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ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

ԳԵ ՎՈՐԳ ՍՏԵ ՓԱՆՅԱՆ

ՀԱ ԲԱՆԴ – ՁԱ ԳԵ ՁՈՐ ԳԱ ՎԱ ՌԻ Ս. ԳՐԻ ԳՈ ՐԻՍ 
ԵԿԵ ՂԵ ՑՈՒ ՏԵ ՂՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՇՈՒՐՋ

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վել է 15.10.2020 թ., գրա խոս վել է 20.11.2020 թ., 
ըն դուն վել է տպագ րու թյան 01.12.2020 թ.

Հոդ վա ծի նպա տակն է տա րաբ նույթ սկզբնաղ բյուր նե րի հեն քի վրա քննել 
Ս. Գրի գո րիս եկե ղե ցու տե ղո րոշ ման հար ցը:

Աշ խա տանքը շա րադր ված է փաս տե րի հա մա դիր քննու թյամբ, պատ
մաքն նա կան ու պատ մա հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան սկզբունք նե րի կի
րառ մամբ: Աղ բյուր նե րի հա վաս տի ու թյան ու վա վե րա կա նու թյան աս տի ճանը 
ճշտել ենք դրանց հա մա պար փակ ուսում նա սի րու թյան մի ջո ցով:

Փաս տե րի հա մադր մամբ լու սա բան վում է, որ Հա բանդ գա վա ռի Վա րա
րակ նի կամ Ձա գե ձո րի հով տում գտնվող Հին Գո րիս (տե ղա ցի նե րի կող մից 
ան վան ված Յե րի (վերևի) Շեն, Վե րին Շեն)՝ հնա հիմք Գո րայք–Գո րէս–Գո րիս 
(Կյո րես) գյու ղում IV դ. կա ռուց ված, ներ կա յումս Ս. Հռիփ սի մե ան վամբ հայտ
նի եկե ղե ցին է, որն իրա վամբ հա մար վում է Սյու նի քի ճար տա րա պե տա կան 
կարևոր հուշար ձան նե րից մե կը։

Պատ մա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ թեև Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու տի
պա բա նա կան հար ցե րի ան դրա դարձ նե րը բազ մա թիվ են, սա կայն առան ձին 
քննու թյան առար կա չեն դար ձել վաղ միջ նա դա րից հայ տնի այս նշա նա վոր 
կա ռույ ցի՝ սկզբնա պես Ս. Հռիփ սի մե օծ վե լու մա սին հան գա մանք նե րը։

Հոդ վա ծում սկզբնաղ բյուր նե րի հա մադր մամբ հիմ նա վոր ված է այն իրո
ղու թյունը, որ եկե ղե ցու սկզբնա կան ան վա նումը եղել է Ս. Գրի գո րիս։

Հիմ նա բա ռեր՝ Սյու նիք, Հա բանդ, Վա րա րակ նի կամ Ձա գե ձո րի հո վիտ, 
Գո րայք–Գո րիս, Ս. Հռիփ սի մե, Ս. Գրի գո րիս, Բար սեղ երեց, Սար գիս քա հա
նա, Հով հան նես քա հա նա, Ավե տա րան, հի շա տա կա րան։
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Հոդվածներ

Սյու նյաց նվի րա կան լեռ նաշ խար հի բնա պատ մա կան գա վառ նե րից էր չքնաղ 
Հա բանդ (տարբ.՝ Համ բանդ) 1 գա վա ռը, որն իր լեռ նա կող մե րով, դաշ տա հա յաց 
բարձ րութ յուն նե րով, ան դն դա հեղց ձո րե րով, փա պար նե րով և բարձ րա դիր գե
տա հո վիտ նե րով մի լեռ նաս տան  է, որ տեղ հնուց ան տի իշ խել է «…Հայ կա զու նի 
ճիւղն Սի սա կե անց»2: Գա վա ռի գե ղա հրաշ ան կյու նե րից մե կը Սյու նի քի բարձ րա
վան դա կից մեղմ թե քու թյամբ դե պի հա րավ իջ նող Ձա գե ձո րի (տարբ.՝ Ձա գա
ձոր) 3 հո վիտն  է, որի եր կայն քով քար ու քա րափ ներ քրքրե լով սրըն թաց հո սում է 
Վար ա րակ նի գետը:

Վա րա րակ նի կամ Ձա գե ձո րի լեռ նա հով տի4 բարձ րա դիր գո գավո րութ յան վրա՝ 
Վա րա րակն գե տա կի5 վե րին հո սանք Քրմա գետ կամ Վե րի շեն6 վտա կի ձա խափնյա 

1  Հա բանդ գա վա ռը Սյու նի քի 8–րդ գա վառն է: Զբա ղեց րել է 1325 կմ2 (տե՛ս Երե մյան Ս., Հայաս տանը 
ըստ «Աշ խար հա ցոյ ցե–ի (փորձ VII դա րի հայ կա կան քար տե զի վե րա կազ մու թյան ժա մա նա կա
կից քար տե զա գրա կան հիմ քի վրա), Երևան, 1963, էջ 109, 117, տե՛ս նաև Գրի գո րյան Գ., Սյու նի քի 
թա գա վո րու թյունը (X–XII դա րեր), ՊԲՀ, Երևան, 2006, № 2, էջ 4): Արևել քից Հա բան դի սահ մանը 
երիզ վում  էր Հա կա րի գե տով, արև մուտ քում սահ մա նա կից էր Ծղու կին, հյու սի սից` Աղա հեջ քին, 
հա րա վից` Բաղք–Քա շու նի քին (հե տա գա յում՝ Բար գու շատ) և Բաղք–Ա ճա նա նին: Հա բանդ գա
վառ ան վան ստու գա բա նու թյան և տե ղա գրու թյան ման րա մասն քննութ յունը տե՛ս Հա կո բյան Թ., 
Հա յաս տա նի պատ մա կան աշ խար հա գրու թյուն (Ուր վա գծեր), Երևան, 1968, էջ 209, տե՛ս նաև 
Карагезян А., Топонима Абанд, ԼՀԳ, Երևան, 2000, № 1, էջ 160–165, տե՛ս նաև նույ նի` Сюник, 
Нахчаван и Гохтн, Ереван, 2002, с.. 25–31, տե՛ս նաև Հա րու թյու նյան Բ., Մեծ Հայ քի Սյու նիք աշ
խար հն ըստ «Աշ խար հա ցոյց»–ի (պատ մա աշ խար հա գրա կան դի տար կու մներ), ՊԲՀ, Երևան, 
2003, № 1, էջ 131, տե՛ս նաև Հախ վեր դյան Ս., Հա բանդ գա վառ ան վան ստու գա բա նու թյան նոր 
փորձ (Պատ մա գի տա կան նո թեր. Սյու նիք, Երևան, 2007, էջ 8–12):

2  Ստե փան նո սի Օր բէ լե ան ար քե պիս կո պո սի Սիւ նե աց ի լոյս ըն ծա յե աց հան դերձ ծա նօ թու թե ամբք 
Կա րա պետ վար դա պետ Շահ նա զա րե անց, հ. Բ, Փա րիզ, 1859: Ծա նօ թագ րու թիւնք, էջ 371:

3  Սյու նյաց տան պատ միչ Ստե փա նոս Օր բել  յանը «Պատ մու թիւն Տանն Սի սա կան» աշ խա տու թյան 
մեջ նշում է, որ Սի սա կի տոհ մից սեր ված Ձագ նա հա պետը Վա րա րակն գե տա կի հո վիտը «...կո չէ 
յիւր անուն զձորն Ձա գե ձոր...» (Ստե փա ննո սի Սիւ նե աց եպիս կո պո սի պատ մու թիւն Տանն Սի սա
կան, ի լոյս ըն ծա յե աց Մկրտիչ Էմին, Մոսկ վա, 1861 (այ սու հետ` Ստե փա ննոս Օր բէ լե ան, էջ 7): 
Հատ կա նշա կան  է, որ XIX դա րասկզ բի ֆրան սի ա ցի հա յա գետ Ժան Ան տու ան Սեն–Մար տենը 
«Պատ մա կան և աշ խար հագ րա կան հի շա տա կու թյուն նե րը Հա յաս տա նի մա սին» (հ.  II) աշ խա
տու թյան մեջ, որը հիմ նա կա նում վե րա բե րում  է Ստե փան նոս Օր բե լ յա նի «Պատ մու թիւն Տանն 
Սի սա կան» եր կի քննու թյանը, Հա բանդ գա վա ռում նույն պես հի շա տա կում է Ձագ (Dsak) ան վամբ 
ձո րը (տե՛ս Memoires historique at geographiques sur L’Armenie, J. A. Saint–Martin, t. II, Paris, 
1819, p. 129): Նշենք, որ Սյու նի քում գյու ղե րի զգա լի մա սը տե ղա վոր ված է ձո րե րում, և նրանց 
անուն ներն էլ սկսում կամ վեր ջա նում են «ձոր» գո յա կա նի մի ա ցու թյամբ: Ինչ պես, օրի նակ, Կոռ
նի ձոր, Հա լի ձոր, Այ գե ձոր, Առա ջա ձոր, Ձո րա շեն և շատ ուրիշ շե նա ձո րեր ու ձո րա շե ներ:

4  Հով տի եր կա րու թյունն է 7–8 կմ, լայ նու թյունը՝ 2–3 կմ:
5  Վա րա րակն կամ Գո րիս գե տա կը սկիզբ է առ նում Սյու նի քի բար ձրա վան դա կից` Մեծ Իշ խա նա սար 

լե ռան (3550,4 մ) հա րավ–արևե լ յան լան ջից՝ Ակ ներ կամ Վա րա րակն հոր դա բուխ աղ բյուր նե րից, 
հո սում դե պի հա րավ` Գո րիս քա ղա քի մի ջով և Քա րա հունջ գյու ղից հա րավ–արևելք, դուրս գա
լով Ար ցա խի Հան րա պե տու թյան տա րածք, ձա խից մի ա խառ նվում  է Որո տա նին: Եր կա րու թյունը 
29 կմ է (տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե րի հա մա ռոտ 
տե ղե կա տու–բա ռա րան, Երևան, 2007, էջ 117): Հայր Ղևոնդ Ալի շա նի տե ղագ րու թյամբ՝ «Վա րա
րակ կո չէր յայն ժամ գե տակն այն, և գայր ի Ձա գե ձոր լեռ նէ. առ աղ բե րօք նո րին, որ արդ ան շուշտ 
յա նուն Զան կէ զու րի կամ Կո րէ սի կո չի …ե (Ալի շան Ղ., Սի սա կան: Տե ղա գրու թիւն Սիւ նե աց աշ խար
հի, Վե նե տիկ, 1893, էջ 261):

6  Քրմա գետ կամ Վե րի շեն վտա կը Վա րա րակ նի ձախ օժան դակն է: Սկիզբ է առ նում Աղո թա քա րի 
լեռ նանց քի Քոռ աղ բյու րից և Վե րի շեն գյու ղի մոտ մի ա խառն վում մայր գե տին: Եր կա րու թյունը 
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կա նա չա պատ ձո րա մի ջում և բլրա լան ջին, ըն կած է Հին Գո րիս (տե ղա ցի նե րի կող
մից ան վան ված Յե րի (վերևի) Շեն, Վե րին Շեն)7՝ հնա հիմք Գո րայք–Գո րէս–Գո րիս 
(Կյո րես) գյուղը, որի տա րեգ րութ իւնը ան խզե լի ո րէն կապ ված է Սյու նյաց պատ
մութ ե ան հետ և կազ մում է նրա մի ան բա ժա նե լի մա սը։ Ան վա նի պատ մա բան–
բա նա սեր, ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, եր ջան կա հի շա տակ Մո րուս Հաս րաթ յանը 
1952 թ.–ի ամ ռանը Գո րայք–Գո րիս (Հին Գո րիս, Վե րին Շեն) գյու ղում կա տա րած 
պատ մահ նա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ նե րի հի ման վրա 1972 թ.–ին 
հե ղի նա կած «Ձո րա շէն–Գո րու» ուսում նա սի րութ յու նում իրա վամբ եզ րա հան գել է. 
«Ավե լի քան 20 տա րի առաջ որոշ հնա գի տա կան հե տա զո տութ յուն ներ կա տա րե լով 
Վե րին Շեն գյու ղում և նրա հան դում, հա մոզ վե ցի, որ այդ բնա կա վայ րը ևս, ան հի
շե լի ժա մա նակ նե րի, հա զա րամ յակ նե րի ան ցյալ ունի...»8:

Սյու նիքը Հա յաս տա նի մյուս նա հանգ նե րի նման եղել է ռազ մա կան բա խում նե րի 
թա տե րա բեմ՝ մե ծա պես տու ժե լով նվա ճող նե րի աս պա տա կու թյուն նե րից ու ավե րիչ 
ար շա վանք նե րից: Այս ամե նով հան դերձ՝ հնա վանդ Գո րայք–Գո րիս գյու ղը հնա րա
վո րինս կա րո ղա ցել է պահ պա նել իր գո յութ յունը և շա րու նա կել ծա վա լել ազ գա յին 
մշա կու թա կերտ գոր ծու նե ու թյուն` հնուց ան տի հան դի սա նա լով Հա բանդ գա վա ռի 
քա ղա քա կր թու թյան բնօր րան նե րից:

