուսին։
Որպէս տիպ վերջին կուսական ծնողին ի յօր վախճանին։
Զոր հայցմամբ գընդին, դրոշմեաց զկիպարին՝ մածմամբ յերեսին,
Այն ի բերկրութիւն սուրբ մետասանին, որպէս դու Կուսին,
Զայն Բարդուղիմին, բերեալ Հայկազնին4՝ զքեզ Մագիստրոսին։
Այն կայ պահեստին Ռըշտունեաց յերկրին, ի Հոգեց վանին 5։
Իսկ դու յայտնագոյն յԱյրարատ երկրին՝ ի Հայու Թառ սուրբ ուխտին։
Ահա՛։
Վասն այս ըստ կարգի կարճառօտ պատմի սակս այս պատճառի,
Թէ ուր եւ ուստի եկն յայսըմ տեղի Փրկիչս աշխարհի,
Զոր յետ Քրիստոսի, տիպս այս նազելի ի Հռոմ վերածի։
Իսկ Մագիստրոսի, Գրիգոր Հայկազնի, յետ ժամանակի,
Շինէ տեղ ուխտի, յիւրում կայանի՝ ի Տարուն երկրի։
Ի սմանէ որդի Վահրամ պատանի, ի Հռոմ յուղարկի,
Խընդրել փափաքի, զտիպս այս հրաշալի, տալ իւր նահանգի։
Իսկ սորին որդի յոյժ վերապատւի ի գահըն Հռոմի,
Եւ տըվեալ զխընդրելի զգանձն անթաքչելի առանց պատճառի։
Առեալ գալ անտի՝ զտիպս այս տենչալի, սըրտիւ բերկրալի։
Իսկ Մագիստրոսի՝ մեծաւ հանդիսի՝ ընդ յառաջ շարժի,
Ի ծունկս անկանի՝ դրոշմին Քրիստոսի, յորդ արտասուելի։
Բարձեալ ի յուսի, բերեալ դնէ յուխտի, յարկ իւր կայանի,
Իսկ յետ այս բանի, յետ ժամանակի աւուրք անցանի,
Վասիլ արքայի՝ Գէորգ իշխանի, ոստ Բագրատունի,
Փոխելով անտի, բերեն հըրճւալի տունս Այրարադին,
Յիւր հիմնարկելի ուխտըն հրաշալի՝ որ Հայու Թառի։
Ահա՛։
3. Նկատի ունի Մովսեսի՝ Սինա լե ռան վրա ստացած աստվածատուր օրինաց տախտակները։
4. Բնագ րում, թերեւս վրիպմամբ՝ «հակազին»։
5. Նկատի ունի Աստվածամոր պատկերը, որն ըստ ավան դության Հայաստան է բերել Բարդու ղիմոս ա ռաքյալը եւ որը դրվել է Վասպուրականի Հոգյաց վանքում։
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Իսկ Մագիստրոսին յորժամ եդ յարկին զտիպն աստուածային,
Արար խրախութիւն, տաւնախմբութիւն զեաւթն աւր միասին,
Եւ ի դեմս դրոշմին եւ յեկեղեցին երգեաց գովութիւն,
Զերգըս շարականին՝ «Զորս ըստ պատկերին», որք ի կարգ խաչին։
Դու Տէր Միածին զտիպ Քո բերկրածին. տաճար Քո կազմին,
Զնորոգեալ անձին տաճարս այս լիցին Քեզ ի բնակութիւն,
Եւ կեցո զորդին քում, Տեառն ծառաին, զտիպս Քո բերողին,
Զպատուեալն ի Հռոմին, անդ ուր կա շիրիմ հաւատոյ Վիմին։
Որ զկենդանագրին զտիպդ աստուածաին կերպիւ ծառաին,
Շնորհեցեր կըրկին, դրոշմամբ ի փայտին մեզ յուսադրութիւն,
Որ եբեր յանձին զբարձօղ իւր բնաւին, զկերպ եւ զնմանութիւն,
Ի փառըս վերին, Հաւր Քո եւ Հոգւոյն սուրբ Երրեակդ անձին։
Ահա՛։
Երգեա վեհագոյն, երգեա գերագոյն, խորան բարձրագոյն,
Դուստր դու վերնոյն, Նոր Սիոն անուն, դշխո բարձրելոյն,
Ով Աստուծոյ տուն, կանկնեալդ ի վերջնոյն, գեր քան զառաջնոյն,
Շինեալդ ի սըրբոյն Մագիստրոս անուն, ազգաւ Պահլաւուն,
Քանզի Շնորհատուն ե՛տ քեզ գաիսոն, զտիպն իւր հոմանուն։
Զաւծեալն ի Հոգոյն ըզՓրկիչ անուն կոչմամբ Տիրուհոյն,
Զայն որ Խաչելոյն՝ շնորհել սըրբոհոյն՝ դրոշմամբ սիրելոյն6,
Յըղձումն մարմնոյն, բերկրումըն հոգւոյն, մաւր տըրտմեցելոյն,
Եւ մեզ փարատումն յախտից եւ փըրկումն ի չար յամպրոպոյն։
Արդ, տաւնեա զտաւն դրոշմիս գերագոյն, մայր լուսո՝ Սիոն։
Գոչեա բարձրագոյն, կոչեա միաբուն զազգս Հայկազուն,
Զհովիւ քո արթուն, զպետ քո եւ զրաբուն մանկամբ քո սպասուն,
Սոքաւք միաբուն, մաղթեա Խաչելոյս վասն մեծ յուսոյն։
Զի յաւուրն յետնում առնէ արժանումն զմեզ խաչի լուսոյն։
Ահա՛։
Լըրմամբ րախանայ, լուսով զուարճանայ լեառըն Քօշանայ,
