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à ú‡Ù ò‡Í¯

 ûա վուց թա ռը Հա յաս տա նի հնա գույն վան քե րից է, ո րի հիմ նադ րումն այս 
վան քի ե կե ղե ցա կան ա վան դու թյու նը կա պում է Սուրբ Սա հակ Պար-

թեւ (348-439) կա թո ղի կո սի եւ Սուրբ Մես րոպ Մաշ տո ցի (360-440) ան վան 
հետ։ Հան րա հայտ Գառ նի ի եւ Գե ղար դի մի ջեւ գտն վող Գողթ գյու ղի դի մաց, 
Ա զատ գե տի Գողթ վտա կի ձա խափ նյա բլուր նե րի վրա ըն կած վա նա կան հա-
մա լի րը բաղ կա ցած է եր կու հիմ նա կան եւ հա րա կից հու շար ձա նախմ բերից։ 

Հա վուց թա ռը միջ նա դա րում հռ չակ ված է ե ղել այս տեղ պահ ված «Ա մե-
նափր կիչ» ա նու նը կրող փայ տյա փո րագ րա զարդ խա չի շնոր հիվ (այժմ գտն-
վում է Ս. Էջ մի ած նում), ո րը բյու զան դա կան Վա սիլ կայ սեր նվերն է ե ղել Հայոց 
Գա գիկ Ա թա գա վո րին, ո րն էլ այն հանձ նել է Քե ղի (Գե ղի) բեր դի տի րո ջը՝ 
Գեւորգ իշ խա նին, ի սկ նա սր բու թյու նը նվի րել է Հա վուց թա ռին, որ տեղ մինչ 
այդ ե կե ղե ցի էր կա ռու ցել։ Հե տա գա յում Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կիչ խա չի 
վայե լած հռ չա կը պատ ճառ է դար ձել նրա ծագ ման շուրջ հյուս ված տար բեր 
ա վան դու թյուն նե րի եւ այն ան գամ հա մար վել է ան ձե ռա կերտ։ Ժա մա նա կի 
ըն թաց քում սր բա զան խաչն իր ա նունն է տվել բուն վան քին, ո րն սկ սել են կո-
չել Ա մե նափրկ չի վանք։

13-15-րդ դա րե րում Հա վուց թա ռը ե ղել է ար դյու նա վոր գր չու թյան կենտ-
րոն, որ տեղ գր ված տաս նյակ մա տյան ներ են հա սել մեր օ րե րը։ Վան քը նշա-
նա վոր է ե ղել նաեւ ուշ միջ նա դա րում։ Բա վա կան է նշել, որ 17-րդ դա րում Հա-
վուց թա ռի վա նա հայր ա ռաջ նորդ նե րը հա մար վել են նաեւ Ե րեւան քա ղա քի 
ա ռաջ նորդ նե րը։ Սի մե ոն Ե րեւան ցի կա թո ղի կո սը (1763-1780) « Ջամբռ» աշ-
խա տու թյան մեջ շատ ման րա մասն ներ կա յաց նում է վան քի 15-17-րդ դդ. ու նե-
ցած կալ վածք նե րը, ո րից պարզ է դառ նում, որ այդ շր ջա նում այն իր հո ղային 
կա րո ղու թյուն նե րով Հա յաս տա նի ա ռա վել աչ քի ը նկ նող վան քե րից է ր։

 Բա րե բախ տա բար վան քի մա սին նախ կի նում հայտ նի աղ բյուր նե րին բո-
լո րո վին վեր ջերս ա վե լա ցել են Հա վուց թա ռի 14-րդ դա րի կե սե րի վա նա հայր 
Նա թա նայել ե պիս կո պո սի գր չին պատ կա նող ժա մա նա կագ րա կան տե ղե կու-
թյուն նե րը։ Այս նոր տվյալ նե րը գու մար վե լով ար դեն հայտ նի մա տե նագ րա-
կան եւ վի մագ րա կան նյու թե րին, թույլ են տա լիս հիմ նա կան գծե րով ամ բող-
ջաց նե լու նշա նա վոր վան քի պատ մու թյու նը։ 

Հե ղի նա կը խո րին շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում Հա րա վային Ռու սաս-
տա նի Հայոց թե մի ա ռաջ նորդ գե րաշ նորհ Տ. Մով սես ե պիս կո պոս Մով սի-
սյա նին եւ նրա հոր դո րով սույն գր քի տպագ րու թյան հո վա նա վո րու թյու նը 
սի րա հո ժար հանձն ա ռած տեր եւ տի կին Ռա ֆայել եւ Գա լի նա Թեր զյան 
ա մու սին նե րին։
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ÍúäÇ ́ Ä¢Ç©‡Ù ́ à àÙ 
‡Ù Í‡Ùß ́ Ä Íî ‡Ùê©‡Ù´ ́ à

 îնչ պես Հայոց մյուս խո շոր վան քե րի, այն պես էլ Հա վուց թա ռի պատ մու-
թյան սկզբ նաղ բյուր ներն են պատ միչ նե րի եր կե րում պահ պան ված վկա-

յու թյուն նե րը, տե ղի ե կե ղե ցի նե րի պա տե րին կամ կո թող նե րի ու տա պա նա քա-
րե րի վրա ե ղած վի մա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րը եւ ձե ռա գիր մա տյան նե րի 
հի շա տա կա րան նե րը։ Հա վուց թա ռը տար բեր ա ռիթ նե րով հի շա տա կում են 
պատ միչ ներ Վար դան Ա րեւել ցին, Կի րա կոս Գան ձա կե ցին, Մխի թար Այ րի-
վա նե ցին, Ստե փա նոս Օր բե լյա նը (13-րդ դ.), Թով մա Մե ծո փե ցին (15-րդ դ.), 
Զա քա րի ա Սար կա վագ Քա նա քեռ ցին եւ Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին (17-րդ դ.), ի նչ-
պես նաեւ կա թո ղի կոս Սի մե ոն Ե րեւան ցին (18-րդ դ.), ո րի « Ջամբռ» աշ խա-
տու թյու նը գր վել է 1765-1767 թթ., հրա տա րակ վել 1873-ի ն1։ 

Հա վուց թա ռի բազ մա թիվ վի մագ րե րը, ի նչ պես նաեւ այս տեղ գր ված 
ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րը նույն պես հա րուստ փաս տա կան նյութ են 
պա րու նա կում, ո րոնք ստո րեւ ներ կա յաց վում են հա մա պա տաս խան բա ժին-
նե րում։ 

Ինչ պես վե րեւում նշ վեց, վան քի մա սին նախ կի նում ե ղած մա տե նագ րա-
կան նյու թե րին ա վե լա ցել են Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցու վեր ջերս հայտ-
նա բեր ված ժա մա նա կագ րա կան տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք նա մու ծել է 1343 
թվա կա նին իր ձեռք բե րած մա տյա նի մեջ, ո րը պա րու նա կում է 12-րդ դա րի 
հե ղի նակ Սամ վել Ա նե ցու Ժա մա նա կագ րու թյու նը (Մա տե նա դա րան, ձեռ. 
թիվ 3681)2։ Լի նե լով գրա սեր մարդ՝ Նա թա նայելն այդ ձե ռագ րում գրա ռել է 
Հա վուց թա ռի վան քի եւ Գառ նի ի պատ մու թյան ի րեն հայտ նի տե ղե կու թյուն նե-
րը, ո րոնց մի մա սը բա ցա ռիկ կա րեւո րու թյուն ու նեն, քա նի որ չեն հի շա տակ-
վում այլ աղ բյուր նե րում։ Նա թա նայե լի տե ղե կու թյուն նե րը նաեւ պար զու թյուն 
են մտց նում վան քի պատ մու թյան ցայժմ ա նո րոշ կամ վի ճե լի հա մար վող մի 
շարք հար ցե րում։

1. Ջամբռ գիրք, որ կո չի յի շա տա կա րան ար ձա նա ցու ցիչ հայե լի եւ պա րու նա կող բնա ւից որ պի-
սու թե անց Սր բոյ Ա թո ռոյս եւ իւ րոց շր ջա կայից վա նօ րէ իցն, հա մա ժո ղո վե ալ եւ շա րագ րե ցե-
ալ ի Սի մէ օ նէ կա թու ղի կո սէ Ե րեւանց ւոյ, Վա ղար շա պատ, 1873, էջ 275-280։ Աշ խար հա բա րը՝ 
տե՛ս Սի մէ ոն կա թո ղի կոս Ե րեւան ցի, Ջամբռ (թարգ մա նու թյու նը, ա ռա ջա բա նը, ծա նո թագ-
րու թյուն նե րը Վ. Համ բար ձու մյա նի), Ե րեւան, 2003, էջ 385-392 (այ սու հե տեւ՝ Ջամբռ)։

2. Կ. Մա թեւո սյան, Հա վուց թա ռի վան քի եւ Ա պի րա տյան տոհ մի պատ մու թյան նո րա հայտ 
տվյալ ներ, « Բան բեր Մա տե նա դա րա նի», 17, Ե րեւան, 2006, էջ 147-167, նույ նի Սամ վել Ա նե ցու 
Ժա մա նա կագ րու թյան ձե ռագ րե րը եւ նո րա հայտ լրա ցում նե րը, Ե րեւան, 2009, էջ 129-142։

 Հա վուց թա ռի պատ մու թյան գի տա կան ու սում նա սի րու թյան սկիզ բը 
կա րե լի է հա մա րել Հով հան նես Շահ խա թու նյան ցի 1842 թ. հրա տա րակ ված 
պատ մաաշ խար հագ րա կան աշ խա տու թյու նը։ Հե ղի նա կը նախ տե ղում լի նե-
լով, ա պա ի րեն հա սու աղ բյուր նե րից օ գտ վե լով, նե կա յաց նում է վան քի հա-
մա ռոտ պատ մու թյու նը, ի սկ վեր ջում՝ վա նա հայ րե րի ցան կը3։ Հա վուց թա ռին 
բա վա կան հան գա մա նո րեն է ան դրա դար ձել բազ մահ մուտ Ղեւոնդ Ա լի շա-
նը4։ 1907 թ. վանք է այ ցե լել Ռու սաս տա նի կայ սե րա կան հնա գի տա կան ըն կե-
րու թյան ար շա վա խում բը (ղե կա վար՝ Վ. Մ. Սի սոեւ), կազ մել կա ռույց նե րի հա-
տա կագ ծե րը եւ հա վա քել ու հրա տա րա կել ո րոշ վի մագ րեր5։ 

Հա վուց թա ռի մա սին ա ռա վել ը նդ գր կուն ու սում նա սի րու թյուն է հրա տա-
րա կել Գա րե գին Հով սե փյա նը (1867-1952)։ Նրա « Հա ւուց թա ռի Ա մե նափր կի-
չը եւ նոյ նան ման յու շար ձան նե րը հայ ա րուես տի մէջ» աշ խա տու թյան ա ռա-
ջին մա սը նվիր ված է վան քի պատ մու թյա նը եւ վի մագ րա կան ու հի շա տա-
կա րա նային հա րուստ նյութ է պա րու նա կում, ի սկ ե րկ րոր դը՝ Ա մե նափր կիչ 
խա չին եւ հայ կա կան նմա նա տիպ հու շար ձան նե րին6։ Հա վուց թա ռի պատ մու-
թյան եւ մշա կու թային ժա ռան գու թյան հար ցե րին ան դրա դար ձել են նաեւ այլ 
հե ղի նակ ներ7։ Ի սկ վեր ջին տա րի նե րին վան քի, հատ կա պես վի մագ րա կան 
ժա ռան գու թյան ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վել է հնա գետ եւ վի մագ րա գետ 
Գա գիկ Սարգ սյա նը8։ 

3. Յովհ. Շահ խա թու նե անց, Ստո րագ րու թիւն Կա թո ղի կէ Էջ մի ած նի եւ հինգ գա ւա ռացն Ա րա-
րա տայ, հ. Բ, Էջ մի ա ծին, 1842, էջ 293-297։

4. Ղ. Ա լի շան, Այ րա րատ, Վե նե տիկ, 1890, էջ 354-358։
5. Материалы по археологии Кавказа, вып. 13, Москва, 1916, с. 38-50.
6. Գ. Յով սե փե ան, Հա ւուց թա ռի Ա մե նափր կի չը եւ նոյ նան ման յու շար ձան նե րը հայ ա րուես-

տի մէջ, Ե րու սա ղէմ, 1937, վե րահ րա տա րա կու թյու նը տե՛ս Գ. Հով սե փյան, Նյու թեր եւ ու սում-
նա սի րու թյուն ներ հայ ար վես տի պատ մու թյան, հ. Բ, Ե րեւան, 1987 (հ ղում նե րը կա տար վում 
են վե րահ րա տա րա կու թյու նից, այ սու հե տեւ՝ Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը)։

7. Հ. Ե ղի ա զա րյան, Հա վուց թա ռի վան քը, «Էջ մի ա ծին», 1963, Ե, էջ 25-31, Զ, 38-49։
8. Գ. Սարգ սյան, Հա վուց թա ռի հիմ նադր ման վկա յագ րի շուրջ, «Լ րա բեր» հաս. գիտ., 1988, N 

4, էջ 65-71, նույ նի, Վի մագ րա գի տա կան նո րոյթ ներ. Հա ւուց թառ, « Հան դէս ամ սօ րե այ», 2001, 
էջ 230-254։
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 ûա վուց թա ռի հիմ նադ րումն այս վան քի ե կե ղե ցա կան ա վան դու թյու-
նը վե րագ րում է Սուրբ Սա հակ Պար թեւ կա թո ղի կո սին (387-436) եւ 

Սուրբ Մես րոպ Մաշ տո ցին։ Գա րե գին Հով սե փյա նը այս եւ մեր ձա կա վան-
քե րի հիմ նադր ման վե րա բե րյալ նկա տում է. «Առ հա սա րակ Գառ նի ի այդ շր-
ջա նի վան քե րի՝ Գե ղարդ, Աղ ջոց Ս. Ստե փա նոս, Հա վուց Թառ, հնու թյու նը 
կա պում են Լու սա վոր չի եւ Սա հակ Պար թեւի հետ»9։ Այ նու հե տեւ նա հղում է 
ա նում Հով հան նես կա թո ղի կոս Դրաս խա նա կերտ ցու (898-929) պատ մու թյա-
նը, որ տեղ վեր ջինս նշե լով ա րաբ նե րից սպաս վող վտան գի պատ ճա ռով Դվի-
նից դե պի Սեւա նա կղ զի իր հապ ճեպ հե ռաց ման մա սին, նշում է, որ ան ցել է 
« քա րայր նե րի վան քով» (ըն դուն ված է հա մա րել Այ րի վանք-Գե ղար դը), ո րը 
կո չում է Սուրբ Սա հա կի կա ցա րան (« …Ե լե ալ ի վա նաց ան տի՝ այ րից՝ ի կցոր-
դից սր բոյն Ի սա հա կայ, որ ի ծոր ծորս լե րինն Գե ղայ, ի ձո րա կի մի ոջ…»)10։ 
Ի սկ Աղ ջոց Ս. Ստե փա նոս վան քի հիմ նադր ման մա սին Հայս մա վուր քի մեջ 
մուծ ված ա վան դու թյուն է պահ պան վել, ը ստ ո րի, Հռիփ սի մյան նե րի ըն կե րա-
կից Ստե փա նո սը հա լած վե լով ու փախ չե լով, այդ վայ րում նա հա տակ վել է, եւ 
ո րոշ ժա մա նակ ան ց նրա գե րեզ մա նի տե ղում վանք է հիմ նել Սուրբ Գրի գոր 
Լու սա վո րի չը11։ 

Իր վե րոն շյալ ու սում նա սի րու թյան մեջ Գա րե գին Հով սե փյա նը վկա յա բե-
րում է մի հատ ված Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցու հի շա տա կա րա նից (ձե ռա-
գի րը ժա մա նա կին պահ վել է Սե բաս տի այի Ս. Նշան վան քում, այժմ տեղն ան-
հայտ է), որ տեղ հե ղի նակն ա ռանց թվա կան նշե լու հայտ նում է վան քի՝ սուրբ 
թարգ մա նիչ նե րի ձե ռամբ հիմն ված լի նե լու մա սին, նաեւ Գրի գոր Լու սա վոր չի 
ա ղո թա տեղ կո չում, եւ ա վե լաց նում, որ հե տա գա յում այն վե րա շի նել է Գեւորգ 
սպա րա պե տը. « Գիրքս Հա յոց թա ռոյ է, որ է ա ղաւ թա տեղ Սուրբ Լու սա ւոր չին, 
եւ հաս տա կա ռոյց հաս տա տե աց եւ հան դի սա ցոյց տե ղի թարգ մա նու թե ան, եւ 
ա ռն ի մաս տու թե ամբ սուրբ հայ րա պետն Սա հակ եւ սուրբ վար դա պետն Մես-
րովբ եւ յե տոյ նո րո գե աց սպա րա պետն Հայոց Գորք իշ խան»12։ 

9.  Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 15-16։
10. Հով հան նես կա թո ղի կոս Դրաս խա նա կերտ ցի, Հայոց պատ մու թյուն (գ րա բար, աշ խար հա-

բար) աշ խար հա բար թարգ մա նու թյու նը եւ ծա նո թա գրու թյուն նե րը Գ. Թո սու նյա նի, Ե րեւան, 
1996, էջ 336-337 (այ սու հե տեւ՝ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի)։

11. Տե՛ս Է. Զա քա րյան, Աղ ջոց Սուրբ Ստե փա նոս, Ե րեւան, 2007, էջ 11։
12. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 24, հմմտ. Ձու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց Ս. Նշան վա նուց ի 

Լեւոն Խա չի կյա նը 14-րդ դա րի հի շա տա կա րան նե րի ժո ղո վա ծուում 
հրա տա րա կել է մեկ այլ հի շա տա կա րան, ը ստ ո րի Հա վուց թա ռի հիմ նադ րու-
մը տե ղի է ու նե ցել 426 թվա կա նին, Սա հակ Պար թեւ կա թո ղի կո սի (387-436) եւ 
Մես րոպ Մաշ տո ցի ձե ռամբ. « Շի նե ա ցաւ սուրբ եւ հռ չա կա ւոր բազ մա ժո ղով 
մեծ մե նար[ան]ն Հայոց Թառ ի սուրբ թարք մա նչացն՝ ի Սա հակ հայ րա պե տէ 
Հայոց եւ ի Մես րոփ վար դա պե տէ ԴՃ եւ ԻԳ (426) ա մի ծնըն դե անն Քրիս տո սի, 
ի թա գա ւո րու թե անն Հայոց Վռամ շապ[հ]ոյ, ի թա գա ւո րու թե ան Հո ռո մոց Ար-
կա դէ ո սի եւ Ո նե րի ո սի, եւ ի պա տրի ար գու թե ան Յո հան նու Ոս կե բե րա նի»13։ 

Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցու Սամ վել Ա նե ցու ժա մա նա կագ րու թյան 
մեջ մու ծած տե ղե կու թյուն նե րում նույն պես նշ վում է վան քի հիմ նադր ման 
մա սին։ Ժա մա նա կագ րու թյան ՆԻԳ (423) թվա կա նի սյու նա կում Նա թա նայե-
լը նախ խո սում է վան քի հիմ նադր ման եւ ան վան նշա նա կու թյան մա սին. «…
[ հայ րա] պետն Սա հակ եւ Մաշ տոց վար դա պետն հիմ նար կե ցին եւ ա նուա-
նե ցաւ Ա թոռ Հա յոց եւ Թառ թարգ մա նու թե(ա նց) /// [ Հաւ]ուց թառ ան[ուան]
աւ»։ Ցա վոք, նա խա դա սու թյան ե րկ րորդ մա սի ե ղծ ված լի նե լու պատ ճա ռով 
չենք ի մա նում, թե հե ղի նակն ի նչ պես է « Հայոց թա ռի» (Ա թոռ Հայոց եւ Թառ 
թարգ մա նու թյանց) մեկ նա բա նու թյու նից հե տո բա ցատ րում նաեւ « Հա ւուց 
թա ռի» ի մաս տը։ Ա վե լաց նենք, որ 15-րդ դա րում վան քին նվիր ված չա փա ծո 
եր կում Ման վել (Մա նուել) ե պիս կո պոս Բջ նե ցին նույն պես օգ տա գոր ծում է 

Սե բաս տի ա, կազ մեց Թոր գոմ ար քեպս. Գու շա կե ան, Վի են նա, 1961, էջ 101-102։
13.  ԺԴ դա րի հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, կազ մեց Լ. Խա չի կյան, Ե րեւան, 

1950, էջ 351։

0

Հավուց թառ վանքի շրջանը
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« թառ թարգ մա նու թե ան» բնո րո շու մը՝ « Մեծդ մե նաս տան, Հա յու թառ ա նուն, 
թառ թարք մա նու թե ան»14։ 

Ղեւոնդ Ա լի շա նը վան քի ան վան մա սին գրում է. «Ան ծա նօթ է պատ ճառ 
ա նուանս. ո մանց ստոյգ թուի Հա ւուց ա սել՝ զի յան կա գոյն է զու գորդ թառ բա-
ռի, այլ հա ւա նա գոյն թուի Հայոց լի նել»15։ Նկա տենք, որ աղ բյուր նե րում վան-
քի ան վան եր կու տար բե րակն էլ կի րառ վում է հա վա սա րա պես։ Նա թա նայելն 
ին քը, եր բեմն մի եւ նույն պար բե րու թյան մեջ օգ տա գոր ծում է վան քի եր կու ան-
վա նա ձեւն էլ, այ սինքն, եր կուսն էլ ճիշտ է հա մա րում։ Կար ծում ե նք, որ նա ան-
վան մեջ « հաւ» բա ռը կի րա ռում է պապ, նա խա հայր նշա նա կու թյամբ16, ո րով 
« Հա ւուց թա ռը» ստու գա բան վում է Պա պոնց կամ Մեծ հայ րե րի՝ այ սինքն Սա-
հա կի եւ Մես րո պի օ թեւան։

Չ պետք է բա ցա ռել նաեւ, որ « Հա վուց թառ» տե ղա նու նը գո յու թյուն է ու-
նե ցել վան քի հիմ նու մից շատ ա վե լի ա ռաջ, քա նի որ թավ կա նա չով ծածկ ված 
գե ղա տե սիլ բլուր նե րը, ո րոնց վրա կա ռուց վել է վան քը, կա րող է ին հնուց ան-
տի կոչ ված լի նել Հա վուց թառ, իբ րեւ հավ քե րի բնա կա տեղ։ Հի շենք, որ դա Ար-
շա կու նյաց թա գա վո րա կան ամ րո ցի՝ Գառ նի ի մեր ձա կա մի վայր է, որ տե ղից 

14. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 92, գանձն ամ բող ջու թյամբ տե՛ս գր քի հա վել վա ծում։
15. Ղ. Ա լի շան, Այ րա րատ, էջ 354։
16. « Հաւ – Նա խա հայր, պապ, հայր հօրն կամ մօրն… նախ նիք» (Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան 

լե զուի, հ. Բ, Վե նե տիկ, 1837, էջ 71)։

հա վա նո րեն ան ցել է դե պի ար քու նա կան որ սա տե ղեր տա նող ճա նա պար հը։ 
Խոս րո վի ան տա ռի հիմ նումն այդ կող մե րում դրա ա նուղ ղա կի վկա յու թյունն է ։

 Վե րա դառ նանք Նա թա նայե լի տե ղե կու թյուն նե րին։ Ժա մա նա կագ րա կան 
ա ղյու սա կի ՆԻԶ (426) թվա կա նի դի մաց նա գրում է. «Յասմ ա մի շի նեց սուրբ 
հայ րա պետն Հա յոց Սա հակ զՍուրբ Կա թո ղի կէն ի Գառ նոյ ձո րին ի վե րա 
գե տին եւ ժո ղո վեց բա զում կրաւ նա ւորս հն տա կեր եւ բո կագ նայ եւ հաս տա-
տեց վանք եւ ի նքն ա ռանձ նա նայր ի Հա յոց թա ռոյ ի յաստ եւ ա նուա նե ցաւ 
Գե տոց վանք [եւ այ]ժմ  ու նի զտե ղիս զայս սուրբ ուխտն [ Հա ւուց] թառ»։

 Նա թա նայելն ը ստ է ու թյան ա սում է, որ Սա հակն ու Մես րո պը 423-ին հիմ-
նել են Հայոց թա ռը, ակ նար կե լով, որ այս տեղ նրանք զբաղ վել են թարգ մա-
նու թյամբ («ա նուա նե ցաւ Ա թոռ Հա յոց եւ Թառ թարգ մա նու թե(ա նց)»)։ Այ նու-
հե տեւ 426 թ. Սա հա կը Գառ նու ձո րում, գե տի մոտ հիմ նել է մեկ այլ ե կե ղե ցի 
(Սուրբ Կա թո ղի կե), Հայոց թա ռից տե ղա փոխ վել այս տեղ, կրո նա վոր ներ ժո-
ղո վել ու վանք հիմ նել։ Տեղն այդ ան վան վել է Գե տոց վանք, եւ Նա թա նայե լի 
ժա մա նակ այն Հա վուց թա ռի ուխ տի մաս է կազ մել։ Ն շենք, որ մեզ ծա նոթ 
սկզբ նաղ բյուր նե րում սա մի ակ տեղն է, ուր հան դի պում է « Գե տոց վանք» ան-
վա նու մը, ո րը Նա թա նայելն օգ տա գոր ծում է նաեւ 11-րդ դա րի սկզ բի դեպ քե-
րի ա ռն չու թյամբ (դ րան կանդ րա դառ նանք քիչ հե տո)։ 

Այս պի սով Հա վուց թա ռից ծա գող տե ղե կու թյուն նե րը վան քի հիմ նադ րու-
մը վե րագ րում են Ս. Սա հա կին եւ Ս. Մես րո պին, ո րը կա րե լի է տե ղա կան ե կե-
ղե ցա կան ա վան դու թյուն հա մա րել։ Սա կայն Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ-

Հեթանոսական տաճարը Գառնիի ամրոցում Հավուց թառի տեղը՝ Գառնիի ամրոցից դիտված
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ցի կա թո ղի կո սի վկա յու թյունն այն մա սին, որ Գառ նու ձո րում է ե ղել Սա հակ 
Պար թեւի կա ցա րա նը, հիմք է տա լիս այս տեղ ա վան դու թյու նից ան դին նաեւ 
պատ մա կան հիմք տես նել։ 

Այս հար ցի ա ռն չու թյամբ ու շադ րու թյան է ար ժա նի Նա թա նայե լի մեկ այլ 
հա ղոր դումն այն մա սին, որ 877 թվա կա նին Գեւորգ Բ Գառ նե ցի (877-897) կա-
թո ղի կո սը Հա վուց թա ռը նո րո գել եւ իր հա մար ա մա ռային նս տոց է դարձ րել. 
« Սուրբ հայ րա պետն եւ մեծ պատ րի արգն Հա յոց սուրբն Գէ որք վերս տին 
նո րո գեց զնա խադ րա կան ուխտն Հա ւուց թառ եւ պայ ծա ռա ցոյց, փար թա-
մա ցոյց գո յիւք եւ ա[ րա]ր  ի րն բնակ[ար]ան յա մար[այ] նի ժա մա նակս»։ 
Ը ստ ե րեւույ թին Ա րա րա տյան դաշ տի շոգ ա մառ վա պատ ճա ռով այս տեղ 
(Վա ղար շա պատ, Դվին) ա թո ռա կա լող կա թո ղի կոս նե րը հո գա ցել են ոչ հե-
ռու գտն վող զով վայ րում ա մա ռային նս տոց ու նե նա լու մա սին։ Հա վա նա բար 
այդ նույն դերն է ու նե ցել Բյու րա կա նը, քիչ հե տո ա թո ռա կա լած Հով հան նես 
Դրաս խա նա կերտ ցու հա մար, որ տեղ նա նաեւ ե կե ղե ցի է կա ռու ցել (այն կա-
թո ղի կո սա կան ա մա ռա նոց է նաեւ այ սօր)։ Այս հա մա տեքս տում ան հա վա-
նա կան չէ, որ Սա հակ Պար թեւն էլ, զով վայ րում ա ռանձ նա նա լու եւ թարգ մա-
նու թյամբ զբաղ վե լու հա մար, ի նչ-որ ժա մա նակ հաս տատ ված լի նի Գառ նու 
ձո րում գտն վող վան քե րում։ Են թադ րու թյունն ա վե լի հա վա նա կան է թվում, 
ե րբ նկա տի ե նք ու նե նում, որ Գառ նի ի ամ րոցն այդ ժա մա նակ Ար շա կու նի թա-
գա վոր նե րի ա մա ռա նոցն էր, եւ տրա մա բա նա կան է, որ կա թո ղի կոսն էլ դրան 
մո տիկ տե ղում պի տի գտն վեր։ 

Հա վուց թա ռի հիմ նադ րու մը Սա հակ Պար թեւին եւ Մես րոպ Մաշ տո ցին 
վե րագ րող ա վան դու թյու նը պահ պան վել է նաեւ հե տա գա յում։ 15-րդ դա րի 
սկզ բին Ման վել ե պիս կո պոս Բջ նե ցին Ա մե նափրկ չին նվիր ված գան ձում 
գրում է. «Ի դիր Մես րո պայ, ի տեղ Սա հա կայ, թարք ման չացն ի սմայ բնա կի 
բազ մա մե այ»։ Հա վուց թա ռի 17-րդ դա րի վա նա հայ րե րից Սի մե ոն Ջու ղայե-
ցին էլ վան քին ձո նած դր վա տում գրում է.

« Սուրբ Սա հակ, Մես րովբ թարք ման, 
Որ Սուրբ Հո գովն զաւ րա ցան,
 Սո րա ըս կիզբն շի նու թե ան, 
Ի նո ցա նէ հաս տա տե ցան»17։ 
Աս վածն ի մի բե րե լով պետք է ար ձա նագ րենք, որ Հա վուց թա ռի մա սին 

գրե լիս այ սու հե տեւ պետք է ան պայ ման նշել, որ տե ղա կան ե կե ղե ցա կան 
ա վան դույ թը վան քի հիմ նադ րու մը կա պում է Ս. Սա հակ Պար թեւի եւ Ս. Մես-
րոպ Մաշ տո ցի ան վան հետ, ո րի մա սին կան միջ նա դա րյան մի շարք վկա յու-
թյուն ներ։

17. Դր վատն ամ բող ջու թյամբ տե՛ս գր քի հա վել վա ծում։
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10-րդ դա րի վեր ջը եւ 11-րդ դա րի սկիզ բը՝ Գա գիկ Ա Բագ րա տու նու 
(989-1017) թա գա վո րու թյան եւ կա թո ղի կոս Սար գիս Ա Սեւան ցու 

(990-1019) ա թո ռա կա լու թյան տա րի նե րը, Հայոց պատ մու թյան բուռն վե րել քի 
ժա մա նա կաշր ջան նե րից մեկն է ր։ Ա նի մայ րա քա ղա քում Գա գիկ թա գա վո րը 
1001 թվա կա նին՝ Քրիս տո սի ծնն դյան 1000-ա մյա կին, կա ռու ցեց Ս. Գրի գոր 
( Գագ կա շեն) ե կե ղե ցին, Զվարթ նո ցի փա ռա հեղ տա ճա րի նմա նու թյամբ, նրա 
կի նը՝ Կատ րա մի դե թա գու հին, այդ տա րի նե րին ա վար տին հասց րեց Ա նի ի 
Մայր Տա ճա րի կա ռու ցու մը։ Թա գա վո րա կան ըն տա նի քին հե տեւե լով նշա նա-
վոր իշ խան ներն էլ հիմ նե ցին տոհ մա կան վան քեր ու ե կե ղե ցի ներ։ Պահ լա վու-
նի ներն Ա նի ում կա ռու ցե ցին Ս. Գրի գոր (Ա բու ղամ րենց), Ս. Փր կիչ, Ս. Ա ռա քե-
լոց ե կե ղե ցի նե րը, սպա րա պետ Վահ րամ Պահ լա վու նին՝ Մար մա շե նի վան քը 
(11-րդ դ. սկիզբ), մեծ իշ խան Գրի գոր-Ա պի րա տը՝ Կե չա ռի սը (1003), Սմ բատ 
Մա գիստ րո սը՝ Բագ նայ րը (1010 թ.) եւ այլն։ 

Այդ նույն տա րի նե րին Հա վուց թա ռում ե կե ղե ցի է կա ռու ցել Քե ղի բեր դի 
(հայտ նի է նաեւ Կա քա վա բերդ ու նու նով) Գեւորգ իշ խա նը։ Մին չեւ Նա թա նայել 
Հա վուց թա ռե ցու տե ղե կու թյուն նե րի ի հայտ գա լը, Գեւորգ իշ խա նի Հա վուց 
թա ռում կա տա րած ե կե ղե ցա շի նու թյան մա սին հայտ նի էր մի այն Մխի թար Այ-
րի վա նե ցու կարճ հա ղոր դու մը, ո րը զե տեղ ված է նրա՝ տաս նա մյակ նե րի պար-
բե րա կա նու թյամբ կազմ ված ժա մա նա կագ րու թյան 1001-1011 թթ. հատ վա ծում։ 
Պատ մի չը նախ նշում է Ա նի ի Գագ կա շեն Ս. Գրի գո րի կա ռու ցու մը, ո րն ի նչ պես 
նշ վեց կա տար վել է 1001 թ. (ե րկ րա շար ժից քանդ վել է մի քա նի տաս նա մյակ 
ան ց), այ նու հե տեւ Հա վուց թա ռի ե կե ղե ցու հիմ նու մը. «Շ նին Սուրբն Գրի գոր 
ան նման ի յԱ նի, որ այժմ հան գու ցե ալ է։ Շնին եւ Հա ւուց թառն ի Գէ որ գե-
այ իշ խա նէ Քեղ ւոյ»18։ Եր կար ժա մա նակ մի այն այս փոք րիկ նշու մին ծա նոթ 
պատ մա բան նե րը չեն ի մա ցել, թե վան քի ո ՞ր ե կե ղե ցին է կա ռու ցել Գեւորգ իշ-
խա նը, կամ թե ի ՞նչ տոհ մից էր նա սե րում։ 

Այս հար ցե րին պա տաս խա նել է Նա թա նայելն իր մա տյա նի ժա մա նա կագ-
րա կան ա ղյու սա կի 1002 թվա կա նի դի մաց գրե լով հե տեւյա լը. « Գէ որք իշ խա-
նաց19 իշ խանն, որ դի Հա սա նայ, եղ բար Ա պի րա տին, վե րըս տին նո րո-
գեց զնա խադ րա կան հռ չա կա ւոր սուրբ ուխտն զՀա ւուց թառ եւ շի նե(ա)ց 

18. Մխի թա րայ Այ րի վա նեց ւոյ Պատ մու թիւն Հա յոց, Մոսկ վա, 1860, էջ 57։
19. Բա ռը կրկն ված է ։
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զփա ռա ւոր զհ րա շա լի Կա թո ղի կէն 
Թ (9) խո րա նաւ։ Եւ ա րար գան ձա-
գին զմեր ձա կա գեղն զԿոխթ ի Գա-
գիկ շա հան շա հէ եւ Յո վա նի սէ եւ ետ 
Հա ւուց թա ռոյ Սուրբ Կա թո ղի կէ ին 
հայ րե նիք, եւ ետ ի հայ րե նե(ա)ց  իր 
զԳե տոց վանսն, եւ զՀո վայսն՝ վան-
քա գեղ եւ ժո ղո վեց ԳՃ (300) կրաւ-
նա ւոր»։

 Նա թա նայե լը նախ ներ կա յաց նում 
է Գեւորգ իշ խա նի հո րը եւ եղ բո րը, ո րի 
շնոր հիվ հայտ նի է դառ նում Գեւոր գի 
տոհ մը եւ պարզ վում է, որ 1003 թ. Կե-
չա ռի սի վան քը կա ռու ցո ղը նրա եղ-
բայրն է՝ Ա պի րա տը, որ այ լուր հիշ վում է 
նաեւ Գրի գոր ա նու նով եւ Մա գիստ րոս 
պատ վաս տի ճա նով (չշ փո թել Պահ լա-
վու նի Գրի գոր Մա գիստ րո սի հետ)20։ 
Այ նու հե տեւ նա պատ մում է Գեւոր գի 
ձե ռամբ վան քի պայ ծա ռաց ման, 9 խո-

րա նով Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու կա ռուց ման եւ վան քի տված մե ծար ժեք նվի րատ-
վու թյուն նե րի մա սին։ Նշ վում է, որ Գեւորգ իշ խա նը Գա գիկ Ա թա գա վո րից եւ 
նրա որ դի Հով հան նես Սմ բա տից գնել՝ « գան ձա գին» է ա րել, մո տա կա Կոխթ 
(Գողթ) գյու ղը եւ նվի րել նո րա շեն Կա թո ղի կե ե կե ղե ցուն իբ րեւ սե փա կա նու-
թյուն (հայ րե նիք), ի սկ ի ՛ր սե փա կա նու թյու նից («ի հայ րե նե աց իր») տվել է Գե-
տոց վան քը, նաեւ Կո տայ քի Ո վա գյու ղը՝ որ պես « վան քա գեղ», եւ ա պա հո վել 
300 կրո նա վոր նե րի կե ցու թյու նը։ 

Այս պի սով 11-րդ դա րի հենց սկզ բին Հա վուց թա ռը վե րա ծաղ կում է, ու-
նե նա լով հզոր հո վա նա վոր, հան ձինս Հա սա նի որ դի Գեւորգ իշ խա նի։ Նրա 
եղ բայ րը, ո րն իր կեն դա նու թյան շր ջա նի աղ բյուր նե րում կոչ վում է Գրի գոր 
Մա գիստ րոս, ի սկ ա վե լի ուշ ապ րած պատ միչ նե րի եր կե րում՝ Ա պի րատ, հոր-
ջորջ վում էր Հայոց մեծ իշ խան՝ ի նչ պես Մատ թե ոս Ուռ հայե ցին է գրում՝ «Ա պի-
րատ ո մն, որ էր մեծ իշ խան Հա յոց, որ դի Հա սա նայ»21։ Ար դեն 1001 թվա կա-

20. Այս մա սին տե՛ս Կ. Մա թեւո սյան, Գրի գոր Ա պի րատ Մա գիստ րո սը եւ նրա տոհ մը 11-րդ 
դա րում, « Բան բեր Մա տե նա դա րա նի», թիվ 18, Ե րեւան, 2008, էջ 67-93, նույ նի՝ Ա նի-Շի րա կի 
պատ մու թյան է ջեր (հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու), Ե րեւան, 2010, էջ 101-137։

21. Մատ թե ոս Ուռ հայե ցի, Ժա մա նա կագ րու թյուն (աշ խար հա բար թարգ մա նու թյու նը եւ ծա նո-
թագ րու թյուն նե րը Հ. Բար թի կյա նի), Ե րեւան, 1991, էջ 16 (այ սու հե տեւ՝ Մատ թե ոս Ուռ հայե ցի)։

նին նա մա գիստ րո սի պատ վաս տի ճան 
ու ներ, ի նչ պես ե րեւում է Ար զա կա նի Ս. 
Ստե փա նոս ե կե ղե ցու ար ձա նագ րութ-
յու նից, որ տեղ հի շա տակ վում է թա-
գա վո րի ա նու նից հե տո. « …ի թա գա-
ւո րու թե ան Գագ կա աշ խար հա կա լի, 
Գրի գո րի՝ Հայոց մա գիստ ռո սի…»22։ 
Կե չա ռի սի վան քի Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցու 
1003 թ. շի նա րա րա կան ար ձա նագ րութ-
յան մեջ նա նշում է՝ « …ի թա գա ւո րու-
թե ան Գագ կա եւ ի Հայ րա պե տու թե ան 
Տ(ե ա)ռն Սարգ սի, ե ս՝ Գրի գոր Մա գիստ ռոս, որ դի Հա սա նա, շի նե ցի զէ կէ ղէ-
ցիս…»23։ Շատ հնա րա վոր է, որ Հա վուց թա ռում եւս ե ղել է նրան պատ կա նող՝ 
«Գ րի գոր Մա գիստ րոս» ան վան նշ մամբ ար ձա նագ րու թյուն (1013 թ.), ո րը 
հե տա գա յում վե րա փո խել են եւ շա րու նա կել ար դեն Գրի գոր Պահ լա վու նուն 
հատ կան շող տվյալ նե րով24։

 Վար դան Ա րեւել ցին 12-րդ դա րի պատ միչ Մխի թար Ա նե ցու այժմ կո րած 
պատ մու թյու նից քա ղած տե ղե կու թյամբ ա վե լաց նում է, որ այս իշ խա նը 12 հա-
զար հե ծյալ նե րից կազմ ված զորք ու ներ25։ Ա հա այս զո րեղ տոհ մից էր Գեւոր-
գը, ո րը եւ Հա վուց թառ բեր վեց Ա մե նափր կիչ խա չը։ Սա կայն մին չեւ դրան ան-
դրա դառ նա լը փոր ձենք առ կա սա կավ նյու թե րի մի ջո ցով տե ղե կա նալ Գեւորգ 
իշ խա նի նախ նի նե րի եւ հետ նորդ նե րի մա սին։ 

22. Գ. Սարգ սյան, Գրի գոր-Ա պի րատ Հա սա նյան. Հիմ նա դիր Կե չա ռի սի վան քի ( վի մագ րա կան 
նոր վկա յու թյուն), « Հին Հա յաս տա նի մշա կույ թը» ժո ղո վա ծու 12, Ե րեւան, 2002, էջ 111։

23. Ղ. Ա լի շան, Այ րա րատ, էջ 259, Գ. Հով սե փյան, Խաղ բա կե անք կամ Պռո շե անք Հայոց պատ-
մու թե ան մէջ, Ան թի լի աս, 1969, էջ 159։ 

24. Կ. Մա թեւո սյան, Ա նի-Շի րա կի պատ մու թյան է ջեր, էջ 110-111։
25. Վար դան Ա րեւել ցի, Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն, (գ րա բար տեքս տը ը ստ Վե նե տի կի 1862 թ. 