Մա տե նագ րա կան ու վի մագ րա կան աղբ յուր նե րը փաս տում են, որ չնա յած քա
ղա քա կան ան կա նոն ու ան բա րեն պաստ պայ ման նե րին՝ քրիս տո նե ու թյան հաս տա
տման ու տա րած ման սկզբնա կան շրջա նում Վա րա րակ նի կամ Ձա գե ձո րի հով տի 
բնա կա վայ րերն ապ րել են հոգևոր–ե կե ղե ցա կան աշ խույժ կյան քով: Հոգևոր կյանքն  
ուղեկց վել է նյու թա կան մշա կույ թի զար թոն քով. եկե ղե ցա շեն ծա վա լուն աշ խա
տանք է կա տար վել հով տում ըն կած բնա կա վայ րե րում: Պատ մա կան հի շա տա կու
թյուն նե րը վկա յում են, որ տար բեր ժա մա նակ նե րում հով տի ամ բողջ տա րած քում 
կա ռուց վել են վան ա կան հա մա լիր ներ, եկե ղե ցի ներ ու մա տուռ ներ: Թեև դրանց մեծ 
մա սն ավեր վել ու կոր ծան վել է աս պա տա կութ յուն նե րի հետևան քով, այ դու հան դերձ, 
մինչև մեր օրե րը պահ պան վել են եկե ղե ցի ներ, մա տուռ ներ, գե ղա քան դակ խաչ քա
րեր, ինչ պես նաև վան քե րի ու եկե ղե ցի նե րի հետ քեր:

Ձա գե ձո րի հո վտի հա րուստ կեն սա գրութ յուն ունե ցող Գո րայք–Գո րիս գյու
ղի հնութ յունը փաս տող լուռ ու ան հեր քե լի վկան՝ Հա յաս տա նում քրիս տո նե ութ յան 
հաս տատ ման առա ջին տա րի նե րին հե թա նո սա կան տա ճա րի տե ղում կա ռուց ված 
Սյու նի քի ամե նա հին մի ա նավ, կի սաշր ջա նաձև, ար տա քուստ շեշտ ված աբ սի դով, 
իր տես քով Նո յյան տա պանը հի շեց նող, տա կա վին IV դ. կա ռուց ված, ներ կա յումս 
Ս. Հռիփ սի մե ան վամբ հայտ նի եկե ղե ցին է, որն իրա վամբ հա մար վում է Սյու նի

5 կմ է (տե՛ս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ֆի զի կա աշ խար հա գրա կան օբյեկտ նե րի հա մա ռոտ 
տե ղե կա տու–բա ռա րան, էջ 135):

7  Չպետք է շփո թել Ստե փան նոս Օր բե լ յա նի` Աղա հեջք գա վա ռում հի շա տակ ված «Վե րին շէն» բնա
կա վայ րի հետ (Ստե փան նոս Օր բէլ ե ան, էջ 375): Աղա հեջք գա վա ռի տե ղադ րու թյան ման րա մասն 
քննու թյունը տե՛ս Карагезян А., К локализации гавара Кашатаг, ԼՀԳ, Երևան, 1987, № 1, էջ 40–45:

8  Հաս րա թյան Մ., «Ձո րա շէն–Գո րու» (Հա յաս տա նի ազ գային ար խիվ (այ սու հետ՝ ՀԱԱ), ֆ. 1109, ց. 
1, գ. 46, թ. 2): 

Գևորգ Ստեփանյան
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Հոդվածներ

քի ճար տա րա պե տա կան կարևոր հուշար ձան նե րից մե կը9: Ան տա րա կույս, եկե ղե
ցին ան ցյա լում ունե ցած իր դե րով եղել է միջ նա դար յան Հա յաս տա նի Սյուն յաց լեռ
նաշ խար հի կրո նա կան, գի տակր թա կան ու մշա կու թա յին նշա նա վոր կենտ րոն նե րից 
մեկը, ին չի շնոր հիվ Գո րայք–Գո րի սը մեծ ճա նա չում էր ստա ցել: Սա կայն վաղ միջ
նա դա րից հայ տնի այս նշա նա վոր կա ռույ ցը սկզբնա պես Ս. Հռիփ սի մե օծ վե լու մա
սին տե ղե կու թյու ննե րը բա ցա կա յում են ինչ պես մա տե նագ րա կան աղբ յուր նե րում, 
այն պես էլ վի մա կան ար ձա նագ րու թյու ննե րում, հա մե նայն դեպս առ այ սօր բա ցա
կա յում է աղ բյուր նե րի որևէ ան դրա դարձ, որ պի սիք հնա րա վոր է, կա րող են հե տա
գա յում ի հայտ գալ: Ուս տի աղբ յու րա գի տա կան առ կա նյու թի ըն ձե ռած հնա րա վո
րութ յան շրջա նա կում կփոր ձենք հստա կութ յուն մտցնել խնդրո առար կա հար ցե րի 
մեջ, մաս նա վո րա պես կանդ րա դառ նանք ինչ պես եկե ղե ցու տե ղո րոշ ման, այն պես էլ 
սկզբնա պես Ս. Գրի գո րիս կոչ վե լու հար ցի հան գա մա նա լից քննու թյանը, որոնք տար
բեր պատ ճառ նե րով անո րոշ կամ թե ա կան են մնա ցել և լրա ցու ցիչ պար զա բան ման 
կա րիք ունեն: Ան շուշտ, ի հայտ եկած նոր փաս տե րի (պատ մա–աշ խար հագ րա կան, 
վի մա գրա գի տա կան, մա տե նա գրա կան) սպա ռիչ ընդ գրկ մամբ վեր ջնա կա նա պես 
կճշգրտվեն, կսրբագր վեն ու կամ բող ջաց վեն ստորև բեր վող մեր եզ րա հան գում նե րը:

Այս պես, Ձա գե ձո րի հո վտում ուշ միջ նա դա րում գոր ծող եկե ղե ցի նե րի ու մա
տուռ նե րի մա սին ար ժե քա վոր տվյալ ներ է հա ղոր դում ժա մա նա կի հայտ նի գրիչ
նե րից Բար սեղ երե ցը, որին Առ. Դա վրի ժե ցին բնութագր ում է որ պես «…ըն տիր 
և առա քի նա գործ աբե ղա...»10: Նրա կող մից Մով սես վրդ. Տա թևա ցու աշա կերտ 
Արիս տա կես վրդ. Շամ բե ցու պատ վե րով Գո րայք–Գո րէս գյու ղում բո լորգ րով 
1625 թ. ըն դօ րի նակ ված ան դրա նիկ՝ «Գիրք հարց մանց Գրի գո րի Տա թե ւաց ւոյե 
(թերթ` 330, չգրված՝ 3աբ, 325բ–328բ, նյու թը՝ թուղթ, մե ծութ յունը՝ 26x19,5, տո ղե
րի քա նա կը՝ 35, կազմը՝ կա շե պատ տախ տակ, սեղ մած ձևե րով, աս տա ռը՝ ծաղ կա
վոր քա թան: Պա տա ռիկ–պահ պա նակ՝ 1, 2, 329 և 330. մա գա ղաթ, մես րոպ յան մեծ 
եր կա թա գիր, Առա քե լոց թղթե րից: Ման րան կար չութ յունը՝ զար դա րանք՝ մի ջակ, 
խո րան, ճա կա տա զարդ, սկզբնա տա ռե րը՝ կար միր թա նաք: Վի ճա կը՝ շատ մա քուր 
և անա րատ)11 մա տյա նի12 հի շա տա կա րա նում աս վում է. «Գրե ցաւ սայ ի յեր կիրս 

9  Տե՛ս Հաս րա թյան Մ., Հա յաս տա նի ար տա քուստ շեշտ ված աբ սի դով մի ա նավ հու շար ձան նե րը, 
ԼՀԳ, Երևան, 1976, № 11, էջ 28, տե՛ս նաև Տեր–Մի նա սյան Ա., Պատ մա կան Սյու նի քի վաղ միջ նա
դա րյան հու շար ձան նե րը, ԼՀԳ, Երևան, 1986, № 1, էջ 63–64:

10  Ա ռա քել Դաւ րի ժե ցի, Գիրք պատ մու թե անց: Աշ խա տա սի րու թե ամբ Լ. Խան լար յա նի (այ սու հետ` 
Առա քել Դաւ րի ժե ցի), Երևան, 1990, էջ 225:

11  Տե՛ս Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռագ րե րի ինս տի տուտ–Մա տե նա դա րան (այ սու հետ՝ Մա տե
նա դա րան), ան տիպ ձե ռագ րա ցու ցակ, Հմր 134:

12  Ձե ռա գրի ըն դօ րի նակ ման հա մար գա ղա փար օրի նակ է դար ձել հայ գրչութ յան նշա նա վոր կենտ
րոն նե րից մե կում՝ Գան ձա սա րի վան քում 1420 թ. գրիչ Ռստա կես քա հա նա յի բո լո րգ րով գրչա գրած 
Գրի գոր Տա թևա ցու «Գիրք հարց ման ցե–ը (տե՛ս Ցու ցակ ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա
դա րա նի (այ սու հետ` ՑՁՄՄ), հ. Ա: Կազ մե ցին՝ Օ. Եգան յան, Ա. Զեյ թու նյան, Փ. Ան թա բյան, խմբ.` 
Լ. Խա չիկ յա նի, Ա. Մնա ցա կան յա նի, Երևան, 1965, էջ 1028), որի հի շա տա կա րա նում Արիս տա կես 
վար դա պետը 1624 թ. նշել է հետևյալը. «Թվին ՌՀԳ (1624) Մով սէս վարդ ա պետն գնաց Աս պա հան, 
բա զում բա րու թիւնս հաս տա տե աց: Եւ ես նու աստ ըՌըս տա կէս անա պա տին սե ղա նա տունն շի նե
ցի և գիրքս աւ րի նա կել տուիե (Մա տե նա դա րան, ձեռ. Հմր 4004, 1բ: Հմմտ. Հա յե րեն ձե ռա գրե րի ԺԷ 
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Ձա գա ձո րու ի գե աւղս որ կո չի Գո րէս, ընդ հով ա նե աւ Ս. Գրի գո րիս եւ Ս. Աստ
վա ծած նիս եւ Ս. Յա կո բիս եւ Ս. Մար տի րո սիս, զի սո քա են մեզ բա րե խօս, ի 
թվիս ՌՀԴ (1625)»13:

Արդ, սույն ձե ռագ իր մատ յա նի գրչութ յան հի շա տա կա րա նում վկա յա կոչ ված 
տե ղե կութ յու ննե րը ուշա դրութ յան են ար ժա նի հետևյալ նկա տա ռու մնե րով: Նախ` 
Ստե փան նոս Օր բել յա նից հե տո բա նա սի րութ յանը ցարդ հայտ նի վա ղա գույն վկա
յու թյունն է Գո րայք– Գո րէ սի մա սին, երկ րորդ` Գո րայքը` «Գո րէս» գրե լա ձևով ձե
ռա գիր աղբ յուր նե րում պահ պան ված թերևս  ամե նա հին վկա յութ յունն  է, եր րորդ՝ 
թվարկ ված սրբա վայ րե րից Ս. Գրի գո րի սը, հոգևոր կենտ րոն լի նե լուց բա ցի, նաև 
գրչա տուն էր, որ տեղ ծաղ կել են գիրն ու գրչու թյունը, չոր րորդ՝ Ձա գե ձո րի հով տի 
գրչու թյան վայր «Գո րէս»–ը, որ տեղ կյան քի է կոչ վել և զար գա ցում ապ րել գրչու
թյան և ման րա նկար չու թյան ար վեստը, XVII դ. 20–ա կան թվա կան նե րին հան
դես էր գա լիս որ պես հայ միջ նա դա րյան մշա կույ թի կեն տրոն նե րից մեկը, և հին գե
րորդ՝ թվարկ վում են Ձա գե ձո րի հով տում XVII դ. սկզբնե րին, նույ նիսկ ավե լի վաղ, 
գոր ծող եկե ղե ցի նե րն  ու մա տուռ նե րը:

Տե ղին է նշել, որ այս սրբա վայ րե րը նույն հա ջոր դա կա նութ յամբ շա րու նա կա բար 
հի շա տակ վում են նաև ծնուն դով «ի գեղ ջէն Գո րի սոյե գրիչ ներ՝ Սար գսի և Հով հան
նե սի (1667 թ.)14, ապա վեր ջի նիս (1678 թ.) ըն դօ րի նա կված Ավե տա րան նե րի հի շա
տա կա րան նե րում: Զո րօ րի նակ, Սար գիս քա հա նա  գրչի «Գո րէս» գյու ղում 1666 թ. 
բո լոր գրով ըն դօ րի նա կած հեր թա կան «Աւե տա րան»–ը (թերթ՝ 275, թուղթ, մե ծութ
յունը՝ 17x12, տո ղե րի քա նա կը՝ 20, գրու թյունը՝ երկս յուն, ման րան կար չութ յունը՝ կի
սա խո րան, կազմը՝ կա շե պատ ստվա րա թուղթ՝ մե տաղ յա խա չով)15, որը հայտ նի է 
եղել նաև «Բժշ կա րան» անու նով, հի շա տա կա րա նում աս վում է. «Արդ գրե ցաւ Սուրբ 
Աւե տա րանս, որ և կո չե ցաւ ի սուրբ բժիշկ ձե ռամբ սու տա նուն Սար գիս ևեթ անար
ժան քա հա նա յի, որ անուամբս եմ քա հա նայ և գոր ծովս ոչ: Գրե ցաւ ի յեր կիրս Ձա
գա ծոր` ի գե աւղս որ կո չի Գո րէս` ընդ հո վա նե աւ Սուրբ Գրի գո րիս և Սուրբ Աս տուա