Ի տաւն այսմաւրեա առաւել ցընծայ՝ նըման Վարագայ,
Քանզի է ի նմա տեղին գերակայ, ուր Փըրկչին կայ,
Մեզ տըւեալն ընծա յարքաէն Վասլայ եւ Գորգ իշխանայ։
յԵրուսաղէմա արեգակնանա, յԱրեւելըս գայ՝ յերկիր Արամայ,
Գաւառ Գեղամայ, տունս Արարադայ, յաթոռ Տրդատայ,
6. Այս տո ղում Ամենափրկիչի մասին ուզում է ասել՝ որ Խաչյալի պատկերը Սրբու հուն՝ Աստվածամորը, շնորհվել է Քրիստոսի սիրելի աշակերտ Հովհաննե սի դրոշմամբ։
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Եւ մեր Պարթեւայ որդոյն Անակայ, ի դիր Մեսրոպայ,
Ի տեղ Սահակայ, թարքմանչացն ի սմայ բնակի բազմամեայ,
Ի քով Քաւշանայ բըլրին Քարսաղեա։
Իսկ ի գալ սորա յուխտըն գերակայ, անդ ուր այժմ կայ,
Ձայնք ելին ի նմա, թէ՝ «ա՛ստ հաճեցայ՝ որում բնակեցա»։

3. Íîßå‡´ Ê‡Ù¢Ä©àÚî
ԴՐՈՒԱՏԻՔ ՅՈՒԽՏՆ ՀԱՒՈՒՑ ԹԱՌ1

Հընչեա հըրճւարան հընչմամբ մեծաձայն, լեառն արքայ Քօշան,
Իբըր Լիբանան կամ Սինէական եւ զԹփաւրական,
Իբրեւզ Պառնաման կամ զՏորոսական զլեառըն արհիական,
Իբրեւ զԿովկասան զԱւլոմպիաթան լերամբք մետասան,
Զի ի քեզ եդան յարկ եւ կայարան ուխտից մաքրական,
Զմեծըդ մենաստան, զոր կանգնեաց արքայն եւ Գէորք իշխան,
Եւ զտիպ տիրական կանգնեցին արձան յայդմ յարկ եւ խորան։
Ցընծա հրաշարան, ով համալսարան, ուխտ հըռչակ անուան,
Սուրբըդ մենաստան, Հայու Թառ անուան, թառ թարքմանութեան։
Ցընծայ մաքրական, մեղաց քաւարան սըրբոց բնարան,
Դիր նախադրական տեղի սըրբութեան եւ մաքուր կայան։
Ցընծա միաբան բազմահոյլ խորան, գըմբեթ յարկ երկայն։
Զի քեզ եդեալ կան դրոշմ իշխանական, տիպ արքայական։
Ցընծայ միաբան ուխտիւք սըրբազան մանկամբ քո ական,
Սոքօք միաբան մաղթեա մաքրական դրոշմիտ տիրական,
Զի յաւուր լըրման յորժամ գայ փայլման լուսով գերազանց,
Զմեզ առնէ արժան, յիշեա եւ եւս զանձն։

Սուրբ հայրք ու եղբարք ի միաբան,
Դուք լսեցէք սակաւիկ բան,
Ես Սիմէոնս յոյժ անպիտան
Եպիսկոպոս ծուլ ու անկենդան,
Վասն այս ուխտիս գերադրական
Բան դրուատեմ աղմարանման։

Ամենափըրկիչ դիւաց հալածիչ, այսոցն պատժիչ,
Ամենափըրկիչ լեգէոն գընդին իսպառ սատակիչ,
Ամենափըրկիչ բէլիար րամից ընկճիչ եւ բեկիչ,
Ամենափըրկիչ սադելի սաքրիչ, սատանի սուզիչ.
Ամենափըրկիչ բեհաթին բեկիչ, չարին կործանիչ,
Ամենափըրկիչ յաւերժահասիչ, սաստիչ, սասանիչ,
Ամենափըրկիչ հիւանդաց բուժիչ, ախտից փարատիչ,
Ամենափըրկիչ տըկարաց զաւրիչ, ակնելոց կանկնիչ,
Ամենափըրկիչ գերեաց ազատիչ, կապելոց լուծիչ,
Ամենափըրկիչ, հեծելոց վարիչ, կարողացուցիչ
Ամենափըրկիչ պըսակ արքաից, պատիւ րաբունից,
Ամենափըրկիչ, փառք քահանաից քոց պաշտաւնէից,
Ամենափըրկիչ, պարծանք Հայկազնից, տուն Քրիստոնէից,
Մեղաց մեր քաւիչ, աշխարհի փըրկիչ, կենաց պարգեւիչ։
Ողորմեա՛յ։

Սուրբն Սահակ, Մեսրովբ՝ թարքման,
Որ Սուրբ Հոգովն զաւրացան,
Սորա ըսկիսբը շինութեան,
Ի նոցանէ հաստատեցան։
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Սուրբ Հայոց թառ մեծ մենաստան,
Հայոց Մեծաց ազգիս լման,
Սուն լոյս կանկնեալ զուտ կարկեհան 2 ,
Ովոր յուսով առ քեզ կուգան,
Յոյժ հիանան զարմանազան։
Փոքրիկ բլուրս աւազանման,
Աթոռ կազմեալ մեծ հարսնարան
Քանց զսրբոհի մայրն աւհրնութեան,
Որ բնակեցաւ Աստուած Բան։

Կաթողիկէս հանդիսարան,
Հաստակառոյց վիմարդեան,
Լոյսաբորբոք մայր հանրական
Գուբ եդ քաղցր հիացական։
Եկեղեցիս միւս այլ կան՝
1. Դրվատը գտնվում է Մատենա դարանի թիվ 1204 մատյանում (թերթ 148բ)։ Հրատարակել է Գ.