տպագ րու թյան), աշ խար հա բար թարգ մա նու թյու նը Գ. Թո սու նյա նի, Ե րեւան, 2001, էջ 102-103։

Նաթանայել եպիսկոպոսի տեղեկությունը 
Կաթողիկե եկեղեցու կառուցման մասին

Հեծյալի հարթաքանդակ Հավուց թառից
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Ñեւորգ իշ խա նի պա պի, այ սինքն՝ Հա սա նի հոր ա նու նը հայտ նի չէ։ Սա-
կայն չի բա ցառ վում, որ նա ե ղած լի նի Ա շոտ Եր կա թի (914-929) հա վա-

տա րիմ զո րա կան, ա կա նա տես պատ միչ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցու 
բնու թագր մամբ՝ թա գա վո րի պատ վա վոր նե րից («ոմն ի պա տուա ւո րաց»)26 
Գեւոր գը, ո րին հե տա գա յում Մարզ պե տու նի կար ծե ցյալ տոհ մա նունն են 
տվել։ Այս նույ նաց ման հա մար կա րե լի է ե րեք փաս տարկ բե րել։ Ա ռա ջի նը 
ժա մա նա կի հա մա պա տաս խա նու թյունն է, ե րկ րորդն այն, որ Գեւոր գը, ո րը 
Հա սա նի ա վագ որ դին է ր27, ժա ռան գա կան ան խախտ ա վան դույ թով պի տի 
պա պի ա նու նով ան վա նա կոչ ված լի ներ։ Եր րորդ եւ հիմ նա կան փաս տարկն 
այն է, որ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցու պատ մա ծի հա մա ձայն, ե րբ Բե-
շիր զո րա վա րի գլ խա վո րած ա րաբ նե րը Սեւա նի կղ զու մոտ Ա շոտ Եր կա-
թից պարտ վե լով (924 թ.) շարժ վում են Քե ղի ամ րո ցի վրա, այս տեղ գտն վող 
Գեւորգ « Մարզ պե տու նին», փոք րա թիվ զո րա կան նե րով բեր դից դուրս գա լով 
ու հա մար ձա կո րեն հար ձակ վե լով՝ պար տու թյան է մատ նում նրանց28։ Ու շագ-
րավ է նաեւ պատ մի չի այն վկա յու թյու նը, որ մի կերպ փրկ ված ու Դվին հա սած 
ա րաբ նե րը մտա ծում են վրեժխն դիր լի նել ամ րո ցի բնա կիչ նե րից՝ «ս պառ նա-
լե օք ջա նային վրէժս ի բնակ չաց ամ րո ցին պա հան ջել»29, այ սինքն Գեւոր գը 
Քե ղի ամ րո ցի զոր քի հրա մա նա տարն է ր։ Հայտ նի չէ, թե նա այդ ժա մա նակ 
ար դեն բեր դի տերն էր, թե՞ պա տե րազ մի ա վար տից հե տո է այն ստա ցել որ-
պես պար գեւ եւ ժա ռան գա կան սե փա կա նու թյուն, բայց փաստն այն է, որ նրա 
քա ջա գոր ծու թյու նը տե ղի է ու նե ցել հենց Քե ղի ի պա տե րի տակ։ Կար ծում ե նք 
բա վա րար հիմք կա ե թադ րե լու հա մար, որ Մխի թար Այ րի վա նե ցու եւ Նա թա-
նայել Հա վուց թա ռե ցու հի շա տա կած « Քե ղի ամ րո ցի իշ խան Գեւոր գը» Գեւորգ 
« Մարզ պե տու նու» թոռն է ե ղել։ 

Այժմ պար զա բա նենք, թե ին չու ե նք վե րա պա հու թյամբ նշում 
« Մարզ պե տու նի» տոհ մա նու նը եւ տես նենք, թե որ տե ղից է ծա գել գրա կա նու-
թյան մեջ շր ջա նառ վող նրա կար ծե ցյալ Գոռ ա նու նով որ դու մա սին տե ղե կու-
թյու նը։ Բանն այն է, որ չկա ոչ մի պատ մի չի վկա յու թյուն կամ այլ սկզբ նաղ բյուր, 
որ տեղ նշ ված լի նի « Մարզ պե տու նի» բա ռը կամ այդ դա րաշր ջա նի հա մար՝ 
Գոռ ան ձնա նու նը։ Որ տե ղի՞ց են դրանք ա ռա ջա ցել։ Մատ թե ոս Ուռ հայե ցին 

26. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի, էջ 354։
27. Այս մա սին տե՛ս Կ. Մա թեւո սյան, Ա նի-Շի րա կի…, էջ 109-114։
28. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի, էջ 356-357։ 
29. Նույն տե ղում։

Ա բաս Բագ րա տու նու որ դու՝ Ա շոտ Գ Ո ղոր մա ծի (953-977) թա գադ րու թյան եւ 
Ա նին ե րկ րի մայ րա քա ղաք հռ չա կե լու մա սին պատ մե լիս (961 թ.), նշում է, որ այդ 
ա ռի թով Հայոց բա նա կի հրա մա նա տա րը (ա նու նը չի տա լիս) հա վա քել է մարզ-
պե տա կան գուն դը (45 000) եւ ար քու նա կան գուն դը, այ սինքն Հայոց բա նա կի 
եր կու բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը։ Նա գրում է. «… ժո ղով ա րար զօ րա պետն Հայոց 
զմարզ պե տա կան գունդն քա ռա սուն եւ հինգ հա զար…» եւ այլն30։ Մի քայել 
Չամ չյա նը, ո րը 18-րդ դա րում շա րադ րել, ամ բող ջաց րել է Հայոց պատ մու-
թյու նը, այս հատ վա ծից բխեց րել է զո րա պե տի ա նու նը։ Են թադ րե լի է, որ նրա 
օգ տա գոր ծած ձե ռագ րում «զ մարզ պե տա կան գունդն» ձեւա կերպ ման ե րկ-
րորդ բա ռը ե ղծ ված է ե ղել եւ կար դաց վել «զ մարզ պե տա կան Գոռն»31, ո րն 
էլ, ը ստ պատ մա բա նի՝ « ժո ղո վե աց զօր բա զում մին չեւ ցքա ռա սուն եւ հինգ 
հա զար»32։ Մ. Չամ չյա նի գր քում « մարզ պե տա կանն» էլ իր հեր թին վեր ջա ծան-
ցի փո փոխ մամբ դար ձել է պաշ տոն հի շեց նող տոհ մա նուն՝ « Մարզ պե տու նի»։ 
Բայց տա րօ րի նակն այն է, որ այդ ար հես տա կա նո րեն ա ռա ջա ցած տոհ մա նու-
նը հե տա դարձ ըն թաց քով մի ա ցել է Գեւոր գի ան վա նը, ո րին, այ դու հե տեւ կո չել 
են Գեւորգ Մարզ պե տու նի։ Ի սկ վի պա սան Մու րա ցա նի հան րա հայտ « Գեւորգ 

30. Մատ թե ոս Ուռ հայե ցի, էջ 8։
31. Չի բա ցառ վում, օ րի նակ, որ « գունդն» բա ռը տո ղադ րաձ վել է, տո ղա վեր ջը մաշ ված է ե ղել 

կամ եզ րա հատ ված (մ նա ցել է « գո»-ն) ի սկ հա ջորդ տո ղում «դ» տա ռի ստո րին մաս նի կը 
մաշ ված լի նե լով կար դաց վել է «ռ», եւ ստաց վել է « գոռն»։

32. Մ. Չամ չե ան, Պատ մու թիւն Հայոց, հ. Բ, Վե նե տիկ, 1785, էջ 837։

Քեղի (Գեղի) բերդը
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Մարզ պե տու նի» վե պի տպագ-
րու թյու նից հե տո, այն դար ձել 
է ան վի ճար կե լի եւ պա տա հա-
կան չէ, որ տեղ է գտել ան գամ 
Հայոց պատ մու թյան ա կա դե-
մի ա կան հրա տա րա կու թյան 
մեջ33։ 

Հա վուց թա ռի հո վա նա-
վոր Գեւորգ իշ խա նի ծագ ման 
մա սին խոսքն ա վար տե լով` 
նշենք նաեւ այդ ա ռն չու թյամբ 
15-րդ դ. սկզ բին ապ րող Ման-
վել Բջ նե ցու մի բնու թագ-
րու մը՝ « Գէ որգ իշ խա նի՝ ո ստ 
Բագ րա տու նի»34։ Դժ վար է 
ա սել, ա րդ յոք հե ղի նա կն ու-
նե ցել է ո րեւէ ա ղբ յուր այդ ար-
տա հայ տութ յան հա մար, թե՞ 
այն պար զա պես թե լադր վել է 
չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յան 
փա ռա բա նա կան ո ճով։ Բայց 

չպետք է բա ցա ռել, օ րի նակ, որ Գեւորգ « Մարզ պե տու նին» հե ռա վոր ազ-
գակ ցա կան կապ ու նե ցել է Բագ րա տու նի նե րի հետ (ն կա տի ու նե նա լով նաեւ 
նրա ան սա սան հա վա տար մու թյու նը շա տե րի կող մից լք ված Ա շոտ Եր կա-
թին)։ Փաս տե րը վկա յում են, որ Գեւորգ իշ խա նի եղ բայր Գրի գոր Ա պի րատն 
էլ ան մի ջա կան մեր ձա վո րու թյուն է ու նե ցել Գա գիկ Ա-ի որ դի ներ Հով հան-
նես Սմ բա տի ու Ա շոտ Դ-ի հետ։ Հենց Գեւորգն ին քը, ի նչ պես նշ վեց, Ա մե-
նափր կիչ խա չը ստա ցել է Գա գիկ Ա Բագ րա տու նուց։ Հե տեւա բար հե ռա վոր 
տոհ մակ ցու թյան (Ար շա կու նյաց ժա մա նակ նե րի նմա նու թյամբ այս տոհ մի 
«ոս տա նիկ» լի նե լու) հնա րա վո րու թյունն ան հա վա նա կան չէ։ 

Այժմ տես նենք, թե ա րդյո՞ք Հա վուց թա ռում պահ պան վել են վկա յու թյուն-
ներ Գեւորգ իշ խա նի հետ նորդ նե րի մա սին։ Վան քի տա րած քում այժմ պահ-
պան ված հնա գույն թվա կիր ար ձա նագ րութ յու նը, ո րը խաչ քա րի35 վրա է, հե-

33. Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հ. 3, Ե րեւան, 1976, էջ 45։
34. Ման վել Բջ նե ցու եր կը տե՛ս հա վել վա ծում։
35. Չնա յած պարզ կա ռուց ված քին, այս խաչ քա րը հայ խաչ քա րա գոր ծա կան ար վես տում մի 

քա նի նո րու թյուն պա րու նա կող ա մե նաար ժե քա վոր նմուշ նե րից է (տե՛ս Հ. Պետ րո սյան, Խաչ-
քար. ծա գու մը, գոր ծա ռույ թը, պատ կե րագ րու թյու նը, ի մաս տա բա նու թյու նը, Ե րեւան, 2008, էջ 
115)։

տեւ յալ բո վան դա կութ յունն ու նի. «Յի շէ Քրիս տոս զՀա սան, զոր դի Սմ բա տա, 
զծա ռա քո եւ ո ղոր մե ա նմա, ա մեն, թվ. ՇԼ (1081) էր»36։ Ե թե նկա տի ու նե նանք 
հայ կա կան իշ խա նա կան տոհ մե րի մոտ ա վագ թո ռա նը պա պի ա նու նով կո չե-
լու կա յուն սո վո րութ յու նը, ա պա կա րող ե նք են թա դրել, որ Գեւորգ իշ խա նի որ-
դին կրել է պա պի ա նու նը՝ Հա սան, եւ նրա ժա ռանգ ներն են Սմ բատն ու նրա 
որ դի Հա սա նը37։ 

Հա վուց թա ռի խաչ քա րի ա ռն չութ յամբ ա վե լաց նենք, որ այն հա վա նա բար 
պա տա հա կա նո րեն չի կանգ նեց վել հենց 1081 թվա կա նին։ Այդ տա րի Գրի գոր 
Ա պի րա տի թո ռը՝ Ա նի ի ե պիս կո պոս Բար սե ղը (Բար սեղ Ա Ա նե ցի), Հաղ բա-
տում կա թո ղի կոս ձեռ նադր վե լով, մեծ շու քով վե րա դար ձավ Ա նի, եւ ի նչ պես 
Մատ թե ոս Ուռ հա յե ցին է գրում՝ « …ե ղեւ օ րն այն օր մեծ եւ ու րա խու թիւն ա մե-
նայն Տանն Հա յոց, վասն զի տե սին նո րո գե ալ զա թոռ հայ րա պե տու թե անն ի 
քա ղաքն յԱ նի»38։ Ե թե Հա վուց թա ռի ար ձա նագ րութ յան մեջ հիշ ված Սմ բա տը 
Քե ղի ի տեր Գեւոր գի թոռն էր, ա պա նրա ու Բար սե ղի պա պե րը, փաս տո րեն, 
եղ բայր ներ է ին, եւ հա վա նա կան է, որ Սմ բա տի որ դի Հա սա նը 1081-ին խաչ քար 
կանգ նեց նե լով յու րո վի ար ձա գան քել է կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի՝ Ա նի ում վե-
րա հաս տատ վե լու տո նին, ո րի գլ խա վոր դե րա կա տարն իր տոհ մա կիցն է ր։ 

13-14-րդ դա րե րում Հա վուց թա ռը հայտն վել է Զա քա րյան տոհ մին պատ-
կա նող տա րած քում` դա տե լով 1214, 1297 թթ. հի շա տա կա րան նե րից եւ 14-րդ 
դա րի կե սե րին Նա թա նայե լի գրած հի շա տա կագ րու թյուն նե րից։

36. Հա վուց Թա ռի ա մե նափր կի չը..., էջ 17։
37. Ա նուղ ղա կի ո րեն այս են թադ րութ յան օգ տին է խո սում այն, որ Գեւոր գի եղ բայր Գրի գոր 

Ա պի րա տի եր կու որ դի նե րը Ա պլ ջա հապ եւ Վա սակ ա նուն ներն ու նե ին։ Գրի գոր Ա պի րատն 
իր զա վակ նե րից մե կին հոր ա նու նով Հա սան չի ան վա նա կո չել ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ այն պատ ճա ռով, որ իր ա վագ եղ բոր՝ Գեւոր գի որ դին ար դեն կրում էր այդ ա նու նը։

38. Մատ թե ոս Ուռ հայե ցի, էջ 236-238։

Հավուց թառի 1081 թ. խաչքարը
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Ä ßà ́ Äˆ úî‚ òÄ ‚é

 ûա վուց թա ռի Ա մե նափր կիչ փայ տյա խա չը միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում 
ա մե նից մեծ հռ չակ վայե լած սր բու թյուն նե րից է ր։ 11-րդ դա րի սկզ բին 

վան քին նվի րա բեր վե լով, այն ժա մա նա կի ըն թաց քում ա վե լի ու ա վե լի մեծ ճա-
նա չում է գտել եւ աս տի ճա նա բար իր ա նունն է տվել բուն վան քին։ Հայ ար վես-
տի հե տա զո տող ներն Ա մե նափր կի չը հա մա րում են 9-10-րդ դա րե րի գործ39։

 Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը ներ կա յաց նում է Քրիս տո սի խա չից ի ջեց-
ման տե սա րա նը, ո րն ամ րաց ված է 72 սմ բարձ րու թյամբ եւ 32 սմ լայնք ու նե-
ցող տախ տա կի վրա։ Կենտ րո նում խաչն է եւ Հի սու սի պատ կե րը՝ թեք ված գլ-
խով եւ փակ աչ քե րով։ Նրա աջ ձեռքն իջ նում է Հով սեփ Ա րի մա թա ցու ու սին, 
ի սկ ձա խից՝ Նի կո դե մոսն աք ցա նով հա նում է մե խը։ Միջ նա դա րյան ար վես տի 
հմուտ մաս նա գետ Սի րար փի Տեր-Ներ սե սյանն այս քան դա կա պատ կերն հա-
մա րում է ե զա կի՝ մի շարք կող մե րով։ Նա գրում է. « Խաչն ին քը ակ նա կուռ է։ 
Քրիս տո սի գլ խա վե րեւում ե րեւում են ա ղավ նա կերպ Սուրբ Հո գին եւ Ա ստ ծո 
Ա ջը։ Որ պես զի դի տո ղի ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց վի Քրիս տո սի կեր պա-
րի վրա, քան դա կա գոր ծը նրան շատ մոտ է զե տե ղել այն մարդ կանց, ո րոնք 
հա նում են նրա ձեռ քե րի ու ոտ քե րի մե խե րը՝ ա ռանց աս տի ճա նի վրա կանգ-
նած լի նե լու։ Իր պար զու թյան մեջ այն քան հու զիչ այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
եր բեք նույն ձեւով չի կրկն վել»40։ Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը նա խօ րի նակ է 
ծա ռայել հայ խաչ քա րա գոր ծու թյան մեջ հան դես ե կած այն սա կա վա թիվ օ րի-
նակ նե րի հա մար, որ տեղ խա չի վրա պատ կեր ված է խաչ ված Քրիս տո սը (կամ՝ 
« Խա չից ի ջե ցու մը»), եւ ո րոնք, որ պես կա նոն, կոչ վում են Ա մե նափր կիչ։

 Հա վուց թա ռի Ա մե նափրկ չի ծագ ման մա սին ա վան դա պա տում պատ մու-
թյուն նե րի պա կաս չի զգաց վում։ Միջ նա դա րում հա մար վել է, որ այն Ա ստ վա-
ծա մոր խնդ րան քով, Խա չա փայ տի ա ռաջ կանգ նած հրաշ քով պատ րաս տել 
կամ ստա ցել է որ պես ան ձե ռա գործ պատ կեր, Քրիս տո սի սի րե լի ա շա կերտ 
Հով հան նե սը (Հով հան նես ա վե տա րա նիչ) եւ տա րել, ըն ծայել Ա ստ վա ծա մո-
րը։ Հե տա գա յում այն տար վել է Հռոմ կամ Բյու զան դի ա, որ տե ղից 7-րդ դա րի 
վեր ջին Հա յաս տան է բե րել Ա շոտ պատ րիկ Բագ րա տու նին (Հայոց իշ խան է 
ե ղել 685-689 թթ.)՝ որ դու՝ Սմ բա տի մի ջո ցով, եւ դրել իր նս տա վայր Դա րոյն-
քում կա ռու ցած ե կե ղե ցում։ Այս մա սին հայտ նում է պատ միչ Ղեւոն դը՝ գրե լով, 

39. Ա. Ա ղա սյան, Հ. Հա կո բյան, Մ. Հաս րա թյան, Վ. Ղա զա րյան, Հայ ար վես տի պատ մու թյուն, 
Ե րեւան, 2009, էջ 219։

40. Էջ մի ած նի գան ձեր, Ս. Էջ մի ա ծին, 1984, նե րա ծա կան (գիրքն է ջա կա լում չու նի), տե՛ս նաեւ՝ 
S. Der Nersesian, Armenian Art, Paris, 1977, p. 114.

որ Ա շո տը « շի նէր զե կե ղե ցին Դա րիւ նից… եւ զկեն դա նագ րե ալ զպատ կեր 
մար դե ղու թե անն Քրիս տո սի ա ծե ալ ի մտիցն ա րեւու մե ծաս քանչ զօ րու թե-
ամբ հան գու ցա նէր ի նմա»41։ Այս պատ կե րը հե տա գա յում Հա վուց թառ տար-
ված Ա մե նափրկ չի հետ նույ նաց նող նե րը չեն ան դրա դար ձել, որ Ա շո տի 
Ա րեւ մուտ քից բե րա ծը ե ղել է « կեն դա նա գիր պատ կեր», այ սինքն՝ ներ կե րով 
կա տար ված նկար՝ սր բան կար, եւ ոչ թե փայ տյա քան դակ ված խաչ։ Հայտ նի 
է, որ Ա շո տին նա խոր դած եւ հա ջոր դած Հայոց իշ խան նե րը՝ Գրի գոր Մա մի-
կո նյա նը (661-685) եւ Ներ սեհ Կամ սա րա կա նը (689-692) հա մա պա տաս խա-
նա բար ի րենց նս տա վայր Ա րու ճում եւ Թա լի նում կա ռու ցել են մե ծա դիր ե կե-
ղե ցի ներ եւ դրանք զար դա րել ո րմ նան կար նե րով։ Այ սինքն, այս շր ջա նում 
ե կե ղե ցում Քրիս տո սի պատ կե րով ո րմ նան կար կամ սր բան կար ու նե նալն ըն-
դուն ված բան էր եւ Դա րոյն քի պատ կե րը չի կա րող նույ նաց վել Հա վուց թա ռի 
Ա մե նափր կիչ խա չի հետ։

 Մեկ այլ տար բե րա կում Ա մե նափր կի չը, որ պես կայ սե րա կան ըն ծա, ստա-
ցել է Հայոց Ա շոտ թա գա վո րը, եր րոր դում՝ Ա շոտ Պատ րի կի ու նրա որ դու փո-
խա րեն հան դես են գա լիս Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նին եւ նրա որ դին՝ 
Ա մե նափր կի չը Հռո մից բե րող Վահ րա մը։ Սկզ բում Ա մե նափր կի չը դնում են 
Դա րոյն քի (կամ Տա րո նի) ե կե ղե ցում, ա պա տե ղա փո խում Հա վուց թառ։ 

Սա «Ա մե նափրկ չի» ո դի սա կա նի ա մե նա հա մա ռոտ շա րադ րանքն է, ի սկ 
ա հա Գ. Հով սե փյա նը, ո րն իր հան գա մա նա լից ու սում նա սի րու թյան մեջ փոր-
ձել է այս եւ հա րա կից պատ մու թյուն նե րը մեկ տրա մա բա նա կան շղ թայի մեջ 
դնել, ա կա մա խոս տո վա նել է՝ « հա կա սու թյուն նե րի մի բա վիղ, որ թվում է, թե 
դժ վար է մի ջից դուրս գալ»42։ 

Այժմ այդ նույն պատ մու թյուն նե րը կրկ նե լու կա րիք չկա, քա նի որ առ-
կա են հար ցին ի րա զեկ հե ղի նա կի՝ Նա թա նայե լի տե ղե կու թյուն նե րը։ Ա մե-
նափր կիչ խա չի̀  Հա յաս տան եւ ա պա Հա վուց թառ բեր վե լու մա սին նա ու նի 
եր կու վկա յու թյուն։ Ա ռա ջի նը Հա յոց ՆԻ Ե (976) թվա կա նի դի մաց՝ «Եւ ո մանք 
ա սէն թե Վա սիլ կայսրն Ա շոտ թա գա ւո րին պար գեւեց զԱ մե նափր կիչ խաչն 
եւ մասն Տէ րու նա կան խա չեն, որ Աս տուա ծըն կալ ա սեն եւ մնան եր կուքն ի 
Հա[ ւու]ց  թառ մե ծա փայ ծառ փա ռաւք»։ Նա թա նայե լը ո րոշ վե րա պա հութ-
յամբ նշում է՝ «ո մանք ա սէն թե» եւ շա րու նա կում, որ Ա մե նափր կի չը եւ Տե րու-
նա կան խա չի մա սուն քը, ո րն ան վա նում է «Աս տուա ծըն կալ», Հայոց Ա շոտ 
թա գա վո րին է տվել Վա սիլ կայս րը։ Հի շա տա կու թյան 976 թվա կա նը նկա-
տի ու նե նա լով՝ այս տեղ խոսք կա րող է լի նել Վա սիլ Բ (976-1025) կայ սեր եւ 
Ա շոտ Գ Ո ղոր մա ծի (953-977) վե րա բե րյալ, սա կայն քիչ հա վա նա կան է, որ 
Վա սի լը դեռ նոր գահ բարձ րա ցած նվեր ու ղար կեր Ա շո տին։ 

41. Ղեւոնդ, Ար շա ւանք ա րա բաց ի Հայս, Փա րիզ, 1837, էջ 37։
42. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 10։
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Երկ րորդ վկա յու թյու նը Հա յոց ՆԿԲ (1013) թվա կա նի դի մաց է, ցա վոք, 
վերջ նա մա սը ե ղծ ված, սա կայն հիմ նա կան բո վան դա կու թյու նը հաս կա նա լի է. 
«Եւ ա ստ ա սեն ե կե(ա)լ  ի Հայս Վա[ սի]լ  կայսրն [եւ ուն]ել ը նդ ին քե[ա]ն զխաչն 
փրկ չա կան եւ զպատ կե[րն] տի րա կան զսուրբ Ա մե նափր կիչն եւ պար գեւ[ե-
աց] ար քա յին Հա յոց Գա[գ կայ] շա հան շա հի եւ թագ[ա ւորն] պար գեւե(ա)ց 
Գե որ գայ ի շխ[ան]ին/// զա րե գակն/// մ[եծ մ]ե նա րանն եւ խաչն մե ծահ րաշ եւ 
բա զում ա կամբ յաւ րի նե(ա)լ  եւ [ո]ր  ի գլուխս դրո շա յին [որ] կայս/// յԵ րեւան 
գե ղա[ք ]ա ղաքն, որ ա սեն ե րկ[ու]/// եւ ի սուրբ նշան եւ է ա նունն ///այ Տէ րու-
նա կան սուրբ նշանն»։

 Նա թա նա յելն այս հատ վա ծում ներ կա յաց նում է Հա վուց թա ռի Ա մե նափր-
կիչ խա չի ծագ ման ցայժմ ան հայտ տե սա կետ, քա նի որ Վա սիլ կայս րից Ա մե-
նափր կի չը ստա ցո ղի դե րում հան դես է գա լիս Գա գիկ Ա Բագ րա տու նին, ո րն 
էլ իր հեր թին այն տա լիս է Գեւորգ իշ խա նին։ Ա մե նափր կիչ խա չի ծագ ման այս 
պատ մու թյու նը մեզ ա վե լի հա վա նա կան է թվում, ո րով հե տեւ ստույգ հայտ նի է, 
որ Գա գիկ Ա ռա ջի նը Վա սիլ Բ կայս րից սր բա զան մա սունք ներ ու ա ռար կա ներ 
է նվեր ստա ցել։ Մաս նա վո րա պես, Ստե փա նոս Օր բե լյա նը վկա յում է, որ Գա-
գիկ թա գա վորն ու նրա կի նը՝ Կատ րա մի դե թա գու հին, ո րը Սյու նյաց թա գա վո-
րի դուստրն էր, 1006 թ. Ա նի ում նոր ձեռ նադր ված Սյու նի քի Հով հան նես մետ-
րո պո լի տին են նվի րել Տե րու նա կան խա չի մի մա սունք, ո րը նրանց ու ղար կել 
էր Վա սիլ կայս րը՝ « զոր ա ռա քե ալ էր նո ցա ի նք նա կալ կայսրն Յու նաց՝ Վա սիլ 
Ծի րա նա ծին…»43։ 

Ն կա տենք, որ Վա սիլն ը նդ հան րա պես հայտ նի էր կրո նա կան ջեր մե ռան-
դու թյամբ եւ Հայոց թա գա վո րին մա սունք ներ ու ղար կե լու այս փաս տե րը մի-
ան գա մայն հա րա զատ է նրա կեր պա րին44։ Այս ա մե նը թույլ են տա լիս Հա վուց 
թա ռի Ա մե նափրկ չի ծագ ման մա սին ցայժմ ե ղած ա վան դա պա տում զրույց-
նե րի շար քից դուրս, պատ մա կան հենք ու նե ցող տե սա կետ ա ռաջ քա շել, ո րը 
հիմն վում է մի կող մից Նա թա նայե լի վկա յու թյան, մյուս կող մից՝ Օր բե լյա նի 
հայտ նած զու գա հեռ տե ղե կու թյան վրա։

 Նախ կի նում Ա մե նափր կիչ խա չի ծագ ման եւ Հա վուց թա ռին ըն ծայ ման 
պատ մու թյան մեջ (նաեւ այլ հար ցե րում) ա ռաջ նային տեղ է հատ կաց վել Գրի-
գոր Մա գիստ րո սի ա նու նով 1013 թվա կա կիր ար ձա նագ րու թյա նը, ուս տի այն 
ար ժա նի է ա ռան ձին քն նու թյան։

43. Ստե փա նոս Օր բե լե ան, Պատ մու թիւն նա հան գին Սի սա կան, Տփ ղիս, 1910, էջ 304։
44. Ու շագ րավ է, որ 11-րդ դա րում հայե րի մեջ Վա սի լին դրա կան ներ կա յաց նող զրույց ներ 

են տա րած ված ե ղել, իբ րեւ թե նա գաղտ նա բար հայ կա կան ծե սով վե րամկրտ վել է եւ ան-
գամ կոչ վել « Հայոց աշ խար հի հայր», ի սկ մա հից ա ռաջ իր եղ բայր եւ հա ջորդ Կոս տան դի նին 
պատ գա մել « վասն աշ խար հին Հայոց՝ զի հայ րա բար սի րով խնա մես ցէ զազգն զայն» (Մատ-
թե ոս Ուռ հայե ցի, էջ 58-59)։

1013 թ. Ä †Ä ́ ÄÑ ‡Ùê©Ä´ 
Ä Ëà¢ö ÏÄ öé

 ûա վուց թա ռի վան քի պատ մու թյան մեջ չա փա զանց մեծ դեր է հատ կաց-
վել այժմ գո յու թյուն չու նե ցող մի ար ձա նագ րու թյան, ո րի հա մա ձայն 

Գրի գոր Մա գիստ րո սը 1013 թվա կա նին « վերս տին շի նել» է վան քը, եւ նվի-
րել «ան ձե ռա կերտ» Ա մե նափր կիչ խա չը։ Վան քի պատ մու թյա նը վե րա բե րող 
հրա պա րա կում նե րի մեծ մա սը, այդ թվում ա մե նա մեծ տա րա ծում ու նե ցող 
հան րա գի տա րա նային հոդ ված ներն ու հա մա ցան ցի նյու թե րը, սկս վում են 
հենց այդ տե ղե կու թյամբ։ Մինչ դեռ շատ հա վա նա կան է, որ ար ձա նագ րու-
թյան տեքս տը հո րին վել է ա վե լի ուշ շր ջա նում։ 1988-ին այս հար ցը հա տուկ 
հոդ վա ծում հա մա կող մա նի ո րեն քն նած Գա գիկ Սարգ սյա նը ե կել է այն եզ րա-
կա ցու թյան, որ ար ձա նագ րու թյան հայտ նա բեր ման եւ տե ղադ րու թյան հան-
գա մանք նե րը հնա րո վի են, հե ղի նակն է «ըն դօ րի նա կո ղը», ո րը 19-րդ դա րի 
ա ռա ջին կե սին ապ րած Էջ մի ած նի վան քի գրա գիր Քուրդ-Հով հան նես վար-
դա պետ Բագ րեւանդ ցին է 45։ 

Մենք չենք ան դրա դառ նա շատ կող մե րով հա մո զիչ այդ վար կա ծին, ի նչ-
պես նաեւ նա խորդ ու սում նա սի րող նե րի հայտ նած մյուս կար ծիք նե րին, ո րոն-
ցից Գ. Հով սե փյանն, օ րի նակ, հա մոզ ված է, թե ար ձա նագ րու թյունն ի րա կան է, 
մինչ դեռ Ն. Ա կի նյանն այն հա մա րում է կեղծ46։ Կն շենք մի այն հար ցի ա ռն չու-
թյամբ նոր հայտ նի դար ձած տվյալ նե րից բխող կամ նո րո վի մեկ նա բան վող 
մի քա նի կե տեր։ Դրան ցից հիմ նա կանն այն է, որ ե թե Հա վուց թա ռում ի րոք լի-
ներ 1013 թվա կա նը կրող եւ ստո րեւ ներ կա յաց վող հե տաքրք րա կան բո վան-
դա կու թյամբ ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա 14-րդ դա րի կե սե րին ապ րող եւ վան-
քի պատ մու թյան հար ցե րով հե տաքրքր ված Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցին չէր 
կա րող այն ան տե սել, կամ չօգ տա գոր ծել այն տեղ ե ղած փաս տե րը։ Մինչ դեռ 
նրա գրա ռում նե րում Գրի գոր Մա գիստ րո սի ա նունն ը նդ հան րա պես չկա, ի սկ 
Ա մե նափր կիչ խա չի վանք բեր վե լը, ի նչ պես տե սանք, վե րագր վում է Գեւորգ 
իշ խա նին։ Մի ակ զու գա հեռն այն է, որ Նա թա նայե լը Ա մե նափր կի չը վանք բե-
րե լու պատ մու թյու նը նշել է ժա մա նա կագ րու թյան 1013 թվա կա նի դի մաց։ Դա 
կա րող է եր կու բան նշա նա կել. կամ Մա գիստ րո սի ար ձա նագ րու թյու նը ե ղել է, 
բայց Նա թա նայե լը դրա նից մի այն թվա կանն է վերց րել, ի սկ ո ղջ բո վան դա կու-
թյու նը՝ զանց ա ռել, ո րը քիչ հա վա նա կան է, կամ գո յու թյուն է ու նե ցել այժմ ան-

45. Գ. Սարգ սյան, Հա վուց թա ռի հիմ նադր ման վկա յագ րի շուրջ, էջ 68-71։
46. Ման րա մաս նե րը տե՛ս Գ. Սարգ սյա նի վե րոն շյալ հոդ վա ծում։ 
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հայտ մի աղ բյուր (օ րի նակ, վան քի ա վան դա մա տյան՝ քյո թուկ), որ տեղ նշ ված 
է ե ղել խա չի բեր ման 1013 թվա կա նը, եւ ո րի վրա հեն վել են ե ՛ւ Նա թա նայե լը, ե ՛ւ 
հե տա գա յում ար ձա նագ րու թյան տեքս տը կազ մող նե րը։ 

Ար ձա նագ րու թյան ու սում նա սի րու թյան ա ռն չու թյամբ հե տաքրք րու թյուն 
է ներ կա յաց նում նաեւ Բջ նի ի Ման վել ե պիս կո պո սի՝ Ա մե նափրկ չին նվիր ված 
գան ձը (15-րդ դ. սկզբ ներ)47։ 

Ներ կա յաց նենք ար ձա նագ րու թյու նը.

« Թուին ՆԿԲ (1013) ի թա գա ւո րու թե անն Գագ կայ եւ ի հայ րա պե-
տու թե ան տե առն Սարգ սի, ե ս՝ Գրի գոր Մա գիստ րոս վերս տին շի նե ցին 
զե կե ղե ցիս յի շա տակ ի նձ եւ ծնո ղացն ի մոց նաեւ ի տե րանց աշ խար հիս 
գան ձա գին ա րա րի զվայրս սո րա լե րամբն եւ դաշ տամբն եւ ա մե նայն 
կազ մու թե ամբն, որ ի սմա, քա ռա դէմբ, չորս ան կե ամբ՝ յա ջամբ եւ ա հե-
կամբ, ի դի մաց եւ ի թի կանց, եւ տուաք յի շա տակ ան ջն ջե լի ար ձա նագ-
րով եւ աշ խար հա կալ թա գա ւո րի թղ թովն եւ կայ սե րա կան կն քովն, հաս-
տա տե ցաք ձե ռագ րով եւ հայ րա պե տա կան նա մա կաւն, եւ ի նա ւա կա տիս 
տա ճա րիս՝ զոր շի նե ցաք, ըն ծայե ցաք զհայ րե նիս մեր սուրբ ե կե ղեց ւոյս՝ 
որ է Հայոց թառ, հանգս տա րան եւ օ թա րան ան ձե ռա գործ սուրբ պատ կե-
րին Յի սու սի Քրիս տո սի՝ որ ի փայ տին, խնդ րե լին Յո հան նու սուրբ ա ւե-
տա րան չին, հրա մա նաւ մօր տե առն մե րոյ սուրբ Ա(ս տուա) ծած նին, եւ 
նո րո գե ալ վերս տին հաս տա տե ցաք զսուրբ ուխտս վեր ջինս քան զա ռա-
ջինն, ա ստ ե դաք զվէմն հա ւա տոյ, հի ման սուրբ ե կե ղեց ւոյ, Գրի գոր Վահ-
րամ պա տա նին»48։ 

Ար ձա նագ րու թյան վեր ջին բա ռը թե եւ Սի մե ոն Ե րեւան ցու եւ Հովհ. Շահ-
խա թու նյան ցի մոտ « պի տա նին» է, բայց Ղ. Ա լի շանն այն ի րա վա ցի ո րեն ուղ-
ղել է « պա տա նին», նրան հե տեւել են Գ. Հով սե փյա նը եւ ու րիշ ներ։ Այն, որ 
ար ձա նագ րու թյան այս հատ վա ծում խոս քը Գրի գոր Մա գիստ րո սի որ դու՝ 
Վահ րա մի մա սին է, եւ ոչ թե վի մա գիր գր չի, ի նչ պես փոր ձել է մեկ նա բա նել 

47. Ման վե լը հիշ վում է 1405-1414 թվա կան նե րին (տե՛ս ԺԵ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա-
տա կա րան ներ (կազ մող՝ Լ. Խա չիկ յան), մասն Ա, Ե րեւան, 1955, էջ 51, 162, 731 (այ սու հե տեւ՝ 
Հի շա տա կա րան ներ ԺԵ, հ. Ա), ԺԵ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ (կազ մող՝ 
Լ. Խա չիկ յան), մասն Գ, Ե րեւան, 1967, էջ 316։ Նա ե ղել է գրա սեր մարդ, հայտ նի է, որ Ա նի ի 
վեր ջին ե պիս կո պոս Հով հան նես Ոս կե փո րի կին պատ վի րել է մի շքեղ Ա ստ վա ծա շունչ (Վի-
են նա, ձեռ. թիվ 55)։

48. Յովհ.. Շահ խա թու նե անց, Ստո րագ րու թիւն Կա թո ղի կէ Էջ մի ած նի…, էջ 293, Հա վուց թա-
ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 7, Գ. Սարգ սյան, Հա ւուց թա ռի հիմ նադր ման վկա յագ րի շուրջ, էջ 65։ 
Ար ձա նագ րու թյան աշ խար հա բար տեքս տը տե՛ս գր քի հա վել վա ծում, Սի մե ոն Ե րեւան ցու 
Ջամբ ռից բեր ված հատ վա ծի սկզբ նա մա սում։

Գ. Հով սե փյա նը49, բխում է տեքս տից։ Հատ վա ծի բո վան դա կու թյու նից ել նե լով 
է, որ ար ձա նագ րու թյան ա ռա ջին հրա տա րա կիչ նե րը՝ Սի մե ոն Ե րեւան ցին եւ 
Հովհ. Շահ խա թու նյան ցը նշում են, թե Գրի գոր Մա գիստ րոսն իր Վահ րամ որ-
դուն Հա վուց թա ռի վա նա հայր է կար գել։ Նույն բա նը հաս տա տում է Ման վել 
Բջ նե ցին իր գան ձում, ուր նշում է, որ Մա գիստ րո սի որ դին ու ղարկ վել է Հռոմ 
Ա մե նափր կի չը բե րե լու, եւ նրան կո չում է Վահ րամ պա տա նի՝ «Ի սմա նէ (Գ րի-
գոր Մա գիստ րո սի – Կ. Մ.) որ դի, Վահ րամ պա տա նի, ի Հռոմ յու ղար կի»։ 

Ար ձա նագ րու թյան այս հատ վա ծը մի ա ժա մա նակ վկա յում է, որ այն չէր 
կա րող գր ված լի նել Գրի գոր Մա գիստ րո սի կեն դա նու թյան օ րոք։ Բանն այն է, 
որ Մա գիստ րո սի որ դու ա նու նը Վահ րամ էր, նա աշ խար հա կան էր, զին վո րա-
կան, ա մուս նա ցած։ Հե տա գա յում, 1066 թ., ե րբ ար դեն ա մու րի էր, կա թո ղի կոս 
ը նտր վեց եւ ձեռ նադ րու թյան ժա մա նակ ստա ցավ Գրի գոր ա նու նը։ Բնա կա-
նա բար, 1058 թվա կա նին մա հա ցած Գրի գոր Մա գիստ րո սը չէր կա րող Հա-
վուց թա ռի ար ձա նագ րու թյան մեջ որ դուն Գրի գոր Վահ րամ կո չել։ 

Ու շագ րավ է նաեւ, որ Գրի գոր Վահ րա մը կամ հե տա գա յում Գրի գոր Վկա-
յա սեր կա թո ղի կո սը մա հա ցել է 1105 թ., հե տեւա բար 1013 թվա կա նին հա վա նո-
րեն դեռ չէր էլ ծն վել։ Թե րեւս այս բա նը գի տակ ցե լով ար ձա նագ րու թյան հե ղի-
նակ նե րը փոր ձել են շեշ տել, որ Գրի գոր Վահ րամն այդ ժա մա նակ գտն վում էր 
վաղ հա սա կում՝ պա տա նի է ր։ Բայց այս տեղ էլ փա կու ղու ա ռաջ են հայտն վել, 
քա նի որ այդ « պա տա նին» բնու թագր վում է որ պես «զ վէմն հա ւա տոյ, հի ման 
սուրբ ե կե ղեց ւոյ», ո րը կա րող էր նրա մա սին աս վել, բայց մի այն այն բա նից հե-
տո, ե րբ, որ պես Պահ լա վու նի, այ սինքն՝ Գրի գոր Լու սա վոր չի ա րյու նա կից ու 
ժա ռան գորդ, նս տել էր Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սի ա թո ռին (ա րդյո՞ք սա չէ 
պատ ճա ռը, որ այլ լու ծում չգտ նե լով « պա տա նին» դարձ րել են « պի տա նին»)։ 

Այս պի սի բո վան դա կու թյամբ ար ձա նագ րու թյուն չէր կա րող գր ված լի-
նել 1013 թվա կա նին, քա նի որ Գրի գոր Պահ լա վու նին այդ ժա մա նակ դեռ շատ 
ե րի տա սարդ էր եւ դե ռեւս մա գիստ րոս չէր (նա մա գիստ րո սու թյան պա տիվ 
ստա ցել է Կոս տան դին Մո նո մախ կայս րից Ա նի ի վեր ջին թա գա վոր Գա գիկ 
Բ-ի գա հազր կու մից հե տո՝ 1045-ին, ե րբ հայ րե նի Բջ նին հանձ նե լով բյու զան-
դի ային եւ կու սա կա լի պաշ տոն ստա նե լով տե ղա փոխ վել է Տա րոն)։ Բա ցի 
այդ, Գա գիկ Ա ռա ջի նի ժա մա նակ Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան մեջ ո րեւէ 
հո ղային տա րած քի ձեռք բեր ման կամ նվի րատ վու թյան հա մար կայ սե րա կան 
փաս տաթղ թե րով դրա վա վե րաց ման կա րի քը չկար (այդ պի սի նա խա դեպ գո-
յու թյուն չու նի)։ 

Կրկ նենք, որ մեզ հա մար ե լա կե տային է մնում այն ի րո ղու թյու նը, որ վա-
նա հայր Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցին ծա նոթ չէ այս ար ձա նագ րու թյա նը, հե-

49. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 12։
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տեւա բար այն պետք է ստեղծ ված լի նի 14-րդ դա րի կե սե րից հե տո։ Կար ծում 
ե նք, որ Ման վել Բջ նե ցու գան ձը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պար զա բա նե լու 
ար ձա նագ րու թյան տեքս տի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը եւ ո րո շա կի-
աց նե լու ստեղծ ման ժա մա նա կը։ Գա րե գին Հով սե փյանն ան դրա դար ձել է այդ 
գոր ծին, բայց քա նի որ հա մոզ ված էր, թե այն հիմն ված է 1013 թ. ար ձա նագ րու-
թյան վրա, ա ռա ջար կում է ան գամ չա փա ծոյի ո րոշ տո ղե րի տե ղա փո խու թյուն 
կա տա րել50։ Մինչ դեռ գան ձը սա հուն շա րադ րանք ու նի եւ այն խմ բագ րե լու 
կա րիք չկա (ամ բող ջո վին տե՛ս հա վել վա ծում)։ 

Ո րոշ հան գա մանք ներ թույլ են տա լիս են թադ րե լու, որ ոչ թե 1013 թ. ար-
ձա նագ րու թյան տվյալ ներն են օգ տա գործ վել գան ձի մեջ, այլ ը նդ հա կա ռա-
կը՝ գան ձում ե ղած ձեւա կեր պում ներն են նյութ տվել ար ձա նագ րու թյա նը, եւ 
դրանք եր կուսն էլ ստեղծ վել են մո տա վո րա պես նույն շր ջա նում՝ 15-րդ դա րի 
սկզբ նե րին։ 