դա րի հի շա տա կա րան ներ (1621–1640 թթ.), հ. Բ: Կազ մե ցին` Վ. Հա կո բյան, Ա. Հով հան նի սյան, 
Երևան, 1978, էջ 141): Այս տե ղե կութ յու նից հետևում է, որ Բար սեղ երե ցը մատ յա նի ըն դօ րի նա
կումը սկսել է 1624 թ.:

13  Մա տե նա դա րան, ան տիպ ձե ռագ րա ցու ցակ, Հմր 134, տե՛ս նաև Հա յե րեն ձե ռագ րե րի ԺԷ դա րի 
հի շա տա կա րան ներ (1621–1640 թթ.), հ. Բ, էջ 188: Ցա վոք, Բար սեղ երե ցի ըն դօ րի նա կած մատ
յանը ինչ–ի նչ պատ ճառ նե րով մեզ չի հա սել. այն առ կա չէ Մաշ տո ցյան Մա տե նա դա րա նում: Հակ
ված ե նք կար ծե լու, որ ձե ռագ րի պատ վի րա տուն՝ Արիս տա կես վրդ. Շամ բե ցին, ծննդա վայր այ ցե
լու թյան ժա մա նակ, թերևս 1626–1627 թթ., տե ղա փո խել էր նաև իր իսկ պատ վե րով ըն դօ րի նա կված 
«Գիրք հարց մանց Գրի գո րի Տա թե ւաց ւոյ» մատ յանը և այն որ պես պաշ տա մուն քա յին սուրբ մա
սունք նվի րա բե րել էր Պարս կա հայ քի Զարևանդ գա վա ռում, Արաք սի աջա կող մյան վտակ Կար միր 
գե տի գե տա բե րա նի շրջա նում գտնվող հայ կա կան Ստո րին Դա րա շամբ գյու ղին մեր ձա կա, հայ 
ժո ղովր դի ամե նա նվի րա կան ուխ տա վայ րե րից մե կին՝ մե ծահռ չակ և վե հա շուք Ս. Ստե փա նոս Նա
խա վկա վան քին (մո տա կա Մա ղա րդ(թ)ա լե ռան ստո րո տի բարձ րա դիր վայ րում գտնվե լու պատ
ճա ռով, վանքը հայտ նի  է նաև Մա ղար դա վան քի մե նաս տան ան վամբ)։ Ցա վոք, Բար սեղ երե ցի 
ըն դօ րի նա կած ձե ռագ րի հե տա գա ճա կա տա գի րը և գտնվե լու վայ րը ներ կա յումս ան հայտ է մնում, 
և այդ ուղ ղու թյամբ մեր որո նում ներն առայժմ ար դյունք չեն տվել:

14  Տե՛ս Մա տե նա դա րան, ձեռ. Հմր 8285, 290 բ:
15  Տես ՑՁՄՄ, հ. Ա, էջ 1095: 

Գևորգ Ստեփանյան
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Հոդվածներ

ծած նիս, զի սո քայ են մեզ բա րե խաւս և մեք յու սամք եւ ի թուա կա նու թե անս մե րոյ 
ՌՃԺԵ. (1666) էր»16:

Հով հան նես գրչի կող մից դար ձյալ «Կո րէս» գյու ղում 1678 թ. գրչա գր ված 
«Աւե տա րան»–ի (թերթ՝ 265, նյու թը՝ թուղթ, մե ծութ յունը՝ 19,3x13, գրութ յունը` 
երկ սույն, տո ղե րի քա նա կը՝ 21–22, ման րան կար չութ յունը՝ ավե տա րա նիչ 4, կի
սա խո րան լու սան ցա զարդ, կազմը՝ կա շե պատ տախ տակ, Ա. փե ղկին՝ պղնձե 
խաչ, Բ. փե ղկին՝ փլաք դռնա կով, աս տա ռը` կա պույտ կտավ)17, հի շա տա կա
րա նում աս վում է. «Արդ գրե ցաւ սուրբ կեն սա բէր սուրբ Աւե տա րանս ձե ռամբ 
սու տա նուն Յո հան ի թւա բե րու թե անս Հա յոց ՌՃ և ԻԷ (1678) …ի յեր կիրս Ձա
գա ծո րի ի գե օղս որ կո չի Կո րէս, ընդ հո վա նե աւ Սուրբ Գրի գո րիս և Սուրբ Աս
տուա ծած նիս և Սուրբ Մար տի րո սիս և Սուրբ Յա կօ բիս, զի սո քա են մեզ բա րե
խօս»18: Ինչ պես տես նում ենք, հի շա տա կա րան նե րում թվարկ վող սրբա վայ րե րի 
շար քում բա ցա կա յում է Ս. Հռիփ սի մե եկե ղեցին:

Բ նա կա նա բար հարց է ծա գում. թե ին չո՞ւ տար բեր ժա մա նակ նե րում գրչա գր ված 
Ավե տա րան նե րի հի շա տա կա րան նե րում գրիչ նե րից և ոչ մե կը չի նշում Ս. Հռիփ սի մե 
եկե ղե ցին:

Նախ տես նենք, թե ինչ պի սի հա ղոր դում ներ կան Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու մա
սին: Նկա տենք այն կարևոր հան գա մանքը, որ Հա յաս տա նի վաղ քրիս տո նե ա կան 
շրջա նի եզա կի այդ կա ռույ ցի մա սին մեզ հա սած մա տե նագ րա կան աղբ յուր նե րը, այդ 
թվում նաև՝ Սյուն յաց տան պատ միչ Ստե փան նոս Օր բել յանը ոչինչ չեն հա ղոր դում: 
Եկե ղե ցին Ս. Հռիփ սի մե ան վամբ վկայ ված չէ նաև կա ռույ ցի քա րա գիր հի շա տա
կութ յուն նե րում: Որ քան էլ զար մա նա լի է, եկե ղե ցու, հատ կա պես այն Ս. Հռիփ սի մե 
ան վա նե լու մա սին տե ղե կութ յուն ներ չեն հա ղոր դում նաև տար բեր ժա մա նակ նե րում 
Ձա գե ձո րի հո վիտ այ ցե լած ճա նա պար հորդ, տե ղա գիր ու ազ գա գիր հե ղի նակ նե րը 
(Սար գիս վրդ. Ջա լալ յանց, Եր վանդ Լա լա յան, Եղի շե ավ. քհն. Գե ղամ յանց (Հայ կու
նի), Լեո, ֆրան սի ա ցի նշա նա վոր ճա նա պար հորդ–գիտ նա կան ներ Էռ նեստ և Բե լո նե 
Շանթր ամու սի ներ, Մես րոպ վրդ. Տեր–Մով սիս յան, Ստե փան Լի սից յան, Գրի գո րի 
Չուր սին և այլն): Առանց մա տե նագ րա կան աղ բյուր նե րի և հատ կա պես վի մա կան 
ար ձա նա գրու թյան հի շա տակ ման եկե ղե ցին Ս. Հռիփ սի մե են ան վա նում Սյու նի քի 
ճար տա րա պե տու թյան և հայ կա կան վաղ միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րի պատ մու
թյունն ուսում նա սի րած հե ղի նակ ներ Գե ղամ Սարգ սյանը19, Մու րադ Հաս րա թյանը20, 

16  Մա տե նա դա րան, ձեռ. Հմր 3840, 273բ–274 ա:
17  Տե՛ս ՑՁՄՄ, հ. Ա, էջ 821:
18  Մա տե նա դա րան, ձեռ. Հմր 2539, 265ա–266 բ:
19  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1457, թ. 25:
20  Տե՛ս Հաս րա թյան Մ., Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյան Սյու նի քի դպրո ցը, Երևան, 1960, 

տե՛ս նաև նույ նի՝ Սյու նի քի XVII–XVIII դա րե րի ճար տա րա պե տա կան հա մա լիր նե րը, Երևան, 
1973, տե՛ս նաև նույ նի՝ Հա յաս տա նի ար տա քուստ շեշտ ված աբ սի դով մի ա նավ հու շար ձան
նե րը, ԼՀԳ, Երևան, 1976, № 11, էջ 27–41, տե՛ս նաև նույ նի՝ Հայ կա կան վաղ քրիս տո նե ա կան 
ճար տա րա պե տու թյունը, Մոսկ վա, 2010, տե՛ս նաև նույ նի՝ Հայ կա կան ճար տա րա պե տու թյուն, 
Երևան, 2011:
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Սու րեն Մնա ցա կա նյանը21 և Անուշ Տեր–Մի նա սյանը22: Եկե ղե ցու նախ նա կան ան վան 
և կա ռուց ման ժա մա նա կի հար ցերն իրենց պար զա բա նումը չեն ստա ցել նաև Վե
րի շե նի դպրո ցի աշ խար հա գրութ յան և պատ մութ յան ուսու ցիչ ներ Ա. Բա բա յա նի23 
Ժ. Մի րում յա նի24 ուշագ րավ ուսում նա սի րու թյուն նե րում:

Արդ, ստորև բեր վող սկզբնաղբ յուր նե րի հա մե մա տա կան քննութ յունը են թադ
րել է տա լիս, որ Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու նախ նա կան ան վա նումը ամե նայն հա վա
նա կա նութ յամբ եղել է Ս. Գրի գո րիս: Ան կաս կած, եկե ղե ցին այդ մա սին ունե ցել է 
շի նա րա րա կան ար ձա նա գրութ յուն, սա կայն ե՞րբ է օծ վել կամ ո՞ւմ կող մից, ցա վոք, 
դեռևս հայտ նի չէ:

Այժմ ան ցնենք եկե ղե ցին Ս. Գրի գո րիս կո չե լու հան գա մանք նե րին: Այս պես, 
պատ մա կա նո րեն հա վաս տի է, որ IV դ. 30–ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին Ս. 
Գրի գոր Ա Լու սա վոր չի թոռ, Հա յոց կա թո ղի կոս Վրթա նես Ա Պարթևի երեց որ դի, 
«Մա նուկ» մա կա նունն ստա ցած Գրի գո րի սը եղել է քրիս տո նե ա կան վաղ շրջա նի 
ամե նա վառ գոր ծիչ նե րից, որ Հա յոց Տրդատ III ար քա յի հանձ նա րա րութ յամբ քա րոզ
չա կան գոր ծու նե ութ յուն է ծա վա լել Հա յոց ծայ րա մա սային Փայ տա կա րան և Ար ցախ 
նա հանգ նե րում, ապա Աղ վա նից ու Վրաց երկր նե րում և Մասք թաց աշ խար հում25: 
Հա մա ձայն պատ մա կան սկզբնաղ բյուր նե րի՝ Մա նուկ Գրի գո րի սը Փայ տա կա րան է 
գնա ցել այս քա ղա քի վե րա կա ցու նե րի խնդրան քով, որոնք, գա լով Տրդատ III–ի մոտ, 
իրենց հա մար քա րո զիչ են խնդրում Լու սա վոր չի սերն դից26:

Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցու վկա յութ յամբ՝ հոգևոր ար ժա նիք նո րով լի 
Գրի գո րի սը դեռ պա տա նի «թէ պետ և յան լի ու թիւն աւուրցն»27 մեծ եռան դով նվիր
վում է առա քե լա կան գոր ծու նե ու թյան: Թեև քրիս տո նե ու թյունը Հա յաս տա նում ար
դեն պե տա կան պաշ տո նա կան կրոն էր, սա կայն դա րե րով ար մա տա ցած հե թա
նո սու թյունը դեռևս խոր ար մատ ներ ուներ, մա նա վանդ երկ րի ծայ րա մա սե րում28: 
Ուս տի, Գրի գո րի սը Փայ տա կա րան տա նող ճա նա պար հին իր առա քե լու թյանը հա
մա պա տաս խան աշ խա տանք ներ էր տա նում. շե նե րում և քա ղաք նե րում քա րո զում 

21  Տե՛ս Մնա ցա կա նյան Ս., Հայ կա կան վաղ միջ նա դա րյան մե մո րի ալ հու շար ձա ննե րը, Երևան, 1982:
22  Տե՛ս Տեր–Մի նա սյան Ա., Պատ մա կան Սյու նի քի վաղ միջ նա դար յան հու շար ձան նե րը, ԼՀԳ, Երևան, 

1986, № 1, էջ 58–65:
23  Տե՛ս Բա բա յան Ա., Ձա գա ձո րի (Վե րի շե նի) Սբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցին որ պես հնա գույն գի տա մշա

կու թային կենտ րոն, «Բան ու Գործ», Գո րիս, 2010, օգոս տո սի 20, № 15–16:
24  Տե՛ս Մի րում յան Ժ., Վե րի շե նի Սբ Հռիփ սի մե եկե ղե ցին։ ԳՊՀ–ի մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի աշ

խա տանք նե րի ժո ղո վա ծու, Գո րիս, 2010, էջ 195–201:
25  Տե՛ս Փաւ ստո սի Բիւ զան դաց ւոյ Պատ մու թիւն Հայոց։ Բնա գի րը Ք. Պատ կա նե ա նի, թարգմ. և ծա