Հովսեփյանը, որը բնագ րի մասին նշում է՝ «տարաբախտաբար ա ղավաղված տգետ գրչի արտագ րությամբ» (տե՛ս Հավուց թա ռի Ամենափրկիչը, էջ 40, 105-107)։ Գրչի պարզունակ սխալներն ուղղում ենք, որոշ տե ղերում տո ղատակում նշելով թե ինչպես է ե ղել բա ռը բնագ րում։
2. Կարկե հան – հրագույն թանկագին քար։
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Աստուածածին 3 անուանեցան,
Յոյժ գեղեցիկ ծաղկաց լման
Բարձրագումբեթ 4 ու ինն խորան,
Բարձր տեղի կառայքմբման 5։
Եկեղեցիք պայծառ ծագման,
Սուրբ Յարութեան կոչի անուան,
Յովսէփ ընտրեալ սուրբ զաւրական
Նորին նշխարք ի յանդ եդան,
Եւ այլ խորանք գառին զենման,
Շուրջ զնովաւ հաստատեցան,
Նշանք բազում տերունական6,
Յոյժ գեղեցիկ7 ծաղկանց նման,
Կան հաստատուն անդ միաբան։
Զանկակատուն որ ի յորջման,
Բարձրագումբէթ երկնից նման,
Պայծառ կարմիր լոյսոյ8 նման,
Նաշխեալ գովաց ի Հայաստան,
Ով տեսանէ սայ ի լման,
Փառք, աւրհնութիւն Արարչին տան։

Ի սուրբ ուխտիս ընդանրական
Քառսուն11 սեղան ի սայ եդան,
Որ Քրիստոսի է զենարարան։
Սուրբ ուխտս՝ աթոռ իշխանութեան,
Ունի շնօրհն եաւթնաբեան12։
Սուրբ ուխտս՝ գետ եդեմական,
Ոռոգանէ զաշխարհս ամենայն։
Սուրբ ուխտս՝ աղբիւր անմահութեան,
Զովացուցիչ ոգոց մարդկան։
Մեծ Թագաւոր կայ աննման,
Տիպ Տերունոյն եւ տիրական,
Փրկիչ, քաւիչ եւ աւգնական,
Տեսլեամբ ահեղ եւ զաւրական,
Որ երկնային զաւրք ամենայն,
Ահէ սորայ սարսեալ դողան։
Միահամուռ սուրբք, որ աստ կան,
Ձեզ գոհութիւնի հազար13 բերան,
Ես դանդաղաց միշտ երերամ,
Տարակուսաց14 ի վայր մնամ,
…արժան15։

Տունս Աստուծոյ գաւիթանման,
Սուրբ ժամատունս ահեղ զարման,
Խարսխէ յարկ հաստատեցան,
Հաստակառոյց յոյժ9 վիմարդեան,
Կարծր վիմանց համանման,
Ծանրագումբէթ10 հիացական։

3. Բնագ րում «Ածայծին»։
4. Բնագ րում «Բարձրայգումեթ»
5. «կա ռայքմբման» ան հասկանալի տա ռաշարքն ըն դօրինակող գրչի սխալի հե տե ւանք է։
6. Նկատի ունի խաչ քարերը։
7. Բնագ րում «գե ղեցե ակ»։
8. Բնագ րում «յոյ սո»։
9. Բնագ րում «ոյժ»։
10. Բնագ րում «Ծանրագումէդ»։
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11. Բնագ րում «Խ»։
12. Բնագ րում՝ «ե աւթնարբե ան»
13. Բնագ րում՝ «հզաւր»։
14. Բնագ րում՝ «Տարեկուսաց»։
15. Վերջին տո ղը կազմելու ժամանակ կտրվել է եւ պահպանվել է միայն վերջին բա ռի ավարտամասը։
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4. Íîßà‡´ úÄê‡¢îú‡Í ààÙÄ´Úî
ՍՈՒՐԲ Ա ՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ՎԱՆ ՔԻ ՈՐ ՊԻՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 1
Այս վանքը, որը գտնվում է Գառնիի նա հանգում, Հայոցթառ կոչված գյու ղի
մոտի բարձունքին, տաճկերեն կոչվում է նաեւ Ղզլվանք (այսինքն)՝ Կարմիր
վանք։ Հին ժամանակ է կա ռուցվել, Հայոց 133 (684) թվին, մեծ եւ քաջ Սմբատ
Բագ րատունու որ դի Աշոտ Ա ռաջին իշխանի ձեռքով, Սա հակ Ձորափորեցու
հայրապետության ժամանակ, որը գնաց Խա ռան՝ հան դիպելու Մահմե դին
եւ այնտեղ էլ մե ռավ։ Քանզի այս Աշոտն իր որ դուն ու ղարկեց Կոստանդնուպոլիս, Հերակլի թոռ Կոստանդ թագավորի մոտ եւ բերեց ան ձե ռագործ
պատկերը Փրկ չի, որ Ամենափրկիչ է ասվում, որը Քրիստոս նվիրեց իր Սրբու հի Աստվածածնին՝ նկարված փայտի վրա, որն այժմ գտնվում է Էջմիածնի Սուրբ Աթո ռում։ Որի համար էլ (Աշոտը) կա ռուցեց այս հրաշալի վանքը՝
հանուն նույն ան ձե ռագործ պատկերի, այլեւ (վանքը) կոչեց Ամենափրկիչ։ Եւ
ինքը, զոհ գնալով Գրիգոր Մամիկոնյանի խար դավանքին, թաղվում է սույն
վանքում։
Ապա ժամանակներ անց այս սուրբ վանքը վերստին նորոգեց (Գրիգոր
Մագիստրոս Պահլավունին՝ որ դին քաջ Վասակ Բջնեցու, որը քարընկեց
ե ղավ Սերկեւիլ գյու ղում)։ Նա գնեց նաեւ շրջակա բոլոր տարածքները՝ փո1. Ջամբռ գիրք, որ կոչի յիշատակարան ար ձանացուցիչ հայելի եւ պարունակող բնաւից