Ա մե նափրկ չին նվիր ված գան ձը բաղ կա ցած է 12-17 տո ղից կազմ ված 
9 տնից, ո րոն ցից ա ռա ջին յո թի սկզբ նա տա ռե րը հո դում են « ՄԱՆ ՎԻ ԵԼ»։ 
Ա ռա ջին տու նը Ա մե նափր կիչ քան դա կա զարդ խա չի ճշգ րիտ նկա րագ րու-
թյունն է, ե րկ րոր դը՝ պատ մում է Ա ստ վա ծած նի խնդ րան քով Հով հան նես ա վե-
տա րան չին Քրիս տո սի պատ կե րի հրաշ քով տր վե լու մա սին։ Այս հատ վա ծի 
ար ձա գան քը կա վի մագ րում։ Չոր րորդ տան մեջ աս վում է, որ Ա մե նափր կի չը 
տար վել է Հռոմ, ի սկ Գրի գոր Մա գիստ րո սը ուխ տա տեղ է կա ռու ցել «ի Տա րուն 
ե րկ րի», ա պա որ դուն՝ Վահ րամ պա տա նուն, Հռոմ ու ղար կել խա չը բե րե լու 
հա մար։ Այն տեղ նա չի մերժ վել, այլ Ա մե նափր կիչն ստա ցել, բեր վել է հայ րե-
նիք, Մա գիստ րոսն ըն դա ռաջ գնա լով, այն ու սին դրած տա րել է իր ե կե ղե ցին։ 
Դրա նից հե տո աս վում է հե տեւյա լը՝

«Իսկ յետ այս բա նի, յետ ժա մա նա կի ա ւուրք ան ցա նի,
 Վա սիլ ար քայի՝ Գէ որգ իշ խա նի, ո ստ Բագ րա տու նի,
 Փո խե լով ան տի, բե րեն հըրճ ւա լի տունս Այ րա րա դին»։ 

Ե թե ը ստ ար ձա նագ րու թյան Ա մե նափր կի չը Հա վուց թառ է բե րել Գրի գոր 
Մա գիստ րո սը, ա պա այս տեղ նշ վում են Վա սիլ ար քան եւ Գեւորգ իշ խա նը։ 
Բայց հա ջորդ տան մեջ նրանց է մի ա նում նաեւ Մա գիստ րո սը եւ տո նախմ բու-
թյուն են ա նում «յոթ օր մի ա սին», ո րի ըն թաց քում Մա գիստ րոսն Ա մե նափրկ-
չի հան դի ման եր գում է « Զոր ը ստ պատ կե րին» շա րա կա նը։ Այ նու հե տեւ Մա-
նուել Բջ նե ցին այդ շա րա կա նի տեքս տին հա մա հունչ ամ բողջ եր կու տուն է 
լրաց նում։ 

50. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 9։

Յո թե րորդ տան մեջ նա Ա մե նափրկ չի մա սին կր կին գրում է. « Մեզ տը-
ւե ալն ըն ծա յար քաէն Վաս լայ եւ Գորգ իշ խա նայ»։ Ե թե Ման վել Բջ նե ցին որ-
պես սկզբ նաղ բյուր օգ տա գոր ծած լի ներ 1013 թ. ար ձա նագ րու թյու նը, ա պա 
Ա մե նափր կի չը Հա վուց թառ բե րող պի տի հա մա րեր մի մի այն Գրի գոր Մա-
գիստ րո սին, բայց քա նի որ նա որ պես այդ գոր ծը կա տա րող նե րի եր կիցս նշում 
է Վա սիլ կայ սեր ու Գեւորգ իշ խա նի ա նուն նե րը, կա րե լի է են թադ րել, որ նա 
նույն պես ծա նոթ չի ե ղել ար ձա նագ րու թյա նը, ո րի տեքս տը կազմ վել է գան ձի 
գր վե լուց հե տո։

Այժմ ան դրա դառ նանք « Զոր ը ստ պատ կե րին քում» շա րա կա նին, որ եր-
բեմն վե րագր վել է Ա շոտ պատ րի կին, եր բեմն Գրի գոր Մա գիստ րո սին51։ Այն, 
որ շա րա կա նի տեքս տը զու գա հեռ ներ ու նի 1013 թ. ար ձա նագ րու թյան հետ, 
նշում են ար ձա նագ րու թյանն ան դրա դար ձած գրե թե բո լոր ու սում նա սի րող-
նե րը։ Սա կայն թվում է, որ այդ ազ դե ցու թյու նը միջ նոր դա վոր ված է Ման վել 
Բջ նե ցու գան ձով։ Աս վածն ա ռար կա յա կան դարձ նե լու հա մար ներ կա յաց-
նենք եր կու հատ կան շա կան զու գադ րում, բո վան դա կային մեր ձա վո րու թյան 
հա ջոր դա կա նու թյամբ։

« Զոր ը ստ պատ կե րին 
քում» շա րա կան 

Ման վել Բջ նե ցու գանձ
(15-րդ դար)

Հա վուց թա ռի 
ար ձա նագ րու թյուն

« Կե ցո զոր դի ծա ռայի 
քո, զոր ի Հռով մայ գա-
հիցն վե րա պատ ուե ցեր, 
ուր ե դին զվէմն հա ւա-
տոյ, հի ման սուրբ ե կե-
ղեց ւոյ»։

«Իսկ Մա գիստ րո սի… 
որ դի Վահ րամ պա տա-
նի, ի Հռոմ յու ղար կի…»

«Եւ կե ցո զոր դին քում, 
Տե առն ծա ռաին, զտի-
պս քո բե րո ղին, զպա-
տուե ալն ի Հռո մին, ան դ 
ուր կա շի րիմ հա ւա տոյ 
վի մին»։

« …աստ ե դաք զվէմն 
հա ւա տոյ, հի ման սուրբ 
ե կե ղեց ւոյ, Գրի  գոր 
Վահ րամ պա տա նին»։

«Զ պան ծա լի եւ զփայ-
լե ալ փառս տանս, այս 
վեր ջինս քան զա ռա-
ջինն»։

«Ով Աս տու ծոյ տուն, 
կանկ նե ալդ ի վերջ նոյն, 
գեր քան զա ռաջ նոյն»։

« …  հ ա ս  տ ա  տ ե  ց ա ք 
զսուրբ ուխտս վեր ջինս 
քան զա ռա ջինն»։

51. Շա րա կա նի հե ղի նա կի հար ցը հա տուկ քն նու թյան նյութ է դարձ րել Ան նա Ա րեւ շա տյա նը 
եւ հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ հե ղի նա կը Գրի գոր Մա գիստ րոսն է (Ա. Ա րեւ շա տյան, 
Ո ՞վ է « Զոր ը ստ պատ կե րին քում» շա րա կա նի հե ղի նա կը, Էջ մի ա ծին, 1997, Դ-Ե, էջ 106-115)։ 
Տե՛ս նաեւ Ն. Թահ մի զյան, Գրի գոր Նա րե կա ցին եւ հայ ե րաժշ տու թյու նը V - XV դդ., Ե րեւան, 
1985, էջ 178։
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 Ա ռա ջին հատ վա ծում, շա րա կա նի մեջ խոս վում է Հռո մի գա հից պատվ-
ված, Ա ստ ծո ծա ռայի որ դու մա սին։ Մա ղա քի ա Օր մա նյա նը նշում է, որ այս-
տեղ խոս քը Ա շոտ պատ րի կի (Ա ստ ծո ծա ռա) եւ նրա Սմ բատ որ դու մա սին 
է, Հռոմն է լ՝ ե րկ րորդ Հռոմն է, այ սինքն՝ Կոս տանդ նու պո լի սը52, որ տե ղից 
Փրկ չի պատ կե րը Դա րոյնք էր բե րել Սմ բա տը։ Այս տեղ, սա կայն, բաց է մնում 
« հա վա տի վեմ» ար տա հայ տու թյան պա րա գան, քա նի որ Քրիս տո սի հայտ-
նի բնու թագր մամբ՝ վե մը Պետ րոս ա ռա քյալն է, ո րի տե ղը (ա թո ռը) Հռոմն է ր։ 
Նկա տենք, որ շա րա կա նի այս տո ղե րի հա մար մի ան շա նակ մեկ նա բա նու թյուն 
չի կա րո ղա ցել գտ նել նաեւ շա րա կան նե րի հմուտ մեկ նա բան Գ. Ա վե տի քյա-
նը53։ Ման վել ե պիս կո պո սի գան ձի մեջ գրե թե նույն բանն է նշ վում, մի այն թե 
այս տեղ ար դեն հս տակ է, որ « Տի րոջ ծա ռան» Գրի գոր Մա գիստ րոսն է, որ դին՝ 
Վահ րամ պա տա նին, ո րն իբ րեւ Հռո մից բե րել է Քրիս տո սի պատ կե րը։ Գան-
ձում ա վե լի ո րո շա կի է նաեւ Հռո մի բնու թագ րու մը եւ Պետ րո սի մա սին ան-
կար կը («անդ ուր կա շի րիմ հա ւա տոյ վի մին»)։ 

Մինչ դեռ ար ձա նագ րու թյու նը նույն բա ռա պա շա րի կրկ նու թյամբ մի ան-
գա մայն այլ ի մաստ է ար տա հայ տում` որ պես հա վա տի վեմ եւ ե կե ղե ցու հիմն 
ներ կա յաց նե լով կամ Ա մե նափր կիչ խա չը, կամ Գրի գոր Վահ րա մին՝ ա պա գա 
Հայոց կա թո ղի կո սին։ 

Երկ րորդ հատ վա ծում շա րա կա նը եւ գան ձը ներ կա յաց նում են ե կե ղե ցին 
ը նդ հան րա կան ի մաս տով՝ որ պես Ա ստ ծո տուն, ի սկ ար ձա նագ րու թյան մեջ 
խոս վում է կոնկ րետ ուխ տի՝ վան քի հաս տատ ման մա սին։

 Վե րա դառ նա լով ար ձա նագ րու թյա նը նկա տենք, որ նրան խորթ է 10-11-
րդ դա րի վի մագ րե րի չոր լե զուն, փո խա րենն այն գրա կան գոր ծի հյու թեղ շա-
րադ րանք է հի շեց նում։ 

Ու շա դիր դի տար կու մից պարզ վում է, որ ար ձա նագ րու թյան ե րկ րորդ 
մասն ան գամ չա փա ծո շա րադ րանք ու նի.

«Եւ ի նա ւա կա տիս տա ճա րիս՝ զոր շի նե ցաք, 
Ըն ծայե ցաք զհայ րե նիս մեր սուրբ ե կե ղեց ւոյս (որ է Հայոց թառ), 

52. Մ. Օր մա նե ան, Ազ գա պա տում, հ. Ա, Ս. Էջ մի ա ծին, 2001, էջ 888-889, տե՛ս նաեւ Կ. Կոս տա-
նե անց, « Հին յի շա տակ ներ», «Ա րա րատ», 1897, էջ 339։

53. Բա ցատ րու թիւն շա րա կա նաց, աշ խա տա սի րե ալ՝ Գաբ րի է լի Ա ւե տի քե ան, Վե նե տիկ, 1814, 
էջ 521-525։ « Զոր ը ստ պատ կե րին քում» շա րա կա նը նվիր ված է Քրիս տո սի կեն դա նա գիր 
պատ կե րին (սր բա պատ կեր) եւ այն ե կե ղե ցում զե տե ղե լուն։ Տեքս տը բաղ կա ցած է չորս տնից, 
ը նդ ո րում ե րե քը՝ չոր սա կան տո ղից կազմ ված կա նո նա վոր տներ են, մի այն եր րորդ տու նը՝ 
ե րեք ան կա նոն տող է։ Հենց այդ տեղ է նշ վում ի նչ-որ մե կի՝ Հռո մի գա հից պատվ ված որ դու 
մա սին (այն տե ղից պատ կեր բե րե լու վե րա բե րյալ խոսք չկա)։ Շա րա կա նի հե ղի նակ կա րող 
էր լի նել ի նչ պես Ա շոտ պատ րի կը (ն րա պատ վե րով՝ ի նչ-որ մե կը), կամ Գրի գոր Մա գիստ րո-
սը, սա կայն ա ռանց այդ ե րեք տո ղի, քա նի որ Հռո մի ու Պետ րո սի գա հի պան ծաց ված հի շա-
տա կու մը խորթ է 7-րդ կամ 11-րդ դա րի հայ ի րա կա նու թյան հա մար։

Հանգս տա րան եւ օ թա րան ան ձե ռա գործ սուրբ պատ կե րին,
Յի սու սի Քրիս տո սի՝ որ ի փայ տին, 
Խնդ րե լին Յո հան նու սուրբ ա ւե տա րան չին, 
Հ րա մա նաւ մօր տե առն մե րոյ սուրբ Ա(ս տուա) ծած նին, 
Եւ նո րո գե ալ վերս տին 
Հաս տա տե ցաք զսուրբ ուխտս՝ վեր ջինս քան զա ռա ջինն, 
Աստ ե դաք զվէմն հա ւա տոյ, հի ման սուրբ ե կե ղեց ւոյ, 
Գ րի գոր Վահ րամ պա տա նին»։ 

Այս հան գա ման քը հու շում է, որ տեքս տը կազ մո ղը ե ղել է հան գա վոր աղ-
բյու րի ազ դե ցու թյան ներ քո, որ պի սին կա րող է ին լի նել « Զոր ը ստ պատ կե րին 
քում» շա րա կա նը եւ Ման վել Բջ նե ցու գան ձը։

 Կար ծում ե նք, որ մեծ ա ռու մով խնդ րի հան գու ցա լուծ ման բա նա լին կա-
րե լի է գտ նել Սի մե ոն Ե րեւան ցու վկա յու թյուն նե րում։ Նրա հա մար 1013 թ. ար-
ձա նագ րու թյունն ստույգ վկա յա գիր է, ո րի վրա հեն վե լով պատ մում է վան քի 
ա ռաջ նորդ նե րի մա սին եւ գրում. «Ա պա վե րո հի շյալ Գրի գոր Մա գիստ րո սը 
մինչ վե րա նո րո գեց այս վան քը, նաեւ հարս տաց րեց այն հո ղե րով եւ ջրե րով, 
եւ իր որ դուն դնել տվեց սրա ա ռաջ նորդ։ Ո րի հա մար էլ դրա նից հե տո, որ-
պես հայ րե նի մուլք (սե փա կա նու թյուն) ու նե նա լով այս (վան քը), որ դի նե րը, 
թոռ նե րը եւ հա ջորդ տոհ մա կից նե րը մե կը մյու սին հա ջոր դե լով (ե ղան) սրա 
ա ռաջ նոր դը՝ ոչ մի այն Հայոց իշ խա նու թյան, այ լեւ Պար սից թա գա վոր նե րի 
ժա մա նակ նե րում, գրե թե մին չեւ մեր ժա մա նակ նե րը»։ Հա վուց թա ռի 15-րդ 
դա րի վեր ջի վա նա հայր Զա քա րի այի մա սին գրե լիս հե ղի նակն ա կա մա պար-
զա բա նում, է թե այդ տոհմն ի նչ պես էր վա րում վան քի գոր ծե րը։ Պատ մե լով 
այն մա սին, որ Զա քա րի ան մի տա ճի կից ի նը գյուղ է գնում, նա շա րու նա կում 
է՝ « Զա քա րի ա վար դա պե տը, ե րբ գնում է սրանք, գնում է իր ա նու նով, եւ 
Ա մե նափրկ չի ա նու նը եր բեք չի նշում կալ վա ծագ րում, ոչ էլ գրել է տա-
լիս, որ վախմ է (այ սինքն՝ « վան քա պատ կան» - Կ. Մ.)։ Սրա պատ ճառն այն է, 
որ սրանք հնուց ի վեր ե ղել են ա զատ ներ եւ ան վա նի մար դիկ, ազ գով շատ 
եւ հա րուստ, ո րոն ցից թե պետ ո մանք դառ նում է ին վա նա կան ներ, ո մանք 
աշ խար հիկ ներ, սա կայն (ապ րում) է ին մեկ տան մեջ եւ (նույն) ու նեց ված-
քով, եւ ի րենցն է ին հա մա րում գյու ղը եւ վան քը՝ հա վա սա րա պես»54։ 

Այս պի սով պարզ է դառ նում, որ 15-րդ դա րում Հա վուց թա ռի վա նա հայ-
րու թյունն ան ցել է մի տոհ մի, ո րն ի րեն հա մա րել է Գրի գոր Մա գիստ րո սի սե-
րունդ, պա րոն տեր, եւ ժա ռան գա կան ի րա վուն քով, ը ստ իր կամ քի̀  տնօ րի նել 
վանքն ու նրա ու նեց ված քը։ Ի ՞նչ էր ան հրա ժեշտ այս տոհ մին Հա վուց թա ռում 

54. Ամ բող ջո վին տե՛ս հա վել վա ծում։
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իր իշ խա նու թյու նը սր բա գոր ծե լու եւ «մշտն ջե նա կան» դարձ նե լու հա մար։ 
Ա նհ րա ժեշտ էր մի զո րա վոր «անջն ջե լի ար ձա նա գիր», ո րը հաս տա տեր, թե 
վանքն այդ շի նել կամ վե րա շի նել է Գրի գոր Մա գիստ րո սը, ո րը նրա սե փա-
կա նու թյունն է ե ղել, որ նա ե րկ րի տե րե րից գնել է վան քի չորս կող մի բո լոր 
հո ղե րը (լեռ ու դաշ տով եւ ա մե նայն կազ մու թյամբ) եւ այդ սե փա կա նու թյունն 
ամ րագ րել է ժա մա նա կի ա մե նա բարձր ի րա վա կան փաս տաթղ թե րով՝ աշ-
խար հա կալ թա գա վո րի՝ կայ սեր կնք ված թղ թով եւ կա թո ղի կո սա կան նա մա-
կով, որ Մա գիստ րոսն է վանք բե րել մե ծահռ չակ, ան ձե ռա գործ Ա մե նափր կիչ 
խա չը եւ վեր ջա պես, որ Մա գիստ րոսն իր ան մի ջա կան ժա ռան գին՝ որ դուն, 
կար գել է այդ վան քի վա նա հայր։ Այս վեր ջի նը հատ կա պես կա րեւոր էր, քա նի 
որ են թադ րում է վան քի ա ռաջ նորդ նե րի ժա ռան գա կան հա ջոր դա կա նու թյան 
սկզբ նա վո րում։ 

Ա հա վա սիկ, այն ա մե նը, ի նչ որ ի րենց պետք էր, Գրի գոր Մա գիստ րո սի 
մա հից շուրջ չորս դար հե տո ի րենց նրա սե րունդ հայ տա րա րած տոհ մի ան-
դամ նե րը գտել են 1013 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան մեջ կամ, որ ա վե լի ճիշտ 
կլի նի ա սել, գրել են 1013 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան մեջ։

 Ի հար կե, պատ մա կան ա ռեղծ ված նե րը հեշ տու թյամբ չեն բա ցա հայտ վում, 
ու այս ար ձա նագ րու թյան հար ցում եւս մեր տե սա կետն ըն դա մե նը վար կած 
է։ Ա վե լաց նենք, որ ար ձա նագ րու թյան իս պառ ան հե տա ցու մը նույն պես տա-
րա կու սանք է հա րու ցում։ Բանն այն է, որ նրա տեքս տը բա վա կան ըն դար ձակ 
է, ուս տի պի տի գր ված լի ներ բազ մա թիվ քա րե րի վրա։ Այս տեղ մեջ բե րենք 
Քուրդ Հով հան նե սի փոք րիկ վկա յու թյու նը, թե որ տե ղից է քա ղել ու ար տագ-
րել ար ձա նագ րու թյու նը. « Վե րոյգ րե ալ ար ձանս գրե ալ կայր ի վե րայ Սուրբ 
Ա մե նափրկ չին ար քա յա շէն դար պա սին դուրս կոյս հա րաւ կողմն ի վե րայ մեծ 
լու սան ցոյց պա տու հա նին, որ ի շարժ մա նէն խախ տե ալ կայր։ ՌՃՀ (1721) 
թուին Աս տուա ծա տուր կա թո ղի կոսն կա մե ցաւ վերս տին նո րո գել, ի քա կելն 
ես մե ղա ւոր ծա ռայ սուրբ տանս (Մայր Ա թո ռի – Կ. Մ.) Քուրդ Յո հան նէս իմ 
ձե ռամբս վե րա ռի զար ձանս զայս եւ գրե ցի ա ստ»55։ Այ սինքն, պա տը, ո րի վրա 
ե ղել է ար ձա նագ րու թյու նը, քանդ վել է, եւ հնա րա վոր է, որ դրա քա րերն օգ-
տա գոր ծել են նոր (ա նա վարտ մնա ցած) ե կե ղե ցու կա ռուց ման հա մար։ 

Հու սանք, որ վա նա կան հա մա լի րի հե տա գա ու սում նա սի րու թյան ու պե-
ղում նե րի ժա մա նակ կգտն վեն ար ձա նագ րու թյան ո րոշ հատ ված ներ։ Վի մա-
կան գր չու թյան նմուշ ու նե նա լու դեպ քում ար դեն 1013 թ. ար ձա նագ րու թյան 
ա ռեղծ վածն ա վե լի մոտ կլի նի իր վերջ նա կան բա ցա հայտ մա նը։

55. Յովհ. Շահ խա թու նե անց, նշվ. ա շխ., էջ 293։

Ñ ‚‡Ùê©Ä´ úà´Ó ‡ ́ é

 ûա վուց թա ռի վան քը ե ղել է միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի գրա վոր մշա-
կույ թի եւ գր չու թյան նշա նա վոր կենտ րոն նե րից մե կը։ Այս տեղ գր վել 

ու նաեւ պահ վել են բազ մա թիվ ար ժե քա վոր մա տյան ներ։ Հայե րեն հնա գույն 
ամ բող ջա կան ա վե տա րան նե րից մե կը, նշա նա վոր « Վե հա մոր ա վե տա րա նը» 
(Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ. 10668)56, ո րը են թադ րա բար 7-րդ դա րի մա տյան 
է, մին չեւ 1294 թվա կա նը պահ վել է Հա վուց թա ռում։ Այդ թվա կա նին այն «ի գա-
ւա ռեն Գառ նու, ի վա նացն Հա ւու թա ռու» գնել է Ա մե նա վագ ա նու նով մե կը57։ 
Այժմ այդ Ա վե տա րա նի վրա են ե րդ վում ՀՀ նա խա գահ նե րը։

 Հա վա նո րեն Հա վուց թա ռի վան քին է նվիր վել նաեւ 1190 թ. Այ րի վան-
քում գր ված Տո նա պատ ճառ ժո ղո վա ծուն (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ. 3795), 
ո րի գրիչ եւ ստա ցող Փի լի պոս քա հա նան 1191 թ. հի շա տա կա րա նում նշում է. 
«ե տու զիմ Տաւ նա պատ ճառս՝ յԱս տուա ծըն կալ Սուրբ Նշ[ան]ին… հրա մա նաւ 
տե առն Գրի գո րի սպա սա ւո րի Սուրբ Նշա նի։ Եւ նա խոս տա ցաւ մեզ Դ (4) քա-
ռա սունք ժամ զկ նի ե լից ի յաշ խար հէս՝ Բ (2) քա ռա սունք Փի լի պո սի եւ Բ (2) 
քա ռա սունք զու գակ ցի իւ րոյ Մա րեմ տիկ նայ»58։ Պարզ է, որ Գրի գո րը վա նա-
հայրն է, քա նի որ ի րա վա սու է նվի րա տու նե րի հի շա տա կը 4 քա ռա սուն քի մա-
տուց մամբ պահ պա նե լու խոս տում տալ իր եւ իր հա ջորդ նե րի ա նու նից։ Ի նչ 
վե րա բե րում է «Աստ վա ծըն կալ Սուրբ Նշան» ան վան մա նը, ա պա պետք է նշել, 
որ Ա մե նափրկ չից բա ցի Հա վուց թա ռում ե ղել է Խա չա փայ տի մա սուն քով մեկ 
այլ խաչ, որ կոչ վել է Ա ստ վա ծըն կալ եւ ո րի մա սին հայտ նում է Նա թա նայել 
Հա վուց թա ռե ցին՝ « զԱ մե նափր կիչ խաչն եւ մասն Տէ րու նա կան խա չեն, որ 
Աս տուա ծըն կալ ա սեն եւ մնան եր կուքն ի Հա[ ւու]ց  թառ մե ծա փայ ծառ փա-
ռաւք»59։ Կար ծում ե նք, որ Փի լի պո սի հի շա տա կա րա նում հենց այս խա չի մա-
սին է խոս քը։ Այ լուր մենք տես նում ե նք, որ եր բեմն մար դիկ նշում են, թե ի նչ-որ 
բան նվի րում են Ա մե նափրկ չին, նույն կերպ վար վել է Փի լի պո սը, իր ձե ռա գի-
րը նվի րե լով Ա ստ վա ծըն կալ սուրբ խա չին։ Պա տա հա կան չէ, որ նվերն ըն դու-

56. Ա. Մա թեւո սյան, Վե հա փա ռա կան եր կու Ա վե տա րան, «Էջ մի ա ծին», 1994, Թ-Ժ, 32-33։ 
Մա տյա նը 1975-ին Մա տե նա դա րա նին է նվի րել Վազ գեն Ա կա թո ղի կո սը, ի սկ « Վե հա մոր 
Ա վե տա րան» է կոչ վել նրա մոր՝ Սի րա նույշ Պալ ճյա նի հի շա տա կին։ 

57. Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ դար, կազ մեց Ա. Մա թեւո սյան, Ե րեւան, 
1984, էջ 741 (այ սու հե տեւ՝ Հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ)։ Ձե ռա գի րը 15-ր դում՝ Մա քե նո ցաց վան-
քում, 16-ր դում՝ Ար ցա խի Գարդ ման գա վա ռի Մեծ Բա նանց գյու ղում, « Ծեր ա վե տա րան» մա-
կա նու նով, որ ստա ցել էր հնու թյան հա մար։

58. Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, Ե-ԺԲ դդ., աշ խա տա սի րու թյամբ Ա. Մա թեւո-
սյա նի, Ե րեւան, 1988, էջ 264։

59. Նա թա նայե լի բո լոր վկա յու թյուն նե րը տե՛ս հա վել վա ծում։
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նող Գրի գորն էլ, ոչ թե կոչ վում է, օ րի նակ՝ « հայր վա նացս», այլ «ս պա սա ւոր 
Սուրբ Նշա նիս»60, քա նի որ տվյալ դեպ քում նա հան դես է գա լիս որ պես այդ 
սր բա զան խա չի սպա սա վոր։ Ի սկ իր հի շա տա կա րա նի վեր ջում նա շեշ տում է, 
որ նվի րա տուին տր ված խոս տու մը չկա տա րող նե րը կդա տա պարտ վեն Ա ստ-
ծուց եւ Ա ստ վա ծըն կալ նշա նից («յԱս տուա ծըն կալ նշա նէս»), այ սինքն՝ այս բո-
լոր հի շա տա կու թյուն նե րում Սուրբ Նշա նը ոչ թե վան քի կամ ե կե ղե ցու ա նուն է, 
այլ սր բա զան խա չի ան վա նու մը։

Թ վում է, որ Հա վուց թա ռի այս նույն Գրի գոր վա նա հոր ա նունն է տր վում 
բլ րի ե կե ղե ցու սա լա հա տակ մա նը վե րա բե րող ար ձա նագ րու թյան մեջ61։

 Հա վուց թա ռի գր չա տանն ստեղծ ված մա տյան նե րի հի շա տա կա րան նե րը 
վան քի պատ մու թյանն ու մի ա բան նե րին վե րա բե րող բազ մա թիվ հե տաքրք-
րա կան տվյալ ներ են պա րու նա կում, ո րոնք եր բեմն զու գադր վե լով մա տե նագ-
րա կան եւ վի մա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րի տե ղե կու թյուն նե րի հետ, թույլ են 
տա լիս վե րա կանգ նել ա ռան ձին ժա մա նա կա հատ ված նե րի պատ կե րը։ 

Հարկ է նշել, որ վան քը 11-րդ դա րից հե տո նոր վե րելք է ապ րել Զա քա-
րյան նե րի շր ջա նում։ 1206 եւ 1207 թ. Լո ռե ի եւ Ա նի ի ե կե ղե ցա կան ժո ղով նե րի 
մաս նա կից Հա վուց թա ռի վա նա հայր Ե ղի այի մա սին պատ միչ Կի րա կոս Գան-
ձա կե ցին գրում է. «Ե ղի այ ի Հա ւուց թա ռոյ, ա՛յն, որ գե ղե ցիկ կար գա ւո րե աց 
զպաշ տօն վա նից իւ րոց, որ պէս թէ ա մե նե ցունց ը նդ մի բե րան հն չէլ՝ ե թէ բարձր 
եւ կամ ցած, եւ ո ՛չ հարս տա հա րել ըն կեր՝ զըն կեր»62։ Պատ մի չի ա ռա ջին խոս-
քե րը վե րա բե րում են վան քում եր գե ցո ղու թյան կար գա վոր մա նը։ 

Հա վուց թա ռում գր ված մեզ հայտ նի ա ռա ջին ձե ռա գի րը պատ կա նում 
է 13-րդ դա րի ա մե նան շա նա վոր հայ գրիչ-ման րան կա րիչ նե րից մե կին՝ Իգ-
նա տի ո սին։ 1214 թվա կա նին գր ված այդ Ա վե տա րա նը (Վե նե տի կի Մխի-
թա րյան նե րի մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 134) Իգ նա տի ո սից պահ պան ված 
ա ռա ջին մա տյանն է։ Հե տա գա յում նա ար դյու նա վետ գր չա կան գոր ծու նե ու-
թյուն է ծա վա լել Ա նի ի շր ջա նում եւ մաս նա վո րա պես Հո ռո մո սի վան քում63։ 

60. «Ես՝ տէր Գրի գոր, խոս տա ցա հաս տա տու թե ամբ կա տա րել զյի շա տակ սո ցայ, ե թե ի մեր 
յա ւուրքս լի նի վախ ճան սո ցայ՝ մեք առ նեմք, ա պա թե ոչ, ով եւ լի նի զկ նի մեր սպա սա ւոր 
Սուրբ Նշա նիս, նա կա տա րես ցէ ա ներկ բայ… եւ թե ոք ան փոյթ առ նէ, ով եւ է, դա տա պար տե-
ալ է Աս տու ծոյ եւ յԱս տուա ծըն կալ նշա նէս» (Նույն տե ղում)։

61. « …ես Մխի թար քա հա նայ վարդ պետ, հրա մա նաւ Տ(է)ր Գրի գո րիս, սա լե ցի զե կե ղե ցիս…» 
(Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 233)։

62. Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, Պատ մու թյուն Հայոց, աշ խա տա սի րու թյամբ Կ. Մե լիք Օ հան ջա-
նյա նի, Ե րեւան, 1961, էջ 172։ Պատ մի չի ա ռա ջին խոս քե րը վե րա բե րում են վան քում եր գե ցո-
ղու թյան կար գա վոր մա նը։ 

63. Իգ նա տի ո սից մեզ հա սած ձե ռագ րե րից ե րե քը եւ մի պա տա ռիկ պահ վում են Մա տե նա-
դա րա նում (թիվ 1519, 6202, 9649, պա տա ռիկ՝ 928), եր կու ձե ռա գիր՝ Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ 
Նա հանգ նե րում (Չի կա գոյի հա մալ սա րա նի գրա դա րան, Վ. Սի մո նյա նի մաս նա վոր հա վա-
քա ծու), մե կա կան ձե ռա գիր՝ Վե նե տի կի Մխի թա րյան նե րի մա տե նա դա րա նում (թիվ 134) եւ 
Նոր Ջու ղայի Ա մե նափր կիչ վան քում (թիվ 36)։ Իգ նա տի ո սի գր չա կան ու ման րան կար չա կան 

 Ձե ռագ րի նկա րա զար դումն ամ բող ջա կան չէ. պահ պան վել են մի այն 
Մար կո սի եւ Հով հան նե սի ա վե տա րան նե րի ան վա նա թեր թե րը, լու սան ցա-
զար դեր ու զար դագ րեր, ո րոնց քն նու թյու նը, սա կայն, Բ. Սար գիս յա նին դր-
դել է գրե լու՝ « …ակ նե րեւ կը տես նուի ծաղ կո ղի թե՛ ճար տար ա րուես տը եւ 
թե՛ նուրբ ճա շա կը մի ան գա մայն»64։

 Հով հան նե սի ա վե տա րա նի վեր ջում զե տեղ ված է ձե ռագ րի գլ խա վոր հի-
շա տա կա րա նը՝ գր ված Իգ նա տի ո սի ձեռ քով, ստա ցող ներ, Հա վուց թա ռի մի-
ա բան ներ Թա դե ոս եւ Հայ րա պետ եղ բայր նե րի ա նու նից, որ տեղ աս վում է. 
« Տուաք գրել եւ նկա րել Իգ նա տի ոս գր չի ո սկ ւով եւ ե րանգ ե րանգ խառ նուա-
ծով զար դա րե ալ, ի վանքս որ կո չի Հա ւու թառ, ը նդ հո վա նե աւ Սուրբ Կա-
թո ղի կե իս եւ մե ծահռ չակ սուրբ նշա նիս՝ Ա մե նափր կիչ կո չե ցե ալ, յա ռաջ-
նոր դու թե ան սուրբ ուխ տիս՝ հե զի եւ ա մե նա բար ւոյ Պաւ ղոս վար դա պե տի»65։ 
Հի շա տա կա րա նում այ նու հե տեւ նշ վում է տե ղի աշ խար հիկ իշ խա նա վո րը՝ 
Ի վա նե Զա քա րյա նը («ի տե րու թե ան տեղ ւոյս Ի ւա նէ ի») եւ ժա մա նա կի կա թո-
ղի կո սը՝ Հով հան նես Զ Սսե ցին (1203-1221)։ Ստա ցող ներն Ա վե տա րանն ըն-
ծայել են Հա վուց թա ռի վան քին։

 Հա վուց թա ռի պատ մու թյան հա մար ար ժե քա վոր է հատ կա պես վան քի 
մի ա բան նե րի հի շա տա կու թյու նը։ Ստա ցող նե րը խնդ րում են հի շել. «զ փա կա-
կալ սուրբ ուխ տիս՝ զՅա կովբ ը նտ րե ալ քա հա նայ, եւ զՄար կոս ա մե նա գո վե լի 
նպաս տա ւորն մեր…, եւ զԵ ղի այ սր բա սէր քա հա նայ եւ զԳե որգ եւ զՎար դիկ 
ծե րու նի կրաւ նա ւոր», գրիչ Իգ նա տի ոսն էլ հի շա տա կա րա նի իր հատ վա ծում 
խնդ րում է հի շել՝ « զԵ ղի այ վար դա պետն եւ զՄ խի թար վար դա պետն նաեւ 
զՆեր սես պա տա նի՝ ա շա կերտ Թա դե ո սի»66։ Ի սկ մի ա ռան ձին է ջի վրա, կարճ 
հի շա տա կագ րու թյամբ նշ ված է. « Զաս տուա ծա պա տիւ եւ զմե ծայ նուն զվար-
դա պետն Ե ղի ա յի շես ջիք ի սուրբ յա ղաւթս ձեր, ա ղա չեմ»67, ո րը կա րող է վե-
րա բե րել վան քի 13-րդ դա րի ա ռա ջին վա նա հայր Ե ղի ային։ Կա րե լի է են թադ-
րել, որ նա այդ ժա մա նակ թե եւ ո ղջ էր, սա կայն վա նա հայ րը վե րեւում նշ ված 
Պո ղոս վար դա պետն է ր։ Ե ղի ան եւ Պո ղո սը մի ա սին հի շա տակ վում են նաեւ 
ա վե լի վաղ գր ված մի ան թվա կան ար ձա նագ րու թյան մեջ, ո րը նվիր ված է Կա-
թո ղի կե ե կե ղե ցու փա կա կալ Հով հան նե սի գե րեզ մա նի վրա խաչ քա րի կանգ-

ժա ռան գու թյանն ան դրա դար ձել ու այն բարձր են գնա հա տել Գ. Հով սե փյա նը, Հ. Քյուրտ յա-
նը, Ա. Ե րե մյա նը, Ս. Տեր-Ներ սե սյա նը եւ ու րիշ ներ (տե՛ս Կ. Մա թեւո սյան, Գրիչ եւ ման րան կա-
րիչ Իգ նա տի ոս Հո ռո մոս ցի, « Բան բեր Ե րեւա նի հա մալ սա րա նի», 1982, N 1, էջ 121-133)։

64. Բ. Սար գի սե ան, Մայր ցու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց մա տե նա դա րա նին Մխի թա րե անց ի 
Վե նե տիկ, հ. Ա, Վե նե տիկ, 1914, էջ 591։ Ղ. Ա լի շա նը մա տյա նը կո չում է «յոյժ գե ղեց կա գիր» 
(Ղ. Ա լի շան, Շի րակ, Վե նե տիկ, 1881, էջ 27)։

65. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ, էջ 83։
66. Նույն տե ղում, էջ 84։
67. Նույն տե ղում։ 
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նեց մա նը68։ Մեկ այլ ան թվա-
կան ար ձա նագ րու թյան մեջ 
նշ ված Մխի թար վար դա պե-
տը հա վա նա բար նույնն է այս 
հի շա տա կա րա նի նույ նա նուն 
վար դա պե տի հետ69։ 

1214 թ. հի շա տա կա րա-
նի վեր ջին տո ղից պարզ վում 
է, որ մինչ այդ ձե ռա գի րը Իգ-
նա տի ո սը գրել, նկա րա զար-
դել է մեկ այլ Ա վե տա րան, ո րը 
դր վել է ոս կե կազ մի մեջ եւ 
պահ վել է Հո ռո մո սի վան քում։ 
Հնա րա վոր է, որ այդ մա տյա-
նի վայե լած հռ չա կի շնոր հիվ 
է Իգ նա տի ո սը շու տով Հա վուց 
թա ռից տե ղա փոխ վել Հո ռո մո-
սի վանք, քա նի որ նրա հա ջորդ 
թվա կիր Ա վե տա րա նը գր վել է 
այն տեղ 1232 թ., Զա քա րյան նե-
րի քե ռոր դի պա րոն Խո ռա սի 
պատ վե րով (Մա տե նա դա րան, 
ձեռ. թիվ. 1519)։ 

Սույն ձե ռագ րի՝ Հա վուց թա ռին նվի րա բեր ման մա սին վան քի «բլ րի» ե կե-
ղե ցու հյու սի սային պա տին հա տուկ ար ձա նագ րու թյուն է գր վել, ուր նշ վում է, 
որ եղ բայր նե րը դրա դի մաց ստա ցել են տա րե կան 2 ժամ պա տա րագ70։ Հե-
տաքրք րա կան է նաեւ, որ ձե ռա գի րը Հա վուց թա ռում է մնա ցել բա վա կան եր-

68. «Այս ար ձան ս(ուր)բ աւ ծե ալ ա րե ամբ Ք(րիս տոս)ի կանգ նե ցաւ ի վե րա գե րեզ մա նաց ա(ս-
տուա) ծա սէր քա հա նաի Յո հա նի սի փա կա կա լի սր բոյ Կա թո ղի կէ իս, եւ եր կու եղ բարց ի ւր, 
թա ղե ալք ը նդ աջ մէ եւ ը նդ ա հէկս՝ Յով սէ փա եւ Վար դա, ձե ռաւք սպա սա ւո րաց բա նի Ե ղի աի 
եւ Պաւ ղո սո եւ մի ա բան եղ բարց, ա ղա չեմ յի շե ցէք ի Ք(րիս տո)ս»։ (Հա վուց թա ռի Ա մե նափր-
կի չը, էջ 22)։

69. 1236-ից վա նա հայր դար ձած Գեւոր գի ար ձա նագ րու թյան շա րու նա կու թյան մեջ Մխի թար 
վար դա պետն իր քույր Թա մա րի հետ նշում է կա տա րած նվի րատ վու թյան մա սին (Հա վուց 
թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 24)։ 

70. « Կա մաւն Աս տու ծոյ, մեք նուաստ քա հա նայք Թա դէ ոս եւ Հայ րա պետ ստա ցաք Ա ւե տա-
րան զար դա րե ալ ոս կով եւ ար ծա թով ի մեր ար դե անց եւ տուաք ի ս(ուր)բ ուխտս եւ այլ ար-
դիւնք եւ սպա սա ւորք ե տուն Բ (2) ա ւր ժամ մեզ ա մի-ա մի, կա տա րիչքն ա ւրհ նին ի Տ(ե առն)է» 
(Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 22)։ 

կար ժա մա նակ եւ 1618 թ. այս տեղ նո րոգ վել է ա ռաջ նորդ Հա մա զասպ ե պիս-
կո պո սի հո գա ծու թյամբ։

 Հա վուց թա ռից ծա գող հա ջորդ մա տյանն Ա վե տա րան է, գր ված 1236 թ. 
(Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 4160) աշ խար հա կան Սի մէ ոն եւ ձեռ նադ րու-
թյամբ Պետ րոս ան վան ված քա հա նայի ձե ռամբ. «ի վանս Հա ւո[ւց թառ ը]նդ 
հո վա նե աւ Սուրբ Կա րա պե տիս Յո վա նու»71։ Հա վուց թա ռում Ս. Կա րա պե տի 
ա նու նով մա տուռ է կա ռուց վել 1213 թ., ո րի վե րա բե րյալ պահ պան ված ար-
ձա նագ րու թյան մեջ նշ վում է, որ ե րեք ա շա կերտ՝ Սոս թե նե սը, Մատ թե ոսն ու 
Գրի գո րեսն այն կա ռու ցել են ի րենց եր կու ու սու ցիչ նե րի՝ Սե թի եւ Սի մա վո նի 
հա մար. «Թվ(ա կա նիս) Ո ԿԲ (1213) Շնոր հիւն Ա(ս տու ծո)յ, մեք՝ նուաստ ա շա-
կերտք Սի թա եւ Սի մա ւո նի՝ Սոս թա նէս եւ Մա թէ ոս եւ Գրի գո րէս, շի նե ցաք 
զս(ուր)բ Կա րա պետս ի վե րայ շիր մացս սո ցա եւ ա ռաջ նորդք ս(ուր)բ ուխ տիս 
սահ մա նե ցին Բ (2) ճրա գա լոյցն վ(ա)ս(ն) հո գոց նո ցա եւ այլ նն ջե ցե լոց որ 
յայսր հանգս տա րա նի»72։

 Ձե ռագ րի գլ խա վոր հի շա տա կա րա նը տե ղե կու թյուն ներ է պա րու նա կում 
Պետ րոս գր չի ազ գա կան նե րի մա սին, նշ վում են ծնող նե րը՝ «զՅո վա նէս եւ զՆր-
ջիս», հո րեղ բայր նե րը՝ Վար դան եւ Գրի գո րես վար դա պետ ներ, քույ րե րը՝ Շա-
րա զար եւ Ա րեւ տի կին։ Հի շա տա կա րա նում նշ վում են նաեւ գր չի մտե րիմ նե րը՝ 
Խո ցա դե ղը, Ար քան, Սար գի սը, Հզար դե ղը։ 