նոթ. Ստ. Մալ խաս ե ա նի (այ սու հետ՝ Փաւ ստոս Բիւ զանդ), Երե ւան, 1987, էջ 20, տե՛ս նաև Մով սէս 
Կա ղան կա տու ա ցի, Պատ մու թիւն Աղու ա նից աշ խար հի։ Քննա կան բնա գի րը և նե րա ծու թյունը` 
Վա րագ Առա քել  յա նի (այ սու հետ՝ Մով սէս Կա ղան կա տու ա ցի), Երևան, 1983, էջ 38–39 , տե՛ս նաև 
Մխի թա րայ Այ րի վա նեց ւոյ Պատ մու թիւն Հայոց, Մոսկ վա, 1860, էջ 19:

26  Տե՛ս Մով սէս Խո րե նա ցի, Պատ մու թիւն Հայոց: Քննա կան բնա գի րը և նե րա ծու թիւնը` Մ.  Ա բեղ
ե ա նի եւ Ս. Յա րու թիւ նե ա նի, լրա ցում նե րը` Ա. Սար գս ե ա նի (այ սու հետ՝ Մով սէս Խո րե նա ցի), 
Երևան, 1991, էջ 259:

27  Նույն տե ղում:
28  Տե՛ս Սվազ յան Հ., Աղ վա նից կա թո ղի կոս Մա նուկ Գրի գո րիս, «Էջ մի ա ծին», 2003, № Զ, էջ 40:

Գևորգ Ստեփանյան
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Հոդվածներ

և սեր մա նում էր Սուրբ Ավե տա րանը, հաս տա տում և ամ րապն դում էր քրիս տո նե
ա կան հա վատը, հիմ նար կում և բա րե կար գում էր եկե ղե ցի ներ, ձեռ նադ րում քա
հա նա ներ, շրջում հե թա նոս նե րի մեջ և նման վե լով իր մե ծա նուն պա պին՝ նրանց 
քրիս տո նե ա կան հա վա տի բե րում29: Թեև մա տե նագ րա կան աղբ յուր նե րում ուղ ղա
կի վկա յութ յուն ներ չեն պահ պան վել Սյու նի քում Գրի գո րի սի գոր ծու նե ութ յան մա
սին, այ դու հան դերձ, առա վել հա վա նա կան է կար ծել, որ Փայ տա կա րան տա նող 
ճա նա պար հին ևս հե թա նո սա կան տա ճար նե րի տե ղում կանգ նեց րել է փրկչա կան 
խա չի նշանը, հիմ նար կել եկե ղե ցի ներ, ձեռ նա դրել երեց ներ և այլն: Այս դեպ քե րը 
ժա մա նա կագ րո րեն հա մըն կնում են Սյուն յաց առա ջին եպիս կո պոս30 Գրի գո րի սի 
պաշ տո նա վար ման տա րի նե րին (ըստ Ղ. Ալի շա նի՝ Գրի գո րի սը պաշ տո նա վո րել է 
320–366 թթ.)31:

Մա նուկ Գրի գո րի սը նույն առա քե լու թյամբ Փայ տա կա րա նից ան ցել է Ար ցախ, 
ապա Կուր գե տով Մեծ Հայ քին սահ մա նա կից Բուն Աղ վանք և Մասք թաց աշ խարհ32, 
ուր ստանձ նել է Վրաց և Աղ վա նից կող մե րի եպիս կո պո սու թյունը: Մով սես Կա ղան
կատ վա ցու հա ղորդ մամբ՝ տասն հին գա մյա Մա նուկ Գրի գո րի սը՝ «…ձեռ նադ րե ալ 
յե պիս կո պո սու թիւն… Վրաց և Աղու ա նից աշ խար հին…»33: Սա կայն քրիս տո նե
ութ յան քա րոզ չութ յունը հա մա րե լով կազ մա կերպ ված դա վադ րութ յուն՝ խա վա րա
մոլ ամ բոխը Մասք թաց հե թա նոս Սա նե սան թա գա վո րի հրա մա նով Գրի գո րի սին 
կա պում է վայ րի ձի ու պո չից և տան ջա մահ անում Դեր բեն դից հա րավ՝ Կաս պից 
ծո վի ափին գտնվող մաս քութ նե րի կենտ րո նա տե ղի՝ Վատ նյա կոչ վող դաշ տում34 
(ներ կայիս Խաչ մա սի շրջա նում)35: Գրի գո րի սի նա հա տա կու թյունը, Բ. Հա րութ
յուն յա նի ճշգրտմամբ, թվա գր վում է Տրդատ III–ի վախ ճա նին հա ջոր դող պա հով՝ 
330– 331 թթ.–ի ն36: Նա հա տակ ված Գրի գո րի սի նշխար նե րը նրա աշա կերտ նե րը 
բե րում և ամ փո փում են Ար ցա խում՝ Ամա րա սի վան քում. «Եւ ապա բար ձին զնա 
որք ընդ նմա եր թե ալ էին ի գա ւա ռէն Հա բան դայ, և բե րին ի գա ւառն իւ րե անց ի 
կող մանց Աղուա նից ի սահ մանս Հա յոց ի Հա բանդ, ի գե օղն որ անուա նե ալ կո չի 
Ամա րազ»37:

29  Տե՛ս Փաւս տոս Բիւ զանդ, էջ 20, տե՛ս նաև Մով սէս Կա ղան կա տուա ցի, էջ 37:
30  IV դա րից մինչև 839 թ. եպիս կո պո սա նիստը եղել է Ծղուկ գա վա ռի Շա ղատ գյու ղա քա ղաքը:
31  Տե՛ս Ալի շան Ղ., Սի սա կան, էջ 20:
32  Փաւս տոս Բիւ զանդ, էջ 20, տե՛ս նաև Մով սէս Խո րե նա ցի, էջ 259, տե՛ս նաև Մով սէս Կա ղան կա

տուա ցի, էջ 14–15:
33  Մով սէս Կա ղան կա տուա ցի, էջ 36–37:
34  Տե՛ս Մով սէս Խո րե նա ցի, էջ 259–260, տե՛ս նաև Մով սէս Կա ղան կա տուա ցի, էջ 38–39:
35  Գրի գո րի սի քա րոզ չա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին ման րա մասն տե՛ս Օր մա նե ան Մ., Ազ գա պա

տում, հ. Ա, Կ. Պո լիս, 1912, ¢ 99, էջ 138–139; Мурадян П., Кавказскийкултурный мир и культ 
Григория Просветитедя, «Кавказ и Византия», вып. 3, Ереван, 1982, с. 5–20; Акопян  А., 
Албания–Алуанк в грело–латинских и древнеармянских источниках, Ереван, 1987, с. 124–145; 
Սվազ յան Հ., Աղ վա նից կա թո ղի կոս Մա նուկ Գրի գո րիս, «Էջ մի ա ծին», 2003, № Զ, էջ 39–46:

36  Տե՛ս Հա րութ յու նյան Բ., Մազք թաց Սա նե սան թա գա վո րի ար շա վանքը Հա յաս տան, ԼՀԳ, Երևան, 
1981, № 6, էջ 76–77:

37  Փաւս տոս Բիւ զանդ, էջ 26, տե՛ս նաև Անա նուն, Կե անք եւ վարք Վա չա գան ար քայի: Առա ջա բանը 
եւ քննա կան բնա գի րը՝ Ա. Յա կո բե ա նի (Մա տե նա գիրք Հայոց, հ. Գ, Ան թի լի աս, էջ 2004, էջ 63), 
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Ե կե ղե ցա կան ավան դու թյան հա մա ձայն՝ ավե լի ուշ Աղ վա նից Վա չա գան Բ Բա
րե պաշտ թա գա վո րի օրոք (485– 523 թթ.)38 հայտ նա բեր վում են սրբի նշխար նե րը: 
Վա չա գան Բա րե պաշտը, որ պատ մու թյան մեջ թո ղել է ազգ ան վեր ու եկե ղե ցա սեր 
գործ չի բա րի համ բավ և, Մով սես Կա ղան կատ վա ցու պատ մե լով, «եղև դուռն լու սոյ 
աս տուա ծա գի տու թե ան և բազ մա զան բա րե աց օրի նակ եր ջա նիկս այս»39, նշխար
նե րի մեծ մա սը թող նում է Ամա րա սում, իսկ մնա ցա ծը բա ժա նում Արևե լից կող մանց 
եկե ղե ցա կան թե մե րի միջև40:

Հատ կան շա կան է, որ Հա յոց վար քա գրութ յան մեջ խոր ար մատ ներ ձգեց Գրի
գո րիս նա հա տա կի պաշ տա մունքը: Նրա ան վամբ սրբա վայ րե րը  սփռվե ցին բո լոր 
այն վայ րե րում, որ տեղ նա քա րո զել կամ գոր ծել է: Այս պես, նրա նա հա տա կութ յան 
վայ րում կա ռուց վում է Ս. Գրի գո րիս մա տու ռը41, իսկ 1916 թ.–ին՝ հա մա նուն եկե ղե
ցին42: Մա տուռ ներ ու եկե ղե ցի ներ կա ռուց վե ցին նաև Ար ցա խում (Ամա րա սի վան քի 
Ս Գրի գո րի սի մա տու ռը (V դ.)), Վա րան դայի Հեր հեր (տարբ. Հիր հեր) գյու ղի Ս Գրի
գո րիս եկե ղե ցին (XVII դ.)43:

Արդ, ավար տե լով աղ բյու րա գի տա կան տե ղե կու թյուն նե րի այս հա մա ռոտ վեր
լու ծու թյունը՝ բեր ված բո լոր փաս տե րով հան դեր, առանց ուղիղ աղբ յու րա գի տա կան 
հիմ քե րի, հա վա նա կան ենք հա մա րում այն վար կա ծը, որ Սյու նի քում, մաս նա վո րա
պես՝ Հա բանդ–Ձա գե ձոր գա վա ռի հնա հիմք Գո րայք–Գո րիս գյու ղում վաղ քրիս տո
նե ա կան շրջա նում՝ IV դա րում կա ռուց ված եկե ղե ցին նույն պես կոչ վել է Ս. Գրի գո րիս, 
որը թվա գրու թյամբ հա մար վում է Վա րա րակ նի կամ Ձա գե ձո րի հով տի ամե նա վաղ 
եկե ղե ցա կան շի նու թյունը: Այս են թա դրութ յանն է մեզ մղում թե՛ Բար սեղ և թե՛ Սար գիս 
ու Հով հան նես գրիչ նե րի հի շա տա կա գրե րում ան խտիր կեր պով Ս. Գրի գո րիս եկե ղե
ցին առա ջինը նշե լու հան գա մանքը, ին չն , ան տա րա կույս, պայ մա նա վոր ված էր նրա` 
Ձա գե ձո րի հով տում եղած եկե ղե ցի նե րից վա ղա գույն, ինչ պես նաև ավա գա գույն և 
դպրու թյան ու գրչու թյան արդ յու նա վետ կենտ րոն լի նե լու իրո ղու թյամբ: Այն, որ եկե
ղե ցին սկզբնա պես կոչ վել է ոչ թե Ս. Հռիփ սի մե, այլ Ս. Գիր գո րիս, փաստ վում է նաև 

տե՛ս նաև Ին ճի ճե ան Ղ., Հնա խօ սու թիւն աշ խար հագ րա կան Հա յաս տա նե այց աշ խար հի, հ, Ա, Վե
նե տիկ, 1835, էջ 16: Ի դեպ, Ս. Գրի գո րի սի աջը պահ վել է Շու շիի Ղա զան չե ցոց Ս. Ամե նա փր կիչ 
եկե ղե ցում:

38  Տե՛ս Յա կո բե ան Ա., Աղուան քում Ար շա կու նե աց թա գա ւո րու թե ան ան կման մա սին, «Մեր ձա վոր եւ 
Մի ջին Արե ւել քի երկր ներ եւ ժո ղո վուրդ ներ», հ. XXVI, Երե ւան, 2008, էջ 83։

39  Մով սէս Կա ղան կա տուա ցի, էջ 83:
40  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 78–86:
41  Վատ նյա դաշ տի շրջա կայ քում, Սա մուր գե տից հյու սիս, Մոլ լախ ա լիլ գյու ղից (գտն վել է Դեր բենդ 

քա ղա քից 27 կմ հա րավ, այժ մյան Բե լի ջի գյու ղի շրջա կայ քում) դուրս կա ռուցվ ած  է եղել Սբ Գրի
գո րի սի մա տու ռը (տե՛ս Հա տուածք ի ճա նա պար հոր դու թե անց Ռոս տոմ բէ կի Երզ նկե անց Հաղ
բա տեց ւոյ ի Դաղս տան, Լե առն Աբա սո վայ եւ մա տուռն Սուրբ Գրի գո րիս («Մե ղու Հա յաս տա նի», 
Թիֆ լիս, 1859, յուն ւա րի 1, № 1, էջ 5–6): 1891 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին Մոլ լա խա լիլ այ ցե լած դեր բենդ
ցի ուսու ցիչ Հա րու թյուն  Մա րա ղյան ցը գրում է, որ ան ցյա լում զուտ հա յաբ նակ այդ գյու ղը հայտ
նի էր Սուր բի գյուղ («Փի րի–քե անդ») ան վամբ (տե՛ս Մա րա ղե անց Յար., Սուրբ Գրի գո րիս Աղուա
նից Կա թո ղի կո սի մա տու ռը, «Նոր–Դար», Թիֆ լիս, 1891, յու նուա րի 12, № 5):