որպիսութե անց Սրբոյ Աթո ռոյս եւ իւրոց շրջակայից վանօրէիցն, համաժո ղովե ալ եւ շարագ րեցե ալ ի Սիմէօնէ կաթու ղիկոսէ Ե րե ւանց ւոյ, Վա ղարշապատ, 1873, էջ 275-280։ Աշխար հաբարը՝ Սիմէ ոն կաթո ղիկոս Ե րե ւանցի, Ջամբռ (թարգմանությունը, ա ռաջաբանը, ծանոթագ րությունները Վ. Համբար ձումյանի), Ե րե ւան, 2003, էջ 385-392։ Ներկայացնում ենք
աշ խար հաբար թարգմանությունը որոշ թվականների ճշգրտմամբ (գ րաբարի հետ համե մատությամբ) եւ ար ձանագ րության հատվածում որոշ խմբագ րությամբ (օրինակ՝ «հայրենիքը»
թարգմանված էր «ծնն դավայր», մինչդեռ տվյալ տե ղում այն նշանակում է «սե փական»)։
Սիմե ոն Ե րե ւանցին «Ջամբ ռի» նպատակին համապատասխան հանգամանորեն ներկայաց րել է Հավուց թա ռի ունեցած կալվածքները, սակայն հատվածի սկզ բում ան դրա դար ձել
է նաեւ Ամենափրկիչ խաչի ծագման պատմությանը, ու ղենիշ ունենալով եկե ղեցական տարբեր ավան դազ րույցներ եւ 1013 թվականի ար ձանագ րությունը։ Բուն պատմական տե ղեկություններն այստեղ հե տին պլան են մղված, ե ղածներն էլ խառն են կամ անստույգ (օրինակ,
7-րդ դարում ապ րած Աշոտ պատրիկին վերագրվել են 8-րդ դարում ապ րած նույնանուն
Բագ րատունի իշխանի մահվան հանգամանքները եւ այլն)։ Քանի որ Ամենափրկիչ խաչի
ծագման հարցը քննվել է մեր ուսումնասիրության մեջ, ան հրաժեշտ չենք համարում այստեղ
ծանոթագ րություններ դնել։ Ինչ վերաբերում է կալվածքների եւ 15-րդ դարից հիշատակվող
ա ռաջնորդների մասին տե ղեկություններին, ապա դրանք չափազանց կարե ւոր աղ բյուր են
վանքի ուշ շրջանի պատմության համար։ Այդ հատվածի տվյալներն այս կամ այն չափով
ներկայաց ված են ուսումնասիրության մեջ (ծանոթագրված են համապատասխան տերմինները, տե՛ս «պատմական խճանկար») եւ վանա հայրերին նվիրված բաժնում։
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ղով, նվիրեց սույն վանքին՝ ի հիշատակ իրեն եւ իր որ դի Վահրամի, որ նույն
ինքը Գրիգոր Վկայասերն է, որը հետագայում դարձավ Սուրբ Էջմիածնի կաթո ղիկոս, նստել տվեց այս (վանքում) ա ռաջնորդ, Հայոց 472 (1023) թվին, Տեր
Սարգսի հայրապետության եւ Գագիկ Բագ րատունի շահնշա հի թագավորության ժամանակներում։ Ապա վերո հիշյալ Գրիգոր Մագիստրոսը մինչ վերանորոգեց այս վանքը, նաեւ հարստացրեց այն հո ղերով եւ ջրերով, եւ իր որ դուն
դնել տվեց սրա ա ռաջնորդ, ինչպես ասացինք։ Որի համար էլ դրանից հետո,
որպես հայրենի մուլք ունենալով այս (վանքը), որ դիները, թոռները եւ հաջորդ
տոհմակիցները մեկը մյուսին հաջոր դելով (ե ղան) սրա ա ռաջնոր դը՝ ոչ միայն
Հայոց իշխանության, այլեւ Պարսից թագավորների ժամանակներում, գրեթե
մինչեւ մեր ժամանակները։ Այդքան ժամանակ կանգուն էր այս վանքը, ինչպես որ պիտի տեսնենք ա ռաջիկայում։
Եւ ժամանակի ընթացքում եկե ղեցին, որ կա ռուցել էր Գրիգոր Մագիստրոսը, փուլ էր եկել։ Աստվածատուր Համա դանցի կաթո ղիկոսը կամեցավ
վերստին կա ռուցել, որը եւ իրոք կա ռուցեց քարակոփ պատերը՝ հասցնելով
մինչեւ կամարը, Հայոց 1170 (1721) թվին։ Սակայն ժամանակի ան հաջո ղության պատճա ռով գործն անավարտ մնաց։ Եւ այդպես կիսատ էլ մնում է մինչեւ այսօր։
Եւ երբ Աստվածատուր կաթո ղիկոսը նորից էր կա ռուցում փուլ եկած պատերը, գտնվեց մի վիմագիր արձանագ րություն, որի վրա վերո հիշյալ Գրիգոր
Մագիստրոսը գրել էր իր հիշատակարանը, որն էլ արտագ րելով դնում ենք
այստեղ՝ ի գիտություն ապագա սերունդների։
Գրված է հետեւյալը. «462 (1013) թվին, Գագիկի թագավորության եւ
Տեր Սարգսի հայրապե տության ժամանակներում, ե ս՝ Գրիգոր Մագիստրոսս, վերստին կա ռուցեցի այս եկե ղեցին՝ ի հիշատակ ինձ եւ իմ ծնողների։ Այլեւ այս աշխար հի տերերից գնեցի սրա շրջակա տարածքները՝ լեռներով եւ դաշտերով եւ ամեն ինչով՝ որ սրա չորս կողմերում են գտնվում՝
աջից եւ ձախից, դիմացից եւ հետեւից։ Եւ որպես հիշատակ տվեցինք անջնջելի արձանագ րությամբ, նաեւ աշխար հակալ թագավորի թղ թով եւ
կայսերական կնիքով, հաստատեցինք մեր իսկ ստորագ րությամբ, նաեւ
հայրապե տական նամակով, եւ այս տաճարի նավակատիքին, որ կառուցեցինք, ընծայեցինք մեր սե փական եկե ղեցուն, որը Հայոց թառն է,