Տե ղե կու թյուն նե րի ե րկ րորդ խում բը կա րեւոր է վան քի պատ մու թյան հա-
մար։ Նշ վում է, որ այդ թվա կա նին մա հա ցել է վա նա հայր Հով հան նե սը, ո րը 
մեկ նել էր «առ մեծ ե պիս կո պոսն տէր Գրի գոր»։ Դրա նից հե տո նոր վա նա-
հայր է նշա նակ վել նույն Գրի գոր ե պիս կո պո սի եղ բո րոր դին՝ Գեւոր գը. «Նս-
տաւ յա թոռ ը նտ րե ալ եւ պա տուա կան սուրբ քա հա նայն Գէ որգ…»։ Ա ռան ձին 
է ջում գր ված մեկ այլ հի շա տա կա րան տե ղե կաց նում է այդ թվա կա նին սկս ված 
մոն ղո լա կան ար շա վան քի, Լո ռե եւ Սուրբ Մա րի բեր դա քա ղաք նե րի գրավ-
ման մա սին73։ Հ նա րա վոր է, որ այս տեղ նշ ված Գեւորգ վա նա հորն է պատ կա-
նում բլ րի ե կե ղե ցու հյու սի սային պա տի ան թվա կան նվի րատ վա կան ար ձա-
նագ րու թյուն նե րից մե կը74։ Ի սկ թե ո ՞վ է Գրի գոր « մեծ ե պիս կո պո սը», կա րե լի 

71. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ, էջ 191։
72. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 23-24։ 1211 թվա կա նի մեկ այլ ար ձա նագ րու թյան մեջ, ո րը 

պահ պան վել է խաչ քա րի պատ վան դա նի վրա, հիշ վում են մեկ այլ ու սու ցիչ եւ ա շա կերտ. «ՈԿ 
(1211) ես Սար գիս ան պի տան քա հա նայ կանկ նե ցի սուրբ նշան Ք(րիս տո) սի ի բա րե խաւ սու-
թիւն ի նձ եւ ծնաւ ղաց ի մոց եւ շնոր հա զարդ ա շա կեր տի ի մոյ՝ Ա շո տոյ…» (նույն տե ղում, էջ 23)։

73. « Գոյժ ա ղա ղա կի յոյժ լուաք յայսմ ա մի, որ է Ո ՁԵ (1236) յամ սե անն յա րաց Ժ (10) յա ւուր 
կիւ րա կէ ի, ե թէ զքա ղա քա բերդն զԼաւ ռէ, զՍուրբ Մա րի ա ռին ա նաւ րէն այ լա սէռք՝ զաւրք Տա-
թա րին…» (նույն տե ղում)։

74. «Շ նոր հիւն Ա(ս տու ծո)յ Գորգ՝ հայրն ե կեղ(եց ւոյ)ս, ե տու զիմ այ գին ի ս(ուր)բ ուխտս եւ 
սպա սա ւորքս ե տուն Զ (6) ա ւր ժամ՝ Բ (2) ի նձ, Բ (2) Շո ղո կաթ, Բ (2) Ստե փա նո սի» (Հա վուց 
թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 24)։

Հավուց թառի 1214 թ. Ավետարանի անվանաթերթ 
(գրիչ Իգնատիոս)
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է են թադ րել, որ գու ցե նա Այ րա րա տյան նա հան գի ե պիս կո պոսն է, ո րի մա-
սին 1267 թ. մի հի շա տա կա րա նում աս վում է՝ « սուրբ ծե րու նին աս տուա ծա պա-
տուե ալ ար հի ե պիս կո պոսն տէր Գրի գոր, որ ու նէր վե րա տես չու թիւն… Այ րա-
րա տե ան նա հան գին, ներ կա յան ու նե լով զա մուրն Բջ նի…»75։ 

Հա վուց թա ռից հայտ նի մյուս ձե ռա գիրն Ա վե տա րան է, գր ված 1297 թ. 
Գրի գոր գր չի ձե ռամբ (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 2838)։ Գլ խա վոր հի շա տա-
կա րա նը սկս վում է Հայոց աշ խար հիկ ու հո գեւոր տե րե րի, եւ աշ խար հա կալ 
Ղա զան խա նի հի շա տա կու թյամբ76, ա պա հաս նում տե ղա կան իշ խա նա վոր նե-
րին՝ « …ի մե րոյ նա հան կի տէ րու թե ան Խո շա քին եւ Զա քա րի այի՝ որ դոյ նո րին 
եւ ի տէ րու թե ան մե րոյ սուրբ ուխ տիս Հայոց թա ռոյ՝ պա րոն Բե սու թային եւ Խո-
յան ձային»77։ Բե սու թայ, որ դի պա րոն Ա միր բե կի, թոռ Սահ մա դի նի հիշ վում 
է 1295 թ., թե թեւաց րել է Օ շա կա նի հար կե րը78։ Ի սկ Խո յան ձա կամ Խուանդ 
ա նու նով այդ շր ջա նի հայտ նի իշ խա նու հին Ի վա նե Զա քա րյա նի որ դի ա թա-
բեկ Ա վա գի թոռն է ր։ 

Գր չու թյան վայ րը հի շա տակ վում է հե տեւյալ կերպ. «ի հռ չա կա ւոր եւ յաս-
տուա ծաբ նակ ուխ տիս Հայ ւոց թառ յոր ջոր ջե լոյ, ը նդ հո վա նե աւ Կա թո ղի կէ 
ե կե ղեց ւոյ Սուրբ Սի ո նի եւ աս տուա ծըն կալ Սուրբ Ա նե նայ փըրկ չիս», 
ո րից հե տո նշա նա վոր սր բու թյան վե րա բե րյալ ա վե լաց վում է՝ «ի ձեռն սո րա 
բա զում սքան չե լիք եւ պէս-պէս բժշ կու թիւնք կա տա րին»։ Այս տեղ ա ռա ջին ան-
գամ Կա թո ղի կեն կոչ վում է նաեւ Սուրբ Սի ոն ա նու նով։ Գրի չը հի շա տա կա րա-
նում նշում է նախ իր ու սուց չին, ա պա ծնող նե րին. «ես մե ղա ւոր Գրի գոր գրիչ 
ա ղա չէմ յի շել… զիս եւ ծնաւղսն ի մ՝ զԱբ րա համ ու սու ցիչն իմ եւ զՄ խի թա րիչ 
հայր իմ եւ զՄա մա խա թուն մայր իմ»։ Ու շագ րավ է, որ Աբ րա համ վար դա պե-
տին՝ որ պես իր ու սուց չի, հի շա տա կում է նաեւ Ե նոք (Է նոք) ա նու նով մե կը, բլ րի 
ե կե ղե ցու մուտ քի մոտ դր ված խաչ քա րի ար ձա նագ րու թյան մեջ («Աբ րա հա-
մու վար դա պե տին ի մո…»), ի սկ ե կե ղե ցու ա րեւմ տյան կող մում պահ պան վել 
է նրա տա պա նա քա րը79։ Գրի գոր գրի չը հի շա տա կում է նաեւ վան քի մի ա բան, 
իր հո գեւոր եղ բո րը « դե ռա բոյս քա հա նա» Մխի թա րին՝ «որ ա ւգ նա կան ե ղեւ 
ի գործ սուրբ Ա ւե տա րա նիս»։ Ձե ռագ րի ստա ցող ներն են Մա հեւա նի եւ Տաք-
տիկ նոջ որ դի Քուր դը եւ նրա կի նը՝ Աս լե րը80։ Ձե ռագ րի հար դա րան քը թե եւ 
սահ մա նա փակ վում է ան վա նա թեր թե րով եւ լու սան ցա զար դե րով, սա կայն 
ե րեւում է, որ դրանք վար պետ ծաղ կո ղի ձեռ քի աշ խա տանք ե ն։ 

75. Հի շա տա կա րան ներ ԺԳ, էջ 350։
76. «Ի թա գա ւո րու թե անն… Հայ ւոց Հեթ մոյ…, ի կա թո ղի կո սու թե ան Հայ ւոց տե առն Գրի գո րի 

եւ յաշ խար հա կա լու թե ան Ղա զան ղա նի…», Հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ, էջ 796։
77. Նույն տե ղում։
78. Ղ. Ա լի շան, Այ րա րատ, էջ 190։
79. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 248։
80. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ, էջ 796-797։

1298-ին Հա վուց թա ռում՝ «ի մեծ մե նաս տա նիս Հայոց թառ, ը նդ հո վա նե աւ 
սուրբ Ա մե նափրկ չիս» Սաղ մո սա րան եւ Ա ղո թա մա տույց է ըն դօ րի նա կել նույն 
Գրի գոր գրի չը Այ րի վան քի Սար գիս քա հա նայի խնդ րան քով (Մա տե նա դա-
րան, ձեռ. թիվ 6473)։ Հի շա տա կա րա նի վեր ջում կր կին հի շում է Մխի թա րին՝ 
«զ հո գեւոր եղ բայր մեր զՄ խի թար նո րըն ծա քա հա նայ»81։

 Սա նա հի նում գր ված մի Ա վե տա րան (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ. 4435) 
1424 թ. ստա ցել է Հա վուց թա ռից Մատ թե ոս քա հա նան՝ «…սր բա սէր քա հա-
նայս Մատ թէ ոս՝ յԱ րա րա տե ան գա ւա ռէ, սնըն դե ամբ ի բարձ րա դի տակ, յա-
կա նա ւոր եւ ի գե րահռ չակ սուրբ ուխ տէն Հայոց թա ռոյ»։ Հի շա տա կա րա նում 
նշ վում են նրա հայ րը՝ Ռա տը եւ եղ բայ րը՝ Մել քի սե դե կը, սրա որ դին՝ Ու մե կը՝ 
«զ վայե լող սուրբ Ա ւե տա րա նիս», ո րի ա նու նից հե տո ա վե լաց ված են նրա 
շր ջա պա տի մարդ կանց ու հա վա նա բար նաեւ Հա վուց թա ռի մի ա բան նե րից 
ո մանց ա նուն նե րը՝ «ընդ նո սին եւ զս նըն դա կից զըստ հոգ ւոյ հա րա զատք 
նո րին՝ զսր բա սէր քա հա նայսն զպա րոն-տէր Յո վա նէս, եւ զմեծ Յո վա նէս, եւ 
զտէր Սար գիս, եւ զԳ րի գոր եւ զայլ մի ա բա նե ալսն սի րով ը նդ նմա… այլ եւ 
զճիռն ա ւրհ նու թե ան, զիշ խանն իշ խա նաց զպա րոն Չա լա պի…»82։ 

Իգ նա տի ոս գր չի ըն դօ րի նա կած եւ ծաղ կած մի Ա վե տա րան (Նոր Ջու ղա, 
ձեռ. թիվ 36), ո րն ստա ցող նե րը 1236 թ. նվի րել է ին Խծ կոն քի վան քին, 1321 թ. 
ձեռք է բե րել գառ նե ցի Կա րա պե տը «որ դի Տի րատ րոյ ի շա հաս տան դղե կէս 
Գառ նոյ» եւ կնոջ՝ Ե սուա կա նի հետ ըն ծայել Հա վուց թա ռում ի րենց կա ռու ցած 
Ս. Կա րա պետ ե կե ղե ցուն. «… վերս տին ստա ցող ե ղաք սր բոյ Ա ւե տա րա նիս ի 
հա լալ ար դե անց մե րոց ես եւ կե նա կից իմ Է սու կանս եւ ըն ծայե ցաք ի սուրբ մե-
նաս տանս Հայոց թա ռի մեր նո րա շէն ե կե ղե ցին ի Սուրբ Կա րա պետն մեր սր-
տի յաւ ժա րու թե ամբ ի վայել չու թյուն եւ ի պայ ծա ռու թիւն սր բոյ տա ճա րիս»83։ 
Հի շա տա կա րա նում նշ վում է վա նա հայր Հով հան նե սը («ի յա ռաջ նոր դու թիւն 
սր բոյ ուխ տիս Հայոց Թա ռոյ, տէր Յո վա նի սի»)։ 

14-րդ դա րի կե սե րին Հա վուց թա ռի գրա սեր վա նա հայրն էր Նա թա նայել 
ե պիս կո պո սը, ո րին կանդ րա դառ նանք քիչ հե տո։ 

1423 թ. Սար գիս եւ Դա վիթ քա հա նա նե րը Այ րի վան քում եւ Գառ նի ում գր-
ված մի Մաշ տոց են նվի րել «ի սուրբ ուխտն Հա ւուց թառ, ի դուռն Սուրբ Կա-
թու ղի կէ ին եւ Սուրբ Աս տուա ծած նիս, եւ Սուրբ Յա րու թե ան, եւ ա մե նա-
զօր Սուրբ Ա նե նափրկ չին»։ Հի շա տա կա րա նում գրի չը նշում է. « Սար գիս 
ծե րու նի եւ պա տուա կան քա հա նայն ի սուրբ ուխ տէս Հա ւուց թառ՝ զթուղտն 

81. Նույն տե ղում, էջ 828-829։
82. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 315-316։
83. Ցու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց Նոր Ջու ղայի Ա մե նափր կիչ վան քի, հ. Ա, կազմ.̀  Սմ բատ Տէր-

Ա ւե տի սե ան, Վի են նա, 1970, էջ 151։
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պատ րաս տե աց եւ ե ս՝ անյի շե լի Դա ւիթ՝ գրե ցի գիրքս…»84։ Որ պես վան քի վա-
նա հայր հիշ վում է Զա քա րի ան, որ հե տո բա վա կան ակ տիվ դե րա կա տա րու-
թյուն ու նե ցավ 1441 թ. Էջ մի ած նում, նախ Կի րա կոս Վի րա պե ցու կա թո ղի կո-
սա կան ը նտ րու թյան, ա պա եւ 1443-ին նրա ա թո ռան կու թյան գոր ծե րում։

1458 թվա կա նին գրիչ Ստե փա նոս կրո նա վո րը Հա վուց թա ռում Հով հան-
նես կրո նա վո րի պատ վե րով ըն դօ րի նա կել է Շա րակ նոց (Ե րու սա ղեմ, ձեռ. 
թիվ 1635)։ Մա տյա նը ծաղ կել են գրի չը եւ Գրի գոր ա բե ղան։ Խա զագր ված 
ձե ռագ րի բնագ րի ստուգ վա ծու թյան մա սին գրի չը նշում է. «Խլ կե ցի աւ րի նա-
կաւ բա նի եւ ե ղա նա կաւ ստու գե ալ»։ Հի շա տա կա րա նում տպա վո րիչ է վան քի 
սր բու թյուն նե րի թվար կու մը՝ «Գ րե ցաւ… ի գե րահռ չակ ուխտս, որ կո չի Հայոց 
թառ, ը նդ հո վա նե աւ սուրբ Ա մե նափրկ չի եւ ե րկ նան ման սուրբ խո րա նաց եւ 
հրա շա փառ սուրբ Կա թո ղի կէ իս եւ լու սոյ մաւր սուրբ Աս տուա ծած նի, եւ սուրբ 
Ա ջոյս Թա դէ ո սի Ա ռա քե լոյ եւ Սուրբ Յա կոբ նշա նին եւ այլ հա մաւ րէն սր բոցս 
որ ա ստ հա ւա քե ալ կան»85։ 

1464 թ. նույն Ստե փա նոս գրի չը Դա նի ել վար դա պե տի հա մար ըն դօ րի-
նա կել է Ճա շոց (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 3759)։ Հի շա տա կա րա նի սկզ-
բում շատ կա րեւոր տե ղե կու թյուն է հայտ նում այս վար դա պե տի հո գա ծու-
թյամբ Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու նո րոգ ման ու սա լա հա տակ ման մա սին. « սուրբ 
վար դա պետն Դա նի էլ ե կն ի սուրբ ուխտս Հայոց թառ եւ մի ա բան ե ղեւ սուրբ 
Ա մե նափրկ չիս եւ այլ սր բու թե անցս։ Եւ մե ծաւ յու սով եւ փա փաք մամբ սի-
րով ձեռն է արկ զսուրբ եւ ե րկ նան ման եւ փա ռա ւոր Կա թո ղի կէ ե կե ղե ցիս 
եւ վերս տին կր կին զար դա րե աց եւ սա լեց եւ նո րո գեց…»86։ Այ նու հե տեւ 
Ստե փա նո սը նշում է, որ ին քը եւ Դա նի ե լը մա նուկ հա սա կում ա շա կեր տել 
են նույն վար պե տին՝ «որ եւ մի վար պե տի ա շա կեր տե ալ է ինք ի տղա յու թե-
նէ հա սա կից»։ Այս նույն վար դա պե տը 1474 թ. Աղ ջոց վան քում պատ վի րել ու 
ստա ցել է մի Ա վե տա րան, ո րի հի շա տա կա րա նում կոչ վում է « Դա նի էլ վար-
դա պետ Սեւա նե ցի»87։

 Շատ կա րեւոր են Ստե փա նո սի հի շա տա կա րա նի տե ղե կու թյուն նե րը 

84. Գ. Սրուանձ տե անց, Թո րոս Աղ բար, հ. Ա, Կ. Պո լիս, 1879, էջ 233, հ. Բ, Կ. Պո լիս, 1884, էջ 
338։ Նույն հի շա տա կա րա նը ե ղել է Տիվ րի կի Ս. Լու սա վո րիչ վան քում պահ վող Մաշ տո ցում եւ 
ար տագր ված մեկ այլ Մաշ տո ցում, ո րը պահ վել է Խար բեր դում, այդ պատ ճա ռով տեղ է գտել 
« Թո րոս Աղ բա րի» զույգ հա տոր նե րում։ Հմմտ. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 303։

85. ԺԵ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ (կազ մող՝ Լ. Խա չիկ յան), մասն Բ, 
Ե րեւան, 1958, էջ 99 (այ սու հե տեւ՝ Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ)։ Մայր ցու ցակ ձե ռագ րաց 
Սր բոց Յա կո բե անց, կազ մեց Նո րայր ե պս. Պո ղա րե ան, հ. Ե, Ե րու սա ղէմ, 1971, էջ 450։ Ձե-
ռագ րի ա ռա ջին մա սը ստա ցո ղը պատ վի րել է 1424 թ. Հեր մո նի վան քում։ Մա տյա նը Ե րու սա-
ղեմ է հա սել 1616 թ.։ Ձե ռագ րի այժ մյան պահ պան վա ծու թյան մա սին Ն. Պո ղա րյա նը գրում է՝ 
« հան գա մանք ող բա լի»։

86. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 214։ Ձե ռագ րի այս հատ վա ծից թերթ է ըն կել։
87. Նույն տե ղում, էջ 315։

վան քի մի ա բան նե րի մա սին, ո րոնք ներ կա յաց վում են եր կու խմ բով՝ ա վագ ներ, 
ո րոնց թվում է նաեւ մեր գրի չը՝ «Յի շես ջիք ի սուրբ յա ղաւթս ձեր… զմի ե ղէն 
սուրբ եղ բարքս՝ զմի ա բանքս սուրբ Ա մե նափրկ չիս՝ զտէր Սար գիս փա կա կալ, 
զտէր Յա կոբ, զտէր Մա թէ ոս» եւ կրտ սեր ներ, ո րոնց գրի չը կո չում է «զ սի րաս-
նունդ որ դիքս մեր եւ հո գե լից ա շա կերտքս՝ կու սակ րաւն սուրբ քա հա նայքս», 
ա պա ան վա նա պես թվար կում. «զ կազ մաւղ սո րա զտէր Յո վա նէս, եւ զտէր Յւ-
հան նէս…, զտէր Ան դոն, զտէր Ա ւե տիք, զտէր Դա ւիթ, զտէր Ղա զար, զտէր 
Ղու կաս, զտէր Մա նուէլ, զտէր Աբ րա համ եւ զա մե նայն առ հա սա րակ՝ զմեծ եւ 
զփոքր…»։ Հի շա տա կա րա նի վեր ջում ա ռանց ա նու նը տա լու նշում է մա հա-
ցած հո րը՝ ո րը ձե ռագ րի հա մար թուղթ է կո կել, եւ մո րը՝ Է մի նին։ 

1471 թ. Ստե փա նոս գրի չը մի Ա վե տա րան է ըն դօ րի նա կել «ի սուրբ ուխտս 
Հայոց թառ սուրբ Ա մե նափրկ չիս, որ է պատ կեր Տե առն մե րոյ Յի սու սի Քրիս-
տո սի» (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 215)։ Հի շա տա կա րան նե րից մե կում ի րեն 
կո չում է « ծե րա ցե ալ մահ դա սի զՍ տե փա նոս»։ Ա ռան ձին հի շա տա կա րա-
նում խնդ րում է հի շել իր որ դի եւ ա շա կերտ Հով հան նե սին, որ նաեւ ձե ռագ-
րի նկա րա զար դողն ու կազ մողն է ր՝ «Զ մե ղա պարտ գրիչս՝ զՍ տե փա նոս, նաեւ 
զփոքրն ի մ՝ զՅո հան նէս՝ մահ դա սիք՝ զն կա րօղ եւ զկազ մօղ յի շես ջիք»88։ Այս-
տե ղից ե րեւում է, որ գրիչն ու որ դին մահ տե սի են, այ սինքն՝ Ե րու սա ղեմ ուխ տի 
են մեկ նած ե ղել։ Ձե ռա գիրն ու նի չորս ա վե տա րա նիչ նե րի ման րան կար նե րը՝ 
հա մա պա տաս խան ան վա նա թեր թե րով։

 Նույն 1471 թ. Ստե փա նո սը Հա վուց թա ռում ըն դօ րի նա կել է մեկ այլ Ա վե-
տա րան (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 10154), ո րի վնաս ված հի շա տա կա րա-
նում թե եւ նրա ա նու նը չի պահ պան վել, բայց մոր՝ Է մի նի (Է մին խա թուն), ո րը 
մա տյա նի ստա ցողն է, եւ որ դու՝ Հով հան նե սի ա նուն նե րը թույլ են տա լիս պար-
զե լու գր չի ի նք նու թյու նը։ Ձե ռագ րի հի շա տա կա րա նում նշ վում են նաեւ գր չի 
հայ րը՝ Յո վա նէս, քույ րը՝ Սուլ թան Մե լիք, ազ գա կան նե րը՝ « Սան վէլ եւ Յով-
սէփ», ի սկ մա տյա նը տոհ մա կան է (« կա տա րե ցաք զսա յի շա տակ մեզ եւ մեր 
ծնաւ ղացն») եւ նվիր վել է այս ըն տա նի քի՝ Հա վուց թա ռում գտն վող գե րեզ մա-
նա տա նը՝ «(ի) սուրբ ուխտս եւ մեր հայ րե նի գե րեզ մա նա տանս»։ 

Հի շա տա կա րա նում Հա վուց թա ռի սր բու թյուն նե րի թվար կու մը կա տար-
ված է հայտ նի բա նա ձեւով, բայց բա վա կա նին ըն դար ձակ է. «Ի գե րահռ չակ 
սուրբ ուխտս Հայոց թառս, ը նդ հո վա նե աւ սուրբ Ա մե նափրկ չիս, որ է պատ կեր 
Տե առն մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի, եւ մաւրս մե րոյ՝ Սր բոյ Սի ով նի, եւ Սուրբ Աս-
տուա ծած նի, եւ աս տուա ծըն կալ սուրբ նշա նացս՝ կեն սա տու Սուրբ Աս տուա-

88. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 315։ Մայր ցու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի ա նուան 
Մա տե նա դա րա նի, կազ մե ցին՝ Օ. Ե գան յան, Ա. Զեյ թուն յան, Փ. Ան թաբ յան, հ. Ա, Ե րեւան, 
1984, էջ 971-973։
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ծած նի…, կեն սա տու Սուրբ Յա կո բի…»89։ Ձե ռա գի րը զար դար ված է 10 խո րա-
նով եւ 4 ա վե տա րա նիչ նե րի պատ կեր նե րով։

1482 թ. Վր թա նես կրո նա վո րը Գրի գոր Խու լի օ րի նա կից Շա րակ նոց է ըն դօ-
րի նա կում (Վե նե տիկ, ձեռ. թիվ 884) Ա րա րա տյան ե րկ րի Ար ջա ռերկ ա նա պա-
տում՝ «ի խնդ րոյ տէր Սար գիս կրօ նա ւո րի Հայոց թա ռոյ» (ԺԵԳ 28)։

1543 թ. Գրի գոր կրո նա վո րը Քա նա քե ռում սկ սել եւ Հա վուց թա ռում ա վար-
տել է մի ժո ղո վա ծու (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 5614), ո րի ստա ցողն ի նքն է՝ 
«… կա տա րումն ե ղեւ ի մեծ մե նաս տա նիս Հա յու թա ռա, ը նդ հո վա նե աւ Ա մե-
նափրկ չիս եւ Սուրբ Աս տուա ծած նիս»90։

1627 թ. Տա թեւում գր ված եւ 1628-ին Վար դան քա հա նայի ձեռք բե րած մի 
Ժա մա գիրք-սաղ մո սա րա նում (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 6335) հիշ վում է 
ծաղ կող, Հա վուց թա ռի քա հա նա Խա չա տուր Ե րեւան ցին91։

 Փի լի պոս Աղ բա կե ցի (1622-1655) կա թո ղի կո սի կար գադ րու թյամբ 1640 թ. 
Հա վուց թա ռի վա նա հայր նշա նակ ված Սի մե ոն Ջու ղայե ցին ժա մա նա կի նշա-
նա վոր վար դա պետ նե րից էր, ու սու ցիչ, նաեւ գր չու թյան գոր ծին նվիր ված 
մարդ, նկա րիչ-ծաղ կող։ Վա նա հայ րու թյան շր ջա նում, նա որ պես ծաղ կող 
հիշ վում է մի քա նի ձե ռագ րե րում, ո րոն ցից մե կը 1642-1648 թթ. ստեղծ ված, 
Մա տե նա դա րա նի թիվ 2503 Ժո ղո վա ծուն է։ Մեկ այլ մա տյա նի (Մա տե նա դա-
րան, ձեռ. թիվ 1549, գրիչ Ստե փա նոս Լե հա ցի, վայր՝ Էջ մի ա ծին) 1646 թվա կա-
նի հի շա տա կա րա նում նրա մա սին աս վում է. «զ Սի մէ օն շնոր հա զարդ եւ քաջ 
րա բու նի, ծաղ կօղ եւ կազ մօղ սո րին»92։ 1651-ին « միջ նոր դու թե ամբ Սի մէ օն 
քաջ րա բու նա պէ տին Ջու ղաց ւոյ», Հով հան նես Ջու ղայե ցի ե րե ցը մի Ա վե տա-
րան է նվի րել «Ս. Ա մե նափրկ չին, որ ի Հայոց թառ»93։ Սի մե ոն Ջու ղայե ցին հե-
ղի նա կել է նաեւ Հա վուց թա ռին նվիր ված մի չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծու թյուն՝ 
դր վատ (տե՛ս հա վել վա ծում)։

89. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 313-315։ Ձե ռա գի րը պահ վել է Վրաս տա նի պե տա կան 
ար խի վում, Լ. Խա չի կյա նը հի շա տա կա րա նը հրա տա րա կել է այն տե ղից քա ղե լով։

90. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 39։
91. Նույն տե ղում, էջ 40։
92. Հայե րեն ձե ռագ րե րի ԺԷ դա րի հի շա տա կա րան ներ, հ. Գ, կազ մեց Վ. Հա կո բյան, Ե րեւան, 

1984, էջ 211 (այ սու հե տեւ՝ Հի շա տա կա րան ներ, ԺԷ, հ. Գ)։
93. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 793։

 ́ Ä êÄ ́ Ä©àñ à ‰îÍ ú‡ ‰‡Í 
ûÄ Ï‡ÙÚ êÄ Ëà Úî

 ûա վուց թա ռի միջ նա դա րյան բազ մա թիվ ե րեւե լի հո գեւո րա կան նե րից 
մի այն մե կին կա րող ե նք հան գա մա նո րեն ան դրա դառ նալ, քա նի որ 

նրա մա սին ու նենք հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ներ։ Նա թա նայել ե պիս-
կո պո սի ա նունն ա ռա ջին ան գամ հրա պա րա կել է Գ. Հով սե փյանն իր վե րոն-
շյալ աշ խա տու թյան մեջ՝ վկա յա կո չե լով վեր ջի նիս հի շա տա կագ րու թյու նը 
ժա մա նա կին Սե բաս տի այի Ս. Նշան վան քում պահ ված ձե ռագ րում. «Աս-
տա նաւր յի շե ցէք ի սուրբ եւ ի մաք րա փայլ յա ղաւթս ձեր՝ զիս՝ զմե ղա պարտ, 
զնուաստ եւ զհո ղոյ հա ւա սար Նա թա նայէլ ե պիս կո պոս եւ ա ռաջ նորդ սուրբ 
եւ հռ չա կա ւոր մեծ մե նա րա նիս Հայոց թա ռայ, որ է սկիզբն սո րայ ի սուրբ 
Լու սա ւոր չէն նո ցա եւ հիմ նար կու թե ամբ հաս տա տե(ա)լ եւ հան դի սա ցե ալ 
սուրբ թարգ ման չացն՝ Սա հա կայ եւ Մես րո պայ»94։ Դրա նից հե տո նա գրում 
է. « Նա թա նաել ե պիս կո պոսն ապ րում է ԺԴ դա րի ե րկ րորդ կե սում կամ, որ 
ա վե լի հա վա նա կան է, ԺԵ-ի վեր ջե րում, ո րով հե տեւ այդ ժա մա նակ նե րի հա-
մար մի այն տե ղե կու թյուն չու նինք վան քի մա սին»95։ Նա թա նայե լը Սե բաս տի-
այի ձե ռագ րի մեկ հատ կի տե ղե կու թյամբ է հիշ ված նաեւ Հ. Ա ճա ռյա նի «Անձ-
նա նուն նե րի բա ռա րա նում»96 

Այժմ, Նա թա նայել ե պիս կո պո սի գրած 1343 թ. հի շա տա կա րա նի շնոր հիվ, 
պարզ է, որ նա ապ րել է 14-րդ դա րում եւ ա ռաջ նորդ ե ղել դա րա կե սին։ Բայց 

94. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 24-25, հմմտ. Ցու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց Ս. Նշան վա-
նուց ի Սե բաս տի ա, էջ 102։

95. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 25։
96. Հ. Ա ճա ռյան, Հայոց ան ձնա նուն նե րի բա ռա րան, հ. Դ, Ե րեւան, 1948, էջ 14։

Նաթանայել եպիսկոպոսի 1343 թ. հիշատակարանը
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Սե բաս տի այի ձե ռագ րի հի շա տա կա րա նը կա րեւոր է նաեւ այն ա ռու մով, որ 
այն տեղ ե պիս կո պոսն իր ա նու նը գրել է ամ բող ջո վին, մինչ դեռ վե րոն շյալ հի-
շա տա կա րա նում, ի նչ պես նաեւ Հա վուց թա ռի եր կու ար ձա նագ րու թյուն նե րում՝ 
կր ճատ՝ « Նաթ»։ Ի նք նա գիր հի շա տա կա րա նում նշ ված է՝ «Ես նուաստ Նաթ 
եպ Հա յոց թա ռոյ…»։ Ի սկ ար ձա նագ րու թյուն նե րում ան վան կր ճատ գր ված 
լի նե լը պատ ճառ է դար ձել թյու րըմբռն ման։ Մաս նա վո րա պես, դրանք հրա-
տա րա կած Գ. Հով սե փյա նը, ո րը ար ձա նագ րու թյուն նե րի մեջ հի շա տակ ված 
ան ձանց մի ջո ցով մի ան գա մայն ճիշտ է ո րո շում գրու թյան ժա մա նա կը՝ 14-րդ 
դա րի կե սեր, այդ ա նու նը կար դա ցել է «ԱԹՆ» եւ գրում է. «Եր կու ար ձա նագ-
րու թյուն ներն էլ ժա մա նա կա կից են ի րար, նույն գր չի ձեռ քով, նույն Ա թա նա սի 
ա ռաջ նոր դու թյան ժա մա նակ»97։ 

 Այն, որ այս տեղ «Ա թա նաս» ա նուն չի կա րող լի նել, ե րեւում է այն բա նից, 
որ եր կու դեպ քում էլ ան վան ա ռա ջին եր կու տա ռե րը « ՆԱ» (կամ «ԱՆ») գր-
ված են կցա գիր, ո րին հա ջոր դում է «Թ»-ն։ Այ սինքն հա մա ռո տագ րու թյու նը 
«ԱԹՆ» կար դա լու հա մար պետք է կցագ րի մի տա ռը գրել «Թ»-ից ա ռաջ, մյու-
սը՝ հե տո։ Այդ պի սի բան կցագ րու թյան մեջ չի կի րառ վում։ Եւ Հա վուց թա ռի 
վի մա գիր գրիչն էլ ըն դա մե նը գրել է Նա թա նայե լի կր ճատ ա նու նը՝ « ՆԱԹ»։ 

Ար ձա նագ րու թյուն նե րից ա ռա ջի նը վե րա բե րում է Մա նաս Ե րեւան ցու 
դուստր Բե սու լու նի նվի րատ վու թյա նը98, ի սկ ե րկ րոր դը հե տաքրք րա կան է 
նրա նով, որ սկզ բում հի շա տակ վում են այն մար դիկ, ո րոնց ա նուն ներն առ-
կա են նաեւ Նա թա նայե լի ստա ցած ժա մա նա կագ րու թյան հի շա տա կագ րու-
թյուն նե րում։ «[Շ նոր] հիւն Ա(ս տու ծո)յ եւ ո ղոր մութ(ե ամ)բ մեր պ(ա)ր(ոն)ացն 
[ դի տո փալ] Թա մա րին եւ ա թա բակ Շա հան շա հի, մեք մե ղու ցե ալ ծա ռայքս 
մու լահր Ա միր Սար գիս Նո րա գաւ թե ցի եւ ա մու սին իմ Էր մա նի եւ եղ բայր իմ 
Ա միր, մի ա բա նե ցաք սր բոցս եւ տվաք յԷ րեւան զմեր գան ձա գին հայ րե նիք 
այ գին ի ջա ղաց… մար ծի տեղ ժա մա բա ժակ ե կե ղե ցե ացս։ Տ(է)ր Նաթ(ա-
նայել) եւ այ[լ մի ա բան]քս խոս[ տա ցան ի տ]ա րին Զ (6) պատ(ա րագ)՝ Բ (2) 
Ա միր Սարգ սին, Բ (2) Էր մա նէ, Բ (2) Ա մի րին։ Կա տա րիչքն օ(ր)հ(նուին)»99։ 

Այժմ ան դրա դառ նանք Նա թա նայե լի ձեռք բե րած մա տյա նի100՝ Սամ վել 

97. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 31։
98. « Կա մաւն Ա(ս տու ծո)յ ես Բե սու լունս դուստր Մե նա սին Ե րեւա նե ցի, մի ա բան սր բոցս, տվի 

զիմ ձի թե նե(ա)ց այ գին ԺԵ (15) մր ծի տեղ ս(ուր)բ ե կե ղեց ւոյս (ե կե ղե ցի բա ռի փո խա րեն դր-
ված է սղագ րա կան ե կե ղեց ւոյս («ե կե ղե ցի» բա ռի փո խա րեն դր ված է սղագ րա կան X նշա-
նը, ո րը եր բեմն կի րառ վում է ձե ռագ րե րում)։ Տ(է)ր Նաթ(ա նայել) եւ մի ա բանքս գրե ցին Զ (6) 
պատ(ա րագ) ի տար ւոջն՝ Դ (4) ի նձ, Ա (1) Մէ նա սին, Ա իմ հա նին (ն կա տի ու նի տա տին՝ հան-
կանն), հաս տա տուն պա հողքն ա(ւր)հ նին» (Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 30)։

99. Հմմտ. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 30։
100. Ձե ռա գիրն ըն դօ րի նա կել է Հայ րա պետ կրո նա վո րը Ար ճե շի գա վա ռի Ու ռըն կար վան-

քում 1315 թ.։ Մա տյա նը գր ված է թղ թի վրա (16,5x12 սմ), բո լորգ րով։ Ա նե ցու Ժա մա նա կագ-
րութ յու նը զբա ղեց նում է 2ա-89բ  թեր թե րը։ Ամ բողջ մատ յանն ու նի 116 թերթ։

Ա նե ցու ժա մա նա կագ րու թյան թեր թե րի վրա թո ղած հի շա տա կագ րու թյուն նե-
րին։ Նա թա նա յել ե պիս կո պո սը հա վա նա բար հա լա ծանք նե րի պատ ճա ռով 
մի ո րոշ ժա մա նակ ա պաս տա նել է Ա նի ի մեր ձա կա Մա ղաս բեր դում, իր բա-
րե կամ պա րոն Ա միր զայի ըն տա նի քում։ Այս մա սին նա գրում է բեր դում վեց 
ա միս մնա լուց հե տո եւ պա տա հա կան չէ, որ հի շա տա կա րա նի ա ռա ջին բա ռը 
ամ սան վան հի շա տա կութ յունն է՝ « սահ մի»։ Սա նաեւ են թադ րել է տա լիս, որ 
նա հենց այդ ժա մա նակ է ձեռք բե րել մատ յա նը եւ հի շա տա կագ րել իր հետ կա-
տար վա ծը։ Հի շա տա կա րա նը հե տեւյալն է. «ՉՂԲ (1343) սահ մի։ Ես նուաստ 
Նաթ(ա նա յել) եպ(իս կո պոս) Հա յոց թա ռոյ յոյժ ...ե(ա)լ  եւ ան մխի թար տրտ-
մե(ա)լ  եւ ի լա լա գին ա չա[ւք] ...կա ցի ի Մա ղըս բերդ Զ (6) ա միս եւ յԱս տուած 
հա ւա տա րիմ հո[ գե] ւոր եղ բայրն իմ Ա միր զայն մե ծաւ սի րով ըն կա լաւ զիս եւ 
քաղց րու թե ամբ մխի թա րեց, Աս տուած զինքն մխի թա րէ. ա մէն»101։

Իր հյու րըն կալ Ա միր զայի ըն տա նի քի ան դամ նե րին Նա թա նայե լը հի շա-
տա կում է ձե ռագ րի տար բեր է ջե րի, ցա վոք վատ պահ պան ված հի շա տա կագ-
րու թյուն նե րում102։ Սա կայն դրանց մեջ հիշ վում են նաեւ Զա քա րյան Շահն շահ 
Գ-ն ու նրա եղ բայր Շր վան շա հը, ի նչ պես նաեւ « պա րոն Թա մա րը», ով քեր, ի նչ-
պես պարզ դար ձավ վե րը նշ ված ար ձա նագ րու թյու նից, Հա վուց թա ռի վան քի 
պա րոն ներն է ին։ Հի շա տա կագ րու թյուն նե րից մե կից ե րեւում է, որ այդ ըն թաց-
քում բեր դը հար ձակ ման է են թարկ վել։ Ա հա վա սիկ այդ կարճ եւ հատ վա ծա-
բար պահ պան ված տո ղե րը. «Աս տուած լոյս ա րայ խա ւարն, որ/// բա զում 
զո րաւք ե կն ի վե րայ բեր դիս Մա ղա սայ///» (92բ)։ «///աց սր բոցն միջ նոր-
դու թե ամբ ա զա[ տե ա՞] [զ Շահ]ան շահն ի յա նաւ րի[ նաց] (4ա)։ «///այ զպա-
րոն Թա մարն եւ զՇր վան շահն ի ձե ռա/// եւ ժա ռան գե ցայ զտունս հայ րէ նի. 
ա մէն» (5ա)։ «(Ք րիս տոս) որ դի Աս տու ծոյ, Աս տուած ճշ մա րիտ, սուրբ Աս-
տուա ծած նիդ միջ նոր դու թե ամբ եւ քո ///ած խա չիդ եւ սուրբ Ա մե նափրկ չիդ 
եւ սուրբ/// (114բ), [զ] Շա հան[շ ]ահ եւ զՇր վան շահ14 յա նաւ րի նացն չա րեն/// 
ե ա եւ հաս տա տե ա///»(115ա)։ 

Շահն շահ Գ-ն Ա նի ում իշ խած վեր ջին Զա քար յան իշ խա նն էր, ի սկ Շր-
վան շա հը՝ նրա եղ բայ րը։ « Բագ նայ րի ա վե տա րա նի» 14-րդ  դա րի մի հի շա-
տա կա րա նի գրի չը խնդ րում է հի շել «...ա թա պակ Շա հան շա հին եւ եղ բաւր 

101. Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 3681, թերթ 83բ-84ա։ Մեկ այլ տե ղում պահ պան վել է հե-
տեւյա լը՝ « Ես Ն[ա թա նա յել] /// ստա ցայ զգիրքս ի յի շա[ տակ]///»(91ա)։

102. «Ք րիս տոս Աս տուած պա հե այ զպար ծա նաց եղ բայրքն զպա րոն Ա միր զայն եւ զԹան-
զութն եւ փր կե այ ի չա րե աց» (45բ)։ «Ք րիս տոս Աս տուած քում ա րդ բա րե խաւ սու թե ամբ/// 
յար քա յու թիւնդ հո գեւոր մաւրն իմ Ա րազ Խա թու նին, որ բա զում ար[ար]/// զմեզ ///ե այ զԱ-
միր զայն եւ զՄա ղազ Խաթ[ունն]» (93բ-94ա)։ Այս հի շա տա կագ րութ յուն նե րով ուր վագծ վում 
է Ա միր զա յի ըն տա նի քի կազ մը։ Թան զու թը նրա եղ բայրն էր, Ա րազ Խա թու նը՝ հա վա նա բար 
մայ րը, ո րին Նա թա նա յե լը կա րող էր իր հո գեւոր մայ րը հա մա րել։ Մա ղազ Խա թու նը պետք է 
որ Ա միր զա յի կի նը ե ղած լի նի։
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իւ րոյ պա րոն Շր վան շա հի...»103։ Հայտ նի է, որ Շահն շահ Գ-ը « տաճ կաց զոր-
քի» հար ձակ ման պատ ճա ռով մա զա պուրծ փա խել է Ա նի ից, ի նչ պես այդ մա-
սին վկա յում է 1357 թ. Ա նի ում գր ված մի հի շա տա կա րան104։ Նույն դեպ քերն են 
ակ նարկ վում Հով հան նա վան քի մի ան թվա կան ար ձա նագ րութ յան մեջ։ Գրի-
գո րի որ դի Ամ սայ ջա նը գրում է. «… պար(ո նաց) ձեռ նէ զեր կիրս ա ռին, ես 
չբա ժա նե ցայ ի ծա ռա յու թե նէս։ Աս տուած պա րո նացն ա ջո ղում է րետ եր կիրս 
է րեկ, Ո հա նայ վանք ի նձ տվին հէ րէ նիք...», ա պա նշում է Հով հա նա վան քում իր 
բա րե գոր ծութ յուն նե րը՝ «… վասն ա րեւ շա տու թե ան պա րո նաց մե րոց եւ պա-
րոն ա թա պակ Շա հան շա հի եւ Շր վան շա հի...»105։ Նա թա նայե լի մա տյա նի 
հի շա տա կագ րութ յուն նե րում կա րե լի է տես նել այս նույն դրա մա տիկ դեպ քե-
րի ար ձա գան քը։ 