42  Տե՛ս Геворкьян Д., Храм у истиков нашей веры, «НОЕВ ковчег», Москва, 2010, октября, № 10. 
43  Տե՛ս Բար խու տա րե անց Մ., Ար ցախ, Բա գու, 1895, էջ 68–69:

Գևորգ Ստեփանյան
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Հոդվածներ

այն հան գա ման քով, որ հու շար ձա նի վրա իս պառ բա ցա կա յում է Հռիփ սիմ յա ննե րի 
լե գեն դը ներ կա յաց նող որևէ պատ կե րա քան դակ: Տե ղին նշե նք, որ Ս. Հռիփ սի մե ան
վամբ եկե ղե ցի նե րը Հա յաս տա նում թերևս սկսել են կա ռուց վել VII դա րի սկզբնե րից 
մի այն. հո յա կերտ առա ջին եկե ղե ցին կա ռուց վել է 618 թ.–ին Վա ղար շա պա տում44:

Ձա գե ձո րի հով տի այս հնա գույն ու նշա նա վոր եկե ղե ցին բազ միցս են թարկ
վել է օտար նվա ճող նե րի աս պա տա կու թյու ննե րին: Պատ մու թյունն ավան դում է, որ 
Սյու նիքը Հա յաս տա նի մյուս նա հանգ նե րի նման ևս եղել է ռազ մա կան բա խում նե
րի թա տե րա բեմ՝ մե ծա պես տու ժե լով նվա ճող նե րի (արաբ ներ, թուրք–սել ջուկ ներ, 
մոն ղոլ–թա թար ներ, Լանկ–Թա մուր, սրանց հետ քե րով կա րա կո յուն լու և աղ կո յուն
լու թուրք մեն քոչ վոր ցե ղեր) ավե րիչ ար շա վանք նե րից: Իրար հա ջոր դող այդ ար շա
վանք նե րի հետևան քով բազ միցս ընդ հատ վել է Հա բանդ գա վա ռի տնտե սա կան ու 
մշա կու թա յին վե րելքը. մի շարք գյու ղեր ամա յա ցել են, իսկ բնակ չութ յունը ստիպ
ված է եղել գաղ թել: Սյուն յաց պատ մութ յան քա ջա գի տակ Կա րա պետ վրդ. Շահ
նա զար յան ցը45, որը 1859 թ.–ին եղել է Ստե փան նոս Օր բել յա նի «Պատ մու թիւն նա
հան գին Սի սա կան» եր կի առա ջին հրա տա րա կի չը, իր հրա տա րա կութ յանը կցած 
«Սիւ նիք» խո րա գրով աղբ յու րա գի տա կան հա րուստ տե ղե կութ յուն նե րով ըն դար ձակ 
առա ջա բա նում գրում է. «...ան դա դար յար ձա կումք Սալ ջու կե անց, Պար սից, Թա թա
րաց եւ այ լոց միշտ խո չըն դոտն եղեն խորհր դոց նո ցա. ուս տի եւ նա հանգս այս օր 
քան զօր ան շքա ցաւ, եւ յա մա յու թիւն դար ձաւ»46:

Բազ մա թիվ ավե րա ծու թյուն ներ տե սած Ս. Գրի գո րիս եկե ղե ցին, ըստ հա րա
վային դռան ճա կա տա կալ քա րի ար ձա նա գրութ յան, հիմ նո վին վե րա կա ռուց վել է 
1621 թ.–ի ն47:

44  Տե՛ս Մնա ցա կա նյան Ս., Հայ կա կան վաղ միջ նա դա րյան մե մո րի ալ հու շար ձա ննե րը, էջ 90–92:
45   Կա րա պետ վրդ. Շահ նա զար յան ցը 1843–1846 թթ. եղել է Երևա նի թե մի Սյու նյաց փո խա նոր դու

թյան առաջ նորդ: Այդ տա րի նե րին նա շրջա գայել է Սյու նի քում և հա վա քած ար ժե քա վոր նյու թե
րի հի ման վրա 1844–1845 թթ. գրի է առել Սյու նի քի բո վան դակ պատ մու թյունը (տե ղա գրու թյուն, 
բնակ չու թյան շար ժըն թաց, բու սա կան աշ խարհ, ար ձա նա գրու թյուն ներ, ավան դույթ ներ և այլն): 
Նրա վկա յու թյամբ. «...ձեռ նար կե ալ էի յօ րի նա կու թիւն ըն տիր պատ մագ րաց մե րոց ի հռչա կա ւոր 
գրա նո ցի տեղ ւոյն (Ս. Էջ մի ած նի), յորս յա ւե լի ապա և զտե ղագ րու թիւն պատ մու թե ամբ և աշ խար
հա գրու թե ամբ հան դերձ Սիւ նե աց աշ խար հին ի ժա մա նա կին յո րում կա ցի տե սուչ յի շե ալ վի ճա
կին» (Կոս տա նե անց Կ., Կա րա պետ վար դա պետ Շահ նա զար ե անց (կեն սա գրա կան ակ նարկ), 
«Լու մայ», Թիֆ լիս, 1910, № 5–6, էջ 16): Աշ խա տու թյունը, որն, ան շուշտ, ուշա գրավ և սկզբնաղ բյու
րային ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ էր պա րու նա կում, գո ղաց վել և կորս տի է մատ նվել: Ինչ պես 
այդ առի թով դառ նա ցած գրել է Կա րա պետ վրդ. Շահ նա զար յան ցը. «Այլ զայս ամե նայն ար դիւնս 
տաս նա մե այ եր կանց իմ սրբա պիղծ ձեռն մի անա նուն յա փշ տա կե աց ի մի ում վայր կե ա նի, և եթող 
զիս ի խոր տխրու թե ան» (նույն տե ղում):
Այդ աշ խա տու թյու նից բա ցի, Կա րա պետ վրդ. Շահ նա զար յան ցը 1845 թ. հուն վա րի 5–ին Շի նու հայր 
գյու ղում կազ մել  է նաև «Գա ւա ռա կան բառք Սիւ նե աց հայոց քա ղե աց ի կի րար կու թե նէ Հայոց» 
խո րա գրով բա ռա ցան կը՝ մեծ մա սի նշա նա կու թյու նե րի բա ցա տրու թյամբ (տե՛ս Մար գա րյան Ալ.,  
Գո րի սի բար բա ռը, Երևան, 1975, էջ 13–14):

46   Պատ մու թիւն նա հան գին Սի սա կան արա րե ալ Ստե փա ննո սի Օր բէ լե ան ար քե պիս կո պո սի Սիւ նե
աց ի լոյս ածե ալ հան դերձ ծա նօ թա գրու թե ամբք Կա րա պետ վար դա պետ Շահ նա զա րե անց, հ. Ա, 
Փա րիզ, 1859, էջ 29:

47  Տե՛ս Հաս րաթ յան Մ., Հա յաս տա նի ար տա քուստ շեշտ ված աբ սի դով մի ա նավ հու շար ձա ննե րը, 
էջ 28:
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Նա խըն թա ցում նշե ցինք, որ եկե ղե ցին Ս. Գրի գո րի սի ան վամբ մի վեր ջին 
ան գամ հի շա տակ վում է գո րի սե ցի Հով հան նես գրչի կող մից 1678 թ. գրչա գր ված 
«Աւե տա րան»–ի հի շա տա կա րա նում48: Եկե ղե ցու հե տա գա գոր ծու նե ութ յանը վե
րա բե րող մա տե նագ րա կան ստույգ տե ղե կութ յուն չու նենք: Այս տե ղից հետևում է, 
որ 1678 թ.–ից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ թերևս XVIII դ. կե սե րին, 
եկե ղե ցին մեկ ան գամ ևս նո րոգ վել և վե րաօծ վել է (թեև այդ մա սին եկե ղե ցին 
չու նի ար ձա նագ րութ յուն) և սրբա գործ վել է ոչ թե Տի րա մոր՝ Մա րի ամ Աստ վա
ծած նի, Թա դե ոս կամ Բար դու ղի մե ոս առաք յալ նե րի, Գրի գոր Լու սա վոր չի կամ 
նրա թոռ Գրի գո րի սի հետ կապ ված ավան դա պա տու մով, այլ գո հա ցել են մեկ այլ 
սրբութ յան՝ Ս. Հռիփ սի մեի պատ մութ յամբ, որից և եկե ղե ցին ստա ցել է նոր անուն` 
Ս. Հռիփ սի մե: Եվ եթե այս պի սի են թադ րու թյունն ըն դու նե լի հա մար վի, ապա մենք 
բո լոր հիմ քերն ունենք եզ րա հան գե լու, որ եկե ղե ցու նախ կին` Ս. Գրի գո րիս ան
վա նումը մո ռա ցութ յան տրվե լով՝ ար դեն չի հի շա տակ վում մա տե նա գրա կան հե
տա գա աղբ յուր նե րում: Այս եզ րա հանգ ման օգ տին է վկա յում այն փաստը, որ 
Սյու նի քում Հա յոց սրբե րի շար քում Հռիփ սիմ յանց և Գա յան յանց կույ սե րից մե ծա
գույն պաշ տա մունք է տա ծվել գե ղեց կա գույ նի` երկ նա վոր հարս Հռիփ սի մե նա
հա տա կի հան դեպ: Եվ այս առու մով Հայոց մտա ծո ղութ յան մեջ խոր ար մատ ներ 
ձգած Ս. Հռիփ սի մե  վկա յու հու պաշ տա մունքը չա փա զանց հա րա զատ է եղել նաև 
Սյու նի քում, մաս նա վո րա պես Հա բանդ գա վա ռում, և ինչ–ի նչ հիմ քեր կան՝ գո նե 
իբրև վար կած են թադ րե լու, որ նրան վե րագր վող մա սունք նե րը XVII դ. սկզբնե
րին տե ղա փոխ վել են Սյու նիք. վկա յու հու անու նով են օծ վել կամ վե րաօծ վել մի 
շարք եկե ղե ցի ներ, նրան են նվի րվել եկե ղե ցի նե րի հիմ նար կե քի հրա շա պա տում 
զրույց ներ49: Դրա խո սուն վկան է Հա բանդ–Ձա գա ձո րի եկե ղե ցի նե րի և մա տուռ

48  Մա տե նա դա րան, ձեռ. Հմր 2539, 265ա–266բ:
49   Ս. Հռիփ սի մեի ան վան այդ չափ տա րա ծումն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, պայ մա նա վոր

ված էր հետևյալ հան գա մանք նե րով: Այս պես, կա թո լիկ մի սի ո ներ նե րը, օգտ վե լով Շահ–Աբ բաս 
Ա–ի 1604–1605 թթ. չա րա ղետ ար շա վան քնե րի և բռնա գաղ թից հե տո Հա յաս տա նում տի րող 
ծանր վի ճա կից, ցրվե լով երկ րով մեկ, զբաղ ված  է ին մար դաոր սով, ան տեր ունեց վածք նե րի 
հափ շտա կու մով և լքյալ տա ճար նե րի սրբու թյու ններ հա վա քե լով: Առա քել Դավ րի ժե ցին՝ «Պատ
մու թիւն վասն նշխա րաց սրբու հւոյ կու սին Հռիփ սի մե այ, թէ որ պէս գտե ալ և հա նե ալ եղև նա ի 
ֆռան կաց և թէ որ պէս տա րե ալ եղև ի Սպա հան քա ղաք» եր կի ԺԶ գլխում վկա յում է, որ կա թո լիկ 
մի սի ո ներ ներ հայր Գու լի ել մո սը և հայր Ար քան ջե լին, գաղտ նի պե ղե լով Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու 
խո րա նի գետ նա հարկ մա տու ռում գտնվող տա պանը, այն տե ղից հափշ տա կել են վկա յու հու մա
սունք նե րից և տե ղա փո խել Նա խի ջևա նի կա թո լիկ կեն տրոն նե րից Ապար ա ներ գյուղ. «Եւ ապա 
ելին պատ րիքն Երևա նայ և զնշխարհն ընդ ինք նե անս առե ալ՝ եկին յեր կիրն Նախ չուա նայ, ի 
գա ւառն Երն ջա կու, ի գիւղն Ֆռան կաց Ապա րա ներ. և անդ զնշխար հն արա րե ալ են եր կու և երեք 
բա ժին…» (Առա քել Դաւ րի ժե ցի, էջ 171–172): Մա սունք նե րի կո ղոպտ ման ճիշտ թվա կանը հայտ
նի չէ: Մա ղա քիա ար քեպս. Օր ման յանը դա թե ա կա նո րեն նշում է մո տա վո րա պես 1607 թվա կա
նին (տե՛ս Օր մա նե ան Մ., Ազ գա պա տում, հ. Բ, Կ. Պո լիս, 1914, ¢ 1600, էջ 2315): Նշխար նե րի մի 
մա սն ուղարկ վում է Սպա հան (XVII դ. սկզբնե րից Սպա հանը դար ձել էր լա տին քա րո զիչ նե րի 
կենտ րո նա վայ րե րից մե կը)՝ այդ տե ղից պոր տու գա լա կան գա ղութ՝ Հնդկաս տա նի Գոա նա հանգ 
ուղար կե լու հա մար: Տե ղե կա նա լով այդ մա սին՝ Սպա հա նում բնակ վող հայ նշա նա վոր վա ճա ռա
կա ննե րից հին ջու ղայե ցի խո ջա Նա զա րը, որ մոտ էր Շահ–Աբ բաս Ա– ին, դի մում է նրա միջ նոր
դութ յանը՝ խնդրե լով մարդ ուղար կել Նա խիջևան՝ կո ղոպ տիչ նե րին բռնե լու և վկա յու հու նշխար
նե րը վե րա դարձ նե լու հա մար: Ըն դա ռա ջե լով խո ջա Նա զա րին՝ շա հը Նա խիջևան է ուղար կում 