հանգստարան եւ օթեւան Հիսուս Քրիստոսի անձե ռակերտ սուրբ պատկերի, որը փայտի վրա է եւ որը ստացել էր Հովհաննես Ավետարանիչը,
մեր Տիրոջ մայր Սուրբ Աստվածած նի հրամանով։ Եւ վերստին նորոգելով հաստատեցինք Սուրբ ուխտը, վերջինս (ավելի լավ), քան նախոր դը։
Այստեղ դրեցինք հավատի վե մը, Սուրբ Եկե ղեցու հիմքը, Գրիգոր Վահրամ պիտանին»։
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Մինչեւ այստեղ է արձանագ րությունը։
Արդ՝ այս վանքը մեր երկ րում ունի ա ռան ձին թեմ ու վիճակ՝ Ե րեւան քաղաքը, Կոն դը, Նորագյու ղը, Շենգավիթը, Ջրվեզը, Գառնի գյու ղաքա ղաքը,
Գող թը եւ Հայոց թա ռը։ Ունի նաեւ մուլ քատու գյու ղեր, որոնցից վերցնում է
տասանորդ մուլք, որ հետեւյալներն են. Հայոց թառ, Կուտունց վանք, որ նաեւ
Թարաքյամի գյուղ է կոչվում, Թառնիս եւ Ագարակ, որոնցից առնում է վեց
դանկ մուլք։ Այլեւ՝ Գողթ, Մանկուս, Ավանիկ, Դաղվերթ եւ Սուրբ Սարգիս,
որոնցից (առնում է) երեք դանկ մուլք։ Որոնց մանրամասներն այսպիսին են։
Վերը նշված Գրիգոր Մագիստրոսի ազգից, մեկը մյուսին հաջոր դելով, այս վանքում ա ռաջնորդ է նստում նույն Հայոց թառ գյու ղից Զաքարիա
վար դապետը։ Թվում է, որ այս Զաքարիա վար դապետը մեկն է այն վար դապետներից, որոնք հե ռացնում են Կիրակոսին եւ Գրիգոր Մակվեցուն դնում
Էջմիածնի կաթո ղիկոս, Հայոց 892 (1443) թվին։ Սա հիշում է Թովմա պատմիչը (Մեծոփեցին – Կ. Մ.)։ Արդ՝ սրանց, այսինքն՝ Մանկուս, Ավանիկ, Կուտիս,
Հայոց թառ, Կուտուց վանք, Ավանասար, Թառնիս եւ Սուրբ Սարգիս կոչված
գյու ղերի վեց վեց դանկ մուլ քը, այլեւ Գող թի երեք դանկ մուլ քը, որոնք կազմում են ինը գյուղ, այս Զաքարիա վար դապետը գնում է մի տաճկից, որ կոչվում
է Ամիրքյամալ Աբ դինբեկ, որ դին Հեյդարի որ դի Նավ րուզի՝ հինգ հազար դինարով, մահմե դական 894 եւ Հայոց 936 (1487) թվին, որի կալվածագիրը կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում…..։ Որում ամեն մեկը գրվում է ա ռանձին-ա ռան ձին, իրենց սահմաններով, որոնք են Գառնիի նա հանգում։ Մեր
Օշականի վեց դանկ մուլ քը նույնպես սույն Ամիրքյամալ Աբ դինբեկը վաճառում է Սատիվախկազ կոչված մի տաճկի, նույն թվին, ինչպես պիտի տեսնես
Օշականի վերաբերյալ խոսքում։
Արդ՝ Զաքարիա վար դապետը, երբ գնում է սրանք, գնում է իր անունով,
եւ Ամենափրկ չի անունը երբեք չի նշում կալվածագ րում, ոչ էլ գրել է տալիս,
որ վախմ է (վանքին)։ Սրա պատճառն այն է, որ սրանք հնուց ի վեր ե ղել են
ազատներ եւ անվանի մար դիկ, ազգով շատ եւ հարուստ, որոնցից թեպետ
ոմանք դառնում էին վանականներ, ոմանք աշխար հիկներ, սակայն (ապ րում)
էին մեկ տան մեջ եւ (նույն) ունեցված քով, եւ իրենցն էին համարում գյու ղը եւ
վանքը՝ հավասարապես։ Որի համար էլ մինչ ինքը սույն վանքի ա ռաջնորդն
էր, գնում էր այսքան մուլ քը՝ համարելով, թե վանքի համար է գնում, թեպետ
իր միամտությամբ վախմ գրել չէր տալիս վանքին։ Եւ այսքան մուլ քը գնելուց
հետո, երբ անցնում էր մի քանի տարի, հաստատվում է Պարսից Շեխ Օջախի տիրապետությունը, եւ նստում է Շահ Իսմայիլ Ա ռաջինը, սույն Զաքարիա
վար դապետը մի հրովարտակ է վերցնում Շահ Իսմայիլից, Մահմե դական …
թվին, թե Ամենափրկիչ վանքը ամբողջությամբ մա ղաֆ է, եւ որեւէ մեկին ոչ
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արքունի խարճ է տալիս, ոչ մուլք եւ ոչ այլ ինչ։ Սա կարող ես գտնել գրանցման մատյանում…
Այնու հետեւ սույն Զաքարիա վար դապետից հետո, երբ փոխվում են ժամանակները, երբ նվազում են սրանց կարո ղությունն ու իշխանությունը, եւ երբ
միմյանցից հե ռանում են ազգականները (սրանց), սկսեց խտրականություն
ընկնել (սրանց) վանականների եւ աշխար հականների միջեւ՝ մուլ քի եւ մյուուս
ունեցված քի հետ կապված։ Եւ ուրիշներն անգամ այս ու այն կողմից վեճ էին
հարուցում՝ հիշյալ մուլ քի վերաբերյալ, եւ ուզում էին հափշտակել։ Այլեւ գյուղացիները չէին կամենում մուլ քը տալ։ Որի համար էլ սրանց ազգականներից