Սամ վել Ա նե ցու Ժա մա նա կագ րութ յան մեջ հա վե լում նե րը նա հա վա նո-
րեն կա տա րել է Հա վուց թառ վե րա դառ նա լուց հե տո, դա տե լով դրան ցում 
ե ղած ո րոշ ար տա հայ տութ յուն նե րից («յառ որ մերն կայ», «ի Հա յոց թա ռոյ, 
ի յաստ») եւ Ա մե նափր կի չի հի շա տա կու թյու նից։ Ի նչ պես ե րեւում է, հի շա-
տա կագ րու թյուն նե րում ե պիս կո պոսն Ա ստ ծո ո ղոր մա ծու թյունն է հայ ցում 
« պա րոն Թա մա րի, Շա հան շա հի եւ Շր վան շա հի» հա մար, որ պես զի նրանք 
ա զատ վեն ա նօ րեն նե րից եւ տեր դառ նան ի րենց հայ րե նի ժա ռան գու թյա նը։ 

Ա հա այս քանն են մեր տե ղե կու թյուն նե րը Նա թա նայե լի մա սին, բայց 
նա ին քը, ի նչ պես նշ վեց, Հա վուց թա ռի եւ Գառ նի ի պատ մու թյան ի րեն հայտ-
նի տվյալ նե րով լրաց րել է Սամ վել Ա նե ցու ժա մա նա կագ րու թյու նը, ա սես մի 
փոք րիկ պատ մա կան տե ղե կանք կազ մե լով։

103. Գ. Յով սե փե ան, Յի շա տա կա րանց ձե ռագ րաց, Ան թի լի աս, 1951, էջ 891։
104. Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 6764, թերթ 264ա, Կ. Մա թեւոս յան, Ա նի, Ս. Էջ մի ա ծին, 1997, 

էջ 364։
105. Կ. Ղա ֆա դար յան, Հով հան նա վան քը եւ նրա ար ձա նագ րութ յուն նե րը, Ե րեւան, 1948, էջ 
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 ûա վուց թա ռի հա մա լի րի գլ խա վոր ե կե ղե ցի նե րի ա նուն նե րը թե եւ հայտ-
նի են մա տե նագ րա կան աղ բյուր նե րից, սա կայն բուն հու շար ձա նախմ-

բում դրանց տե ղը հս տակ ո րոշ ված չէ։ Հա վուց թա ռի վան քի հա մա լիրն այ սօր 
բաղ կա ցած է ի րա րից 100, 200 եւ ան գամ 500 մետր հե ռու գտն վող մի քա նի 
հու շար ձա նախմ բից106։ 

Ա ռա ջի նը եւ գլ խա վո րը պա րիսպ նե րով շր ջա փակ ված հատ վածն է, ո րի 
ներ սում մի քա նի շի նու թյուն ներ կան։ Ի նչ պես ե րեւում է, 1679 թ. ե րկ րա շար ժից 
այս հատ վա ծը շատ է տու ժել եւ կա թո ղի կոս Ա ստ վա ծա տուր Հա մա դա նե ցին 
(1715-1725) նա խա ձեռ նել է ա վեր ված հին ե կե ղե ցու եւ գա վի թի քա րե րով նույն 
տե ղում մի նոր ե կե ղե ցի կա ռու ցել (1721 թ.)։ «Գմ բե թա վոր դահ լիճ» հո րին-
ված քով կա ռույ ցի շի նա րա րու թյունն սկս վել է, պա տե րը բարձ րա ցել են շուրջ 3 
մետր, սա կայն լեզ գի նե րի ար շա վան քի պատ ճա ռով, շի նա րա րու թյու նը դա դա-
րել է եւ հե տա գա յում չի շա րու նակ վել։ Ե կե ղե ցին չի ան վա նա կոչ վել եւ գրա կա-
նու թյան մեջ սո վո րա բար կոչ վում է Ա ստ վա ծա տուր Հա մա դա նե ցու ե կե ղե ցի։ 

Այս ե կե ղե ցու հա րա վային կող մում նախ կին քա ռա մույթ ժա մա տան մի 
հատ վածն է, մեկ զույգ մույ թե րով։ Սրա նից հյու սիս-ա րեւելք՝ պա տա կից ուղ-
ղան կյուն մի փոքր կա ռույց կա, ո րի նշա նա կու թյունն ա նո րոշ է (են թադ րա բար 
հա մա րել են դամ բա րան կամ զան գա կա տուն)։ Ի սկ պա րիսպ նե րին կից հա-
րավ-ա րեւել քում կա ռուց ված է ըն դար ձակ սե ղա նա տուն, հյու սիս-ա րեւել քում՝ 
վա նա կան խցեր։ 

Երկ րորդ հատ վա ծը գլ խա վոր հա մա լի րի ա րեւմ տյան կող մում է, բլու րի 
վրա, կենտ րո նում ու նի 13-րդ դա րի սկզբ նե րով թվագր վող ե կե ղե ցի, ո րի ա նու-
նը հայտ նի չէ եւ գրա կա նու թյան մեջ սո վո րա բար կոչ վում է «բլ րի ե կե ղե ցի»։ 
Այն ներ քուստ խա չա ձեւ, ան կյուն նե րում ա վան դատ նե րով գմ բե թա վոր շի նու-
թյուն է, պա տե րը բազ մա գույն քա րե րով։ Ե կե ղե ցուն հա րա վից պա տա կից է 
եր կու թա ղա ծածկ մա տուռ։ Շուր ջը կան խաչ քա րեր եւ գե րեզ մա նա քա րեր։ 

Եր րորդ հատ վա ծը գտն վում է գլ խա վոր հա մա լի րից շուրջ 200 մ ա րեւելք, 
որ տեղ կի սա կան գուն է 1213 թ. կա ռուց ված Ս. Կա րա պետ մա տու ռը, ի սկ շուր-
ջը կան խաչ քա րեր ու տա պա նա քա րեր։ 

Այս հիմ նա կան հատ ված նե րից բա ցի գե րեզ մա նոց ներ են պահ պան վել 

106. Տե՛ս Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 230։ 
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գլ խա վոր հա մա լի րից շուրջ 500 մ հա րավ-ա րեւ մուտք եւ 200 մ՝ հա րավ-ա-
րեւ մուտք, ի նչ պես նաեւ դե պի բլ րի ե կե ղե ցի տա նող հատ վա ծում։ Ա ռան ձին 
խաչ քա րեր կան նաեւ Գառ նի ից դե պի վանք տա նող ճա նա պար հի վրա։ 

Այժմ փոր ձենք պար զել, թե ո րոնք են գրա վոր աղ բյուր նե րում հի շա տակ-
վող ե կե ղե ցի նե րը։ Մի ան գա մից նշենք, որ մի շարք գր քե րում եւ հրա պա րա-
կում նե րում՝ որ պես վան քի ե կե ղե ցի նե րից մե կի ա նուն կի րառ վող Ս. Ա մե-
նափր կի չը107, ի րա կա նում ե կե ղե ցու ա նուն չէ, այլ վե րը նշ ված նշա նա վոր 
փայ տյա խա չը, ո րի ճա նա չումն այն քան է մե ծա ցել, որ 15-րդ դա րի ե րկ րորդ 
կե սից ամ բողջ վան քը կոչ վել է Ս. Ա մե նափր կիչ, սա կայն տե ղում այդ ա նու նով 
ե կե ղե ցի չի ե ղել։ Դրա ա պա ցույց նե րից են այս տեղ գր ված ձե ռագ րե րի հի շա-
տա կա րան նե րը։ 1214 թ. Իգ նա տի ո սը գրում է. «ի վանքս որ կո չի Հա ւու թառ, 
ը նդ հո վա նե աւ Սուրբ Կա թո ղի կե իս եւ մե ծահռ չակ սուրբ նշա նիս՝ Ա մե-
նափր կիչ կո չե ցե ալ…»108, այ սինքն՝ «Ա մե նափր կի չը» սուրբ խաչն է։ 1297 թ. 
Գրի գոր գրի չը նշում է.՝ «յաս տուա ծաբ նակ ուխ տիս Հայ ւոց թառ յոր ջոր ջե լոյ, 
ը նդ հո վա նե աւ Կա թո ղի կէ ե կե ղեց ւոյ Սուրբ Սի ո նի եւ աս տուա ծըն կալ Սուրբ 
Ա նե նայ փըրկ չիս, ի ձեռն սո րա բա զում սքան չե լիք եւ պէս-պէս բժշ կու թիւնք 
կա տա րին»109։ Այս տեղ Կա թո ղի կեն կոչ վում է նաեւ Սուրբ Սի ոն ա նու նով, ի սկ 
«Ա մե նափր կի չը» դար ձյալ ոչ թե ե կե ղե ցու ա նուն է, այլ խա չը, ո րի մի ջո ցով՝ «ի 
ձեռն սո րա», բա զում հրաշք ներ ու բժշ կու թյուն է կա տար վել։ 

Ժա մա նա կի ըն թաց քում Ա մե նափրկ չի հռ չակն ա վե լի է մե ծա նում եւ 
նրա ա նու նը սկ սում են հի շա տա կել սկզ բում, բայց ո ՛չ որ պես ե կե ղե ցու ա նուն։ 
1458 թ. հի շա տա կա րա նում նշ վում է. «Գ րե ցաւ… ը նդ հո վա նե աւ սուրբ Ա մե-
նափրկ չի եւ ե րկ նան ման սուրբ խո րա նաց եւ հրա շա փառ սուրբ Կա թո ղի կէ իս 
եւ լու սոյ մաւր սուրբ Աս տուա ծած նի, եւ սուրբ Ա ջոյս Թա դէ ո սի Ա ռա քե լոյ եւ 
Սուրբ Յա կոբ նշա նին…»110։ Գրիչն այս տեղ նախ նշում է վան քի գլ խա վոր սր-
բու թյու նը՝ Ա մե նափր կի չը, այ նու հե տեւ ակ նար կում է, որ հի շե լու է ե կե ղե ցի նե-
րը՝ «երկ նան ման սուրբ խո րան նե րը» եւ թվար կում Կա թո ղի կեն ու Ս. Ա ստ վա-
ծա ծի նը, ո րից հե տո կր կին նշում է մյուս սր բու թյուն նե րը՝ Թա դե ոս ա ռա քյա լի 
Ա ջը եւ Սուրբ Հա կոբ խա չը։ 

Ար դեն 1464 թ. հի շա տա կա րա նում վա նա կան ներն ի րենց մա սին գրում 
ե ն՝ «զ մի ա բանքս սուրբ Ա մե նափրկ չիս»111, այ սինքն՝ Ա մե նափր կի չը հան դես է 
գա լիս որ պես վան քի ը նդ հա նուր ա նուն։ Հատ կան շա կան է 1471 թ. Ստե փա նոս 

107. Տե՛ս, օ րի նակ, Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան, հ. 6, Ե րեւան, 1980, էջ 270, Վ. 
Հա րու թյու նյան, Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյան պատ մու թյուն, Ե րեւան, 1992, էջ 243 եւ 
այլն։

108. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ դար, էջ 83։
109. Նույն տե ղում, էջ 796։
110. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 99։
111. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 214։ 

գր չի հի շա տա կա րա նը, ը ստ ո րի մա տյանն ըն դօ րի նակ վել է. «ի սուրբ ուխտս 
Հայոց թառ սուրբ Ա մե նափրկ չիս, որ է պատ կեր Տե առն մե րոյ Յի սու սի Քրիս-
տո սի»112։ Գրի չը պար զո րոշ նշում է, որ Հա վուց թա ռի ուխ տի Ս. Ա մե նափր-
կիչ ա նու նը բխում է Քրիս տո սի պատ կե րից (այդ պատ կե րով խա չից)։ Նույն 
թվա կա նին Ստե փա նո սը մեկ այլ մա տյա նի հի շա տա կա րա նում կի րա ռել է 
նույն ձեւա կեր պու մը, մի այն թե թվար կել է նաեւ ե կե ղե ցի նե րը՝ Կա թո ղի կեն (Ս. 
Սի ոն) եւ Ս. Ա ստ վա ծա ծի նը. «Ի… սուրբ ուխտս Հայոց թառս, ը նդ հո վա նե-
աւ սուրբ Ա մե նափրկ չիս, որ է պատ կեր Տե առն մե րոյ Յի սու սի Քրիս տո սի, եւ 
մաւրս մե րոյ՝ Սր բոյ Սի ով նի, եւ Սուրբ Աս տուա ծած նի…»113։ 

Իսկ ո րո՞նք են վան քի այժմ պահ պան ված ե կե ղե ցի նե րը։ 
Ինչ պես վե րեւում տե սանք, Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցին հի շա տա կում 

է Գեւորգ իշ խա նի 1002 թ. հիմ նած Կա թո ղի կեն՝ «զ փա ռա ւոր զհ րա շա լի Կա-
թո ղի կէն Թ (9) խո րա նաւ»։ Ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան նե րում Կա թո ղի կեն 
նշ վում է որ պես վան քի հնա գույն կա ռույց։ 13-րդ դ. սկզ բի ար ձա նագ րու թյուն-
նե րից մե կում հիշ վում է «սր բոյ Կա թո ղի կէ իս»114 Հով հան նես փա կա կա լը։ 

Այս ե կե ղե ցու 9 խո րան ու նե նա լու մա սին վկա յու թյու նը, թույլ է տա լիս ա սե-
լու, որ այդ պի սի ե կե ղե ցի այժմ Հա վուց թա ռում չկա։ Հով հան նա վան քի 1216-
1221 թթ. կա ռուց ված ե կե ղե ցին, ո րը տե ղի ար ձա նագ րու թյան մեջ կոչ վում է 
« Սուրբ Կա թո ղի կէն Թ (9) խո րա նաւ»115, ար տա քուստ ուղ ղան կյուն, ներ քուստ 
խա չա ձեւ, չորս ան կյուն նե րում ե րկ հար կա նի ա վան դատ նե րով գմ բե թա վոր 
կա ռույց է։ Ի նչ պես ե րեւում է, ա վագ խո րա նից բա ցի, այս տեղ պա տա րա գի սե-
ղան են ու նե ցել նաեւ բո լոր 8 ա վան դատ նե րը։ Հա վա նո րեն նման ճար տա րա-
պե տա կան հո րին վածք է ու նե ցել նաեւ Հա վուց թա ռի Կա թո ղի կեն։ 

 1464 թ. հի շա տա կա րա նից ի մա նում ե նք, որ այդ ժա մա նակ Դա նի ել վար-
դա պե տի հո գա ծու թյամբ Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին նո րոգ վել ու սա լա հա տակ վել 
է («… վերս տին կր կին զար դա րե աց եւ սա լեց եւ նո րո գեց…»)116։ Որ Կա թո ղի-
կեն կան գուն էր նաեւ Սի մե ոն Ջու ղայե ցու վա նա հայ րու թյան ժա մա նակ՝ 17-րդ 
դա րի 40-50-ա կան թվա կան նե րին, ե րեւում է նրա՝ Հա վուց թա ռին նվիր ված դր-
վա տից, որ տեղ ա ռա ջի նը հի շա տա կում է Կա թո ղի կեն. « Կա թո ղի կէս հան դի-
սա րան, հաս տա կա ռոյց վի մար դե ան»117։ 

Նա խորդ շր ջա նի ու սում նա սի րող նե րը փոր ձել են պար զել, թե ո րն է Կա-
թո ղի կեն։ Գ. Հով սե փյանն այն հա մա րել է Գրի գոր Մա գիստ րո սի կա ռու ցա ծը 
եւ նույ նաց րել Ժա մատ նից հյու սիս-ա րեւելք պահ պան ված ուղ ղան կյուն շի-

112. Նույն տե ղում, էջ 315։
113. Նույն տե ղում, էջ 313-315։
114. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 22։
115. Կ. Ղա ֆա դա րյան, Հով հան նա վան քը եւ նրա ար ձա նագ րու թյուն նե րը, էջ 95։
116. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 214։
117. Ամ բող ջո վին տե՛ս հա վել վա ծում։
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նու թյան հետ118, ի սկ նրան հյու սի սից 
կց ված հին պա տը՝ Գեւորգ իշ խա նի 
կա ռու ցած ե կե ղե ցու պա տը։ Հ. Ե ղի-
ա զա րյա նը Կա թո ղի կե է հա մա րում 
բլ րի ե կե ղե ցին119։

 Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու տե ղը, կար-
ծում ե նք, որ ճիշտ է կռա հել Գ. Սարգ-
սյա նը։ Նա ժա մատ նից հյու սիս-ա-
րեւելք պահ պան ված ուղ ղան կյուն 
շի նու թյան հյու սի սային պա տը հա-
մա րում է հենց այդ ե կե ղե ցու պա տը։ 
Սրա վրա կան ար ձա նագ րու թյուն ներ, 
ո րոնք բաց վել են ուղ ղան կյուն շի նու-
թյան հյու սի սային հատ վա ծի փլ վե լու 
հե տեւան քով։ Ար ձա նագ րու թյուն-
նե րից մե կը հե տեւյալն է. « Կա մաւն 

Ա(ս տու  ծո)յ Յա կոբ Սարկ[ա ւագ]… տուի ար դիւնս ի Ս(ուր)բ Կա թող[ի կէս]… 
սա լե ցին եւ մի ա բանքս սահ[ մա նեց]ին ի նձ Ա (1) ա ւր ժամ…»120։ Այս ար ձա-
նագ րու թյու նը վկա յա կո չե լով Գ. Սարգ սյանն ի րա վա ցի ո րեն եզ րա կաց նում է. 
« Կար ծում ե նք, որ այս վկա յու թյու նը բա վա րար հիմք է ըն ձե ռում ճշ տե լու Հա-
վուց թա ռի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու տե ղադ րու թյու նը, այ սինքն՝ Կա թո ղի կե ե կե-
ղե ցին ոչ թե Գ. Հով սե փյա նի նշած կա ռույցն է, այլ վեր ջի նիս հյու սի սային կող-
մում գտն վող շի նու թյու նը, ո րից մի այն հա րա վային պատն է պահ պան վել»121։ 

Ա վե լաց նենք, որ ժա մա տան պահ պան ված հատ վածը՝ հարավային 
երկու մույթերով թույլ է տա լիս հա տա կագ ծո րեն վե րա կանգ նե լու քառամույթ 
շինության ի րա կան չա փե րը եւ ը ստ այդմ ճշ տե լու Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու գրա-
ված դիր քը։ Բնա կան է, որ ժա մա տու նը պետք է կա ռուց վեր վան քի գլ խա վոր 
ե կե ղե ցու՝ Կա թո ղի կե ի դի մաց՝ նրա ա րեւմ տյան կող մում։ 

Ինչ պես ե րեւում է, 1679 թ. ե րկ րա շար ժը հիմ նո վին ա վե րել է Կա թո ղի կեն, 
ո րից հե տո ո րոշ վել է այն այ լեւս չվե րա կանգ նել, այլ դրա եւ ժա մա տան հյու-
սի սային հատ վա ծում կա ռու ցել ա վե լի մեծ մի ե կե ղե ցի։ 1720-1721 թթ. հիմ նա-
կա նում Կա թո ղի կե ի եւ ժա մա տան քա րերն օգ տա գոր ծե լով սկ սել են շի նա րա-
րու թյու նը, ո րի հե տեւան քով հնա գույն ե կե ղե ցու ա վե րակ ներն ան հե տա ցել են 
գետ նի ե րե սից, ի սկ այն ի նչ որ մնա ցել է, ժա մա նա կի ըն թաց քում ծածկ վել է 

118. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 16։
119. Հ. Ե ղի ա զա րյան, Հա վուց թա ռի վան քը, «Էջ մի ա ծին», 1963, Զ, 47-48։
120. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 35։
121. Գ. Սարգ սյան, Հա ւուց թա ռի հիմ նադր ման…, էջ 68։

հո ղի շեր տով։ Պահ պան վել է մի այն 
Կա թո ղի կե ի հա րա վային պա տը, քա-
նի որ այն պա տա կից է մեկ այլ կա-
ռույ ցի։ 

Այս պի սով, կա րե լի է ա սել, որ 
Գեւորգ իշ խա նի կա ռու ցած Կա թո-
ղի կե ե կե ղե ցու հիմ քե րը գտն վում են 
Ժա մա տան ա րեւե լյան կող մում։ Սա 
նշա նա կում է, որ մաքր ման աշ խա-
տանք նե րի ու մաս նա կի պե ղում նե րի 
մի ջո ցով ա ռա ջի կա յում հնա րա վոր 
կլի նի հո ղի տա կից դուրս բե րել 1002 
թվա կա նին կա ռուց ված Հա վուց թա ռի 9 խո րա նով Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու հիմ-
նա պա տե րը, հա վա նո րեն նաեւ հնա գույն վի մագ րեր։

Ս. Ա ստ վա ծա ծինն ու Ս. Հա րու թյու նը ա ռա ջին ան գամ հի շա տակ վում 
են 1423 թ. հի շա տա կա րա նում («ի դուռն Սուրբ Կա թու ղի կէ ին եւ Սուրբ Աս-
տուա ծած նիս եւ Սուրբ Յա րու թե ան…»)122։ Բայց հնու թյամբ ե րկ րոր դը Ս. 
Ա ստ վա ծա ծինն է, դա տե լով ի նչ պես այս, այն պես էլ Սի մե ոն Ջու ղայե ցու դր-
վա տում ե կե ղե ցի նե րի թվարկ ման հեր թա կա նու թյու նից։ 

1458 թ. հի շա տա կա րա նում նշ վում են մի այն Կա թո ղի կեն եւ Ս. Ա ստ վա-
ծա ծի նը («…հ րա շա փառ սուրբ Կա թո ղի կէ իս եւ լու սոյ մաւր սուրբ Աս տուա-
ծած նի»)123, 1543 թ. հի շա տա կա րա նում՝ Ա մե նափր կիչն ու Ս. Ա ստ վա ծա ծի նը 
(«ի մեծ մե նաս տա նիս Հա յու թա ռա, ը նդ հո վա նե աւ Ա մե նափրկ չիս եւ Սուրբ 
Աս տուա ծած նիս»)124։ Այս տե ղից ե րեւում է, որ Ս. Ա ստ վա ծա ծի նը հնու թյամբ 
ու նշա նա կու թյամբ վան քի ե րկ րորդ ե կե ղե ցին է ր։ Այն ե րկ րորդն է նշ վում 
նաեւ Սի մե ոն Ջու ղայե ցու դր վա տում, բնու թագր վե լով որ պես «յոյժ գե ղե-
ցիկ, ծաղ կաց լման», ի սկ դիր քը՝ « բարձր տե ղի»։ Այս տվյալ նե րը մե ծա-
պես հա մա պա տաս խա նում են «բլ րի» ե կե ղե ցուն (պա տերն աչ քի են ը նկ նում 
կար միր եւ սեւ քա րե րի գե ղե ցիկ գու նա խա ղով, դիր քը՝ բարձ րա դիր է)։ Սա-
կայն նույն դր վա տում Ս. Ա ստ վա ծած նի մա սին աս վա ծի մեջ տա րա կու սե լի 
է այն, որ ե կե ղե ցին բնու թագր վում է նաեւ « բարձ րա գում բեթ ու ի նն խո րան» 

բա ռե րով։ Ի նչ պես նշ վեց, Հա վուց թա ռում ի նը խո րան է ու նե ցել այժմ չպահ-
պան ված Կա թո ղի կեն, ի սկ «բլ րի» ե կե ղե ցին 9 խո րան չու նի։ Հնա րա վոր է, 

122. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 303։ 
123. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 99։
124. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 39։

Վանքի պարսպապատ հատվածի հատակագիծը՝ 
1. Աստվածատուր Համադանեցու կառուցած 

անավարտ եկեղեցին, 2. ժամատուն (գավիթ), 
3. տապանատուն կամ զանգակատուն, 

4. սեղանատուն, 5. միաբանական խցեր։

Ժամատան վերականգնման եւ Կաթողիկե 
եկեղեցու տեղորոշման փորձ
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որ ի նչ որ բան շփոթ ված է դր վա տում 
եւ գու ցե խն դի րը լու ծում գտ նի Կա-
թո ղի կե ի հայտ նա բե րու մից հե տո։

Բլ րի ե կե ղե ցին կա ռուց ված է 
13-րդ դա րի սկզբ նե րին եւ դա տե լով 
ար ձա նագ րու թյուն նե րից, ոչ թե մեկ 
հո վա նա վո րի, այլ բազ մա թիվ նվի րա-
տու-ա ջա կից նե րի հա մա տեղ ջան քե-
րով։ Օ րի նակ, ա վան դատ նե րից մե-
կը (հա րա վա րեւե լյան), ո րը տե ղում 
պահ պան ված ար ձա նագ րու թյան 
մեջ կոչ վում է պար զա պես մա տուռ, 
կա ռու ցել է Վահ րամ Ե րեւա նե ցին. 
« …Ես Վահ րամ Ե րեւա նե ցի շի նե ցի 
զմի մա տուռնս յիմ ար դար վաս տա-
կոց եւ սպա սա ւորք ս(ուր)բ ուխ տիս 

խաւս տա ցան ի նձ տա րոջն ԺԲ (12) ա ւր պա տա րագ…»125։ Հա րա վա րեւմ տյան 
ա վան դա տան մոտ էլ պահ պան վել է շի նա րա րու թյան մեկ այլ նպաս տա վո-
րի ա նու նը՝ « …Ես՝ Վարդս նպաստ ե ղե շի նու թե ան է կե ղե ցոյս յիմ ար դար վաս-
տա կոց, եւ սպա սա ւորք ս(ուր)բ ուխ տիս սահ մա նե ցին Բ (2) ա ւր ժամ ի տար-
ւոջն տու նի քա ռաս նիցն՝ Ա (1) ի նձ, Ա (1)՝ ա մուս նոյն իմ Թխ կա…»126։ 

Եկեղեցու արեւմտյան պատին արձանագրված է. «…Ես Սարգիս Երեւա-
նայ, 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. «Շ նո րաւքն Ա(ս տու ծո)յ, ես Մխի թար քա հա նայ վարդ պետ, 
հրա մա նաւ Տ(է)ր Գրի գո րիս, սա լե ցի զե կե ղե ցիս եւ է տու այլ ար դիւնք։ Ա (1) 
Ա ւր ժամ առ նեն ի նձ եւ ծնո ղաց ի մոց»127։ Ար ձա նագ րու թյու նից են թադր վել 
է, որ գու ցե Մխի թար քա հա նան ե ղած լի նի ո ղջ կա ռույ ցի շի նա րար ճար տա-
րա պե տը, մա նա վանդ, որ ար ձա նագ րու թյան մեջ կոչ վում է « վարդ պետ», 
այ սինքն՝ ճար տա րա պետ։ Սա կայն կար ծում ե նք, որ խոս քը մի այն սա լա հա-
տակ ման մա սին է, քա նի որ նա դրա դի մաց ստա ցել է մեկ պա տա րագ, այն 

125. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…., էջ 235։ Այ րի վան քի գլ խա վոր ե կե ղե ցու ա վան-
դատ նե րից մե կի ար ձա նագ րու թյան հա մա ձայն այն՝ «զ խո րանս», կա ռու ցել է Վահ րամ ա նու-
նով մե կը, ո րին Գ. Սարգ սյա նը նույ նաց նում է Հա վուց թա ռի Վահ րամ Ե րեւա նե ցու հետ։

126. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 251։ Վի մագ րի նախ կին հրա տա րա կու թյուն նե-
րի սխալ նե րը հմ տո րեն ուղ ղել է Գ. Սարգ սյա նը։

127. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 233։ 

դեպ քում, ե րբ ի նչ պես վե րը տե սանք, ա վան դատ նե րից մե կի խո րա նը կա ռու-
ցած Վահ րամ Ե րեւա նե ցին ստա ցել է 12 պա տա րագ։

Բլ րի ե կե ղե ցու հա րա վային կող մում գտն վում է մի մա տուռ, ո րի բա րա-
վո րի վրա ե ղած շի նա րա րա կան ար ձա նագ րու թյունն այժմ թե րի է պահ պան-
վել, բա ցա կա յում է կա ռու ցո ղի ա նու նը. «… շի նե ցի զէ կե ղե ցիս եւ է տու խազ եւ 
այ գի յա կին նպ… ծաղ կոցն լան ջովն եւ սպա սա ւորք Ս(ուր)բ ուխ տիս է տուն Զ 
(6) ա ւր ժամ՝ Դ (4) ի նձ, Ա (1)՝ Լի լի փա րա, Ա (1)՝ Ա շո տո, կա տա րիչքն ա ւրհ-
նին, խա փա նողքն դա տա պար տին ի Տ(ե առն)է»։ Ը ստ ար ձա նագ րու թյան 
հրա տա րա կիչ Գ. Սարգ սյա նի՝ «վ կա յագ րում հիշ ված ան ձինք, ա մե նայն հա-
վա նա կա նու թյամբ շի նա րար-ն վի րա տուի ըն տա նի քի ան դամ ներն ե ն՝ կի նը եւ 
որ դին»128։

«Բլ րի» ե կե ղե ցու եւ այս մա տու ռի ա րան քի հատ վա ծում կա եւս մի փոք-
րիկ մա տուռ։ 

Ս. Հա րու թյու նը ե ղել է գե րեզ մա նաց ե կե ղե ցի։ Այս տեղ է թաղ ված ե ղել 
Հով սեփ նոր վկան։ Մեջ բե րենք Սի մե ոն Ջու ղայե ցու դր վա տի Ս. Հա րու թյա նը 
վե րա բե րող հատ վա ծը. 

«Ե կե ղե ցիք պայ ծառ ծագ ման,
 Սուրբ Յա րու թե ան կո չի ա նուան,
Յով սէփ ը նտ րե ալ սուրբ զաւ րա կան
 Նո րին նշ խարք ի յանդ ե դան, 
Եւ այլ խո րանք գա ռին զեն ման,
 Շուրջ զնո վաւ հաս տա տե ցան,
Ն շանք բա զում տե րու նա կան,
Յոյժ գե ղե ցիկ ծաղ կանց նման
 Կան հաս տա տուն ան դ մի ա բան»։

 Փաս տո րեն այս ե կե ղե ցու շուր ջը ե ղել են այլ մա տուռ ներ (այլ խո րանք) 
եւ բազ մա թիվ խաչ քա րեր («ն շանք բա զում տե րու նա կան»)։ Սի մե ոն Ե րեւան-
ցու խոս քից ե րեւում է, որ այն բարձր դիրք ու ներ։ Խո սե լով վան քի մո տա կա մի 
պար տե զի մա սին, նա նշում է, որ այն գտն վում էր « Սուրբ Հա րու թյուն ե կե ղե ցու 
ներ քեւում»։ Դժ վա րա նում ե նք ա սել, թե այժմ կան գուն մա տուռ նե րից որ մեկն 
է Ս. Հա րու թյու նը։

 Հա վուց թա ռի վան քի չպահ պան ված շի նու թյուն նե րից է զան գա կա տու-
նը, ո րը գու ցե ա ռան ձին կանգ նած շի նու թյուն է ե ղել։ Սի մե ոն Ջու ղայե ցու դր-
վա տում այն հիշ վում է հե տեւյալ կերպ. 

128. Նույն տե ղում, էջ 237-238։

«Բլրի» եկեղեցու հատակագիծը (Վ. Սիսոեւ)
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« Զան կա կա տուն որ ի յորջ ման,
 Բարձ րա գում բէթ ե րկ նից նման…»։
 Թե ի րա կա նում քա նի ե կե ղե ցի ու մա տուռ է ե ղել Հա վուց թա ռում, դժ վար 

է ա սել։ Սա կայն Սի մե ոն Ջու ղայե ցու դր վա տում պահ պան վել է մի հե տաքրք-
րա կան վկա յու թյուն խո րան նե րի թվի վե րա բե րյալ՝

«Ի սուրբ ուխ տիս ըն դան րա կան
Խ (40) սե ղան ի սայ ե դան, 
Որ Քրիս տո սի է զե նա րա րան»։ 
Այ սինքն, ը ստ հե ղի նա կի, վան քում կար պա տա րագ մա տու ցող 40 խո-

րան։ Պետք է ա սել, որ պա տա րա գի սե ղա նով խո րան նե րի բազ մա քա նա կու-
թյու նը միջ նա դա րում նախ ե կա մու տի աղ բյուր էր վան քի հա մար, քա նի որ կի-
րա կի օ րե րին ա մեն մի խո րա նում մի այն մեկ պա տա րագ կա րող էր մա տուց վել 
ո րեւէ նվի րա տուի հա մար։ Ի սկ 40 խո րա նը մի ա ռան ձին ի մաստ էր ստա նում 
կապ ված այդ թվի խորհր դա բա նա կան նշա նա կու թյան հետ։ Ուշ միջ նա դա-
րյան մի աղ բյու րում, օ րի նակ, Ա նի ի մեր ձա կա Հո ռո մո սի վան քում, ո րը նաեւ 
Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րի դամ բա րա նա վայրն էր, նշ վում է քա ռա սուն խո-
րան. «… կան բա զում ե կե ղե ցիք՝ Խ (40) խո րան է, Խ (40) պա տա րագ կու լի նի 
ա ւուրն»129։ Թով մա Վա նան դա ցին (17-րդ դ.) Հա յաս տա նի վան քե րին նվիր-
ված իր չա փա ծո գր ված քում քա ռա սուն խո րան է հի շա տա կում Սա նա հի նում 
եւ Կե չա ռի սում130։ Ի սկ Վա նա լճի հա րա վային ա փից ոչ հե ռու գտն վող Ի լի ի 
վան քը, ո րը 930-ա կան թվա կան նե րին կա ռու ցել է Գա գիկ Ա րծ րու նի թա գա-
վո րը եւ դարձ րել կա թո ղի կո սա նիստ, կոչ վել է նաեւ « Քա ռա սուն խո րան Ս. 
Ա ստ վա ծա ծին վանք»։ Ը ստ է ու թյան Ա նի ի 1000 կամ 1001 ե կե ղե ցի նե րի մա-
սին տար բեր աղ բյուր նե րի հի շա տա կու թյուն նե րը նույն պես վե րա բե րում են 
խո րան նե րի թվին131։ 

Ին չեւէ, կար ծում ե նք, որ Հա վուց թա ռի վա նա կան հա մա լի րի հե տա գա ու-
սում նա սի րու թյու նը ճշ տում ներ կմտց նի ե կե ղե ցի նե րի տե ղո րոշ ման մեջ։ 

129. Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 8100, թերթ 254բ։
130. Տե՛ս «Ճ ռա քաղ», Մոսկ վա, 1860, էջ 122, 136։
131. Այս մա սին հան գա մա նո րեն տե՛ս Կ. Մա թեւո սյան, Ա նի, էջ 177-188։

 Ñà Ó‡Ú ÏÄ´ ̄ é

 îնչ պես վե րեւում տե սանք, Գե տոց վան քը Նա թա նայե լի մա տյա նում հի-
շա տակ վում է որ պես Հա վուց թա ռի վան քին են թա կա ա ռան ձին մի ա վոր, 

ո րի հիմ նա դի րը Սա հակ Պար թեւն է ր։ Գե տոց վանք տե ղա նու նը եր կիցս հիշ-
վում է մի այն այս աղ բյու րում (այն չի հի շա տակ վում ո րեւէ բա ռա րա նում)։

 Փոր ձենք պար զել, թե ո ՞րն է այդ վան քը։
 Հա վուց թա ռի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու կա ռու ցու մից շուրջ մեկ դար ա ռաջ, 

906 թ. Տա թեւի վան քի Պո ղոս-Պետ րոս ե կե ղե ցու մեծ հան դե սով տե ղի ու նե-
ցած օծ ման ժա մա նակ, Հայոց Սմ բատ Ա Բագ րա տու նի (890-914) թա գա վո-
րը վան քին է նվի րել ի րեն պատ կա նած մի ա վան Ա րեւիք գա վա ռում (Մեղ րի), 
մի գյուղ Սոթ քում եւ, ի նչ պես պատ միչ Ստե փա նոս Օր բե լյանն է վկա յում՝ «ի 
Գառ նոյ ձո րի զԳո տող վանս»132։ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի Սյու նի քի պատ մու-
թյունն աշ խար հա բար թարգ մա նած Ա. Ա. Աբ րա հա մյա նը վան քի ան վան մա-
սին գրում է. « Գառ նու ձո րի Գո տող (կամ Գո տոզ) վան քը մի այն հի շա տակ-
վում է այս տեղ։ Ա նո րոշ է, թե այդ տե ղի մեզ հայտ նի ո ՞ր վանքն էր»133։ 

Կար ծում ե նք, որ Նա թա նայե լի հի շա տա կած Գե տոց վան քը եւ Օր բե լյա-
նի մոտ նշ ված Գառ նու ձո րի Գո տող վան քը՝ նույնն են, մի այն թե ա նու նը Սյու-
նյաց պատ մու թյան բնագ րում ի նչ-որ պատ ճա ռով ե ղծ վել է։ Վան քի ան վան 
սխալ գրու թյու նը՝ ե րկ րորդ եւ վեր ջին տա ռե րի ե ղծ ված լի նե լու հե տեւան քով, 
կա րող էր ա ռա ջա նալ եր կու տե ղում, կամ թա գա վո րա կան ըն ծա յագ րում, ո րը՝ 
«գ րե ալ ի վե րայ մա գա ղա թի»134, Ստե փա նոս Օր բե լյա նի ձեռքն ան ցնե լու 
ժա մա նակ ար դեն 300 տար վա հնու թյուն ու ներ, կամ հենց նրա ե րկն ըն դօ րի-
նա կող նե րի թե րաց ման պատ ճա ռով։ Օր բե լյա նի պատ մու թյան մեզ հա սած 
հնա գույն ըն դօ րի նա կու թյան մեջ (հա վա նա բար 14-րդ դար), վան քի ա նու նը 
« Գո տոզ» է (Մա տե նա դա րան, ձեռ. թիվ 6271, թերթ 158բ)։ Քա նի որ այլ ձե-
ռագ րե րում (ո րոնց հի ման վրա կա տար վել են հրա տա րա կու թյուն նե րը) այն 
« Գո տող» է, թվում է, որ հե ղի նա կային բնագ րում ա նունն ի րոք ե ղծ ված է ե ղել, 
ո րի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցել է վեր ջին տա ռի տա րըն թեր ցու մը։ 

132. Ստե փա նոս Օր բէ լե ան, էջ 229։
133. Ստե փա նոս Օր բե լյան, Սյու նի քի պատ մու թյուն, թարգ մա նու թյու նը, նե րա ծու թյու նը եւ 

ծա նո թագ րու թյուն նե րը Ա. Ա. Աբ րա հա մյա նի, Ե րեւան, 1986, էջ 470։ Տե ղա նուն նե րի բա ռա-
րա նը « Գո տո ղը» հա մա րում է Գողթ գյու ղի հին ա նու նը, ո րն ան հա մո զիչ է (Թ. Հա կո բյան, 
Ստ. Մե լիք-Բախ շյան, Ստ. Բար սե ղյան, Հա յաս տա նի եւ հա րա կից շր ջան նե րի տե ղա նուն նե-
րի բա ռա րան, հ. Ա, Ե րեւան, 1986, էջ 950)։ Նա թա նայել Հա վուց թա ռե ցին Գող թը հի շա տա կում 
է Կոխթ ա նու նով, ո րն այս բնա կա վայ րի հնա գույն մա տե նագ րա կան հի շա տա կու թյունն է ։

134. Ստե փա նոս Օր բէ լե ան, էջ 228։
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Բայց Գե տոց վան քը կամ այդ անունն ստացած բնակավայրը բա վա կան 
եր կար կյանք է ու նե ցել եւ հի շա տակ վում է նաեւ 15-րդ դա րի (1489 թ.) պարս-
կե րեն մի կալ վա ծագ րում։ Ժա մա նա կին այդ կալ վա ծա գի րը վկա յա բե րե լով 
Սի մե ոն Ե րեւան ցին « Ջամբ ռում» տե ղա նու նը գրում է « Կու տուց վանք» ձեւով։ 
Հա վա նա բար Ե րեւան ցու այս տա ռա դար ձու թյու նը ազ դել է նաեւ պարս կե րեն 
կալ վա ծագ րի թարգ մա նու թյան վրա, ո րի հրա տա րա կու թյան հայե րեն հատ-
վա ծում նշ վում է « Կու տուց վանք», ի սկ պարս կե րեն բնագ րում կար դաց վում է 
«Ք դուզ վանք»135։ Շատ հա վա նա կան է, որ բո լոր թվարկ ված դեպ քում խոս քը 
նույն տե ղան վան մա սին է, քա նի որ այն գտն վում է մի եւ նույն տա րած քում, բուն 
ան վա նումն էլ ու րիշ մե կի հետ չի շփոթ վի, քա նի որ ե րկ մա սյա է՝ Գե տոց վանք, 
Գո տոզ վանք, Քդուզ վանք կամ Կու տուց վանք։ Պարս կե րեն կալ վա ծագ րում 
նշ վում է նաեւ այդ ա նու նով ա գա րա կի տե ղը. « Կու տուց-վան քի ա գա րա կը 
գտն վում է Դա րաղ քի լա նում, ո րի սահ ման նե րը հաս նում են մին չեւ գե տա-
խառ նուրդ եւ Սուր[բ Սար գիս] եւ Դրու սանկ եւ Շի կա քա րին»136։ 

Սի մե ոն Ե րեւան ցին է ՛լ ա վե լի կոնկ րետ նշում ու նի « Ջամբ ռում»։ Հա վուց 
թա ռի մուլ քա տու գյու ղե րը թվար կե լիս նա գրում է. « Կու տուց վանք, ո րը նաեւ 
Թա րա քյա մի գյուղ է կոչ վում»137։ Ի սկ թարգ մա նիչ Վ. Համ բար ձու մյանն էլ 
ծա նո թագ րում է. « Կու տուց վանք – Թա րա քյա մի գյու ղը (թրք. Թա րա քյա մա-
լար) գտն վում էր Ա զա տի եւ Քե ղո ձո րի ջրկ ցից ոչ շատ հե ռու՝ Գառ նի գյու-
ղա քա ղա քից շուրջ 2, 5 կմ հա րավ (խորհր դային շր ջա նում վե րան վան վել էր 
Բլ րա շեն)»138։ Սա կայն ը ստ տե ղա նուն նե րի բա ռա րա նի Բլ րա շե նի հին, օ տա-
րա լե զու ա նու նը՝ Ա լիկ րա ղի կամ Ա լիղ րա ղի է139 եւ այն կապ չու նի Թա րա քյա-
մի գյու ղան վան հետ։ Այդ լք ված գյու ղա տե ղին ի րոք գտն վում է Ա զատ գե տի 
եւ Գե ղար դի կող մից ե կող Գողթ վտա կի խառն ման վայ րի մո տեր քում, ո րով էլ 
թե րեւս բա ցատր վում է « Գե տոց» (գե տե րի) ան վան ծա գու մը։ Կար ծում ե նք, որ 
այս տա րած քի հնա գի տա կան զն նու թյամբ հնա րա վոր կլի նի գտ նել Հայս տա-
նի հնա գույն ե կե ղե ցի նե րից մե կի հետ քե րը։ 