Գևորգ Ստեփանյան
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Հոդվածներ

նե րի շար քում Ս. Հռիփ սի մեի ան վամբ XVII–XVIII դդ. կա ռույց նե րի (Խա նա ծախ 
(1615 թ.), Հին Խնձո րեսկ (1663 թ.), Քա րա հունջ (1675 թ.), Մա ղան ջուղ (հե տա
գա յի՝ Այ գե ձոր, XVI դ.), Բարձ րա վան (հնում՝ Իրից վա նիք, XVII–XVIII դդ.), Գո
րիս գյուղ (Նոր կամ Ներ քին Գո րիս, 1776 թ.), Արա վուս և այլն) բազ մա քա նա կու
թյունը: Ու շա գրավ է, որ 1890 թ.–ի ապ րի լի 6–ին գա վա ռա կենտ րոն Գո րի սում 
հիմ նադր ված եկե ղե ցա կան–ծ խա կան երկ սեռ դպրո ցը 1910–1911 ուս. տար վա նից 
նույն պես կոչ վել է Ս. Հռիփ սի մե50: Նշենք, որ Ս. Հռիփ սի մեի ան վամբ եկե ղե ցի
ներ կան նաև Կա պա նի Սրա շեն (XVII դ.), Գե ղա նուշ (XIX դ.), Սևա քար (XIX դ.) 
գյու ղե րում և Սի սի ա նի Տո լորս գյու ղում (առա ջինը կա ռուց վել է 1861 թ.–ին, երկ
րոր դը՝ 2012 թ.–ին)51:

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու մա սին մա տե նա գրա կան 
աղբ յուր նե րը և տե ղա գիր–հե ղի նակ նե րը տե ղե կութ յուն ներ չեն հա ղոր դում: Ար
ձա նագ րութ յուն նե րից բա ցի, եկե ղե ցու շի նար վես տի, կա ռուց ված քա յին ձևե րի 
ու հո րին ված քի մա սին, թերևս,  առա ջին տե ղե կութ յուն նե րը տա լիս է 1904 թ.–ի 
ամ ռանը Ձա գե ձո րի հով տում վի մագ րա կան ուսում նա սի րութ յուն ներ կա տա րած 
Մես րոպ վրդ. Տեր–Մով սիս յանը: Սա կայն տա րա կու սե լի է այն հան գա մանքը, 
որ նա «Հայ կա կան երեք մեծ վան քե րի՝ Տա թե ւի, Հա ղարծ նի եւ Դա դի եկե ղե ցի
ները եւ վա նա կան շի նու թիւն նե րը» աշ խա տութ յան մեջ Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցուն 
վե րա բե րող հատ վա ծը ներ կա յաց նում է «Ս. Գէ որգ եկե ղե ցի» վեր տա ռու թյամբ 
են թա գլ խի ներ քո. «Ձե ւով բա զի լիկ է, 23x6,80 մետր մե ծու թե ամբ, կա մա րա
կապ, եր կու դռնով, հա րա ւից եւ արև մուտ քից: Շին ւած է հա սա րակ քա րե րով, 

ծնուն դով Նա խիջևա նի Աս տա պատ գյու ղից Ավե տիք (Ալ թուն) անու նով հա յին: Վեր ջինս գա լով 
Նա խի ջևան՝ պատ ժում է կո ղոպ տիչ մի սո ներ նե րին, գտնում թաքս տո ցում պահ ված վկա յու հու 
նշխար նե րը և դրանք տե ղա փո խում հայ րե նի Աս տա պատ: Այդ օրե րին Աս տա պա տում էր Պո ղոս 
անու նով վար դա պետը: Ավե տիքը ներ կա յա նում է վեր ջի նիս և առա ջար կում վեր ցնել վկա յու հու 
իր բա ժին նշխարը: Վեր ջինս վեր ցնում է մի մա տի չափ նշխար և Նա խիջևա նի հա րա կից Քու
լթա փա գյու ղում հիմ նար կում եկե ղե ցի՝ հիմ քում դնե լով իրեն բա ժին հա սած նշխա րը. «Եւ յա ւուր 
օծ ման եկե ղեց ւոյն անուա նե աց զա նուն եկե ղեց ւոյն սուրբ Հռի փսի մե այ» (Առա քել Դաւ րի ժե ցի, 
էջ 176): Հակ ված ե նք կար ծե լու, որ Պո ղոս վար դա պետը վկա յու հու նշխա րի մի մա սը տե ղա փո
խել  է Սյու նյաց աշ խար հի այլ գա վառ ներ ևս, որ տեղ նույն պես բա ժան ված նշխար նե րի հիմ քի 
վրա կա ռուց վել են Սբ Հռիփ սի մեի ան վան եկե ղե ցի ներ, քա նի որ և՛ վաղ, և՛ զար գա ցած, և՛ ուշ 
միջ նա դա րում տա րած ված երևույթ  էր, երբ եկե ղե ցա կան թե մե րն ու հայտ նի վան քերն իրենց 
«օրհ նու թյամբ» կամ մա սունք նե րով կիս վում  է ին հարևան թե մե րի կամ վան քե րի ու եկե ղե ցի
նե րի հետ՝ իրենց սրբի օրհ նու թյունը տվ յալ տա րածք նե րում ևս տա րա ծե լու հա մար: Այս հա մա
տեքս տում իբրև լրա ցու ցիչ անու ղա կի փաս տարկ կա րող  է ծա ռա յել Ստե փա ննոս Օր բե լ յա նի 
հայտ նի վկա յու թյունն այն մա սին, որ Սյուն յաց իշ խան ներն ու հոգևոր առաջ նորդ նե րը ջանք չէ
ին խնա յում տար բեր վայ րե րից հա վա քե լու «…զնշխարս առա քե լա կանս և հայ րա պե տա կանս և 
մար տի րո սա կանս ի գլխա ւոր և յերևե լի սրբոցն…», Սյու նիք տե ղա փո խե լու ու իրենց վան քե րում 
և եկե ղե ցի նե րում կենտ րո նա ցնե լու գոր ծում (տե՛ս Ստե փա ննոս Օր բէ լե ան, էջ 148): 

50   Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 7, ց. 1, գ. 157, թ. 1, տե՛ս նաև գ. 16, թ. 37, տե՛ս նաև «Մշակ», Թիֆ լիս, 1890, ապ րի լի 17, 
№ 42: 

51   Հա վե լենք նաև, որ Ս. Հռիփ սի մեի ան վամբ եկե ղե ցի ներ են կա ռուց վել Ատր պա տա կա նի թե մի Մու
ժան բար (XVII դ.), Ղա րա դա ղի Դիզ մար գա վա ռա կի Ղու լու դի գյու ղե րում (XVIII դ.) և Թեհ րա նի 
թե մի Ղազ վին քա ղա քում (1676 թ.): 1831 թ. Ս. Հռիփ սի մե մա տուռն է կա ռուց վել նաև Իրա նա–Հնդ
կաս տա նի թե մում՝ Ին դո նե զի ա յի մայ րա քա ղաք՝ Բա տա վի ա յում (այժմ՝ Ջա կար տա): Տե՛ս Մի նա
սեան Լ., Իրա նի հայ կա կան եկե ղե ցի նե րը (ընդ հա նուր ակ նարկ), Նոր Ջու ղա, 1983, էջ 13, 35, 25, 68:
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բայց նո րոգ ւել է, ապա ցոյց` պա տե րի մէջ գործ են դրւած գե րեզ մա նա քա րեր: 
Կա մար նե րը յեն ւած են պա տե րից մի մետր ներս ըն կած սիւ նե րի վրայ: Եկե ղե
ցին ունե ցել է գա ւիթ, որ այժմ քան դուած է»52: Նկա տենք, որ թեև Մես րոպ վրդ. 
Տեր–Մով սիս յա նի կող մից խնդրո առար կա եկե ղե ցին Ս. Գևորգ ան վա նե լու տե
ղե կութ յունը չի փաստ վում մա տե նա գրա կան այլ աղբ յուր նե րով, այ նու հան դերձ, 
նկա րագ րու թյունը կարևոր է նրա նով, որ լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է ներ
կա յիս Վե րի շեն գյու ղի կան գուն, չա փա զանց ինք նա տիպ ճար տա րա պե տա կան 
ձևեր ունե ցող Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցուն:

Արդ, աղբ յու րա գի տա կան առ կա տե ղե կու թյուն նե րի շրջա նա կում փոր ձենք 
ճշգրտում  և հստա կու թյուն մտցնել խնդրո առար կա հար ցի մեջ: Վե րի շեն գյու ղի 
հյու սիս–արևել յան մա սում ՝ սա րա լան ջին, կան գուն է նաև արև մտյան մա սով ժայ
ռա փոր Ս. Գևորգ եկե ղե ցին, որն  օծ վե լուց հե տո հի շա տակ վում է նաև Նա(ո) րակ
նունք անու նով53:

52   Մես րոպ Մա գիս տրոս ար քեպ. Տէր Մով սի սե ան, Հայ կա կան երեք մեծ վան քե րի Տա թե ւի, Հա
ղարծ նի եւ Դա դի եկե ղե ցի նե րը եւ վա նա կան շի նու թիւն նե րը, Երու սա ղէմ, 1938, էջ 68:

53   Խնդրո առար կա հար ցի մեջ հստա կու թյուն մտցնե լու նպա տա կով, հարկ  ե նք հա մա րում մեր 
ձեռ քի տակ եղած աղ բյուր նե րի հա մա դիր քննու թյամբ պար զա բա նել Ս. Գևորգ եկե ղե ցու կա
ռուց ման ժա մա նա կին վե րա բե րող հար ցե րը: Նախ ան դրա դառ նանք կա ռուց ման ժա մա նա կի 
խնդրին: Բանն այն է, որ եկե ղե ցու կա ռուց ման, նո րոգ ման կամ մաս նա կի վե րա նո րոգ ման վե
րա բե րյալ գո յու թյուն չու նեն վի մագ րա կան և մա տե նա գրա կան ստույգ վկա յու թյու ներ: Այս հան
գա մանքը բա վա կա նին դժվա րաց նում է կա ռույ ցի թվագր ման հնա րա վո րու թյունը, թեև մո տա
վոր ժա մա նա կը կա րե լի է պար զել այլ աղ բյուր նե րի մի ջո ցով: Արդ, առանց աղ բյու րա գի տա կան 
ուղիղ տվ յալ նե րի, են թա դրում ե նք, որ եկե ղե ցին կա ռուց վել է ավե լի ուշ շրջա նում, թերևս XVII դ. 
80–ա կան թթ. սկզբնե րին հա ջոր դած ժա մա նակ նե րում, այ լա պես նա կհի շա տակ վեր ինչ պես 
Բար սեղ երե ցի, այն պես էլ նրան հա ջոր դած Սար գիս և Հով հան նես գրիչ նե րի՝ 1666, 1667, 1678 
թթ. ըն դօ րի նա կած «Աւե տա րան ներ»–ի հի շա տա կա րան նե րում, որոն ցում Ձա գե ձո րի հով տում 
շա րու նա կա բար թվարկ վում են հետև յալ սրբա վայ րե րը. «...Ս. Գրի գո րիս եւ Ս. Աստ վա ծած նիս եւ 
Ս. Յա կո բիս եւ Ս. Մար տի րո սիս...ե (Մա տե նա դա րան, ձեռ. Հմր 8285, 290բ, տե՛ս նաև ձեռ. Հմր 
3840, 273բ–274ա, տե՛ս նաև ձեռ. Հմր 2539, 265 ա–266 բ): Ընդս մին՝ դա տե լով եկե ղե ցու ճար տա
րա պե տա կան ձևե րից, այն իր հա տա կագ ծա յին հո րին ված քով գրե թե ան վրեպ հա մա պա տաս
խա նում է Ձա գա ձո րի հով տի և հա րա կից շրջա տա րած քում XVII դա րա վեր ջին և XVIII դա րա կե
սին կա ռուց ված եկե ղե ցի նե րին: Ինչ պես, օրի նակ, Մեծ Մե լիք–Օ հա նի՝ Ծա կե րի ձո րում 1765 թ. 
կա ռու ցած եկե ղե ցին: Այս պի սով՝ որո շա կի կեր պով կա րե լի  է ասել, որ եկե ղե ցին կա ռուց վել  է 
Հով հան նես գրչի՝ 1678 թ. ըն դօ րի նա կած «Աւե տա րան»–ից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում` նախ քան Մահ մադ խա նի 1749 թ. ավե րիչ ար շա վանքը: Այս առու մով ար ձա նա գրենք նաև, 
որ անի րա կան է Վե րի շե նի բնա կիչ Գա րե գին Գրի գո րյա նի (ծն. 1924 թ.)՝ ծննդա վայ րի մա սին 
գրա ռած պատ մա կան դրվագ նե րում մեզ հա մար ան հայտ աղբ յու րի հի մամբ եկե ղե ցու կա ռուց
ման 1444 թվա կանը (տե՛ս Գրի գո րյան Գ., Վե րի շե նի պատ մու թյունը 1900 թվից սկսած, Վե րի շեն 
(ա. թ.), էջ 1: Ձե ռա գիր մատ յանը պահ վում է հե ղի նա կի տանը: Գ. Վե րի շեն, 1–ին փո ղոց, 3–րդ 
նրբանցք տուն № 1):