Զաքարիա եւ Համազասպ վար դապետներն այն ժամանակներում, բաժանելով Հայոց թառ, Մանկուս, Ավանիկ, Քաղ բերդ եւ Սուրբ Սարգիս կոչված գյուղերի մուլ քի կեսը, որը կազմում է երեք դանկ, ա ռան ձին վախմ են գրում Ամենափրկիչ վանքի անունով, տաճկերեն լեզվով, մահմե դական 933 թվին։ Որը
կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում…
Եվ սույն Զաքարիա վար դապետն այսպես անելուց հետո նաեւ երկու հրամանագիր է առնում Շահ Թահմազ Ա ռաջինից հիշյալ գյու ղերի վերաբերյալ,
թե՝ «Պարտավոր եք ձեր մուլ քը տալու Զաքարիա վար դապետին». սա կարող
ես գտնել գրանց ման մատյանում, մահմե դական 980 եւ 984 թվերին գրված։
Ապա ժամանակի ընթացքում նրանց աշխար հական ազգականները գուցե աղ քատությա՞ն պատճա ռով, փո ղով վաճա ռում են, թե՞ կամովի տալիս են,
թե՞ այլ բերումով,- չկարո ղացանք գիտենալ,- Հայոց թա ռի մնացած երեք դանկը, Կուտուց վանք կոչվածի վեց դանկը, Թառնիս կոչվածի վեց դանկը, այլեւ
Գողթ գյու ղի երեք դանկը տալիս են սույն վանքին։ Որոնց թղ թերն, անկասկած, ե ղել են, իսկ թե որտե՞ղ է, չկարո ղացանք գիտենալ. պատճա ռը այս գլ խի
ա ռաջաբանում ասացինք։
Արդ, մեր ժամանակ, երբ այս վանքը շեն էր, Հայոց թա ռի, Թառնիսի եւ
Կտուց վանքի վեց դանկ մուլ քը, (վանքն) առնում էր, երբ սրանք եւս շեն էին եւ
տաճկաբնակ, նույնպես եւ Գողթ գյու ղը, որը շեն էր եւ տալիս էր երեք դանկ
մուլ քը սույն վանքին։ Իսկ Մանկուս, Քաղ բերդ եւ Սուրբ Սարգիս (գյու ղերը),
որոնք մենք ամայի ենք տեսել, որոնց հո ղերը վարում էր այս վանքը, իսկ այժմ,
երբ գրում ենք, ամբողջովին եւ վերջնականապես ամայի են այս վանքը եւ
գյու ղերը։ Ո՜հ, ո՜հ, բավական է (այս մասին գրելը)։
(Վանքի) վարելա հո ղերը սրանք են։ (Նախ), որ է Հղի տակը, Խորագետիկ
կոչված տե ղերը՝ ծայրից ծայր, որի սահմաններն են, արեւելյան կողմում՝ Դատենց հո ղը, հյուսիսային կողմում՝ Մեծ սելավատե ղը, որը Արթոզլու սելավ է
կոչվում, արեւելյան կողմում՝ Կոն դը, եւ հարավային կողմում՝ Հղի գլուխը։ Այնու հետեւ, Ռեգանտափ կոչված հո ղը, այլեւ երկու Ծվարները մինչեւ Կատե103

պանի կոն դը, որոնք Հայոց թա ռի գյու ղացիները վախմ են տելիս սույն վանքին։ Սեփականագիրը կարող ես տեսնել՝ հայերեն (գրված)…
Այնու հետեւ, Ավազներ կոչված տե ղից մինչեւ Սաբաթ աղ բյուրը, այլեւ
նույն Սաբաթ աղ բյուրի ջուրը, Ջպա ձորի ջուրը եւ Իշխանախոռ կոչված տեղին մերձակա աղ բյուրը, սրանք բոլորը սույն վանքինն են՝ Գրիգոր Մագիստրոսի ժամանակվանից նվիրված։
Այնու հետեւ սույն գյու ղում այս գյու ղի բնակիչ Տեր Անդրեասը վաճա ռում
է սույն վանքի ա ռաջնորդ Սարգիս վար դապետին երեսուն սոմար (ցանելու)
մեկ հո ղի տեղ՝ մեկ թումանով, մահմե դական 1157 թվին։ Սրա կալվածագիրը
կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում…
Այնու հետեւ, հինգ սոմար (ցանելու) տեղ հող եւս Գողթ գյու ղում ունի այս
վանքը, որը նույն գյու ղացի Փիլումի որ դի Մանուկն է վաճա ռել՝ հինգ հարյուր
դինարով, Հայոց 1185 (1736) թվին։ Կալվածագիրը կարող ես գտնել՝ հայերեն
(գրված)։ Այլեւ այս գյու ղում ունի երկու ջրա ղաց։ Այլեւ ունի նաեւ այս գյու ղում
մեկ պարտեզով ա ռանձնատուն, որը ագուլեցի Ա ղասու որ դի Խալաֆը վաճա ռում է սույն վանքին, սրա ա ռաջնորդ Հովհաննես վար դապետի ձեռքով՝
վեց հազար դինարով, Հայոց 1194 (1745) թվին։ Կալվածագիրը կարող ես գտնել հայերեն (գրված)…
Ունի նաեւ (խա ղո ղի) այգիներ Ե րեւան քա ղաքում, որոնք (վանքը) ձեռք է
բերել հետեւյալ կերպ։ Նախ, սրա ա ռաջնորդ Մատթե ոս վար դապետը գնում է
մեկ այգի՝ իր հն ձանով, Տերունի որ դի Աստվածատուրից, քսանվեց թումանով,
մահմե դական 1069 թվին։ Սրա սահմաններն են նշվում՝ մահտեսի Հովհաննեսի այգին, որ հետո էլ սույն Հովհաննեսը վախմ է տալիս այս այգին սույն
վանքին, Մսրխանի այգին, որը Սուրբ Աթո ռի վախմն է, Լոք Մահմա դի եւ Քյություրի այգիները։ Կարող ես գտնել կալվածագիրը գրանց ման մատյանում...