135. Մա տե նա դա րա նի պարս կա կան վա վե րագ րե րը, կալ վա ծագ րեր, պր. Ա, կազ մեց Հ. Փա-
փա զյան, Ե րեւան, 1968, էջ 83, 84, պարս կե րե նը՝ էջ 447։

136. Նույն տե ղում, էջ 48։ Հայե րեն թարգ մա նու թյան մեջ « Դա րաղ քի լա նում»-ի փո խա րեն գր-
ված է « Գի լա նի ձո րում», գե տա խառ նուր դը գր ված է մե ծա տա ռով, որ պես հա տուկ ա նուն։ 

137. « Ջամբռ», էջ 387։
138. Նույն տե ղում, էջ 497։ 
139. Թ. Հա կո բյան, Ստ. Մե լիք-Բախ շյան, Ստ. Բար սե ղյան, Հա յաս տա նի եւ հա րա կից շր ջան-

նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան, հ. Ա, էջ 703։
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 ûայոց միջ նա դա րյան վան քե րի վի մագ րե րը դրանց քա րա գիր տա րեգ-
րու թյունն են եւ ա մե նա տար բեր տե ղե կու թյուն նե րի ան գնա հա տե լի աղ-

բյուր։ Բա ցա ռու թյուն չեն նաեւ Հա վուց թա ռի վի մագ րե րը, ո րոնք ու սում նա-
սիր վել են տար բեր հե տա զո տող նե րի կող մից, սա կայն ցայժմ ամ բող ջա կան 
հրա տա րա կու թյան չեն ար ժա նա ցել։ Դրանց մեկ տե ղումն ու հրա տա րա կու-
թյունն ա ռա ջի կայի գործ է (մա նա վանդ, որ վան քի փլա տակ նե րի մաքր ման եւ 
պե ղում նե րի շնոր հիվ, ան կաս կած նոր ար ձա նագ րու թյուն ներ կհայտ նա բեր-
վեն), եւ վս տա հա բար կի րա կա նաց վի հմուտ վի մագ րա գետ Գա գիկ Սարգ սյա-
նի կող մից, ո րը տա րի ներ ի վեր զբաղ վում է այդ նյու թի ու սում նա սի րու թյան ու 
ամ բող ջաց ման գոր ծով։ 

Ս տո րեւ հա մա ռո տա բար կներ կա յաց նենք հրա տա րակ ված վի մագ րե րի 
պա րու նա կած հիմ նա կան տե ղե կու թյուն նե րը։  Ցա վոք Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու 
կա ռուց ման ժա մա նա կից վի մագ րեր չեն պահ պան վել, սա կայն Նա թա նայե-
լի հայտ նած տե ղե կու թյան հատ կա պես նվի րատ վու թյուն նե րի հատ վա ծը, վի-
մագ րա կան ոճ ու նի, եւ չի բա ցառ վում, որ քաղ վել է ժա մա նա կին գո յու թյուն 
ու նե ցած ար ձա նագ րու թյու նից։ Հնա րա վոր է նաեւ, որ վան քում ե ղել է 1013 
թվա կիր մի ար ձա նագ րու թյուն, բայց, ի նչ պես վե րեւում տե սանք, նրա ստեղծ-
ման եւ ժա մա նա կի հետ կապ ված հան գա մանք նե րը մշու շա պատ ե ն։

 Հա կիրճ ան դրա դառ նանք այն ար ձա նագ րու թյուն նե րին, ո րոնք պահ-
պան վել են ու հա սել մեր օ րե րը։ Դրան ցից վա ղա գույ նը 1081 թ. վե րը հիշ-
ված խաչ քա րի՝ Սմ բա տի որ դի Հա սա նի ար ձա նագ րու թյունն է, ո րն, ի նչ-
պես նշե ցինք, հա վա նո րեն պատ կա նում է Գեւորգ իշ խա նի հետ նորդ նե րին։ 
 Վան քի ար ձա նագ րու թյուն նե րի մեծ մա սը նվի րատ վա կան բնույթ ու նեն (մի 
քա նի շի նա րա րա կան վի մագ րե րը ներ կա յաց րե ցինք վե րեւում)։ Նվի րատ-
վու թյուն նե րի դի մաց մի ա բան նե րը պա տա րագ են մա տու ցել, ը նդ ո րում մեկ 
պա տա րա գի հա մար ան հրա ժեշտ է ե ղել վճա րել 20 դա հե կան կամ դրան 
հա մար ժեք այլ գույք (ա ռա վել հա ճախ՝ այ գի)։ Նվի րատ վու թյամբ վճար ման 
այս նույն չափն է գոր ծել նաեւ Հա վուց թա ռի մեր ձա կա վան քե րում՝ Գե ղար-
դում, Աղ ջոց վան քում եւ Վանս տա նում140։ Ո րոշ դեպ քե րում նվի րատ վու-
թյունն ա վե լի մեծ է։ 

Հա վուց թա ռի նվի րատ վա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րում հազ վա դեպ է 

140. Գ. Հով սե փե ան, Խաղ բա կե անք կամ Պռո շե անք…, էջ 319-327, Լ. Զա քա րյան, նշվ. ա շխ., 
էջ 124-130, A. Kalantar, The Mediaval inscriptions of Vanstan. Armenia, Neuchatel-Paris, 1999, 
p. 41։
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նշ վում վա նա հոր ա նու նը, սո վո րա բար օգ տա գործ վում են «ս պա սա ւորք Սուրբ 
Ուխ տիս», «եղ բարքս» կամ « վար դա պետք եւ մի ա բանքս» ձեւա կեր պում նե րը։ 
«Բլրի» եկեղեցու մի վիմագրի համաձայն Գրիգոր «կատեպանը» նվիրել է 40 
դահեկան եւ ստացել 2 ժամ պատարագ, իսկ ե կե ղե ցու հյու սի սային պա տին 
Քե ղի բեր դի բնա կիչ Վար դա նի ա նու նից գր ված է հե տեւյալ ար ձա նագ րու-
թյու նը. «Ես՝ Վար դան Քե ղէ ցի, որ դի Հա զար շա հիս է տու ի Ս(ուր)բ Ուխտս Ի 
(20) դա հե կան, եղ բարքս սահ մա նե ցին ի նձ Ա (1) ա ւր պա տա րա գել զՔ(րիս-
տո)ս»141։ 

Կա թո ղի կե ի պահ պան ված մի ակ պա տի 1307 թ. ար ձա նագ րու թյան մեջ 
Սարգ սի որ դի Հով հան նես Ա նե ցին նշում է, որ 80 դա հե կան է տվել իր տա պա-
նա տա նը եւ ստա ցել ա մեն տա րի 3 օր պա տա րագ Զատ կի տո նին. «Ես՝ Յո վա-
նէս Ա նէ ցի, որ դի Սարգ սի մի ա բան Ս(ուր)բ ուխ տիս է տու Ձ (80) դ(ա)հ(ե կան) 
յիմ տա պա նա տունս եւ սպա սա ւորք գրէ ցին յա մէն ա մ՝ Գ (3) ա ւր պա տա րա գել 
զՔ(րիս տո)ս՝ Զատ կին, կա տա րիչքն ա ւրհ նին ի Տ(ե առն)է, ով խա փա նէ՝ մեր 
մե ղացն տէր է ա ռա ջի Ա(ս տու ծո)յ»142։ 

 Հա վուց թա ռի 12-րդ դա րի վեր ջի եւ 13-րդ դա րի սկզ բի ա զն վա զարմ նվի-
րա տու նե րից են Տիկ նաց տի կի նը143 եւ նրա որ դի պա րոն Կու կո րը։ Ժա մա տան 
խո յակ նե րից մե կի ար ձա նագ րու թյան սկզ բում նշ վում է՝ «ես Տիկ նաց տի կին 
եւ հայր իմ եւ մայր իմ Սար գիս եւ Ա մէն տի կին, մի ա բանք Ս(ուր)բ Ուխ տիս…»։ 
Նվի րա տուն ստա ցել է 3 պա տա րագ։ Հե տաքրք րա կան է, որ Տիկ նաց տի կի նը 
(որ պես Կու կո րի մայր) հի շա տակ վում է նաեւ Կե չա ռի սի մի ար ձա նագ րու-
թյա մեջ։  Ին քը՝ Կու կո րը, հան դես է ե կել ա ռան ձին նվի րատ վու թյամբ, որ տեղ 
ի րեն կո չում է «ա նար ժան ծա ռա Ա մէ նափրկ չին», եւ ստա ցել ե րեք պա տա րագ՝ 
իր, մոր եւ կնոջ՝ Մա հա նի հա մար144։ Բլ րի ե կե ղե ցու մոտ պահ պան վել է նաեւ 
« պա րոն Կու կո րի» 1246 թվա կիր տա պա նա քա րը145։

 Հա վուց թա ռի եւ Աղ ջոց Ս. Ստե փա նոս վան քի ար ձա նագ րու թյուն նե րում 
հիշ վում է Հա վուց թա ռի պաշ տո նյա Գրի գոր շպե տը։ Ա ռա ջի նում աս վում 
է՝ «Ա նուամբն Ա(ս տու ծո)յ ե ս՝ Գրի գոր շպետ, ծա ռայե ցի զե կե ղե ցիս եւ ե տու 
զաւր դիւնս իմ եւ սպա սա ւորքս ի նձ Գ (3) ա ւր ժամ գրէ ցին…»146։ Ի սկ Աղ ջոց 
վան քի ար ձա նագ րու թյան մեջ՝ «Ես՝ Գրի գոր շպետս Հա ւուց թա ռոյ, մի ա բա-
նե ցա Ս(ուր)բ Ստե փան(ո սի եւ ե տու) Խ (40) դա հե կան եւ ա ռի Բ (2) ա ւր պա-

141. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 235։
142. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 34։
143. Տիկ նաց տի կին ան ձնան վան հնա գույն հի շա տա կու թյու նը պահ պան վել է Տե կո րի 1042 թ. 

ար ձա նագ րու թյան մեջ։ Վեր ջինս Գրի գոր Ա պի րա տի դուստրն էր եւ Վեստ Սարգ սի կի նը։ 
144. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 25։
145. Նույն տե ղում, էջ 17։
146. Նույն տե ղում, էջ 27։

տա րագ յիմ ա նուն»147։ Ի նչ պես տես նում ե նք, այս տեղ Գրի գոր շպե տի խոս քը 
տն տե սա կան գոր ծարք է հի շեց նում (տ վե ցի եւ ա ռա)։ Պաշ տո նը, ո րը նա ու նե-
ցել է, ը ստ Գ. Հով սե փյա նի՝ « հո վիվ» է148 («շ պետ» փո խա ռյալ բա ռի ի մաստն 
է այդ պի սին), ը ստ Ս. Ա վա գյա նի բա ռը տվյալ դեպ քում օգ տա գործ ված է 
« փո խա բե րա կան ի մաս տով՝ իբ րեւ Հա վուց թա ռի վան քի հո գեւոր հո վիվ, 
քա հա նա կամ վան քի ա ռաջ նորդ, վա նա հայր»149։ Բայց թվում է, որ Գրի գորն 
ին քը թո ղել է խնդ րի լուծ ման բա նա լին։ Հա վուց թա ռի նույն ժա մա նա կի մի 
վի մագ րում կար դում ե նք՝ «Ես՝ Գրի գոր տն տես, է տու զիմ հո գոց պա հուստն ի 
Ս(ուր)բ Ուխտս եւ սպա սա ւորք ե տուն Ա (1) պա տա րագ ա մի-ա մի»150։ Տն տե-
սը վան քա պատ կան ու նեց ված քի կա ռա վա րիչն է ր։ Հնա րա վոր է, որ այս նույն 
Գրի գոր տն տեսն է նա խորդ ար ձա նագ րու թյուն նե րում ի րեն կո չում Գրի գոր 
շպետ։ Բանն այն է, որ այս բո լոր ար ձա նագ րու թյուն նե րում նա պա տա րագ-
ներ է ստա ցել մի այն իր հա մար (ազ գա կան ներ չի նշում), ի սկ ա նու նը հի շա-
տա կում է նույն « կա ղա պա րով»։ Մի ա ժա մա նակ ե րեւում է, որ Գրի գոր շպե տը 
սո վո րա կան հո վիվ չէ, բայց նաեւ Հա վուց թա ռի վա նա հայ րը չէ, քա նի որ այդ 
դեպ քում դժ վար թե նվի րատ վու թյուն կա տա րեր հա րեւան վան քին (այդ պի սի 
նա խա դեպ, կար ծես թե վի մագ րե րում չի հան դի պում)։ Հնա րա վոր ե նք հա մա-
րում, որ ե րեք ար ձա նագ րու թյան մեջ էլ նույն Գրի գորն է հի շա տակ ված, ո րն 
իր պաշ տո նը նշել է «շ պետ», ի սկ ժա մա նա կագ րո րեն վեր ջին վի մագ րում, 
ե րբ, դա տե լով տեքս տից, ա ռա ջա ցած տա րի քում է ր՝ «տն տես»։

13-րդ դա րի ա ռա ջին կե սի հո գեւո րա կան նվի րա տու նե րից է Մխի թար 
վար դա պե տը, ո րը քրոջ՝ Թա մա րի հետ նվի րել է « Սեւա հող» ա նու նով, կամ 
այդ դաշ տա մա սում գտն վող ի րենց այ գին եւ ստա ցել 7 պա տա րագ151։ Նվի-
րա տու՝ « Տէր Ներ սէս Չա րա բեր դո, քվե րոր դի տէր Սարգ սի» նվի րել է 140 դա-
հե կան, ստա ցել 4 «աւր ժամ» պա տա րագ152։ Տեր Սար գի սը հա վա նա բար Հա-
վուց թա ռի վա նա հայրն է կամ մի ա բան նե րից։ 

Այլ վի մագ րե րի մեջ հիշ վում են բազ մա թիվ նվի րա տու ներ. Սարգ սի որ-
դի Գրի գոր քա հա նա Գոնթ նոն ցը նվի րել է «այ գի եւ խաչ եւ այլ ար դիւնք»153, 
ստա ցել չորս պա տա րագ, Ա մե նա ղեկ ա նու նով մե կը տվել է « սա կաւ ար-

147. Լ. Զա քա րյան, նշվ. ա շխ, էջ 128։
148. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 26։
149. Ս. Ա վա գյան, Վի մա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րի բա ռաքն նու թյուն, Ե րեւան, 1978, էջ 

260։
150. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 235։
151. «Եւ ես Մխի թար վ(ար)դ(ա պետ) եւ քոյր իմ Թա մար, որ զմեր այ գին տուաք՝ զՍեւա հողն, 

եւ ժամ գրե ցին՝ Բ (2) ի նձ, Բ (2) Թա մա րին, Բ (2) Սա թա րին, Ա (1) իմ հաւրն եւ մաւրն» (Հա վուց 
թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 24)։

152. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 33։
153. Նույն տե ղում, էջ 31։
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դիւնք», ստա ցել մեկ պա տա րագ154, ի նչ պես որ Հով հան նե սի որ դի Ներ սե սը, 
ո մն Շի րիկ եւ մեկ ու րի շը՝ Խու ցիկ ա նու նով155։ Հով սեփ (Յու սեփ) Գայլ կոն ցը 
տվել է « դար պա սի խա չի» այ գու իր բա ժի նը եւ ստա ցել ե րեք պա տա րագ իր եւ 
ազ գա կան նե րի հա մար156, Գրի գո րի որ դի Շրուի կը տվել է 80 դա հե կան՝ ստա-
ցել 3 պա տա րագ157։ Կուն դիկն ու նրա կին Մամ քանն ի նչ որ գույք են նվի րել 
(«տ վաք զինչս») եւ եր կու պա տա րագ ստա ցել158։ 

Ե ղի ա «Աւ ղա սենց» ա նու նով նվի րա տուն տվել է « Վարդ կենց» եւ «Աւձ-
կենց» հո ղե րի իր բաժ նե մա սը, նաեւ մեկ վեց կի՝ վեց եզ նե րով ու 50 դա հե կան, 
ստա ցել 6 պա տա րագ159։ Հիշ ված հո ղե րը, կամ դրան ցում՝ եր կու բա ժին՝ 14-
րդ դա րում վան քին է նվի րել Ստե փա նոս Հով հան նի սյանց ա նուն-տոհ մա նու-
նով նվի րա տուն՝ «Ես՝ Ստէ փա նոս Յո հա նի սե անց ե տու զեր կու հողն ի վանս՝ 
զՎար դենց եւ Աւ ձա կենց…»160։

1293 թ. Գերք (Գեւորգ) եւ Շա քար ա մու սին նե րը վան քին են նվի րել 1000 
սպի տակ (ար ծաթ) դրա մով Տան ծո լանջ դաշ տա մա սում գն ված Շի կի նո րա-
տունկ այ գին161, ի սկ մեկ այլ ար ձա նագ րու թյան վկա յու թյամբ նույն Տան ծո-
լանջ վայ րում գտն վող 1500 սպի տա կով գնած այ գին վան քին է նվի րել Մլ քան 
խա թու նը, Ա վագ պա րո նի կի նը162։

 Բա վա կան թվով ար ձա նագ րու թյուն ներ են պահ պան վել վան քի ու մեր-
ձա կայ քի խաչ քա րե րի եւ դրանց պատ վան դան նե րի, ի նչ պես նաեւ տա պա նա-
քա րե րի վրա։ 15-րդ դա րի ե րկ րորդ կե սին վան քում հիշ վում են խաչ քա րա-
գործ վար պետ ներ Սար գիս ա բե ղան, Ա ստ վա ծա տուր վար դա պե տը, Փի րոզ 
եւ Դա վիթ կազ մող նե րը163։ Ի սկ ը նդ հան րա պես, Հա վուց թա ռը հայ խաչ քա րա-
գոր ծա կան ար վես տի նշա նա կա լից գոր ծեր պահ պա նած վայ րե րից է ։

154. Նույն տե ղում, էջ 33։
155. Նույն տե ղում, էջ 32-35։
156. Նույն տե ղում, էջ 31։
157. Նույն տե ղում, էջ 33։
158. Նույն տե ղում, էջ 31։
159. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 241։
160. Նույն տե ղում, էջ 251։
161. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 26, Ս. Ա վա գյան, նշվ. ա շխ., էջ 314։
162. Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 239։
163. Հ. Պետ րո սյան, Խաչ քար, էջ 203։

 ûÄ Ï‡ÙÚ êÄË - à à ÏÄ´

 ̄ ա ղա քա մայր Ե րեւա նի պատ մու թյու նը թե եւ ու սում նա սիր ված է, սա կայն 
քա ղա քի հո գեւոր ե կե ղե ցա կան կյան քի հար ցե րը խորհր դային շր ջա-

նում մեծ մա սամբ ան տես ված են ե ղել, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ Հա վուց 
թա ռի եւ հնում գյու ղա քա ղաք Ե րեւա նի կա պի մա սին այդ շր ջա նի հրա տա րա-
կու թյուն նե րում հնա րա վոր չէ ո րեւէ բան գտ նել։ Այս հան գա ման քը նկա տի ու-
նե նա լով կներ կա յաց նենք Ե րեւա նի պատ մու թյան մեջ Հա վուց թա ռի ու նե ցած 
դե րը, ո րը նշա նա կա լից է ե ղել հատ կա պես 17-րդ դա րում։ 

Ե րեւան գյու ղա քա ղա քի եւ Հա վուց թա ռի ա ռն չու թյուն նե րի մա սին կա րե-
լի է խո սել սկ սած 11-րդ դա րից։ Մխի թար Այ րի վա նե ցին նշում է, որ Ա պի րատ 
իշ խա նը. «… շի նե աց զԿե չա ռուս եւ ե հան զա ռուն Ե րեւա նայ»164։ Փաս տո-
րեն, Հա վուց թա ռի հո վա նա վոր Գեւորգ իշ խա նի եղ բայ րը Ե րեւա նի հա մար 
ջրանց ք է ան ցկաց րել։ Այս տե ղե կութ յան հի ման վրա ու սում նա սի րող նե րը 
Ե րեւա նը հա մար ել են Գրի գոր Ա պի րա տի տի րույ թը165, այ սինքն՝ գյու ղա քա-
ղաքն ու վան քը պատ կա նել են նույն իշ խա նա կան տա նը։

 Հա ջորդ ա ռն չու թյան մա սին տե ղե կաց նում է Նա թա նայել ե պիս կո պո սը, 
բայց ցա վոք նրա մա տյա նի այդ մա սի մաշ վա ծու թյան պատ ճա ռով հատ վա ծը 
դժ վար ըն թեռ նե լի է։ Այդ տեղ խոս վում է 11-րդ դա րի սկզ բին Ա մե նափր կիչ ու 
Տե րու նա կան խա չե րի Հա յաս տան բեր վե լու եւ ը ստ ե րեւույ թին՝ դրանք Ե րեւան 
գե ղաք ա ղա քում հան դե սով ան ցկաց նե լու, մա սին։ Հս տակ կար դաց վում են 
«յԵ րեւան գե ղա[ք ]ա ղաքն» բա ռե րը, բայց ամ բող ջա կան ի մաս տը պարզ չէ 
(տեքս տը տե՛ս հա վել վա ծում)։ 

Ինչ պես վե րեւում նշ վեց, 13-րդ դա րի սկզբ նե րին Հա վուց թա ռի բլ րի ե կե-
ղե ցու կառուցմանն օժանդակել են Վահ րամ եւ Սարգիս Ե րեւա նե ցիները, ի սկ 
14-րդ դա րի կե սե րին՝ Նա թա նայե լի վա նա հայ րու թյան ժա մա նակ, վան քին 
նվի րատ վու թյուն է կա տա րել Մե նաս Ե րեւան ցու դուստ րը։ Վան քում հի շա-
տակ վում է նաեւ ծաղ կող Խա չա տուր քա հա նա Ե րեւան ցին։

Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին Հա վուց թա ռի Հա մա զասպ Բ ե պիս կո պո սին (հիշ-
վում է 1609-1624 թթ.) կո չում է. « Հա ւուց թա ռայ վա նացն եւ Ե րեւան քա ղա քի 
ա ռաջ նորդ»166։ Ը ստ նույն պատ մի չի ե րեւան ցի նե րը կա թո ղի կոս Փի լի պոս 
Աղ բա կե ցուն (1622-1655) խնդ րում են, որ Սի մե ոն Ջու ղայե ցի վար դա պե տին 

164. Մխի թար Այ րի վա նե ցի, էջ 58։
165. Թ. Հա կո բյան, Ե րեւա նի պատ մու թյու նը, Ե րեւան, 1969, էջ 212-213։ 
166. Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, Գիրք պատ մու թե անց, աշ խա տա սի րու թյամբ Լ. Խան լա րյա նի, 

Ե րեւան, 1990, էջ 248 (այ սու հե տեւ՝ Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի)։
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նշա նա կի Ե րեւա նի ա ռաջ նորդ, եւ կա թո ղի կոսն ըն դա ռա ջում է նրանց՝ վար դա-
պե տին կար գե լով Հա վուց թա ռի վա նա հայր (քա նի որ այդ պաշ տո նում ե ղո ղը 
նաեւ Ե րեւա նի ա ռաջ նորդն էր)։ Դավ րի ժե ցին գրում է. «Ե րեւան քա ղա քի քա-
հա նա նե րին ու ժո ղովր դին չա փա զանց դուր ե կան սրա (Սի մե ոն Ջու ղայե ցու 
– Կ. Մ.) բարքն ու բնա վո րու թյու նը, ո րով հե տեւ չա փա զանց մեղմ, հե զա սիրտ, 
ան նյու թա սեր բարք ու ներ։ Ե կան Փի լի պոս կա թո ղի կո սի մոտ եւ մեծ թա խան-
ձան քով խնդ րե ցին, որ նրան ի րենց ա ռաջ նորդ նշա նա կի։ Կա թո ղի կոսն ը ստ 
նրանց խնդ րան քի այդ պես ա րեց, ու ղար կեց նրան վան քը, որ Գառ նի ի գա վա-
ռում է ր՝ Ա մե նափր կիչ ա նու նով, ո րը կոչ վում է նաեւ Հա վուց Թառ»167։ 

1655 թ. Ե րեւա նում գրիչ Մկր տի չը հի շա տա կա րա նում նշում է, որ գրել է. 
« վե րա դի տո ղու թե ան մե րոյ գա ւա ռի տե առն Սի մէ օ նի…, որ նս տի ի սբ. մե-
նաս տանն Ա մե նափր կիչ՝ ի ձորն Գառն ւոյ»168։ 1658 թ. Ե րեւա նում գր ված հի-
շա տա կա րա նում նշ վում է Հա վուց թա ռի եւ Ե րեւա նի ա ռաջ նորդն էր Հով հան-
նես ե պիս կո պո սը՝ «Գ րե ալ ե ղեւ սա… ի Ե րեւան ի… մե րոյս ա ռաջ նոր դի 
Ա մե նափրկ չի, որ Հա ւուց թառ կո չի, տե առն Յով հա նի սի…»169։ 

Ս. Էջ մի ած նի « Նուի րա կու թե ան վի ճակ նե րը» 1765 թվա կա նի պաշ տո նա-
կան փաս տաթղ թում որ պես Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չի ե կե ղե ցա պատ կան 
վի ճակ ար ձա նագր ված է՝ «Ե րեւան քա ղաքն՝ Կոն դովն եւ Նո րա գիւ ղովն, 
Շըն գա ւիթ, Ջր վէզ, Գառ նի, Կոխտ, Հայոց թառ»170։ Ցան կի վեր ջում նշ վածն 
այդ ա նու նով գյուղն է, ի սկ մյուս բնա կա վայ րե րը հան րա հայտ ե ն։ Գառ նի ից եւ 
Գող թից բա ցի մյուս ներն այ սօր Ե րեւան քա ղա քի թա ղա մա սեր ե ն։ 

Նույն բա նը վկայ վում է Սի մե ոն Ե րեւան ցին՝ «Այս վան քը մեր ե րկ րում ու նի 
ա ռան ձին թեմ ու վի ճակ՝ Ե րեւան քա ղա քը, Կոն դը, Նո րա գյու ղը, Շեն գա-
վի թը, Ջր վե զը, Գառ նի գյու ղա քա ղա քը, Գող թը եւ Հայոց թա ռը»։ Վան քը 
Ե րեւա նում ու նե ցել է նաեւ բազ մա թիվ սե փա կան տներ ու այ գի ներ, ո րոնք հս-
տակ տե ղանշ վում են « Ջամբ ռում»։ 

Ս. Էջ մի ած նի «Ա րա րատ» ամ սագ րի 1871 թ. 6-րդ հա մա րում տպ ված «Ա մե-
նափր կիչ մե նաս տան ի Հայոց թառ» վեր նագր ված ան ստո րա գիր հոդ վա ծի 
հե ղի նա կը վան քի փա ռա վոր ան ցյա լի մա սին խոս քը եզ րա փա կե լով գրում է. 
« պատ շաճ կհա մա րիմ հա ւե լուլ, զի եր բեմն Ե րեւա նայ վի ճա կին Ա ռաջ նորդ 
կը բնա կէր այս վա նուցս մէջ, որ խիստ պա տուա ւոր կը հա մա րուէր, մին չեւ ան-
գամ, ե րբ նո րա Ա ռաջ նոր դը կը գայր ի Ս. Էջ մի ա ծին, զան գակ նե րը կը հն չեց-
նէ ին»։ Այ նու հե տեւ հե ղի նակն իր ապ րած ժա մա նակ վան քի տխուր վի ճա կը 

167. Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի, Պատ մու թյուն, թարգմ., ա ռա ջա բա նը եւ ծա նո թագ րու թյուն նե րը Վ. 
Ա ռա քե լյա նի, Ե րեւան, 1988, էջ 318։

168. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 681։
169. Նույն տե ղում, էջ 810։
170. Ա. Այ վա զյան, Հայոց Ե կե ղե ցին 18-րդ դա րի հայ ա զա տագ րա կան շարժ ման քա ռու ղի նե-

րում, Ե րեւան, 2003, էջ 253։

նկա րագ րե լով, օ րի նակ է բե րում Հա ռի ճը, ո րը վե րա նո րոգ վել է Ա լեք սանդ-
րա պո լի հայ րե նա սեր ե րի տա սարդ նե րի ստեղ ծած ըն կե րու թյան ջան քե րով եւ 
այն տեղ դպ րոց հիմ նադր վել, եւ նշում՝ «ե րա նի թե» ե րեւան ցի ազ գա սեր ներն 
էլ մի ա վոր վեն եւ Հա վուց թա ռը նո րո գե լով այն տեղ մի դպ րոց հիմ նեն. «Ի ցի՜ւ 
թէ՝ Հա ռի ճոյ վա նուց վե րայ գտ նուած Ա ղե քանդ րու պօլ ցի բա րե սէր ազ գային-
նե րէ ջա նիւք… կազ մուած ըն կե րու թե ան նման մի ըն կե րու թիւն կազ մե լով 
Ե րեւա նայ ազ գայինք մեր՝ զար դա րէ ին սոյն Ա մե նափր կիչ վանս եւ հիմ նէ ին 
ան դ մի հո գեւոր ու սում նա րան…»171։ Այն ժա մա նակ, ցա վոք, այդ կո չը լսող չե-
ղավ։ Բայց կար ծում ե նք, այժմ ժա մա նակն է, որ եր բեմ նի մե ծա համ բավ վան-
քը պատ շաճ ու շադ րու թյան ար ժա նա նա՝ հատ կա պես ե րեւան ցի նե րից։ 

171. «Ա րա րատ», 1871, թիվ Զ, էջ 331։
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 ûա վուց թա ռի պատ մու թյան մի շարք փաս տեր ու դր վագ նե րը ստո րեւ 
ներ կա յաց նում ե նք հա մա ռո տա բար, ա ռանց ման րա մաս նե րի մեջ խո-

րա նա լու։
 Նա թա նա յե լ Հա վուց թա ռե ցին հայտ նում է, որ Հա վուց թա ռում է թա ղե լ 

701 թ. Դվի նում նա հա տակ ված Դա վիթ Դվ նե ցու գլու խը (գան գը)172։ 
Վան քի 12-րդ դա րի պատ մու թյան մի դր վա գը ա ռնչ վում է ազ գու թյամբ 

պար սիկ, բայց քրիս տո նյա եւ հա վա տի հա մար 1167 կամ 1170 թ. նա հա տակ-
ված « նոր վկա» Հով սեփ Դվ նե ցու վար քին, ո րի մար մի նը հո ղին է հանձն վել 
Հա վուց թա ռում եւ նրա գե րեզ մա նը դար ձել է սր բա տե ղի173։ 

1246 թ. Հա վուց թա ռը հիշ վում է Հա յաս տա նի գլ խա վոր վան քե րի թվում 
(«գլ խա ւոր վա նո րայքն»), որ տեղ այ ցե լել է Կոս տան դին Ա Բարձր բերդ ցի 
(1221-1267) կա թո ղի կո սի շր ջա բե րա կա նը բե րած Վար դան Ա րեւել ցին174։ 

Ա մե նափր կիչ եւ Ա ստ վա ծըն կալ խա չե րից բա ցի Հա վուց թա ռում ե ղել են 
նաեւ այլ սր բու թյուն ներ։ Վար դան Ա րեւել ցու «Աշ խար հա ցույ ցի» մեջ, ո րը հե-
տա գա յում լրաց վել է զա նա զան հե ղի նակ նե րի ձեռ քով, Հա վուց թա ռի մա սին 
աս վում է. «Ի կողմն Գառ նոյ Դա րու նից մեծ ե կե ղե ցին է, որ է Հայոց թառ, ուր 
կայ կեն դա նա գիր պատ կերն փրկ չա կան եւ սուրբ ա ջն Թա դէ ո սի ա ռա քե լոյ եւ 
ճկոյթն Սուրբ Կա րա պե տի»175։ Թա դե ոս ա ռա քյա լի ա ջը, Ա մե նափր կիչ խա չի 
նման, այժմ պահ վում է Ս. Էջ մի ած նում։ Հե տաքրք րա կան է նրա պա հա րա նի 
վրայի ար ձա նագ րու թյու նը, ը ստ ո րի նախ նա կան պա հա րա նը պատ րաստ-
ված է ե ղել 1275 թվա կա նին, ո րը Մատ թե ոս Ջու ղայե ցի վար դա պե տը նո րո գել 
է 1671 թ.176։

172. Դա վի թը նախ կի նում Սուր հան ա նու նով ա զն վա կան պար սիկ էր, ո րն ա րա բա կան զոր-
քի հետ Հա յաս տան էր ե կել եւ դի մե լով Հայոց իշ խան Գրի գոր Մա մի կո նյա նին՝ քրիս տո նե ու-
թյուն ըն դու նել։ Կն քա հայր Գրի գոր իշ խա նը նրան տվել է իր հոր՝ Դավ թի ա նու նը եւ Կո տայ-
քի Ձագ գյու ղը, որ պես կալ վածք։ Հե տա գա յում Դվի նում նս տող ա րաբ ոս տի կա նը Դավ թից 
պա հան ջել է ու րա նալ քրիս տո նե ու թյու նը եւ մեր ժում ստա նա լով մահ վան դա տա պար տել։ 
Հայոց Ե կե ղե ցին նրան՝ Դա վիթ Դվ նե ցի ան վամբ, դա սել է սր բե րի կար գը։

173. Թով մա Մե ծո փե ցի, Պատ մագ րու թիւն, աշ խա տա սի րու թյամբ Լ. Խա չի կյա նի, Ե րեւան, 
1999, էջ 96, 175, Հա յոց նոր վկա նե րը, աշ խա տա սի րու թե ամբ Յ. Մա նան դե ա նի եւ Հ. Ա ճա ռե ա-
նի, Վա ղար շա պատ, 1903, էջ 46-60, Մ. Օր մա նյան, Ազ գա պա տում, հ. Ա, էջ 1634։

174. Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, էջ 310։
175. Աշ խար հա ցոյց Վար դա նայ վար դա պե տի, քն նա կան հրատ. Հ. Պէր պէ րե ա նի, Բա րիզ, 

1960, էջ 30։
176. « Կազ մե ցե ալ էր սա ի ՉԻԴ (1275) թուին, ի սկ ի ՌՃԻ (1671) թուին, ե ս՝ Ջու ղայե ցի Մատ թէ-

ոս վար դա պետս նո րո գե ցի եւ ե տու յի շա տակ ի դուռն Սուրբ Ա մե նափրկ չին» (Հա վուց թա ռի 
Ա մե նափր կի չը, էջ 42)։

 Թով մա Մե ծո փե ցին հայտ նում է իր ու սու ցիչ եւ Գրի գոր Տա թեւա ցու գոր-
ծըն կեր Հով հան նես Մե ծո փե ցի վար դա պե տի 1409 թ. Հա վուց թա ռում կա տար-
ված հու ղար կա վո րու թյան մա սին։ Նա նշում է, որ ա շա կերտ նե րը նրան թա ղե-
ցին Հով սեփ նոր վկայի եւ վան քի Ե ղի ա վար դա պե տի հանգս տա րա նում՝ « …
ե դաք զնա (Հով հան նես Մե ծո փե ցուն – Կ. Մ.) ի հանգս տա րա նի նոր վկային 
Յով սե փայ նա հա տա կին եւ Ե ղի ա վար դա պե տին՝ ի մե ծա հան դէս ուխտն 
Հայոց թառ», մեկ այլ տե ղում՝ «ե դաք ի մե ծա հան դէս ուխտն Հա ւուց թառ՝ գե-
րեզ մա նա կից նոր վկային Յով սե փայ եւ Ե ղի այ վար դա պե տի նո ցա»177։

 Կա թո ղի կոս Սի մե ոն Ե րեւան ցին, սկ սած 15-րդ դա րից մին չեւ իր ապ րած 
ժա մա նա կը (18-րդ դա րի կե սեր), շատ հան գա մա նա լից տե ղե կու թյուն ներ է 
հայտ նում վան քի սե փա կա նու թյան, ի նչ պես թե մի (ո րի մա սին նշ վեց վե րեւում), 
այն պես էլ հար կա տու բնա կա վայ րե րի մա սին. «Այս վան քը… ու նի նաեւ մուլ-
քա տու գյու ղեր, ո րոն ցից վերց նում է տա սա նորդ մուլք178, որ հե տեւյալ ներն 
են. Հայոց թառ, Կու տունց վանք, որ նաեւ Թա րա քյա մի գյուղ է կոչ վում, Թառ-
նիս եւ Ա գա րակ, ո րոն ցից առ նում է վեց դանկ179 մուլք։ Այ լեւ՝ Գողթ, Ման կուս, 
Ա վա նիկ, Դաղ վերթ եւ Սուրբ Սար գիս, ո րոն ցից (առ նում է) ե րեք դանկ մուլք»։ 
Այ նու հե տեւ Սի մե ոն Ե րեւան ցին շատ այլ ման րա մաս ներ է հա ղոր դում, նշում 
հո ղային հար ցի շուրջ ծա գած վե ճե րի ու դրանց լուծ ման մա սին, թվար կում 
է վան քա պատ կան բազ մա թիվ այ գի ներ ու տներ՝ դրանց նախ կին տե րե րի ու 
վան քի հա մար ձեռք բե րող նե րի ա նուն նե րով, տե ղադ րու թյամբ եւ այլն (տե՛ս 
հա վել վա ծում)։

 Հա վուց թա ռի Զա քա րի ա Բ պա րոն տէր ե պիս կո պոսն ը ստ պարս կա կան 
կալ վա ծագ րե րի, կա րո ղա ցել է դա տա կան կար գով հետ ստա նալ վան քի բռ-
նագ րավ ված սե փա կա նու թյու նը։ Հ. Փա փա զյա նը նրա գոր ծու նե ու թյան ա ռն-
չու թյամբ գրում է. « Շա հե նի որ դի Զա քա րի ան… 1489 թ. կա րո ղա ցել է 5000 
դի նար փր կա գին վճա րե լով Բեյթ-ուլ-մա լից ետ ստա նալ բռ նագ րավ ված 
մուլ քե րը եւ ա վե լի ուշ, 1526 թվա կա նին դրանց մի մա սը վակֆ180 ա նել Հա-
վուց-Թա ռի Ս. Ա մե նափր կիչ վան քին»181։

177. Թով մա Մե ծո փե ցի, էջ 83, 96։ Ը ստ Մ. Օր մա նյա նի Հովհ. Մե ծո փե ցին մա հա ցել է 1411 թ. 
(Մ. Օր մա նյան, Ազ գա պա տում, հ. Բ, էջ 2372)։

178. Մուլք – սե փա կա նու թյուն ան շարժ գույ քի նկատ մամբ։ Տվյալ տե ղում օգ տա գործ ված է 
հա սույ թի ի մաս տով, նշ ված են այն բնա կա վայ րե րը, ո րոն ցից վան քին տա սա նորդ է տր վել։

179. Դան կը ամ բողջն է, բա ժան ված 6 մա սի։ Վեց դան կը, ամ բողջն է, ե րեք դան կը՝ կե սը։
180. Վակֆ - մահ մե դա կան ե րկր նե րում հո գեւոր հաս տա տու թյուն նե րին (մզ կիթ նե րին) տր-

վող ա նօ տա րե լի եւ հար կե րից ա զատ սե փա կա նու թյուն։ Այդ ի րա վուն քը տա րած վել է նաեւ 
վան քե րի վրա։

181. Մա տե նա դա րա նի պարս կա կան վա վե րագ րե րը, կալ վա ծագ րեր, էջ 166։ Ը ստ 1489 թ. 
պարս կե րեն կալ վա ծագ րի Զա քա րի ա վար դա պե տի ժա ռան գա կան կալ վածք ներ են հան դի-
սա ցել Ման կուս, Ա վա նիկ, Կու դիս, Կը զըլ-վանք (Հա վուց թառ) Կոխդ, Դռ նիս, Սուրբ Սար գիս 
գյու ղե րը, Կու տուց վան քի եւ Ա վա նա սա րի ա գա րակ նե րը (նույն տե ղում, էջ 82-86), տե՛ս նաեւ 
Ջամբռ, էջ 387-389, Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 39։
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 Զա նա զան սկզբ նաղ բյուր նե րից քաղ ված տե ղե կու թյուն նե րը ցույց են տա-
լիս, որ 15-17-րդ դդ Հա վուց թառն իր հո ղային կա րո ղու թյուն նե րով Հա յաս-
տա նի ա ռա վել աչ քի ը նկ նող վան քե րից է ր182։

 Սի մե ոն Ջու ղայե ցու վա նա հայ րու թյան շր ջա նում՝ 1640-ա կան թվա կան-
նե րին վան քը բա րե կարգ վել է, եւ վե րա ծաղ կել է ու սում նա կան գոր ծը։ Մի հի-
շա տա կա րա նում նշ վում է, որ Սի մե ո նը՝ «ե պիս կո պոս լե ալ նս տաւ ի վանս Ս. 
Ա մե նափրկ չին, որ ա սի Հա ւուց թառ», եւ ա վե լաց վում՝ «եւ ան դէն ա րա րե ալ 
բա զում նո րո գու թիւնս շի նուա ծոց եւ դպ րոցս կար գե ալ, ու սոյց յո լո վից 
զար հեստս ի մաս տից»183։

 Զա քա րի ա Սար կա վագ Քա նա քեռ ցին Հա վուց թա ռը նշում է 1679 թ. ե րկ-
րա շար ժից մե ծա պես տու ժած բնա կա վայ րե րի թվում184։ Ե րկ րա շար ժից 
քանդ վել է հնա գույն Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին։ Կա թո ղի կոս Ա ստ վա ծա տուր Հա-
մա դա նե ցին ո րո շել է ա վեր ված հին ե կե ղե ցու եւ գա վի թի քա րե րով մի նոր 
ե կե ղե ցի կա ռու ցել (1721 թ.), սա կայն լեզ գի նե րի ար շա վան քի պատ ճա ռով այդ 
կա ռույցն ա նա վարտ է մնա ցել։

1734 թ. կա թո ղի կոս Աբ րա համ Կրե տա ցին (1734-1737) ուխ տի է գնա ցել 
Հա վուց թա ռի վանք եւ այն տեղ մնա ցել եր կու գի շեր («…գ նա ցի ի Հա ւուց թառ, 
որ է Ա մե նափրկ չի վանք, մնա լով ան դ Բ (2) գի շեր»)185։ 

1755 թ. լեզ գի նե րի ե րկ րորդ ար շա վան քից հե տո վան քը կր կին կո ղոպտ-
վել է եւ աս տի ճա նա բար լք վել։ Սի մե ոն Ե րեւան ցին նշում է, որ « Ջամբ ռի» 
գրու թյան ժա մա նակ (1765-1767 թթ.) վանքն ար դեն ա մայի է ր։

1868 թ. կա թո ղի կոս Գեւորգ Դ Կոս տանդ նու պոլ սե ցին (1866-1882) Գե-
ղար դա վանք այ ցե լե լուց հե տո հա տուկ կոն դա կով տե ղի ա ռաջ նորդ Մի քայել 
վար դա պե տին կար գել է « վա նա հայր նաեւ սոյն վա նուցս՝ Ա մե նափրկ չի, որ-
պես զի շէնց նէ զայն»186։ Ցա վոք, Հա վուց թա ռը վե րա կանգ նե լու կա թո ղի կո սի 
նպա տակն ա նի րա գոր ծե լի է մնա ցել Գե ղար դի վա նա հոր եւ Գառ նի ի ան տա-
ռա պե տի վե ճի պատ ճա ռով։

182. Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., հ. 4, Ե րեւան, 1972, էջ 261։
183. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 887։
184. Զա քա րի ա Սար կա ւագ, Պատ մագ րու թիւն, հ. Բ, Վա ղար շա պատ, 1870, էջ 104։
185. Աբ րա համ կա թո ղի կոս Կրե տաց ւոյ Պատ մագ րու թիւն ան ցից իւ րոց եւ Նատր-Շա հին 

Պար սից, Վա ղար շա պատ, 1870, էջ 6։
186. «Ա րա րատ», 1871, Զ, էջ 331։ 

Հավուց թառի «Ամենափրկիչ» խաչը



Հավուց թառի վանքի հիմնական հուշարձանախմբերը



«Բլրի» եկեղեցին



«Բլրի» եկեղեցին եւ կից մատուռները

Եկեղեցու պատակից մատուռը



Սարգիս Երեւանցու եւ Մխիթար վարդպետի արձանագրությունները

Աստվածատուր Համադանեցու անավարտ եկեղեցին



Ս. Կարապետ մատուռըԽաչքարեր վանքի բակում



Ժամատան սյուներ

Ժամատան խոյակներ



Արեւելյան պարսպապատի հատվածՎանքի հարավային մուտքը
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 ûÄ Ï‡ÙÚ êÄ Ëî ÏÄ´ ̄ î 
Ä ËÄÊ ́ ‡Ü ́ à é

 ûա վուց թա ռի վա նա հայ րե րի ա ռա ջին եւ մի ակ գա վա զա նա գիր քը կազ-
մել է Հով հան նես Շահ խա թու նյան ցը 1842 թ.։ Նա ցան կը սկ սում է Գրի-

գոր Մա գիստ րո սի որ դի Վահ րա մի, հե տա գա յում՝ Գրի գոր Վկա յա սեր կա-
թո ղի կո սի ա նու նով, հիմն վե լով 1013 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյան վրա, ո րն 
ա նի րա կան է, ո րով հե տեւ Վահ րա մը մին չեւ կա թո ղի կոս դառ նա լը (1066 թ.) 
աշ խար հա կան է ե ղել։ Հովհ. Շահ խա թու նյան ցի կազ մած գա վա զա նագր քում 
ը նդ գրկ ված է 16 ա նուն187։ 

Ս տո րեւ ներ կա յաց նում ե նք վան քի ա ռաջ նորդ նե րի լրաց ված ան վա նա-
ցան կը, նշե լով յու րա քան չյու րի հի շա տակ ման թվա կան նե րը, ա ռիթն ու սկզբ-
նաղ բյու րը։

Գ րի գոր – նշ վում է Փի լի պոս քա հա նայի հի շա տա կա րա նում, ո րը 1190 թ. 
Այ րի վան քում իր գրած Տո նա պատ ճառ ժո ղո վա ծուն 1191 թ. նվի րել է Հա վուց 
թա ռի «Աստ վա ծըն կալ Սուրբ Նշա նին», ո րն այս վան քում պահ վող, Խա չա-
փայ տի մա սուն քով խաչ է ր188։ 

Ե ղի ա վար դա պետ - ե ղել է 1206 եւ 1207 թ. Լո ռե ի եւ Ա նի ի ե կե ղե ցա կան 
ժո ղով նե րի մաս նա կից նե րից, ո րոնց թվար կե լիս պատ միչ Կի րա կոս Գան ձա-
կե ցին նրան դր վա տան քով է նշում189։ Վեր ջին ան գամ հիշ վում է 1214 թ.։ 

Պո ղոս վար դա պետ – հիշ վում է Իգ նա տի ոս գր չի 1214 թ. հի շա տա կա-
րա նում. « …յա ռաջ նոր դու թե ան սուրբ ուխ տիս՝ հե զի եւ ա մե նա բար ւոյ Պաւ ղոս 
վար դա պե տի»190։ 

Հով հան նես Ա – Սի մե ոն-Պետ րոս գր չի 1236 թ. հի շա տա կա րա նի հա մա-
ձայն նա այդ թվա կա նին մա հա ցել է 191։

 Գեւորգ - ը ստ Սի մե ոն-Պետ րո սի հի շա տա կա րա նի վա նա հայր է դար ձել 
1236 թ., « մեծ ե պիս կո պոս» Գրի գո րի եղ բո րո դին է ր192։ 

Մ խի թար ե պիս կո պոս - ե ղել է Սյու նյաց մետ րո պո լիտ Ստե փա նոս Օր-
բե լյա նի 1297 թ. կազ մած եւ Գրի գոր Է Ա նա վար զե ցի (1293-1307) կա թո ղի-

187. Յովհ.. Շահ խա թու նե անց, նշվ.ա շխ., էջ 296-297։
188. Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, Ե-ԺԲ դդ., էջ 264։
189. Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, էջ 172։ 
190. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ, էջ 83։
191. Նույն տե ղում, էջ 191։
192. Նույն տե ղում։

Սուրբ Սարգիս խաչքարը վանքի ճանապարհին
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կո սին ու ղարկ ված պա տաս խան նա մա կը ստո րագ րող նե րից մե կը («Ես՝ տէր 
Մխի թար՝ Հա ւուց թա ռոյ ե պիս կո պոս…»)193։

 Հով հան նես Բ – 1321 թ. հիշ վում է վան քին նվիր ված մի Ա վե տա րա նի 
(Նոր Ջու ղի, ձեռ. թիվ 36) հի շա տա կա րա նում։

 Նա թա նայել ե պիս կո պոս – 1343 թ. հի շա տա կա րան է գրել եւ Հա վուց 
թա ռի պատ մու թյան մա սին հա վե լում ներ կա տա րել Սամ վել Ա նե ցու ժա մա-
նա կագ րու թյան մեջ։

 Զա քա րի ա Ա ե պիս կո պոս – Ա ռա ջին ան գամ հիշ վում է 1423 թ. մի հի շա-
տա կա րա նում՝ «ի վե րա դի տո ղու թե ան սուրբ ուխ տիս Հա ւու թառ՝ …մե ծազ գի 
ար հի ա պա տիւ ե պիս կո պո սի տէր Զա քա րի այ»194։ Թով մա Մե ծո փե ցին նրան 
հի շա տա կում է 1441 թ. Ս. Էջ մի ած նում Կի րա կոս Վի րա պե ցի կա թո ղի կո սին 
ը նտ րած ժո ղո վի մաս նա կից նե րի եւ 1443 թ. կա թո ղի կո սին գա հըն կեց ա նող 
հո գեւո րա կան նե րի թվում. « Տէր Զա քա րէն Հա ւուց թա ռոյ՝ ի յա զա տոր դաց»195։ 

Հով հան նես Գ ե պս.. – Հի շա տակ վում է 1465 թ. Ե ղի վար դում գր ված մի 
հի շա տա կա րա նում. «Ի… ե պիս կո պո սու թե ան տէր Յո վան նէ սի Հայոց թա-
ռոյ»196։

 Զա քա րի ա Բ ե պիս կո պոս պա րոն տէր – հի շա տակ վում է 1487-1526 թթ.։ 
Պարս կա կան կալ վա ծագ րե րից եր կու սում նշ վում է նրա հոր ա նու նը՝ Շա-
հեն197։ 

Հա մա զասպ Ա վար դա պետ - Զա քա րի ա Բ-ի կրտ սեր եղ բայ րը։ Հիշ վում 
է՝ 1526 թ. եղ բո րը պատ կա նող մուլ քե րի եւ կալ վածք նե րի մի մա սի՝ վան քին 
հատ կաց վե լու (վակֆ ար վե լու) վե րա բե րյալ կազմ ված վա վե րագ րում198։

 Զա քա րի ա Գ վար դա պետ – հիշ վում է 1577 թ. պարս կա կան հրո վար տա-
կում, ուր նա եւ եղ բայ րը՝ Փիր Թու մա նը, կոչ վում են « Բա բայի որ դի ներ»։ Նրանք 
եւ եւս եր կու հո գու հետ հա մար վում են շր ջա նի 9-ը գյու ղե րի մուլ քա տեր199։

193. Ստե փա նոս Օր բէ լե ան, էջ 461։
194. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Ա, էջ 304։ 
195. Թով մա Մե ծո փե ցի, Պատ մագ րու թիւն, էջ 219, 261։
196. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԵ, հ. Բ, էջ 232։
197. 1489-ի կալ վա ծագ րում նշ վում է. «Ջ հան շա հի որ դի, Շա հի նի որ դի Զա քա րի ա ա նու նով 

կրո նա վո րը…», ի սկ 1525 թ. գրու թյան հա մա ձայն Շա հե նի որ դի Զա քա րի ա վար դա պե տը ո մն 
Ա ստ վա ծա տու րի որ դուց Գառ նի ում այ գի եւ հն ձան է գնել (Մա տե նա դա րա նի պարս կա կան 
վա վե րագ րե րը, կալ վա ծագ րեր, էջ 83, 103)։

198. Զա քա րի ա եւ Հա մա զասպ վար դա պետ նե րի կող մից Հայոց թա ռի Ս. Ա մե նափր կիչ վան-
քին վակֆ ար ված Կը զըլ վանք (Հա վուց թառ), Ման կուս, Ա վա նիկ գյու ղե րի եւ Քեղ վար դի 
(Սի մե ոն Ե րեւան ցու մոտ՝ Քաղ բերդ) ու Սուրբ Սարգ սի ա գա րակ նե րի կե սի մա սին 1526 թ. 
կալ վա ծա գի րը տե՛ս Մա տե նա դա րա նի պարս կա կան վա վե րագ րե րը, կալ վա ծագ րեր, էջ 105, 
տե՛ս նաեւ Ջամբռ, էջ 388-389։

199. Այդ գյու ղերն ե ն՝ Ման կուս, Ս. Սար գիս, Ա վա նիկ, Կու դիս, Կոխդ, Կը զըլ վանք (Հա վուց 
թառ), Թառ նիս, Կու տուց վանք, Ա վա նա սար (Մա տե նա դա րա նի պարս կա կան վա վե րագ րե-
րը, հ. I, հրո վար տակ ներ, պր. Ա, կազ մեց Հ. Փա փա զյան, Ե րեւան, 1956, էջ 67)։

 Մա նուել ե պիս կո պոս – պատ միչ Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին նրան հի շա-
տա կում է Սրա պի ոն Ուռ հայե ցի վար դա պե տի ա թո ռա կա լու թյա նը (ա թո ռա-
կից) նա խոր դած դեպ քե րի ա ռն չու թյամբ (1590 թ.) եւ նշում նրա սպա նու թյան 
(գլ խատ ման) մա սին, ո րը տե ղի ու նե ցավ 1604 թ. Շահ Ա բա սի կազ մա կեր պած 
բռ նա գաղ թի ժա մա նակ, ե րբ Գառ նու ձո րի բնակ չու թյու նը հրա ժար վեց գաղ-
թել, պատս պար վեց քա րայր նե րում եւ պատ ժիչ զոր քի ձեռ քով կո տոր վեց200։

 Հա մա զասպ Բ ե պիս կո պոս – Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին նրա մա սին գրում 
է՝ « …որ էր Հա ւուց թա ռայ վա նացն եւ Ե րեւան քա ղա քի ա ռաջ նորդ, եւ էր այր 
խրոխտ եւ ճար տա րա բան»։ Ա ռա ջին ան գամ հիշ վում է Ե րեւա նի Կա թո ղի կե 
ե կե ղե ցու 1609 թ. մի վի մա գիր ար ձա նագ րու թյան մեջ201։ 1624 թ. հայ հո գեւո-
րա կան նե րից զր պարտ վե լով սպան վել է պար սիկ նե րի ձեռ քով202։

Մկր տիչ ե պիս կո պոս - Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին նրան 1627 թ. հի շում է 
Մով սես Գ Տա թեւա ցու (1629-1632) ա թո ռա կա լու թյու նից ա ռաջ բարձ րաս տի-
ճան հո գեւո րա կա նու թյան մեջ ծա գած պայ քա րի ա ռն չու թյամբ203։

 Սար գիս վար դա պետ – Ը ստ « Ջամբ ռում» պահ պան ված տե ղե կու թյան 
վան քի հա մար վա րե լա հող է գնել մին չեւ 1640 թ.։ 

Սի մե ոն Ջու ղայե ցի – 1640 թ. Փի լի պոս Աղ բա կե ցի կա թո ղի կո սը 
ե րեւան ցի նե րի խնդ րան քով նրան նշա նա կել է վա նա հայր եւ Ե րեւա նի ա ռաջ-
նորդ (մա հա ցել է 1657-ին)204։ 1655 թ. Ե րեւա նում Մկր տիչ ե րե ցի ըն դօ րի-
նա կած մա տյա նի (Նոր Ջու ղա, ձեռ. թիվ 494) հի շա տա կա րա նում նշում է. 
« վե րա դի տո ղու թե ան մե րոյ գա ւա ռի տե առն Սի մէ օ նի…, որ նս տի ի Սբ. մե-
նաս տանն Ա մե նափր կիչ՝ ի ձորն Գառն ւոյ»205։

 Հով հան նես Դ – 1658 թ. Ե րեւա նում գր ված Ա վե տա րա նի հի շա տա կա րա-
նում նշ վում է որ պես Հա վուց թա ռի եւ Ե րեւա նի ա ռաջ նորդ. «Գ րե ալ ե ղեւ սա… 
ի մայ րա քա ղա քիս Ե րեւան կո չե ցե ալ… ի հայ րա պե տու թե ան տե առն Յա կո բայ 
Ջու ղայեց ւոյ… եւ մե րոյս ա ռաջ նոր դի Ա մե նափրկ չի, որ Հա ւուց թառ կո չի, տե-
առն Յով հա նի սի րա բու նոյ մե ծի…»206։ Նշ վում է նաեւ 1664 թ. մի հի շա տա կա-
րա նում207։

200. Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, էջ 61, 64, 84։ Այս մա սին նշ վում է նաեւ մի հի շա տա կա րա նում՝ 
« նո ցա… ա նո ղորմ կո տո րե ցին, յո րոց մի ջի էր Մա նուէլ ե պիս կո պոս Հայոց թա ռայ…» (Հի-
շա տա կա րան ներ, ԺԷ, հ. Ա, էջ 287), տե՛ս նաեւ Մ. Օր մա նե ան, Ազ գա պա տում, հ. Բ, Ս. Էջ մի-
ա ծին, 2001, էջ 2685։

201. Կ. Ղա ֆա դա րյան, Ե րեւան, միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րը եւ վի մա կան ար ձա նագ րու-
թյուն նե րը, Ե րեւան, 1975, էջ 139։

202. Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, էջ 248, Մ. Օր մա նե ան, Ազ գա պա տում, հ. Բ, էջ 2850։
203. Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, էջ 206, Մ. Օր մա նե ան, Ազ գա պա տում, հ. Բ, էջ 2781։
204. Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, էջ 321։
205. Հի շա տա կա րան ներ, ԺԷ, հ. Գ, էջ 681։
206. Նույն տե ղում, էջ 810։
207. Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 41։
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 Մար կոս Ջու ղայե ցի վար դա պետ – Հա կոբ Դ Ջու ղայե ցի (1655-1680) 
կա թո ղի կո սի ա թո ռա կա լու թյան վեր ջին տա րի նե րին պաշ տո նա վա րած այս 
վար դա պե տին որ պես Հա վուց թա ռի վա նա հայր հի շա տա կում է Զա քա րի ա 
Սար կա վագ Քա նա քեռ ցին (1627-1699), ո րին վեր ջինս պատ մել է Սպա հա նում 
պա տա հած մի հե տաքրք րա կան դեպ քի մա սին208։

 Մատ թե ոս վար դա պետ – հիշ վում է 1655-1662 թվա կան նե րին Սի մե ոն 
Ե րեւան ցի կա թո ղի կո սի « Ջամբ ռում», վան քի հա մար խա ղո ղի այ գի է գնել 
Ե րեւա նում։

Ս տե փա նոս – 1696 թ. մի Տո նա ցույ ցում հի շա տա կա րան է գրել209։ 
Մով սես վար դա պետ – վան քի կի սա կա ռույց (Ա ստ վա ծա տուր Հա մա դա-

նե ցու հիմ նած) ե կե ղե ցու հյու սի սային կող մում պահ պան վել է նրա տա պա նա-
քա րը՝ 1704 թվա կա նով210։ Գ. Սարգ սյա նը են թադ րում է, որ Մով սե սը « վան քի 
ա ռաջ նորդն է ե ղել», ո րը հա վա նա կան է, քա նի որ նրա մոտ թաղ ված է հա ջորդ 
վա նա հայ րե րից մե կը՝ Մա ղա քի ա վար դա պե տը, տա պա նա քա րի նույ նօ րի նակ 
ար ձա նագ րու թյամբ211։ 

Մա ղա քի ա վար դա պետ – Ը ստ « Ջամբ ռի»՝ 1726 թ. վան քի հա մար պար-
տե զով ա ռանձ նա տուն է գնել Ե րեւա նում։

 Հով հան նես Ե վար դա պետ – Ը ստ « Ջամբ ռի»՝ 1745-ին վան քի հա մար 
պար տե զով տուն է գնել։ 

Ա զա րի ա վար դա պետ – Ը ստ « Ջամբ ռի»՝ 1755 թ. վան քի հա մար տուն է 
գնել։

 Մի քայել վար դա պետ - 1868 թ. կա թո ղի կոս Գեւորգ Դ Կոս տանդ նու պոլ-
սե ցին հա տուկ կոն դա կով Գե ղար դա վան քի ա ռաջ նորդ Մի քայել վար դա պե-
տին կար գում է նաեւ Հա վուց թա ռի վա նա հայր212։

208. Զա քա րի այ Սար կա ւա գի պատ մագ րու թիւնք, էջ 56։
209. Յովհ.. Շահ խա թու նե անց, նշվ. ա շխ., էջ 297։
210. «Այս է տա պան Մով սէս վար դա պե տին։ ՌՃՁԳ (1704) թվին» (Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա-

գի տա կան…, էջ 246)։
211. «Այս է տա պան Մա ղա քի այ վար դա պե տին» (Գ. Սարգ սե ան, Վի մագ րա գի տա կան…, էջ 

246)։
212. «Ա րա րատ», 1871, Զ, էջ 331։ 

 ԳԱ ՒԱ ԶԱ ՆԱ ԳԻՐՔ ՎԱ ՆԱ ՀԱՐՑ 
ՀԱ ՒՈՒՑ ԹԱ ՌՈՅ

Գ րի գոր 1191 թ.
Ե ղի ա վրդ. 1206-1214 թթ.
Պօ ղոս վրդ. 1214 թ.
Յո հան նէս Ա մին չեւ 1236 թ.
Գէ որգ 1236-ի ց
Մ խի թար ե պս. 1297 թ.
Յո հան նէս Բ 1321 թ.
Նա թա նայել ե պս. 1343 թ.
Զա քա րի ա Ա ե պս. 1413-1443 թթ.
Յո վան նէս Գ ե պս. 1465 թ.
Զա քա րի ա Բ վրդ. 1489-1526 թթ.
Հա մա զասպ Ա 1526-ից հե տո
Զա քա րի ա Գ վրդ. 1577 թ.
Մա նուել ե պս. 1590-1604 թթ.
Հա մա զասպ Բ ե պս. 1609, 1624 թ.
Մկր տիչ ե պս. 1627 թ.
Սար գիս վրդ. մին չեւ 1640 թ.
Սի մէ օն Ջու ղայե ցի վրդ. 1640 թ.
Յով հան նէս Դ վրդ. 1658
Մատ թե ոս վրդ. 1659-1662 թթ.
Մար կոս Ջու ղայե ցի վրդ. 1670-ա կան թթ.
Ս տե փա նոս 1696 թ.
Մով սէս վրդ. 1704 թ.
Մա ղա քի ա վրդ. 1726 թ.
Յով հան նէս Ե վրդ. 1745 թ.
Ա զա րի ա վրդ. 1755 թ.
Մի քայել վրդ. 1868 թ.
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 1. ´Ä êÄ ́ Ä ©àñ ûÄ Ï‡ÙÚ êÄ Ëà Ú‡Ù 
íÄ ßÄ ́ Ä úÄÑ Ä úÄ´ ÑÄ Ë‡Ùß ́ à é

 ՄԱ ՏԵ ՆԱ ԴԱ ՐԱՆ, ՁԵՌ. ԹԻՎ 36811

Փրկ չա կան ՅԺԲ (312) «Յայսմ ա մի շի նեց ար քայն Հա յոց Տր տադ զար մա-
նա լին տե սո ղաց զհո վա նոցն քեռն իւ րոյ աւ րե որ դին Խոստ րո վիթխ թոյ 
ի գե ղա քա ղա քին ի Գառ նի, որ այժմ կո չի Սա րա ւոյթ Դր դա տայ2, յառ որ 
մերն կայ գե րեզ ման սուրբ հայ րա պե տացն Հա յոց Տէր Գէ որ գայ եւ ե րիցս 
ե րա նե(ա)լ  սուրբ ճգ նա ւո րին Տէր Մաշ տո ցին եւ Տէր Յո վա նե սի3, եւ 

1.  Նաթանայել Հավուցթառեցին գրառումները կատարել է Սամվել Անեցու ժա մա նա կա-
գրության իր օրինակում։ Յուրաքանչյուր հատվածի վերջում նշվում է ձեռագրի հա մա պա-
տասխան թերթը։ Այն տեղեկությունները, որոնք ներկայացվում կամ քննվում են ուսում նա սի-
րու թյան մեջ, այստեղ չեն ծանոթագրվում։

2.  Գառ նիի «հո վա նո ցի» կա ռու ցու մը Տրդատ Գ -ին վե րագ րե լու ա վան դութ յու նը գա լիս է դե-
ռեւս Մով սես Խո րե նա ցուց. «...շի նեալ եւ տուն հո վա նոց... ի հա մար քեռ իւ րոյ Խոս րո վիդխ-
տոյ...» (Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հա յոց, Երեւան, 1991, էջ 241-242)։ Իսկ «սա րա ւոյթ 
Տրդա տայ» ար տա հայ տութ յունն ա ռա ջին ան գամ հան դի պում է Կի րա կոս Գան ձա կե ցու մոտ. 
«Այր ոմն ա ռա քի նի... Յով հան նէս ա նուն ի քա ղա քա գիւ ղէն Գառն ւոյ, ուր զար մա նա լի սա րա-
ւոյթն է Տրդա տայ» (Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, էջ 348)։ 

3.  Միմ յանց հա ջոր դած այս ե րեք հայ րա պետ նե րից միայն Մաշ տոց Ա Ե ղի վար դե ցու հա մար 
է վկայ ված Գառ նիում թաղ ված լի նե լը։ Այս տեղ հայտ նա բեր վել է նաեւ յոթ ա միս ա թո ռա կա-
լած կա թո ղի կո սի 897 թվա կիր ար ձա նագ րութ յամբ տա պա նա քա րը (Հ. Պետ րոս յան, Գառ նին 
9-14-րդ  դա րե րում, Ե րե ւան, 1988, էջ 27)։ Բայց ծնուն դով գառ նե ցի էր նրա նա խորդ Գե ւորգ 
Բ  Գառ նե ցի կա թո ղի կո սը (877-897)։ Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին (898-929) հայտ նում 
է, որ նա մա հա ցել է Վաս պու րա կա նում եւ թաղ վել «ի քնա րա նի Ձո րոյ վա նաց» (Հով հան նես 
Դրաս խա նա կերտ ցի, 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)։Հով հ. Դրասխանակերտցին նույնպես վախ ճան վել է Վաս պու րա կա նում, բայց թաղ ման 
տե ղի մա սին ստույգ վկա յութ յուն չկա (Մ. Օր ման յան, Ազ գա պա տում, հ. Ա, էջ 1240-1242)։ Հե-
տաքր քիր է, որ Կի րա կոս Գան ձա կե ցին նրան հա մա րում է ծնուն դով գառ նե ցի՝ «Սա էր այր 
ի մաս տուն եւ բա նա ւոր ի քա ղա քա գեղ ջէն Գառն ւոյ, ուս տի սուրբ հայ րա պետն Գէորգ էր» 
(Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, էջ 82)։ Ե թե հա վա տանք Նա թա նա յել Հա վուց թա ռե ցուն, որ այս ե րեք 
հայ րա պետ նե րը թաղ ված են ե ղել Գառ նիում, ա պա կա րե լի է են թադ րել, որ ինչ պես Մաշ տոց 
Ե ղի վար դե ցու մա սին է գրված, թե հո ղին են հանձ նել «նշխարք ոս կե րաց նո րա» (Ա սո ղիկ), 
կա րող էին նույն կերպ Գառ նի փո խադ րած լի նել Գե ւորգ Գառ նե ցու մա սունք նե րը, մա նա-
վանդ որ նա սեր տո րեն կապ ված էր ծննդա վայ րի հետ։ Ա մեն դեպ քում, 14-րդ  դա րում ապ-
րող Նա թա նա յել ե պիս կո պո սը պետք է ինչ-որ հիմք ու նե ցած լի նի այս ե րեք հայ րա պետ նե րի 
հանգս տա րա նը Գառ նիում տե ղո րո շե լու հա մար։
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սուրբն Գրի գոր շի նե(ա)ց զՍուրբն Գրի գոր ե կե ղե ցին ի Գառ նի եւ կանկ-
նե(ա)ց նշանք տէ րու նա կանս»4 (թերթ 49ա)։ 

Փրկ չա կան ՆԺԷ (417) (որ պես Սա հակ Պար թե ւի ա թո ռա կա լութ յան մա-
սին Սամ վել Ա նե ցու գրա ծի շա րու նա կութ յուն) «Եւ ա րար սկիզբն շին վա ծոյ 
մե ծա/// եւ վա յել չա շէն զար մա նա կերտ եւ հո յա կապ ո ւխ տին Հա յոց թա-
ռոյ եւ ժո ղո վեց կրաւ նա ւորս ԳՃ (300) հն տա կերս եւ բո կագ նայ»։ 

Է ջի ստո րին մա սում՝ Հա յոց դպ րութ յան սկզբ նա վոր ման, Մես րոպ Մաշ-
տո ցի եւ Սա հակ Պար թե ւի մա սին Սամ վել Ա նե ցու գրա ծը շա րու նակ ված է՝ 
«///[ հայ րա] պետն Սա հակ եւ Մաշ տոց վար դա պետն հիմ նար կե ցին եւ 
ա նո ւա նե ցաւ ա թոռ Հա յոց եւ թառ թարգ մա նու թե(ա նց) /// [ Հաւ]ուց թառ 
ան[ո ւան]աւ» (52ա)։

Փրկ չա կան ՆԻԶ (426) թվա կա նի եւ Սա հա կի կա թո ղի կո սութ յան 10-րդ 
 տար վա դի մաց գր ված է. «Յասմ ա մի շի նեց սուրբ հայ րա պետն Հա յոց Սա-
հակ զՍուրբ Կա թո ղի կէն ի Գառ նոյ ձո րին ի վե րա գե տին եւ ժո ղո վեց բա-
զում կրաւ նա ւորս հն տա կեր եւ բո կագ նայ եւ հաս տա տեց վանք եւ ի նքն 
ա ռանձ նա նայր ի Հա յոց թա ռոյ ի յաստ եւ ա նո ւա նե ցաւ Գե տոց վանք [եւ 
այ]ժմ  ու նի զտե ղիս զայս սուրբ ո ւխտն [ Հա յոց] թառ» (52բ)։

Փրկ չա կան Ո ԾԴ (654), Հա յոց ՃԱ (652) թվա կա նի դի մաց Ներ սես Գ 
 Շի նո ղի գոր ծու նե ութ յան՝ Ս. Գրի գո րի (Զ վարթ նոց), Դվի նի Ս. Սարգ սի եւ Խոր 
վի րա պի ե կե ղե ցի նե րի կա ռուց ման մա սին Ա նե ցու հայտ նած տե ղե կութ յու նը 
շա րու նակ ված է. «Եւ ի Գառ նի ի վե րայ բլ րին որ հա յի ի դաշտն Դվ նայ շի-
նել զե կե ղե ցին յա նուն Ե ղի այ մար գա րէ ին»5 (62բ)։ 

Ա րու ճի ե կե ղե ցու օծ ման ժա մա նակ մկրտ ված եւ հե տա գա յում նա հա-
տակ ված Դա վիթ Դվ նե ցու մա սին Սամ վել Ա նե ցու տե ղե կութ յու նը շա րու նակ-

4.  Նա թա նա յե լի հայտ նած տե ղե կութ յու նը, որ Ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը կա ռու ցել է Գառ նիի 
Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցին եւ այս տեղ խա չեր կանգ նեց րել, այլ աղբ յուր նե րից հայտ նի չէ։ Լու սա-
վոր չին բազ մա թիվ ե կե ղե ցի նե րի հիմ նադ րում է վե րագր վում ողջ Հա յաս տա նով մեկ, բայց 
Տրդա տին պատ կա նող Գառ նիում նրա հայտն վե լը օ րի նա չափ պի տի հա մա րել։ Նա թա նա-
յե լի գրա ծի մեջ «կանկ նե(ա)ց ն շանք տէ րու նա կանս» խոս քե րը ի րա կա նութ յա նը շատ մոտ 
են, քան զի հայտ նի է, որ Լու սա վո րիչն իր այ ցե լած տե ղե րում խա չեր էր կանգ նեց նում, ո րոնց 
տե ղում հե տա գա յում ե կե ղե ցի ներ էին կա ռուց վում։ Գառ նիի կենտ րո նում պահ պան վել է 
բա զի լիկ ե կե ղե ցու ա վե րակ, ո րը «միա նավ, հա րա վա յին ա վան դատ նով եւ հա րա վա յին ու 
հյու սի սա յին սյու նաս րա հով տու ֆա կերտ կա ռուց վածք է՝ բնո րոշ 4-5-րդ դդ. հայ կա կան ճար-
տա րա պե տութ յա նը» (Հ. Պետ րոս յան, նշվ. աշխ., էջ 25)։ Հնա րա վոր է, որ այս ե կե ղե ցին է Նա-
թա նա յե լը Ս. Գրի գոր ան վա նել։

5.  Գառ նիի մյուս ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը՝ Դվի նի դաշ տա հա յաց մա սում, Նա թա նա յե լը վե րագ-
րում է Ներ սես Գ  Տա յե ցուն։ Գառ նիի ե կե ղե ցի նե րից 7-րդ  դա րի է հա մար վում հե թա նո սա կան 
տա ճա րի ա րեւմտ յան կող մում գտնվող ար տա քի նից շրջա նա ձեւ քա ռա խո րան ե կե ղե ցին, 
ո րի ճար տա րա պե տա կան ման րա մաս ներն առն չութ յուն ներ ու նեն Զվարթ նո ցի հետ (Ա. Սա-
հին յան, Գառ նիի ան տիկ կա ռույց նե րի ճար տա րա պե տութ յու նը, Ե րե ւան, 1983, էջ 198-201)։ 
Գրա կա նութ յան մեջ ե կե ղե ցին կոչ վում է Ս. Սիոն։ Ըստ Նա թա նա յե լի՝ ե կե ղե ցին ե ղել է Ե ղիա 
մար գա րեի ա նու նով։

ված է՝ «Եւ սուրբ գլուխ նո րայ (Դա վիթ Դվ նե ցու – Կ. Մ.) կայ ի Հա ւուց թառ6 
եւ այլ նշ խարքն կայ ի…» (63ա)։

 Կա թո ղի կոս Հով հան նես Օձ նե ցուն (717-728) վե րա բե րող հատ վա ծում, 
Սամ վել Ա նե ցու մի քա նի մե ծա րա կան խոս քե րից հե տո (« կա նօ նա կան կար-
գօք պայ ծա ռա ցոյց զե կե ղե ցի»), հե տեւ յալ հա վե լումն է. «Եւ ա րար ժո ղով եւ 
հաս տա տեց զազգս Հա յոց ի յուղ ղա փառ դա ւա նու թիւն զոր զսուրբ հարքն 
ի Նի կի այ սահ մա նե ցին եւ ե կն ի ժո ղովս Գաբ րի ել Վրաց կա թո ղի կոսն ԺԵ 
(15) ե պիս կո պո սաւք7 եւ նզո վեց զժո ղովն Քաղ կե դո նի ///» (64բ)։

Փրկ չա կան ՊՀԹ (879), Հա յոց ՅԻԶ (877) «Եւ սուրբ հայ րա պետն եւ մեծ 
պատ րի արգն Հա յոց սուրբն Գէ որք վերս տին նո րո գեց զնա խադ րա կան 
ո ւխտն Հա ւուց թառ եւ պայ ծա ռա ցոյց, փար թա մա ցոյց գո յիւք եւ ա[ րա]ր  
ի րն բնակ[ար]ան յա մար[այ] նի ժա մա նակս» (էջ 71բ)։

Փրկ չա կան ՋՀԸ (978) Հա յոց ՆԻ Ե (976) «Եւ ո մանք ա սէն թե Վա սիլ 
կայսրն Ա շոտ թա գա ւո րին պար գե ւեց զԱ մե նափր կիչ խաչն եւ մասն Տէ-
րու նա կան խա չեն, որ Աս տո ւա ծըն կալ ա սեն եւ մնան եր կուքն ի Հա[ ւու]ց 
 թառ մե ծա փայ ծառ փա ռաւք» (77ա)։

Փրկ չա կան ՌԴ (1004), Հա յոց ՆԾԱ (1002) « Գէ որք իշ խա նաց իշ խանն, 
որ դի Հա սա նայ, եղ բար Ա պի րա տին վե րըս տին նո րո գեց զնա խադ րա-
կան հռ չա կա ւոր սուրբ ո ւխտն զՀա ւուց թառ եւ շի նե(ա)ց զփա ռա ւոր զհ-
րա շա լի Կա թո ղի կէն Թ (9) խո րա նաւ։ Եւ ա րար գան ձա գին զմեր ձա կա 
գեղն զԿոխթ8 ի Գա գիկ շա հան շա հէ եւ Յո վա նի սէ եւ ետ Հա ւուց թա ռոյ 
Սուրբ Կա թո ղի կէ ին հայ րե նիք եւ ետ ի հայ րե նե(ա)ց  իր զԳե տոց վանսն եւ 
զՀո վայսն վան քա գեղ եւ ժո ղո վեց ԳՃ (300) կրաւ նա ւոր»։ 

Նույն է ջում, 1013 թ. հա վա սա րու թյամբ՝ «Եւ ա ստ ա սեն ե կե(ա)լ  ի Հայս 
Վա[ սի]լ  կայսրն [եւ ո ւն]ել ը նդ ին քե[ա]ն զխաչն փրկ չա կան եւ զպատ-

6.  701 թ. Դվի նում նա հա տակ ված եւ հենց այս տեղ Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցու մոտ թաղ ված Դա-
վիթ Դվնե ցու վար քը հայտ նի է (Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի, էջ 94-99, Շնորհք արք. Գա-
լուս տեան, Հա յազ գի սուր բեր, Ե րե ւան, 1997, էջ 228-229)։ Նա թա նա յե լը միակ հե ղի նակն է, որ 
գրում է Դվնե ցու գլու խը (գան գը) Հա վուց թա ռում թա ղե լու (վե րա թա ղե լու) մա սին։ 

7.  Վրաց Գաբ րիել կա թո ղի կո սը մաս նակ ցել է կա թո ղի կոս Բաբ կեն Ոթմ սե ցու (490-516) հրա-
վի րած Դվի նի 506 կամ 508 թ. ժո ղո վին, ո րին, ըստ «Գիրք թղթո ցում» պահ պան ված տե ղե-
կութ յան, մաս նակ ցել է նաեւ 23 վրա ցի ե պիս կո պոս (Գիրք թղթոց, Ե րու սա ղեմ, 1994, էջ 334, 
343, Մ. Օր ման յան, Ազ գա պա տում, հ. Ա, էջ 583-584)։ Նա թա նա յե լի մոտ շփո թութ յուն է տե ղի 
ու նե ցել, ըստ ե րե ւույ թին Հով հան նես Օձ նե ցու հրա վի րած Մա նազ կեր տի հա կա քաղ կե դո նա-
կան ժո ղո վում ա սո րի նե րի մաս նակ ցութ յու նը շփոթ վել է ա վե լի վաղ՝ Դվի նում կա յա ցած ժո-
ղո վին վրա ցի նե րի մաս նակ ցութ յան հետ։

8.  Սա Գառ նիի եւ Գե ղար դի մի ջեւ գտնվող Կոխթ (Գողթ) գյու ղի մա սին մա տե նագ րութ յան 
մեջ պահ պան ված ա մե նա վաղ հի շա տա կութ յունն է։ Ինք նին հե տաքր քիր փաստ է, որ գյու ղը 
10-րդ  դա րի վեր ջին ե ղել է ար քու նի սե փա կա նութ յուն, եւ որ այն Գա գիկ թա գա վո րից եւ Հով-
հան նե սից (Հով հան նես Սմբատ) գնել ու որ պես սե փա կա նութ յուն Հա վուց թա ռի Կա թո ղի-
կեին է տվել Գե ւորգ իշ խա նը։
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կե[րն] տի րա կան զսուրբ Ա մե նափր կիչն եւ պար գեւ[ե աց] ար քա յին 
Հա յոց Գա[գ կայ] շա հան շա հի եւ թագ[ա ւորն] պար գե ւե(ա)ց Գե որ գայ 
ի շխ[ան]ին/// զա րե գակն/// մ[եծ մ]է նա րանն եւ խաչն մե ծահ րաշ եւ բա-
զում ա կամբ յաւ րի նե(ա)լ  եւ [ո]ր  ի գլուխս դրո շա յին [որ] կայս/// յԵ րե ւան 
գե ղա[ք ]ա ղաքն, որ ա սեն ե րկ[ու]/// եւ ի սուրբ նշան եւ է ա նունն ///այ Տէ-
րու նա կան սուրբ նշանն» (78ա)։

Փրկ չա կան ՌՃՀ (1170), Հա յոց Ո ԺԷ (1168) թվա կա նի դի մաց Հա յոց Թո րոս 
իշ խա նի մահ վան մա սին տե ղե կութ յու նը շա րու նակ ված է. «Եւ կա տա րե ցաւ 
նոր վկայն Քրիս տո սի սուրբն Յով սէփ9 ի Դվին քա ղա քի ի յազ գա կա նաց 
իւ րոց եւ էր ազ գաւ ի պար սից եւ Սար գիս քա հա նայ ա ռե(ա)լ զլու սայ/// 
նշ խար նո րա տա րաւ ի գե րադ րա կանն ի Հա յոց թառ եւ ան դ հան կու/// եւ 
յե տոյ շի նեց/// նո րա» (90ա)։

9.  12-րդ  դա րում Դվի նում նա հա տակ ված «նոր վկա» Հով սեփ Դվնե ցու եւ նրա՝ Հա վուց թա-
ռում թաղ ված լի նե լու վե րա բեր յալ հայտ նի են նաեւ այլ սկզբնաղբ յուր ներ (Թով մա Մե ծո փե-
ցի, Պատ մագ րութ յուն, էջ 96, 175, Հա յոց նոր վկա նե րը, էջ 46-60, Ք. Տեր-Դավթյան, Հայկական 
սրբախոսություն, Երեւան, 2011, էջ 318-321)։ Վեր ջերս Հով սե փի վկա յա բա նութ յանն անդ րա-
դար ձել, նրա դե գե րում նե րի ու ղին «քար տե զագ րել» եւ թաղ ման տե ղի ու դամ բա րա նի հար ցին 
անդ րա դար ձել է Գ. Սարգս յա նը (Գ. Սարգս յան, Վկա յա բա նութ յուն նե րը որ պես պատ մաաշ-
խար հագ րա կան սկզբնաղբ յուր, ՀՀ  ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տուտ, Հա յոց պատ մութ յան 
հար ցեր, գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու, թիվ 6, Ե րե ւան, 2005, էջ 173-182)։

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 փարողին2,
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.  «Ա մե նափր կիչ» փայ տյա խա չի քան դակ նե րի ճշգ րիտ նկա րագ րու թյունն է ։
2.  Նկա տի ու նի Հի սու սի սի րե լի ա շա կերտ Հով հան նե սին (ա վե տա րա նիչ)։ 
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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 Սինաին3։
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 վանին5։
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.  Նկա տի ու նի Մով սե սի՝ Սի նա լե ռան վրա ստա ցած ա ստ վա ծա տուր օ րի նաց տախ տակ նե րը։
4.  Բնագ րում, թե րեւս վրիպ մամբ՝ « հա կա զին»։
5.  Նկա տի ու նի Ա ստ վա ծա մոր պատ կե րը, ո րն ը ստ ա վան դու թյան Հա յաս տան է բե րել Բար-

դու ղի մոս ա ռա քյա լը եւ ո րը դր վել է Վաս պու րա կա նի Հո գյաց վան քում։

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 Ա մե նափր կի չի մա սին ու զում է ա սել՝ որ Խա չյա լի պատ կե րը Սր բու հուն՝ Ա ստ-
վա ծա մո րը, շնորհ վել է Քրիս տո սի սի րե լի ա շա կերտ Հով հան նե սի դրոշ մամբ։
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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»։ 

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։

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։

3. Íîßå‡´ Ê‡Ù¢Ä©àÚî

ԴՐՈՒԱՏԻՔ ՅՈՒԽՏՆ ՀԱՒՈՒՑ ԹԱՌ1

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։

Սուրբ Հայոց թառ մեծ մենաստան,
Հայոց Մեծաց ազգիս լման,
Սուն լոյս կանկնեալ զուտ կարկեհան2,
Ովոր յուսով առ քեզ կուգան,
Յոյժ հիանան զարմանազան։

Փոքրիկ բլուրս աւազանման,
Աթոռ կազմեալ մեծ հարսնարան
Քանց զսրբոհի մայրն աւհրնութեան,
Որ բնակեցաւ Աստուած Բան։

Սուրբն Սահակ, Մեսրովբ՝ թարքման,
Որ Սուրբ Հոգովն զաւրացան,
Սորա ըսկիսբը շինութեան,
Ի նոցանէ հաստատեցան։

Կաթողիկէս հանդիսարան,
Հաստակառոյց վիմարդեան,
Լոյսաբորբոք մայր հանրական
Գուբ եդ քաղցր հիացական։
Եկեղեցիս միւս այլ կան՝

1.  Դր վա տը գտն վում է Մա տե նա դա րա նի թիվ 1204 մա տյա նում (թերթ 148բ)։ Հրա տա րա կել է Գ. 
Հով սե փյա նը, ո րը բնագ րի մա սին նշում է՝ « տա րա բախ տա բար ա ղա վաղ ված տգետ գր չի ար-
տագ րու թյամբ» (տե՛ս Հա վուց թա ռի Ա մե նափր կի չը, էջ 40, 105-107)։ Գր չի պար զու նակ սխալ-
ներն ո ւղ ղում ե նք, ո րոշ տե ղե րում տո ղա տա կում նշե լով թե ի նչ պես է ե ղել բա ռը բնագ րում։ 

2.  Կար կե հան – հրա գույն թան կա գին քար։
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Աստուածածին3 անուանեցան,
Յոյժ գեղեցիկ ծաղկաց լման
Բարձրագումբեթ4 ու ինն խորան,
Բարձր տեղի կառայքմբման5։