Մի հան գա մանք ևս ար ժա նի է ուշադ րու թյան. ինչ պես այս, այն պես էլ Ձա գե ձո րի հով տում և 
հա րա կից ձո րե րում XVII–XV III դդ. կա ռուց ված և վե րա կա ռուց ված գրե թե բո լոր եկե ղե ցի նե րի շի
նա րա րա կան ար ձա նա գրու թյու ննե րում փո րա գր ված չեն եկե ղե ցու ան վա նում նե րը:  2011–2012 և 
2017 թթ. տե ղում կա տա րած մեր ուսում նա սի րութ յուն նե րի ար դյուն քում հան գել ե նք այն եզ րա կա
ցու թյան, որ ամ բող ջո վին ան տաշ և կոպ տա տաշ քա րե րով վե րա կա ռուց ված շի նու թյան ար տա քին 
ճա կա տա յին մա սը (սր բա տաշ են մի այն շեն քի ար տա քին դռան ան կյու նա քա րե րը), են թարկ վել է 
էա կան փո փո խութ յուն նե րի: Դժվար չէ նկա տել, որ հու շար ձա նի պա տե րի մեջ տեղ–տեղ ագուց
ված են նաև եկե ղե ցու նախ նա կան կա ռուց ման հետ առն չութ յուն չու նե ցող խաչ քա րե րի կտոր ներ, 
հա րա կից գե րեզ մա նա տան անար ձա նա գիր և ար ձա նա գիր տա պա նա քա րեր, օր.` «ԹՎ.: ՌԾԴ» 

Գևորգ Ստեփանյան
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Հոդվածներ

(1605), կամ՝ եկե ղե ցու սրբա տաշ բա րա վո րի փո խա րեն հա րա վա յին դռան վերևում տեղ է գտել 
պար զու նակ գծա խա չով ար տա քուստ ագուց ված քա րը, որի հար թեց ված մա կե րե սին ար ձա նա գր
ված է. «ԹՎ.: Ռ/ ՀԷ (1628): /ԵՍ ՆԱ ՍԻՊ/ ԿԱՆԳՆԵ ՑԻ ՍԲ/ԽԱՉՍ ՓՐԿՈՒ ԹԵԱՆ/ ՀՈ ԳՈ ԻՄՈՅ»  
(Դի վան հայ վի մա գրու թյան, պրակ II, էջ 76): Նկա տենք, որ Ս. Բար խու դար յա նի մոտ ար ձա նա
գրութ յունը սխալ մամբ նշված է արևմ տյան հատ վա ծում ժայ ռա փոր և գո յութ յուն չու նե ցող մուտ
քից վերև: Ինչևէ, եթե մի պահ ըն դու նենք, որ եկե ղե ցին ժո ղովր դա բար բա ռա յին ձևով ան վան
վել է խաչ (տե՛ս Աճառ յան Հր., Հայե րէն գա ւա ռա կան բա ռա րան, Թիֆ լիս, 1913, էջ 389, 453), իսկ 
ար ձա նագ րու թյունը վե րա բե րում  է եկե ղե ցու շի նա րա րու թյանը, ապա այս են թադ րութ յունը չի 
փաստ վում մեզ հա սած ձե ռա գրա կան և վի մագ րա կան որևէ այլ աղբ յու րով: Տե ղին նշենք, որ շփո
թու թյան տե ղիք կա րող է տալ ար ձա նա գիր քա րի աչ քի ընկ նող տե ղա դրու թյունը՝ մի ակ մուտ քի 
ճա կա տա կալը, որ տեղ սո վո րա բար փո րագր վում են հու շար ձա նի շի նու թյան կամ նո րոգ ման մա
սին հի շա տա կու թյու ննե րը: Այս պի սով՝ մի ան գա մայն ակ ներև է, որ ոմն Նա սի պի (ըստ Հր. Աճառ
յա նի՝ Նա սիպ ան ձնա նունը արա բե րե նից՝ «բախտ», «վի ճակ», «ազն վա կան» նշա նա կութ յուն նե
րով ան ցել է հա յոց մեջ և գոր ծա ծա կան է եղել XVI– XV II  դա րե րում, տե՛ս Աճառ յան Հր., Հայոց 
ան ձնա նուն նե րի բա ռա րան, հ. Դ, Երևան, 1948, էջ 23) կող մից «վասն հոգ ւոյ փրկու թե ան», ինչ պես 
ավան դում է ար ձա նա գրու թյունը, 1628 թվա գրու թյամբ գծա պատ կե րով խաչ քա րը իրա կա նում ոչ 
մի աղերս չու նի շի նութ յան կա ռուց ման, վե րա կանգն ման թվա կա նի, առա վել ևս` ան վան հետ:

Լե ոն, 1888 թ. հոկ տեմ բե րի 4–ին լի նե լով Հին Գո րի սում (Վե րին Շեն), ուղե գրա կան նո թե
րում առանց եկե ղե ցու անունը նշե լու վկա յում է, որ այն գոր ծող չէր. «…թում բի գլխին կանգ նած է 
հին եկե ղե ցին, որ այժմ աչ քից հե ռաց րած  է» (Լէօ, Իմ յի շա տա կա րանը (տե ղե կու թիւն ներ մեր 
սա րե րից ու ձո րե րից): Սիւ նի քից մի ան կիւն, Շու շի, 1890, էջ 77, տե՛ս նաև նույ նի` Ու ղեգ րու թյու
ններ և հու շեր, ԵԺ, հ. 8, Երևան, 1985, էջ 59): Աս վա ծից հետևում է, որ եկե ղե ցին գոր ծող չի եղել 
ավե րակ լի նե լու պատ ճա ռով և օծ վել կամ վե րա օծ վել  է հիմ նա նո րո գու մից հե տո, թերևս 1890–
ա կան թվա կան նե րի սկզբնե րին, երբ XVIII դա րի վեր ջե րից Գո րիս գյու ղից (Նոր կամ Ներ քին 
Գո րիս) որոշ ըն տա նիք ներ, հետզ հե տե վե րա հաս տատ վե լով Գո րայք–Գո րի սում, վե րա հիմ նար
կել են հին գյուղը, որի հետ վե րա շին վել է նաև ավեր ված եկե ղե ցին: Հար կավ, այս հան գա ման
քի բե րու մով էլ, եկե ղե ցին կոչ վել է նաև Նա (ո) րա կնունք, որը ստու գա բա նվում է` «նոր կնքուած 
կամ մկրտու ած» (Հիւր միւզ ե ան Ե., Բառ գիրք յաշ խար հա բա րէ ի գրա բառ. հան դերձ ոճովք եւ բա
ցա տրու թե ա մբք նախ նե աց, Վե նե տիկ, 1869, էջ 398): Թե կա ռուց ված քա յին առու մով ինչ պի սին է 
եղել եկե ղե ցին նո րո գու մից առաջ, մեզ հա սած գրա վոր սկզբնաղբ յուր նե րում հա վաս տի տե ղե
կութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով ներ կա յումս ան հնա րին է պար զել: Այն պես, ինչ պես 
հնա րա վոր չէ ստույգ ճշտել եկե ղե ցու նախ նա կան ան վա նու մը: Տե ղին նշենք, որ Հա յաս տա նի մի 
շարք եկե ղե ցի ներ նույն պես կոչ վել են «Նո րա կնունք»: Ինչ պես, օրի նակ, Տաթևի հա ջոր դու թյան 
մեջ մտնող Հակ (XVIII–XIX դդ. հոր ջորջ ված Մին քենդ) գյու ղի Ս. Գևորգ եկե ղե ցու շի նա րա րա
կան ար ձա նագ րութ յու նում աս վում է. «ՇԻ ՆԵ ՑԱՒ Ս[ՈՒՐ]Բ  ԵԿԵ ՂԵ ՑԻՍ ՆՈ ՐԱԿ/ ՆՈՒՆՔ ՀԱ ԿԱՅ 
ԺՈ ՂՈ ՎՈՒՐԴՍ: /.../ ԹՎ [ԻՆ] ՌՃԻԴ (1675)ե (Կա րա պետ յան Ս., Հայ մշա կույ թի հու շար ձան նե
րը Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին բռնա կց ված շրջա ննե րում, Երևան, 1999, էջ 131, տե՛ս նաև Յա կո
բե ան Ա., Պատ մա–աշ խար հա գրա կան եւ վի մա գրա գի տա կան հե տա զօ տու թիւն ներ (Ար ցախ–Ու
տիք), Վի են նա–Ե րե ւան, 2009, էջ 34): Կամ՝ Վայոց ձո րի Սպի տա կա վոր Ս. Աստ վա ծա ծին վան քի 
մի ակ եկե ղե ցին կոչ վում է Նո րա կն ու նք Ս. Աստ վա ծա ծին (տե՛ս Քրիս տո նյա Հա յաս տան. Հան րա
գի տա րան, Երևան, 2002, էջ 919–920): Կամ՝ Շի նու հայր գյու ղում գրիչ Ղա զա րի ըն դօ րի նա կած 
«Շա րակ նոց»–ի հի շա տա կա րա նում աս վում է. «…նո րակ նունք Ս. Ստե փա նո սի մերս եկե ղեց ւոյ 
…ե (Հա յե րեն ձե ռագ րե րի ԺԷ դա րի հի շա տա կա րան ներ (1641–1660), հ. Գ։ Կազ մեց` Վ. Հա կո
բյան, Երևան, 1984, էջ 52):

Ե կե ղե ցու ան վան վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը հան դի պում են ավե լի ուշ շրջա նի սկզբնա
ղբ յուր նե րում: Ինչ պես, օրի նակ, Հին Գո րիս (Վե րին Շեն) գյու ղի չա փա բե րա կան մատ յա ննե րից 
պար զվում է եկե ղե ցու անունը՝ Ս. Գևորգ: Եկե ղե ցու, մեզ հա սած ամե նա հին` 1900 թ. չա փա բե
րա կան մատ յանը վեր նա գր ված է «Չա փա բե րա կան մա տե ան տուե ալ ի լու սա ւոր չա կան Հա յոց 
վի ճա կա յին կոն սիս տո րի ա յէն թե մին Երե ւա նայ սուրբ Գէ ւո րգ  եկե ղեց ւոյ Հին Գո րի սի գեղջ յա
ղագս գրե լոյ զԾնե ալս, զՊսա կե ալս և զՆնջե ցե ալս այնր եկե ղեց ւոյ վասն 1900 ամի» (ՀԱԱ, ֆ. 
47, ց. 5,  գ. 256, թ. 1): Որ եկե ղե ցին կոչ վել է Ս. Գևորգ, այդ մա սին հա վաս տվում է նաև Գո րի սից 
«Մշակ» լրագ րին 1902 թ. հուն վա րին ուղար կված մի թղթակ ցու թյու նում, որում աս վում է. «Նոր–
Գօ րի սից երեք վերստ հե ռա ւո րու թե ան վրա գտնվում է Հին–Գօ րիս գիւղը: Հին–Գօ րի սում կա մի 
հնա շէն եկե ղե ցի, ս. Գէ որգ անու նով («Մշակ», Թիֆ լիս, 1902, յու նվա րի 25, № 17): Հի րա վի, փաս
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1897 թ.–ին Հին Գո րիս (Վե րին Շեն) այ ցե լած Ե. Լա լա յանը գրում է. «Գիւ ղում կայ 
մի փոք րիկ, կի սով չափ քեր ծի մէջ փո րուած եկե ղե ցի Նա րակ նունք (Նո րակ նունք) 
անու նով... Այս եկե ղե ցին այժմ էլ իբր աղօ թա տե ղի է ծա ռա յում (ընդգ ծումը մերն է՝ 
Գ. Ս.)»54: Սա կայն ան հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով Մես րոպ վրդ. Տեր–Մով սիս յանը 
ոչ մի տե ղե կութ յուն չի հա ղոր դում բարձ րա դիր և տե սա նե լի վայ րում գտնվող այդ 
եկե ղե ցու մա սին: Վե րո բեր յալ վկա յութ յու նից ան մի ջա պես հե տո Ե. Լա լա յանը որո
շա կի ո րեն գրում է, որ Նա(ո) րակ նունք եկե ղե ցուց բա ցի գյու ղում կա նաև «...մի ուրիշ 
եկե ղե ցու աւե րակ»55: Ակն հայտ է, որ երկ րորդ վկա յութ յունը վե րա բե րում է Ս. Հռիփ
սի մե եկե ղե ցուն: Հար ցի մեջ վերջ նա կան հստա կութ յուն է մտցնում այն փաստը, 
որ ՀԽՍՀ ժող կոմ խոր հին առըն թեր «Պատ մա կան հու շար ձա ննե րի պահ պա նութ յան 
կո մի տե»–ի56 (այ սու հետ՝ ՊՀՊԿ)՝ Գո րի սի շրջա նում պատ մա ճար տա րա պե տա կան 
հու շար ձան ներն ուսում նա սի րե լու և քար տե զագ րե լու նպա տա կով 1946 թ.–ի օգոս
տո սի սկզբնե րին կազ մա կերպ ած գի տար շա վի ղե կա վար, հու շար ձա ննե րի պահ
պա նութ յան բաժ նի վա րիչ, բա նա սեր Գե ղամ Սար գս յա նի 1947 թ. ապ րի լի 28–ի 
հաշ վետ վութ յու նում Մես րոպ վրդ. Տեր–Մով սիս յա նի մատ նան շած եկե ղե ցին մի ան
շա նակ նշվում է ոչ թե Ս. Գևորգ, այլ Ս. Հռիփ սի մե57: Այդ ան վամբ են նշում նաև 