Այս (խա ղո ղի) այգու համար Աստվածատուրը հետագայում նաեւ մի սեփականագիր էլ է տալիս, Հայոց 1111 (1662) թվին։ Դարձյալ, կից սույն այգուն,
Գրիգորի որ դի քալանթար Սա հակը, ունենալով մեկ այգի, որի կեսը վախմ է
տալիս սույն վանքին, որի սահմաններն են նշվում սույն այգու կեսը, մահտեսի Հովհաննեսի այգին, փո ղոցը եւ վերո հիշյալ Աստվածատուրի այգին, իսկ
սրա կեսը միաբան Հովհաննես վար դապետն է գնում սույն Սա հակից՝ երեք
թումանով, եւ վախմ տալիս նույնպես սույն վանքին։ Սրա սահմաններն են նշվում՝ նույն վերո հիշյալ (այգու) կեսը, Մսրխանենց այգին, որը Սուրբ Աթո ռի
վախմնէ, եւ վերո հիշյալ Աստվածատուրի այգին։ Կալվածագիրը եւ սեփականագիրը կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում։ Դրանք գրվում են մահմեդական 1074 թվին։
Այնու հետեւ, վերո հիշյալ մահտեսի Հովհաննեսը, որն Ուլուբեկի որ դին է,
իր այգին, որն իբրեւ սահման նշվեց վերեւում, վախմ է տալիս սույն վանքին՝
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վերջինիս ա ռաջնորդ Մատթե ոս վար դապետի ձեռքով, մահմե դական 1080
թվին. սրա սահմաններն են նշվում՝ Ամիրբեկի այգին, նույն վերո հիշյալ այգիները. կարող ես սեփականագիրը գտնել գրանց ման մատյանում… Հետո
այս (այգիները) միացնելով դարձնում են մի մեծ այգի։ Այս մասին նշվեց ԺԴ
գլ խում, մա ղաֆության վերաբերյալ խոսքում՝ (արքունի) դիվանի քարտու ղարի թղ թերում։
Այնու հետեւ, սույն վանքը Ե րեւան քա ղաքում ունի մեկ ա ռանձնատուն՝
իր պարտեզով, որ (կոչվում) է նաեւ Վանանց տուն, որը գնում է սրա (վանքի)
ա ռաջնորդ Մա ղաքիա վար դապետը Գասպարի որ դի Բաբիջանից՝ հիսուն
ղու ռուշով, մահմե դական 1139 թվին։ Սրա սահմաններն են Պետրոսի, Կարապետի, Բարխու դարի եւ Խուպանց Սավ րազի տները եւ փո ղոցը։ Կալվածագիրը կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում…
Ունի նաեւ Ե րեւան քա ղաքում մեկ ա ռանձնատուն եւս, որը գնում է սրա
(վանքի) ա ռաջնորդ Ազարիա վար դապետը Պո ղոսից՝ ութ հազար դինարով,
մահմե դական 1158 թվին։ Սրա սահմաններն են Պո ղոսի եւ Ազարիա վար դապետի տները, այլեւ մյուս երկու կողմը՝ փո ղոցը։ Կալվածագիրը կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում…
Այնու հետեւ, Նորագյու ղում ունի մեկ այգի՝ վեց տախտակի (չափով), որի
չորս տախտակը վա ղուց ի վեր վախմ են տվել, իսկ երկու տախտակը նույնի
(վանքի) ա ռաջնորդ Մա ղաքիա վար դապետը գնում է Սուլեյման տաճկից՝
քսան ղու ռուշով, մահմե դական 1139 թվին։ Կալվածագիրը կարող ես գտնել
գրանց ման մատյանում… Սրա վերաբերյալ կա նաեւ մեկ թուղթ՝ (տրված) փաշայից, գրված նույն թվին։ Կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում …
Այնու հետեւ, սրա ա ռաջնորդ Ազարիա վար դապետը, այս այգուն կից,
գնում է նաեւ մեկուկես տախտակի (չափով) այգի՝ երեւանցի տեր Հովհաննեսից, երկու թուման եւ երկու հազար դիանով, մահմե դական 1162 թվին։ Սրա
սահմաններ են նշվում Դանիելի բաժինը, փո ղոցը, մոլլա Քյալ բալու այգին եւ
սարաջ Սալմանի այգին. կալվածագիրը կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում…
Այլեւ սրան կից եւս կես տախտակի (չափով) այգի ունի, որը տեր Մովսեսի որ դի Հոսեփը գնում է սույն գյու ղի բնակիչներից՝ երկու թումանով եւ տալիս
է ի հիշատակ սույն վանքին, մահմե դական 1150 թվին։ Սրա սահմաններ են
նշվում վերեւի այգիները, Աբիսո ղոմի այգին, այլեւ Զանգիբախարը։ Այս կալվածագիրը նույնպես կարող ես գտնել գրանց ման մատյանում...