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։

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

3.  Բնագ րում «Ա ծայ ծին»։
4.  Բնագ րում « Բարձ րայ գու մեթ»
5.  « կա ռայքմբ ման» ան հաս կա նա լի տա ռա շարքն ըն դօ րի նա կող գր չի սխա լի հե տե ւանք է ։
6.  Նկա տի ու նի խաչ քա րե րը։
7.  Բնագ րում « գե ղե ցե ակ»։
8.  Բնագ րում «յոյ սո»։
9.  Բնագ րում «ոյժ»։
10.  Բնագ րում « Ծան րա գու մէդ»։

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։

11.  Բնագ րում «Խ»։
12.  Բնագ րում՝ «ե աւթ նար բե ան»
13.  Բնագ րում՝ «հ զաւր»։
14.  Բնագ րում՝ « Տա րե կու սաց»։
15.  Վեր ջին տո ղը կազ մե լու ժա մա նակ կտր վել է եւ պահ պան վել է մի այն վեր ջին բա ռի ա վար-

տա մա սը։
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4. Íî ßà ‡´ úÄ ê‡ ¢î ú‡Í à à ÙÄ´ Úî

 ՍՈՒՐԲ Ա ՄԵ ՆԱՓՐ ԿԻՉ ՎԱՆ ՔԻ ՈՐ ՊԻ ՍՈՒԹՅՈՒ ՆԸ1

 Այս վան քը, ո րը գտն վում է Գառ նի ի նա հան գում, Հայոց թառ կոչ ված գյու ղի 
մո տի բար ձուն քին, տաճ կե րեն կոչ վում է նաեւ Ղզլ վանք (այ սինքն)՝ Կար միր 
վանք։ Հին ժա մա նակ է կա ռուց վել, Հայոց 133 (684) թվին, մեծ եւ քաջ Սմ բատ 
Բագ րա տու նու որ դի Ա շոտ Ա ռա ջին իշ խա նի ձեռ քով, Սա հակ Ձո րա փո րե ցու 
հայ րա պե տու թյան ժա մա նակ, ո րը գնաց Խա ռան՝ հան դի պե լու Մահ մե դին 
եւ այն տեղ էլ մե ռավ։ Քան զի այս Ա շոտն իր որ դուն ու ղար կեց Կոս տանդ-
նու պո լիս, Հե րակ լի թոռ Կոս տանդ թա գա վո րի մոտ եւ բե րեց ան ձե ռա գործ 
պատ կե րը Փրկ չի, որ Ա մե նափր կիչ է աս վում, ո րը Քրիս տոս նվի րեց իր Սր-
բու հի Ա ստ վա ծած նին՝ նկար ված փայ տի վրա, ո րն այժմ գտն վում է Էջ մի ած-
նի Սուրբ Ա թո ռում։ Ո րի հա մար էլ (Ա շո տը) կա ռու ցեց այս հրա շա լի վան քը՝ 
հա նուն նույն ան ձե ռա գործ պատ կե րի, այ լեւ (վան քը) կո չեց Ա մե նափր կիչ։ Եւ 
ին քը, զոհ գնա լով Գրի գոր Մա մի կո նյա նի խար դա վան քին, թաղ վում է սույն 
վան քում։ 

Ա պա ժա մա նակ ներ ան ց այս սուրբ վան քը վերս տին նո րո գեց (Գ րի գոր 
Մա գիստ րոս Պահ լա վու նին՝ որ դին քաջ Վա սակ Բջ նե ցու, ո րը քա րըն կեց 
ե ղավ Սեր կե ւիլ գյու ղում)։ Նա գնեց նաեւ շր ջա կա բո լոր տա րածք նե րը՝ փո-

1.  Ջամբռ գիրք, որ կո չի յի շա տա կա րան ար ձա նա ցու ցիչ հայե լի եւ պա րու նա կող բնա ւից 
որ պի սու թե անց Սր բոյ Ա թո ռոյս եւ իւ րոց շր ջա կայից վա նօ րէ իցն, հա մա ժո ղո վե ալ եւ շա-
րագ րե ցե ալ ի Սի մէ օ նէ կա թու ղի կո սէ Ե րե ւանց ւոյ, Վա ղար շա պատ, 1873, էջ 275-280։ Աշ-
խար հա բա րը՝ Սի մէ ոն կա թո ղի կոս Ե րե ւան ցի, Ջամբռ (թարգ մա նու թյու նը, ա ռա ջա բա նը, ծա-
նո թագ րու թյուն նե րը Վ. Համ բար ձու մյա նի), Ե րե ւան, 2003, էջ 385-392։ Ներ կա յաց նում ե նք 
աշ խար հա բար թարգ մա նու թյու նը ո րոշ թվա կան նե րի ճշգրտ մամբ (գ րա բա րի հետ հա մե մա-
տու թյամբ) եւ ար ձա նագ րու թյան հատ վա ծում ո րոշ խմ բագ րու թյամբ (օ րի նակ՝ « հայ րե նի քը» 
թարգ ման ված էր «ծնն դա վայր», մինչ դեռ տվյալ տե ղում այն նշա նա կում է « սե փա կան»)։ 
Սի մե ոն Ե րե ւան ցին « Ջամբ ռի» նպա տա կին հա մա պա տաս խան հան գա մա նո րեն ներ կա-
յաց րել է Հա վուց թա ռի ու նե ցած կալ վածք նե րը, սա կայն հատ վա ծի սկզ բում ան դրա դար ձել 
է նաեւ Ա մե նափր կիչ խա չի ծագ ման պատ մու թյա նը, ու ղե նիշ ու նե նա լով ե կե ղե ցա կան տար-
բեր ա վան դազ րույց ներ եւ 1013 թվա կա նի ար ձա նագ րու թյու նը։ Բուն պատ մա կան տե ղե կու-
թյուն ներն այս տեղ հե տին պլան են մղ ված, ե ղած ներն էլ խառն են կամ ան ստույգ (օ րի նակ, 
7-րդ դա րում ապ րած Ա շոտ պատ րի կին վե րագր վել են 8-րդ դա րում ապ րած նույ նա նուն 
Բագ րա տու նի իշ խա նի մահ վան հան գա մանք նե րը եւ այլն)։ Քա նի որ Ա մե նափր կիչ խա չի 
ծագ ման հար ցը քնն վել է մեր ու սում նա սի րու թյան մեջ, ան հրա ժեշտ չենք հա մա րում այս տեղ 
ծա նո թագ րու թյուն ներ դնել։ Ի նչ վե րա բե րում է կալ վածք նե րի եւ 15-րդ դա րից հի շա տակ վող 
ա ռաջ նորդ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րին, ա պա դրանք չա փա զանց կա րե ւոր աղ բյուր են 
վան քի ո ւշ շր ջա նի պատ մու թյան հա մար։ Այդ հատ վա ծի տվյալ ներն այս կամ այն չա փով 
ներ կա յաց ված են ու սում նա սի րու թյան մեջ (ծա նո թագր ված են հա մա պա տաս խան տեր մին-
նե րը, տե՛ս « պատ մա կան խճան կար») եւ վա նա հայ րե րին նվիր ված բաժ նում։

ղով, նվի րեց սույն վան քին՝ ի հի շա տակ ի րեն եւ իր որ դի Վահ րա մի, որ նույն 
ին քը Գրի գոր Վկա յա սերն է, ո րը հե տա գա յում դար ձավ Սուրբ Էջ մի ած նի կա-
թո ղի կոս, նս տել տվեց այս (վան քում) ա ռաջ նորդ, Հայոց 472 (1023) թվին, Տեր 
Սարգ սի հայ րա պե տու թյան եւ Գա գիկ Բագ րա տու նի շահն շա հի թա գա վո րու-
թյան ժա մա նակ նե րում։ Ա պա վե րո հի շյալ Գրի գոր Մա գիստ րո սը մինչ վե րա-
նո րո գեց այս վան քը, նաեւ հարս տաց րեց այն հո ղե րով եւ ջրե րով, եւ իր որ դուն 
դնել տվեց սրա ա ռաջ նորդ, ի նչ պես ա սա ցինք։ Ո րի հա մար էլ դրա նից հե տո, 
որ պես հայ րե նի մուլք ու նե նա լով այս (վան քը), որ դի նե րը, թոռ նե րը եւ հա ջորդ 
տոհ մա կից նե րը մե կը մյու սին հա ջոր դե լով (ե ղան) սրա ա ռաջ նոր դը՝ ոչ մի այն 
Հայոց իշ խա նու թյան, այ լեւ Պար սից թա գա վոր նե րի ժա մա նակ նե րում, գրե թե 
մին չեւ մեր ժա մա նակ նե րը։ Այդ քան ժա մա նակ կան գուն էր այս վան քը, ի նչ-
պես որ պի տի տես նենք ա ռա ջի կա յում։ 

Եւ ժա մա նա կի ըն թաց քում ե կե ղե ցին, որ կա ռու ցել էր Գրի գոր Մա գիստ-
րո սը, փուլ էր ե կել։ Ա ստ վա ծա տուր Հա մա դան ցի կա թո ղի կո սը կա մե ցավ 
վերս տին կա ռու ցել, ո րը եւ ի րոք կա ռու ցեց քա րա կոփ պա տե րը՝ հասց նե լով 
մին չեւ կա մա րը, Հայոց 1170 (1721) թվին։ Սա կայն ժա մա նա կի ան հա ջո ղու-
թյան պատ ճա ռով գործն ա նա վարտ մնաց։ Եւ այդ պես կի սատ էլ մնում է մին-
չեւ այ սօր։ 

Եւ ե րբ Ա ստ վա ծա տուր կա թո ղի կո սը նո րից էր կա ռու ցում փուլ ե կած պա-
տե րը, գտն վեց մի վի մա գիր ար ձա նագ րու թյուն, ո րի վրա վե րո հի շյալ Գրի գոր 
Մա գիստ րո սը գրել էր իր հի շա տա կա րա նը, ո րն էլ ար տագ րե լով դնում ե նք 
այս տեղ՝ ի գի տու թյուն ա պա գա սե րունդ նե րի։ 

Գր ված է հե տե ւյա լը. «462 (1013) թվին, Գա գի կի թա գա վո րու թյան եւ 
Տեր Սարգ սի հայ րա պե տու թյան ժա մա նակ նե րում, ե ս՝ Գրի գոր Մա գիստ-
րոսս, վերս տին կա ռու ցե ցի այս ե կե ղե ցին՝ ի հի շա տակ ի նձ եւ իմ ծնող նե-
րի։ Այ լեւ այս աշ խար հի տե րե րից գնե ցի սրա շր ջա կա տա րածք նե րը՝ լեռ-
նե րով եւ դաշ տե րով եւ ա մեն ին չով՝ որ սրա չորս կող մե րում են գտն վում՝ 
ա ջից եւ ձա խից, դի մա ցից եւ հե տե ւից։ Եւ որ պես հի շա տակ տվե ցինք ան-
ջն ջե լի ար ձա նագ րու թյամբ, նաեւ աշ խար հա կալ թա գա վո րի թղ թով եւ 
կայ սե րա կան կնի քով, հաս տա տե ցինք մեր ի սկ ստո րագ րու թյամբ, նաեւ 
հայ րա պե տա կան նա մա կով, եւ այս տա ճա րի նա վա կա տի քին, որ կա-
ռու ցե ցինք, ըն ծայե ցինք մեր սե փա կան ե կե ղե ցուն, ո րը Հայոց թառն է, 
հանգս տա րան եւ օ թե ւան Հի սուս Քրիս տո սի ան ձե ռա կերտ սուրբ պատ-
կե րի, ո րը փայ տի վրա է եւ ո րը ստա ցել էր Հով հան նես Ա վե տա րա նի չը, 
մեր Տի րոջ մայր Սուրբ Ա ստ վա ծած նի հրա մա նով։ Եւ վերս տին նո րո գե-
լով հաս տա տե ցինք Սուրբ ո ւխ տը, վեր ջինս (ա վե լի լավ), քան նա խոր դը։ 
Այս տեղ դրե ցինք հա վա տի վե մը, Սուրբ Ե կե ղե ցու հիմ քը, Գրի գոր Վահ-
րամ պի տա նին»։ 
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Մին չեւ այս տեղ է ար ձա նագ րու թյու նը։ 
Արդ՝ այս վան քը մեր ե րկ րում ու նի ա ռան ձին թեմ ու վի ճակ՝ Ե րե ւան քա-

ղա քը, Կոն դը, Նո րա գյու ղը, Շեն գա վի թը, Ջր վե զը, Գառ նի գյու ղա քա ղա քը, 
Գող թը եւ Հայոց թա ռը։ Ու նի նաեւ մուլ քա տու գյու ղեր, ո րոն ցից վերց նում է 
տա սա նորդ մուլք, որ հե տե ւյալ ներն են. Հայոց թառ, Կու տունց վանք, որ նաեւ 
Թա րա քյա մի գյուղ է կոչ վում, Թառ նիս եւ Ա գա րակ, ո րոն ցից առ նում է վեց 
դանկ մուլք։ Այ լեւ՝ Գողթ, Ման կուս, Ա վա նիկ, Դաղ վերթ եւ Սուրբ Սար գիս, 
ո րոն ցից (առ նում է) ե րեք դանկ մուլք։ Ո րոնց ման րա մաս ներն այս պի սին ե ն։

 Վե րը նշ ված Գրի գոր Մա գիստ րո սի ազ գից, մե կը մյու սին հա ջոր դե-
լով, այս վան քում ա ռաջ նորդ է նս տում նույն Հայոց թառ գյու ղից Զա քա րի ա 
վար դա պե տը։ Թվում է, որ այս Զա քա րի ա վար դա պե տը մեկն է այն վար դա-
պետ նե րից, ո րոնք հե ռաց նում են Կի րա կո սին եւ Գրի գոր Մակ վե ցուն դնում 
Էջ մի ած նի կա թո ղի կոս, Հայոց 892 (1443) թվին։ Սա հի շում է Թով մա պատ մի-
չը (Մե ծո փե ցին – Կ. Մ.)։ Ա րդ՝ սրանց, այ սինքն՝ Ման կուս, Ա վա նիկ, Կու տիս, 
Հայոց թառ, Կու տուց վանք, Ա վա նա սար, Թառ նիս եւ Սուրբ Սար գիս կոչ ված 
գյու ղե րի վեց վեց դանկ մուլ քը, այ լեւ Գող թի ե րեք դանկ մուլ քը, ո րոնք կազ-
մում են ի նը գյուղ, այս Զա քա րի ա վար դա պե տը գնում է մի տաճ կից, որ կոչ վում 
է Ա միր քյա մալ Աբ դին բեկ, որ դին Հեյ դա րի որ դի Նավ րու զի՝ հինգ հա զար դի-
նա րով, մահ մե դա կան 894 եւ Հայոց 936 (1487) թվին, ո րի կալ վա ծա գի րը կա-
րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում…..։ Ո րում ա մեն մե կը գր վում է ա ռան-
ձին-ա ռան ձին, ի րենց սահ ման նե րով, ո րոնք են Գառ նի ի նա հան գում։ Մեր 
Օ շա կա նի վեց դանկ մուլ քը նույն պես սույն Ա միր քյա մալ Աբ դին բե կը վա ճա-
ռում է Սա տի վախ կազ կոչ ված մի տաճ կի, նույն թվին, ի նչ պես պի տի տես նես 
Օ շա կա նի վե րա բե րյալ խոս քում։ 

Արդ՝ Զա քա րի ա վար դա պե տը, ե րբ գնում է սրանք, գնում է իր ա նու նով, 
եւ Ա մե նափրկ չի ա նու նը եր բեք չի նշում կալ վա ծագ րում, ոչ էլ գրել է տա լիս, 
որ վախմ է (վան քին)։ Սրա պատ ճառն այն է, որ սրանք հնուց ի վեր ե ղել են 
ա զատ ներ եւ ան վա նի մար դիկ, ազ գով շատ եւ հա րուստ, ո րոն ցից թե պետ 
ո մանք դառ նում է ին վա նա կան ներ, ո մանք աշ խար հիկ ներ, սա կայն (ապ րում) 
է ին մեկ տան մեջ եւ (նույն) ու նեց ված քով, եւ ի րենցն է ին հա մա րում գյու ղը եւ 
վան քը՝ հա վա սա րա պես։ Ո րի հա մար էլ մինչ ին քը սույն վան քի ա ռաջ նորդն 
էր, գնում էր այս քան մուլ քը՝ հա մա րե լով, թե վան քի հա մար է գնում, թե պետ 
իր մի ամ տու թյամբ վախմ գրել չէր տա լիս վան քին։ Եւ այս քան մուլ քը գնե լուց 
հե տո, ե րբ ան ցնում էր մի քա նի տա րի, հաս տատ վում է Պար սից Շեխ Օ ջա-
խի տի րա պե տու թյու նը, եւ նս տում է Շահ Իս մայիլ Ա ռա ջի նը, սույն Զա քա րի ա 
վար դա պե տը մի հրո վար տակ է վերց նում Շահ Իս մայի լից, Մահ մե դա կան … 
թվին, թե Ա մե նափր կիչ վան քը ամ բող ջու թյամբ մա ղաֆ է, եւ ո րե ւէ մե կին ոչ 

ար քու նի խարճ է տա լիս, ոչ մուլք եւ ոչ այլ ի նչ։ Սա կա րող ես գտ նել գրանց-
ման մա տյա նում… 

Այ նու հե տեւ սույն Զա քա րի ա վար դա պե տից հե տո, ե րբ փոխ վում են ժա-
մա նակ նե րը, ե րբ նվա զում են սրանց կա րո ղու թյունն ու իշ խա նու թյու նը, եւ ե րբ 
մի մյան ցից հե ռա նում են ազ գա կան նե րը (ս րանց), սկ սեց խտ րա կա նու թյուն 
ը նկ նել (ս րանց) վա նա կան նե րի եւ աշ խար հա կան նե րի մի ջեւ՝ մուլ քի եւ մյո ւուս 
ու նեց ված քի հետ կապ ված։ Եւ ու րիշ ներն ան գամ այս ու այն կող մից վեճ է ին 
հա րու ցում՝ հի շյալ մուլ քի վե րա բե րյալ, եւ ու զում է ին հափշ տա կել։ Այ լեւ գյու-
ղա ցի նե րը չէ ին կա մե նում մուլ քը տալ։ Ո րի հա մար էլ սրանց ազ գա կան նե րից 
Զա քա րի ա եւ Հա մա զասպ վար դա պետ ներն այն ժա մա նակ նե րում, բա ժա նե-
լով Հայոց թառ, Ման կուս, Ա վա նիկ, Քաղ բերդ եւ Սուրբ Սար գիս կոչ ված գյու-
ղե րի մուլ քի կե սը, ո րը կազ մում է ե րեք դանկ, ա ռան ձին վախմ են գրում Ա մե-
նափր կիչ վան քի ա նու նով, տաճ կե րեն լեզ վով, մահ մե դա կան 933 թվին։ Ո րը 
կա րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում… 

Եվ սույն Զա քա րի ա վար դա պետն այս պես ա նե լուց հե տո նաեւ եր կու հրա-
մա նա գիր է առ նում Շահ Թահ մազ Ա ռա ջի նից հի շյալ գյու ղե րի վե րա բե րյալ, 
թե՝ « Պար տա վոր եք ձեր մուլ քը տա լու Զա քա րի ա վար դա պե տին». սա կա րող 
ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում, մահ մե դա կան 980 եւ 984 թվե րին գր ված։ 

Ա պա ժա մա նա կի ըն թաց քում նրանց աշ խար հա կան ազ գա կան նե րը գու-
ցե աղ քա տու թյա՞ն պատ ճա ռով, փո ղով վա ճա ռում են, թե՞ կա մո վի տա լիս են, 
թե՞ այլ բե րու մով,- չկա րո ղա ցանք գի տե նալ,- Հայոց թա ռի մնա ցած ե րեք դան-
կը, Կու տուց վանք կոչ վա ծի վեց դան կը, Թառ նիս կոչ վա ծի վեց դան կը, այ լեւ 
Գողթ գյու ղի ե րեք դան կը տա լիս են սույն վան քին։ Ո րոնց թղ թերն, ան կաս-
կած, ե ղել են, ի սկ թե որ տե՞ղ է, չկա րո ղա ցանք գի տե նալ. պատ ճա ռը այս գլ խի 
ա ռա ջա բա նում ա սա ցինք։ 

Արդ, մեր ժա մա նակ, ե րբ այս վան քը շեն էր, Հայոց թա ռի, Թառ նի սի եւ 
Կտուց վան քի վեց դանկ մուլ քը, (վանքն) առ նում էր, ե րբ սրանք ե ւս շեն է ին եւ 
տաճ կաբ նակ, նույն պես եւ Գողթ գյու ղը, ո րը շեն էր եւ տա լիս էր ե րեք դանկ 
մուլ քը սույն վան քին։ Ի սկ Ման կուս, Քաղ բերդ եւ Սուրբ Սար գիս (գյու ղե րը), 
ո րոնք մենք ա մայի ե նք տե սել, ո րոնց հո ղե րը վա րում էր այս վան քը, ի սկ այժմ, 
ե րբ գրում ե նք, ամ բող ջո վին եւ վերջ նա կա նա պես ա մայի են այս վան քը եւ 
գյու ղե րը։ Ո ՜հ, ո ՜հ, բա վա կան է (այս մա սին գրե լը)։

(Վան քի) վա րե լա հո ղե րը սրանք ե ն։ (Նախ), որ է Հղի տա կը, Խո րա գե տիկ 
կոչ ված տե ղե րը՝ ծայ րից ծայր, ո րի սահ ման ներն են, ա րե ւե լյան կող մում՝ Դա-
տենց հո ղը, հյու սի սային կող մում՝ Մեծ սե լա վա տե ղը, ո րը Ար թոզ լու սե լավ է 
կոչ վում, ա րե ւե լյան կող մում՝ Կոն դը, եւ հա րա վային կող մում՝ Հղի գլու խը։ Այ-
նու հե տեւ, Ռե գան տափ կոչ ված հո ղը, այ լեւ եր կու Ծվար նե րը մին չեւ Կա տե-
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պա նի կոն դը, ո րոնք Հայոց թա ռի գյու ղա ցի նե րը վախմ են տե լիս սույն վան-
քին։ Սե փա կա նա գի րը կա րող ես տես նել՝ հայե րեն (գր ված)… 

Այ նու հե տեւ, Ա վազ ներ կոչ ված տե ղից մին չեւ Սա բաթ աղ բյու րը, այ լեւ 
նույն Սա բաթ աղ բյու րի ջու րը, Ջպա ձո րի ջու րը եւ Իշ խա նա խոռ կոչ ված տե-
ղին մեր ձա կա աղ բյու րը, սրանք բո լո րը սույն վան քինն ե ն՝ Գրի գոր Մա գիստ-
րո սի ժա մա նակ վա նից նվիր ված։ 

Այ նու հե տեւ սույն գյու ղում այս գյու ղի բնա կիչ Տեր Ա նդ րե ա սը վա ճա ռում 
է սույն վան քի ա ռաջ նորդ Սար գիս վար դա պե տին ե րե սուն սո մար (ցա նե լու) 
մեկ հո ղի տեղ՝ մեկ թու մա նով, մահ մե դա կան 1157 թվին։ Սրա կալ վա ծա գի րը 
կա րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում… 

Այ նու հե տեւ, հինգ սո մար (ցա նե լու) տեղ հող ե ւս Գողթ գյու ղում ու նի այս 
վան քը, ո րը նույն գյու ղա ցի Փի լու մի որ դի Մա նուկն է վա ճա ռել՝ հինգ հա րյուր 
դի նա րով, Հայոց 1185 (1736) թվին։ Կալ վա ծա գի րը կա րող ես գտ նել՝ հայե րեն 
(գր ված)։ Այ լեւ այս գյու ղում ու նի եր կու ջրա ղաց։ Այ լեւ ու նի նաեւ այս գյու ղում 
մեկ պար տե զով ա ռանձ նա տուն, ո րը ա գու լե ցի Ա ղա սու որ դի Խա լա ֆը վա-
ճա ռում է սույն վան քին, սրա ա ռաջ նորդ Հով հան նես վար դա պե տի ձեռ քով՝ 
վեց հա զար դի նա րով, Հայոց 1194 (1745) թվին։ Կալ վա ծա գի րը կա րող ես գտ-
նել հայե րեն (գր ված)… 

Ու նի նաեւ (խա ղո ղի) այ գի ներ Ե րե ւան քա ղա քում, ո րոնք (վան քը) ձեռք է 
բե րել հե տե ւյալ կերպ։ Նախ, սրա ա ռաջ նորդ Մատ թե ոս վար դա պե տը գնում է 
մեկ այ գի՝ իր հն ձա նով, Տե րու նի որ դի Ա ստ վա ծա տու րից, քսան վեց թու մա նով, 
մահ մե դա կան 1069 թվին։ Սրա սահ ման ներն են նշ վում՝ մահ տե սի Հով հան-
նե սի այ գին, որ հե տո էլ սույն Հով հան նե սը վախմ է տա լիս այս այ գին սույն 
վան քին, Մսր խա նի այ գին, ո րը Սուրբ Ա թո ռի վախմն է, Լոք Մահ մա դի եւ Քյու-
թյու րի այ գի նե րը։ Կա րող ես գտ նել կալ վա ծա գի րը գրանց ման մա տյա նում...

Այս (խա ղո ղի) այ գու հա մար Ա ստ վա ծա տու րը հե տա գա յում նաեւ մի սե-
փա կա նա գիր էլ է տա լիս, Հայոց 1111 (1662) թվին։ Դար ձյալ, կից սույն այ գուն, 
Գրի գո րի որ դի քա լան թար Սա հա կը, ու նե նա լով մեկ այ գի, ո րի կե սը վախմ է 
տա լիս սույն վան քին, ո րի սահ ման ներն են նշ վում սույն այ գու կե սը, մահ տե-
սի Հով հան նե սի այ գին, փո ղո ցը եւ վե րո հի շյալ Ա ստ վա ծա տու րի այ գին, ի սկ 
սրա կե սը մի ա բան Հով հան նես վար դա պետն է գնում սույն Սա հա կից՝ ե րեք 
թու մա նով, եւ վախմ տա լիս նույն պես սույն վան քին։ Սրա սահ ման ներն են նշ-
վում՝ նույն վե րո հի շյալ (այ գու) կե սը, Մսր խա նենց այ գին, ո րը Սուրբ Ա թո ռի 
վախմ նէ, եւ վե րո հի շյալ Ա ստ վա ծա տու րի այ գին։ Կալ վա ծա գի րը եւ սե փա կա-
նա գի րը կա րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում։ Դրանք գր վում են մահ մե-
դա կան 1074 թվին։ 

Այ նու հե տեւ, վե րո հի շյալ մահ տե սի Հով հան նե սը, ո րն Ու լու բե կի որ դին է, 
իր այ գին, ո րն իբ րեւ սահ ման նշ վեց վե րե ւում, վախմ է տա լիս սույն վան քին՝ 

վեր ջի նիս ա ռաջ նորդ Մատ թե ոս վար դա պե տի ձեռ քով, մահ մե դա կան 1080 
թվին. սրա սահ ման ներն են նշ վում՝ Ա միր բե կի այ գին, նույն վե րո հի շյալ այ-
գի նե րը. կա րող ես սե փա կա նա գի րը գտ նել գրանց ման մա տյա նում… Հե տո 
այս (այ գի նե րը) մի աց նե լով դարձ նում են մի մեծ այ գի։ Այս մա սին նշ վեց ԺԴ 
գլ խում, մա ղա ֆու թյան վե րա բե րյալ խոս քում՝ (ար քու նի) դի վա նի քար տու ղա-
րի թղ թե րում։ 

Այ նու հե տեւ, սույն վան քը Ե րե ւան քա ղա քում ու նի մեկ ա ռանձ նա տուն՝ 
իր պար տե զով, որ (կոչ վում) է նաեւ Վա նանց տուն, ո րը գնում է սրա (վան քի) 
ա ռաջ նորդ Մա ղա քի ա վար դա պե տը Գաս պա րի որ դի Բա բի ջա նից՝ հի սուն 
ղու ռու շով, մահ մե դա կան 1139 թվին։ Սրա սահ ման ներն են Պետ րո սի, Կա րա-
պե տի, Բար խու դա րի եւ Խու պանց Սավ րա զի տնե րը եւ փո ղո ցը։ Կալ վա ծա-
գի րը կա րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում… 

Ու նի նաեւ Ե րե ւան քա ղա քում մեկ ա ռանձ նա տուն ե ւս, ո րը գնում է սրա 
(վան քի) ա ռաջ նորդ Ա զա րի ա վար դա պե տը Պո ղո սից՝ ո ւթ հա զար դի նա րով, 
մահ մե դա կան 1158 թվին։ Սրա սահ ման ներն են Պո ղո սի եւ Ա զա րի ա վար դա-
պե տի տնե րը, այ լեւ մյուս եր կու կող մը՝ փո ղո ցը։ Կալ վա ծա գի րը կա րող ես գտ-
նել գրանց ման մա տյա նում… 

Այ նու հե տեւ, Նո րա գյու ղում ու նի մեկ այ գի՝ վեց տախ տա կի (չա փով), ո րի 
չորս տախ տա կը վա ղուց ի վեր վախմ են տվել, ի սկ եր կու տախ տա կը նույ նի 
(վան քի) ա ռաջ նորդ Մա ղա քի ա վար դա պե տը գնում է Սու լեյ ման տաճ կից՝ 
քսան ղու ռու շով, մահ մե դա կան 1139 թվին։ Կալ վա ծա գի րը կա րող ես գտ նել 
գրանց ման մա տյա նում… Սրա վե րա բե րյալ կա նաեւ մեկ թուղթ՝ (տր ված) փա-
շայից, գր ված նույն թվին։ Կա րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում …

Այ նու հե տեւ, սրա ա ռաջ նորդ Ա զա րի ա վար դա պե տը, այս այ գուն կից, 
գնում է նաեւ մե կու կես տախ տա կի (չա փով) այ գի՝ ե րե ւան ցի տեր Հով հան նե-
սից, եր կու թու ման եւ եր կու հա զար դի ա նով, մահ մե դա կան 1162 թվին։ Սրա 
սահ ման ներ են նշ վում Դա նի ե լի բա ժի նը, փո ղո ցը, մոլ լա Քյալ բա լու այ գին եւ 
սա րաջ Սալ մա նի այ գին. կալ վա ծա գի րը կա րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա-
նում… 

Այ լեւ սրան կից ե ւս կես տախ տա կի (չա փով) այ գի ու նի, ո րը տեր Մով սե-
սի որ դի Հո սե փը գնում է սույն գյու ղի բնա կիչ նե րից՝ եր կու թու մա նով եւ տա լիս 
է ի հի շա տակ սույն վան քին, մահ մե դա կան 1150 թվին։ Սրա սահ ման ներ են 
նշ վում վե րե ւի այ գի նե րը, Ա բի սո ղո մի այ գին, այ լեւ Զան գի բա խա րը։ Այս կալ-
վա ծա գի րը նույն պես կա րող ես գտ նել գրանց ման մա տյա նում...

Եւս մեկ այ գի ու նի (վան քը), կից սույն այ գի նե րին, լու սա րար Ե րա մի ան-
ժա ռանգ Մատ թե ւո սի նը, ո րը ե րե ւան ցի նե րը վախմ են տա լիս սույն վան քին, 
Հայոց 1196 (1747) թվին։ Կա րող ես գտ նել հայե րեն (գր ված) սե փա կա նա գիր։ 
Սրա սահ ման ներն են նշ վում՝ Ա վե տի եւ Սալ մա նի այ գի նե րը, այ լեւ փո ղո ցը։ 
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Եւս մեկ այ գի, կից սույն այ գի նե րին, ու նի (վան քը)՝ մեկ մեծ տախ տա-
կի (չա փով), ո րը կոն դե ցի Կոն կո րենց Հա կո բը տա լիս է սույն վան քին։ Այժմ 
Ա նա նի ա ա ռա քյա լի (մե նաս տանն) է օ գտ վում դրա ե կա մուտ նե րից։ 

Այ լեւ Գառ նի ում ու նի մեկ պար տեզ, ո րը մոտ է Սուրբ Ա ստ վա ծած նի ե կե-
ղե ցուն։ Այ լեւ սա րա լան ջի հե տե ւի մա սում մեկ հո ղա տա րածք, ո րը Գրի գո րի 
հող է կոչ վում։ Այ լեւ մեկ հո ղա տա րածք, ո րն ան վա նում են Դաս տա գյու լենց 
Կի րա կո սի քա րուտ։ Այ լեւ ի րեն մո տիկ ու նի սույն վան քը մեկ պար տեզ՝ վաղ 
ժա մա նակ նե րից, Սուրբ Հա րու թյուն (ե կե ղե ցու) ներ քե ւում, ո րը Հախ նա զա րի 
որ դի Խա չա տուրն է տվել։ Այ լեւ մինչ Գրի գոր Մա գիստ րո սը վե րա հաս տա-
տում է այս սուրբ վան քը, սրա շր ջա կա վայ րե րը ամ բող ջո վին փո ղով գնե լով ի 
հի շա տակ տա լիս է սույն վան քին, ի նչ պես որ հայտ նի է դարձ նում գր ված ար-
ձա նագ րու թյու նը, ո րը վե րը բե րե ցինք։ 

Ե րե ւա նի եւ Նո րա գյու ղի այ գի նե րը, այ լեւ Գառ նի ի ջրա ղաց նե րը եւ մյուս-
նե րը հիշ վում են ԺԴ (14-րդ) գլ խում, քն նի չի թղ թե րի վե րա բե րյալ խոս քում։ 

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 Sa-
hak 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 dona-
tions to the church.

Nathanael’s information added to the related historical documents and epi-
graphic 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
РЕЗЮМ Е

Авуц Тар один из древнейших монастырей на территории Армении, основание 
которого церковная традиция связывает с именами католикоса Саака Парте-
ва 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. Монас-
тырский комплекс состоит из двух основных групп памятников.

В средние века Авуц Тар был известен благодаря хранящемуся там дере-
вянному украшенному резбой кресту, известному как Аменапркич (Всеспаси-
тель), находящемуся ныне в Св. Эчмиадзине. Византийский император Васи-
лий 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 мно-
жество 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 переписан-
ных 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 го-
рода Еревана.

Монастырь очень пострадал во время землетрясения 1679 года. Была раз-
рушена древняя церковь Катогике. Католикос Аствацатур Амаданеци решил 
из камней разрушенной церкви построить новую церковь (1721 г.), но из-за на-
бегов лезгин это строительство осталось незавершенным. По свидетельству 
Симеона Ереванци к 1767 году монастырь был уже необитаем.

Недавно к известным прежде источникам по истории монастыря преба-
вились 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, имев-
шую 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 знаме-
нитого монастыря. 

Աղ բյուր ներ

 Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վ. Մա տե նա դա րան ձեռ. թիվ. 215, 427, 1204, 2838, 3681, 3759, 4160, 

6271, 6764, 8100, 10154։ 

Աբ րա համ կա թո ղի կոս Կրե տաց ւոյ Պատ մագ րու թիւն ան ցից իւ րոց եւ Նատր-Շա հին Պար սից, 

Վա ղար շա պատ, 1870։ 

Աշ խար հա ցոյց Վար դա նայ վար դա պե տի, քն նա կան հրատ. Հ. Պէր պէ րե ա նի, Բա րիզ, 1960։ 

Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, Գիրք պատ մու թե անց, աշ խա տա սի րու թյամբ 

Լ. Խանլարյա նի, Ե րե ւան, 1990։ 

Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի, Պատ մու թյուն, թարգմ., ա ռա ջա բա նը եւ 

ծա նո թագ րու թյուն նե րը Վ. Ա ռա քե լյա նի, Ե րե ւան, 1988։

 Գիրք թղ թոց, Ե րու սա ղեմ, 1994։

 Զա քա րի ա Սար կա ւագ, Պատ մագ րու թիւն, հ. Բ, Վա ղար շա պատ, 1870։

 Թով մա Մե ծո փե ցի, Պատ մագ րու թիւն, աշ խա տա սի րու թյամբ Լ. Խա չի կյա նի, Ե րե ւան, 1999։

ԺԴ դա րի հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, կազ մեց Լ. Խա չի կյան, Ե րե ւան, 1950։

 ԺԵ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ (կազ մող՝ Լ. Խա չիկ յան), մասն Ա, Ե րե ւան, 

1955, մասն Բ, Ե րե ւան, 1958, մասն Գ, Ե րե ւան, 1967։

 Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, Պատ մու թյուն Հայոց, աշ խա տա սի րու թյամբ 

Կ. Մե լիք Օ հան ջա նյա նի, Ե րե ւան, 1961։

 Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, Ե-ԺԲ դդ., աշ խա տա սի րու թյամբ 

Ա. Մա թե ւո սյա նի, Ե րե ւան, 1988։

 Հայե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, ԺԳ դար, կազ մեց Ա. Մա թե ւո սյան, Ե րե ւան, 1984։

 Հայե րեն ձե ռագ րե րի ԺԷ դա րի հի շա տա կա րան ներ, հ. Գ, կազ մեց 

Վ. Հա կո բյան, Ե րե ւան, 1984։

 Հով հան նես կա թո ղի կոս Դրաս խա նա կերտ ցի, Հայոց պատ մու թյուն (գ րա բար, աշ խար հա բար), 

աշ խար հա բար թարգ մա նու թյու նը եւ 

ծա նո թա գրու թյուն նե րը Գ. Թո սու նյա նի, Ե րե ւան, 1996։

 Հով սե փե ան Գ., Յի շա տա կա րանց ձե ռագ րաց, Ան թի լի աս, 1951։

 Ղա ֆա դա րյան Կ., Ե րե ւան, միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րը եւ վի մա կան 

ար ձա նագ րու թյուն նե րը, Ե րե ւան, 1975։

 Ղե ւոնդ, Ար շա ւանք ա րա բաց ի Հայս, Փա րիզ, 1837։

 Մայր ցու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի ա նո ւան Մա տե նա դա րա նի, կազ մե ցին՝ 

Օ. Ե գան յան, Ա. Զեյ թուն յան, Փ. Ան թաբ յան, հ. Ա, Ե րե ւան, 1984։

 Մայր ցու ցակ ձե ռագ րաց Սր բոց Յա կո բե անց, կազ մեց Նո րայր ե պս. 

Պո ղա րե ան, հ. Ե, Ե րու սա ղէմ, 1971։

 Մա տե նա դա րա նի պարս կա կան վա վե րագ րե րը, I, հրո վար տակ ներ, 

պր. Ա, կազ մեց Հ. Փա փա զյան, Ե րե ւան, 1956։

 Մա տե նա դա րա նի պարս կա կան վա վե րագ րե րը, կալ վա ծագ րեր, պր. Ա, 

կազ մեց Հ. Փա փա զյան, Ե րե ւան, 1968։

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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 Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցի, Ժա մա նա կագ րու թյուն (աշ խար հա բար 

թարգ մա նու թյու նը եւ ծա նո թագ րու թյուն նե րը Հ. Բար թի կյա նի), 

Ե րե ւան, 1991։

Մ խի թա րայ Այ րի վա նեց ւոյ Պատ մու թիւն Հա յոց, Մոսկ վա, 1860։

 Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հա յոց, Ե րե ւան, 1991։

 Ջամբռ գիրք, որ կո չի յի շա տա կա րան ար ձա նա ցու ցիչ հայե լի եւ 

պա րու նա կող բնա ւից որ պի սու թե անց Սր բոյ Ա թո ռոյս եւ իւ րոց շր ջա կայից վա նօ րէ իցն, 

հա մա ժո ղո վե ալ եւ շա րագ րե ցե ալ ի Սի մէ օ նէ կա թու ղի կո սէ Ե րե ւանց ւոյ, Վա ղար շա պատ, 

1873, աշ խար հա բա րը՝ Սի մէ ոն կա թո ղի կոս Ե րե ւան ցի, Ջամբռ (թարգ մա նու թյու նը, 

ա ռա ջա բա նը, ծա նո թագ րու թյուն նե րը Վ. Համ բար ձու մյա նի), Ե րե ւան, 2003։

 Սար գի սե ան Բ., Մայր ցու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց մա տե նա դա րա նին 

Մխի թա րե անց ի Վե նե տիկ, հ. Ա, Վե նե տիկ, 1914։

Ս տե փա նոս Օր բե լե ան, Պատ մու թիւն նա հան գին Սի սա կան, Տփ ղիս, 1910։

Ս տե փա նոս Օր բե լյան, Սյու նի քի պատ մու թյուն, թարգ մա նու թյու նը, 

նե րա ծու թյու նը եւ ծա նո թագ րու թյուն նե րը Ա. Ա. Աբ րա հա մյա նի, 

Ե րե ւան, 1986։

 Վար դան Ա րե ւել ցի, Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն, (գ րա բար տեքս տը ը ստ 

Վե նե տի կի 1862 թ. տպագ րու թյան), աշ խար հա բար թարգ մա նու թյու նը 

Գ. Թո սու նյա նի, Ե րե ւան, 2001։

 Ցու ցակ հայե րէն ձե ռագ րաց Ս. Նշան վա նուց ի Սե բաս տի ա, կազ մեց Թոր գոմ 
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Կարեն Մաթեւոսյան 
պատմական գիտությունների դոկտոր,

Մ. Մաշտոցի անվ. Մատենադարանի 

արվեստի պատմության եւ  գրչության 

կենտրոնների ուսումնասիրության 

բաժնի վարիչ

Ծնվել է 1958 թ. Երեւանում, վաստակաշատ պատմաբան, ձեռագրագետ 

Արտաշես Մաթեւոսյանի (1922-2004) որդին է։

1980-2004 թթ. աշխատել է Հայաստանի ազգային պատկերասրահում  

(1995-ից՝ գիտքարտուղար)։ Եղել է «Լուսաւորիչ» (1994-1996), «Քրիստոնեայ 

Հայաստան» (1997-2000) թերթերի, «Գիտելիք» (2001) եւ «Հայ արվեստ» 

(2002-2008) ամսագրերի գլխավոր խմբագիր, «Մոմիկ» մշակութային միություն 

ՀԿ-ի նախագահ (2000-2007)։

2005-ից աշխատում է Մատենադարանում։ Գիտությունների դոկտոր՝ 2008-ից։ 

Հանդիսանում է ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Հայոց 

պատմության 004 եւ Հնագիտության ու ազգագրության 007 մասնագիտական 

խորհուրդների անդամ։

Դասավանդում է Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանում եւ Խ. Աբովյանի անվ. 

հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում։

Հեղինակ է միջնադարյան Հայաստանի պատմությանը, մատենագրությանը, 

մշակույթին ու արվեսին նվիրված 12 գրքի եւ ութ տասնյակ գիտական 

հոդվածի։

Վերջին տարիներին տպագրված գրքերից են՝

• Սամվել Անեցու Ժամանակագրության ձեռագրերը եւ նորահայտ 

լրացումները, Երեւան, 2009։

• Մոմիկ (հայերեն, անգլերեն), Երեւան, 2010։

• Անի-Շիրակի պատմության էջեր, Երեւան, 2010։

• Հեթում պատմիչ Կոռիկոսցին եւ նրա ժամանակագրությունը, Երեւան, 2011։

• Աղթամարի պատմամշակութային ժառանգությունը, Ս. Էջմիածին, 2012։

Հեղինակի էլեկտրոնային հասցեն՝ karenmatevosian@gmail.com
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