Եւս մեկ այգի ունի (վանքը), կից սույն այգիներին, լուսարար Ե րամի անժա ռանգ Մատթեւոսինը, որը երեւանցիները վախմ են տալիս սույն վանքին,
Հայոց 1196 (1747) թվին։ Կարող ես գտնել հայերեն (գրված) սեփականագիր։
Սրա սահմաններն են նշվում՝ Ավետի եւ Սալմանի այգիները, այլեւ փո ղոցը։
105

Եւս մեկ այգի, կից սույն այգիներին, ունի (վանքը)՝ մեկ մեծ տախտակի (չափով), որը կոն դեցի Կոնկորենց Հակոբը տալիս է սույն վանքին։ Այժմ
Անանիա ա ռաքյալի (մենաստանն) է օգտվում դրա եկամուտներից։
Այլեւ Գառնի ում ունի մեկ պարտեզ, որը մոտ է Սուրբ Աստվածածնի եկեղեցուն։ Այլեւ սարալանջի հետեւի մասում մեկ հո ղատարածք, որը Գրիգորի
հող է կոչվում։ Այլեւ մեկ հո ղատարածք, որն անվանում են Դաստագյուլենց
Կիրակոսի քարուտ։ Այլեւ իրեն մոտիկ ունի սույն վանքը մեկ պարտեզ՝ վաղ
ժամանակներից, Սուրբ Հարություն (եկե ղեցու) ներքեւում, որը Հախնազարի
որ դի Խաչատուրն է տվել։ Այլեւ մինչ Գրիգոր Մագիստրոսը վերա հաստատում է այս սուրբ վանքը, սրա շրջակա վայրերը ամբողջովին փո ղով գնելով ի
հիշատակ տալիս է սույն վանքին, ինչպես որ հայտնի է դարձնում գրված արձանագ րությունը, որը վերը բերեցինք։
Ե րեւանի եւ Նորագյու ղի այգիները, այլեւ Գառնիի ջրա ղացները եւ մյուսները հիշվում են ԺԴ (14-րդ) գլ խում, քննիչի թղ թերի վերաբերյալ խոսքում։
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H AV UTS TA R MONASTERY
SUM M A RY
The monastery of Havuts Tar is one of the most ancient monasteries of Armenia.
The Armenian Church history states that the monastery was built by Catholicos Sahak Parthev (398-449) and Mesrop Mashtots (361-440), the creator of the Armenia
alphabet.
The monastery of Havuts Tar is located on the hills upper the village of Goght,
between Garny and Geghard, the most famous religious monuments of Armenia.
The monastic complex is composed of two main grups of monuments. The
main church (13th century) which is of the western group, is a crussiform type from
the inside and rectangular from outside. The eastern group was reconstructed in the
first half of the 18th century (1721).
The monastery of Havuts Tar was famous for the wooden carved cross known
as “All Savior” (Amenaprkitch) kept there (now in St. Echmiadzin). The cross was
the present of the Byzantine emperor Basil II (976-1025) to the Armenian king
Gagik I (989-1017), later it was given to prince Gevorg the owner of the fortress of
Keghi (Kakavaberd). In 1013 he probably donated the cross to the monastery of
Havuts Tar.
The rising of Havuts Tar occurred during the 13-17th centuries and ruined by
the earthquake of 1679. According to Catholicos Simeon Yerevantsi the monastery
remained abandoned up to 1767.
Fortunately a manuscript written in the 14th century by Nathanael, the bishop
of the monastery of Havuts Tar, contains various information unknown until now,
has been added to previous sources. For instance, before we only knew that prince
Gevorg was the owner of the fortress and the founder of the church, while Nathanael
tells about prince Gevorg’s family, mentioning that in 1002 he built the Catoghike
church that had nine apses. Then the author presents the list of prince Gevorg donations to the church.
Nathanael’s information added to the related historical documents and epigraphic data allows to complete the history of the famous monastery .
The book present highlights different aspects of the church activity, its cultural
heritage, manuscripts, inscriptions, etc. It contains a list of priors.
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МОН АСТЫРЬ А ВУ Ц ТА Р

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

РЕЗЮМЕ
Աղբյուրներ

Авуц Тар один из древнейших монастырей на территории Армении, основание
которого церковная традиция связывает с именами католикоса Саака Партева и создателя армянской письменности Месропа Маштоца. Монастырь Авуц
Тар возвышается на холмах напротив села Гохт, находящегося между двумя
самыми известными памятниками Армении, между Гарни и Гегардом. Монастырский комплекс состоит из двух основных групп памятников.
В средние века Авуц Тар был известен благодаря хранящемуся там деревянному украшенному резбой кресту, известному как Аменапркич (Всеспаситель), находящемуся ныне в Св. Эчмиадзине. Византийский император Василий II (976-1025) подарил его армянскому царю Гагику I (989-1017), который
передал его хозяину крепости Кеги (Какаваберд) князюГеворгу, а тот, скорее
всего, в 1013 году подарил святыню Авуц Тару. О святыне было создано множество сказаний, и крест этот даже считался нерукотворным. Со временем
священный крест дал имя монастырю, который стали называть монастырь
Аменапркич.
В XIII-XVII вв. в Авуц Таре действовал скрипторий, и десятки переписанных там рукописей дошли до наших дней. Монастырь был знаменит также и
в позднее средневековье. Достаточно отметить, что в первой половине XVII
века игумены предстоятели Авуц Тара считались также предстоятелями города Еревана.
Монастырь очень пострадал во время землетрясения 1679 года. Была разрушена древняя церковь Катогике. Католикос Аствацатур Амаданеци решил
из камней разрушенной церкви построить новую церковь (1721 г.), но из-за набегов лезгин это строительство осталось незавершенным. По свидетельству
Симеона Ереванци к 1767 году монастырь был уже необитаем.
Недавно к известным прежде источникам по истории монастыря пребавились записи епископа Натанаэла (XIV в.), содержащие множество ценных
сведений. Например, если раньше было только известно имя князья Геворга,
который построил какую-то церковь в монастыре, то Натанаэл сообщает о
роде князя, указывает что он в 1002 году построил церковь Катогике, имевшую девять апсид, перечисляет принесенные им дары, среди которых села
Гохт и Ова и т.д. Сведения Натанаэла вместе с известними летописными и
эпиграфическими данными позволяют обобщить и изложить историю знаменитого монастыря.
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