տե րը վկա յում են, որ Ս. Գրի գո րիս (Ս. Հռիփ սի մե) եկե ղե ցին, այդ և հե տա գա ժա մա նակ նե րում 
գտնվե լով ան մխի թար և քայ քայ ված վի ճա կում, այլևս դա դա րել էր գոր ծող լի նե լուց, և գյու ղում 
1900–1924 թթ. գոր ծել է մի այն Ս. Գևորգ եկե ղե ցին (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 47, ց. 7, գ. 429, գ. 434, գ. 438, գ. 
442, գ.  446): Այս դի տարկ ման տրա մա բա նու թյամբ էլ եզ րա հան գենք, որ Վե րի շե նի եկե ղե ցին 
նույն պես պետք է կո չել՝ Նո րակ նունք Ս. Գևորգ: Զո րօ րի նակ, Վայոց ձո րում Վեր նա շեն գյու ղից 
7 կմ հյու սիս Պռո շյան տոհ մի հո վա նա վո րու թյամբ 1321 թ. կա ռուց ված Սպի տա կա վոր վան քի 
(եր բեմն՝ Ս. Կա րա պե տի Անա պատ, Ծաղ կա վանք) հյու սի սային պա տի ար ձա նագ րու թյան մեջ 
եկե ղե ցին հի շա տակ վում  է «Նո րա կնունք Աս տուա ծա ծին» (Յով սէ փե ան Գ., Խաղ բա կե անք եւ 
Պռո շե անք Հայոց պատ մու թե ան մէջ, մասն Գ, Երու սա ղէմ, 1942, էջ 22, տե՛ս նաև Դի վան հայ վի
մագ րու թյան: Պրակ III, Վայոց ձոր. Եղեգ նա ձո րի և Ազիզ բե կո վի շրջան ներ: Կազ մեց՝ Ս. Բար խու
դա րյան, Երևան, 1967, էջ 96):

ՊՀՊԿ–ի` 1946 թ. օգոս տո սին Գո րիս կազ մա կեր պած գի տար շա վի ղե կա վար Գ. Սար գս յա
նի հաշ վետ վութ յու նում եկե ղե ցու ճար տա րա պե տա կան հո րին ված քի մա սին աս վում է. «...փոքր 
եկե ղե ցի է 10x5,40 մ. մի ա նավ թա ղա պատ սրահ, աբ սի դա յով, մուտքը հա րա վա յին պա տի արևմ
տյան ծայ րին: Ու նի մի փոքր լու սա մուտ աբ սի դի ճա կա տում, մի մեծ լու սա մուտ էլ հա րա վա յին 
պա տի մեջ: Շար վածքը զա նա զան տե սա կի ու գույ նի ան մշակ քա րե րից կրա շա ղա խով, ներ սից 
սվա ղած: Դրսից պա տե րի մեջ խաչ քա րե րի և տա պա նա քա րե րի բե կոր ներ: Եկե ղե ցին արև
մտյան կող մից կպած է ժայ ռին: Շուր ջը կան տա պա նա քա րեր, մե կը ՌՃԾԷ թվա գրով» (ՀԱԱ, ֆ. 
1063, ց. 1, գ. 1426, թ. 26, տե՛ս նաև գ. 1457, թ. 27): Դա տե լով եկե ղե ցու փոք րա ծա վալ չափ ե րից` 
այն չի ունե ցել ավան դա տուն: Եկե ղե ցին գոր ծել է ընդ հուպ մինչև 1924 թ., այ նու հետև կոլ տն տե
սութ յան կող մից օգ տա գործ վել է որ պես ցո րե նի պա հեստ (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1457, թ. 27): 
Եկե ղե ցին ամ բող ջութ յամբ վե րա նո րոգ վել է 1994 թ. (տե՛ս Մեժ լու մյան Վ., Վե րի շե նի պատ մու
թյունը (գիրք սե րունդ նե րի հա մար), Գո րիս–Վե րի շեն, 1996, էջ 58): Եկե ղե ցու վե րա բա ցումն ու 
վե րօ ծումը նույն թվա կա նի հու լի սին կա տա րել է Կա նա դա յի Հա յոց թե մի առաջ նորդ Հով նան ար
քեպս. Տեր տեր յանը, որը հո գա ցել է նաև եկե ղե ցու վե րա նո րոգ ման ծախ սե րը (տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հ. 4, 
Երևան, 1998, էջ 802):

54   Լա լայե ան Ե., Զան գե զուր։ Նիւ թեր ապա գայ ուսում նա սի րու թե ան հա մար, «Ազ գա գրա կան հան
դէս», Թիֆ լիս, 1898, գիրք Դ, № 2, էջ 31:

55  Նույն տե ղում:
56  Կո մի տեն 1937 թ.–ից գոր ծել է ՀԽՍՀ կենտ գործ կո մին առըն թեր: 
57  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1457, թ. 25, տե՛ս նաև գ. 1547, թ. 37:

Գևորգ Ստեփանյան
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Հոդվածներ

1958 թ.–ի ամ ռանը հնա վայ րը հե տա զո տած Սեդ րակ Բար խու դար յանը58 և ավե լի ուշ 
շրջա նում եկե ղե ցու տի պա բա նա կան հար ցե րին ան դրա դար ձած Մու րադ Հաս րա
թյանն59 ու Անուշ Տեր–Մով սիս յանը60:

Այս պի սով՝ հարկ է ար ձա նագ րել, որ Ս. Գևորգ եկե ղե ցին նույն` Ե. Լա լա յա նի 
այ ցե լութ յան ժա մա նակ գոր ծող, իր չա փե րով շատ ավե լի փոքր, արևմ տյան հատ
վա ծում կի սով չափ ժայ ռա փոր Ն(ա) ո րա կնունք ան վան ված եկե ղե ցին է, իսկ Մես
րոպ վրդ. Տեր–Մով սիս յա նի վկա յա կո չա ծը` Ս. Հռիփ սի մեն: Այս հա կա սութ յան լու
ծումը տա լիս է հենց Մես րոպ վրդ. Տեր–Մով սիս յանը, որի հա վա քած՝ XVI–XVII դդ. 
վե րա բե րող 19 վի մա գրա կան ար ձա նա գրութ յուն նե րն իրա կա նում գտնվում են ոչ 
թե Ն(ա) ո րա կնունք Ս. Գևորգ, այլ Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու շրջա կայ քում61: Ի դեպ, 
Մես րոպ վրդ. Տեր–Մով սիս յանը թույլ է տվել նմա նա բնույթ այլ վրի պում ներ ևս: 
Շատ զար մա նա լի է, երբ նա Գո րիս գյու ղից (Նոր կամ Ներ քին Գո րիս) շուրջ 1 
կմ հյու սիս–արևելք, լեռ նա լան ջի բարձ րութ յան վրա գտնվող Ս. Մար տի րոս վի մա
փոր մա տուռն ան վա նում է «Սուրբ Մար տի րոս աղբ յուր»62: Իրա կա նում կի սա ժայ
ռա փոր այդ մա տու ռը, չու նի աղ բյուր: Կամ` «ԱՅՍ Է ՀԱՆ ԳԻՍՏ ՂԱ ՐԱ ԽԱ ՆԻՆ ԹՎ. 
ՌՃԽԸ» (1699) ար ձա նա գրութ յամբ տա պա նա քա րը տե ղադ րում է Ս. Հռիփ սի մե 
եկե ղե ցու արևել յան մա սում63: Մինչ դեռ այն գտնվում է գյու ղի հին գե րեզ մա նա
տանը64: Հարկ է նկա տել, որ հնա րա վոր վրի պում նե րի պատ ճա ռի մա սին Մես րոպ 
վրդ. Տեր–Մով սիս յանը մատ նան շել է իր վե րո հիշ յալ աշ խա տութ յան առա ջա բա
նում: «…ժա մա նա կին հա ւա քած նիւ թերս,— գրում է նա,— չկա րո ղա ցայ հրա տա
րա կել, որով հե տեւ իմ նե գա տիւ ները Թիֆ լի զում եղ բօրս բնա կա րա նում հրդե հի զոհ 
եղան… Ներ կա յումս կա մե նում եմ տալ այդ աշ խա տանքը. հիմն ւե լով իմ յու շա տետ
րե րի վրայ և օգտ ւե լով ուրիշ նե րից փոխ առն ւած լու սան կար նե րով, թող նե լով, որ 
ուրիշ նե րը ան շուշտ կը լրաց նեն իմ թե րու թիւն նե րը...»65:

Աղբ յու րա գի տա կան տվյալ նե րի հա մադ րումը ցույց է տա լիս, որ տա կա վին XIX 
դա րա վեր ջին, գու ցե ավե լի վաղ ար դեն իսկ Ս. Հռիփ սի մե ան վա նյալ եկե ղե ցին քայ
քայ ված լի նե լու պատ ճա ռով այլևս գոր ծուն չէր: Այդ է փաստ ում է Մես րոպ վրդ. Տեր–
Մով սիս յանը, որը վե րոն շյալ աշ խա տու թյան «Ս. Գէ որգ եկե ղե ցի (իմա՝ Ս. Հռիփ սի
մե— Գ. Ս.)» են թա գլ խում գրում է. «...ե կե ղե ցին, կան գուն մնա ցած, բայց այ լեւս չի 
գոր ծադր ւում»66: Այն, որ գոր ծուն է եղել մի այն Նա(ո) րակ նունք ան վան ված Ս. Գևորգ 

58  Տե՛ս Դի վան հայ վի մագ րու թյան, պրակ II: Գո րի սի, Սի սի ա նի և Ղա փա նի շրջան ներ: Կազ մեց` 
Ս. Բար խու դա րյան, Երևան, 1960, էջ 76:

59  Տե՛ս Հաս րա թյան Մ., Հա յաս տա նի ար տա քուստ շեշտ ված աբ սի դով մի ա նավ հու շար ձան նե րը, 
էջ 28:

60  Տե՛ս Տեր–Մի նա սյան Ա., Պատ մա կան Սյու նի քի վաղ միջ նա դա րյան հու շար ձա ննե րը, էջ 63–64: 
61  Տե՛ս Մես րոպ Մա գիս տրոս ար քեպ. Տէր Մով սի սե ան, Հայ կա կան երեք մեծ վան քե րի..., էջ 68:
62  Նույն տե ղում:
63  Տե՛ս նույն տե ղում:
64  Տե՛ս Ստե փա նյան Գ., Գո րիս, ԴՀՆ (2011–2012 թթ.), տետր № 2, էջ 10:
65  Մես րոպ Մա գիս տրոս ար քեպ. Տէր Մով սի սե ան, Հայ կա կան երեք մեծ վան քե րի..., էջ 3:
66  Նույն տե ղում, էջ 68:
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եկե ղե ցին, փաստ վում է XIX դա րա վեր ջի և XX դա րասկ զբի ար խի վա յին վա վե րագ
րե րով և գյու ղի հնաբ նակ նե րի վկա յութ յուն նե րով: Աս վա ծը հաս տատ վում է 1900 թ. 
գրառ ված Ս. Գևորգ եկե ղե ցու՝ մեզ հա սած ամե նա հին չա փա բե րա կան մատ յա նով, 
որը վեր նա գր ված է. «Չա փա բե րա կան մա տե ան տուե ալ ի լու սա ւոր չա կան Հա յոց 
վի ճա կա յին կոն սիս տո րի ա յէն թե մին Երե ւա նայ սուրբ Գէ ւորգ եկե ղեց ւոյ Հին Գո
րի սի յա ղագս գրե լոյ զԾնե ալս, զՊսա կե ալս և զՆնջե ցե ալս այնր եկե ղեց ւոյ վասն 
1900 ամի»67: Ս. Գևորգ եկե ղե ցու շա րու նա կա կան գոր ծու նե ութ յան մա սին են վկա
յում Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում պահ վող ընդ հուպ մինչև 1924 թ. եկե ղե ցուն 
վե րա բե րող չա փա բե րա կան մատ յան նե րը68:

Այժմ հա մա ռո տա կի ան դրա դառ նանք Ս. Հռիփ սի մե եկե ղե ցու տի պա բա նա
կան հար ցե րին: Հայ եկե ղե ցա կան ճար տա րա պե տութ յան մեջ եզա կի նմուշ հա
մար վող այս կա ռույցն իր հո րին ված քով իրա վամբ հա մար վում է Հա բանդ գա
վա ռի ամե նա ճոխ հու շար ձա ննե րից մեկը: Ինչ պես ար դեն վերևում նշե ցինք, այն 
Հա յաս տա նի վաղ միջ նա դար յան մի ա նավ, սրա հա վոր բա զի լիկ եկե ղե ցի նե րից է 
(IV դ., վե րա կա ռուց ված` V դա րում), որը նույ նա տիպ կա ռուց վածք նե րի հա մար 
ունի բնո րոշ, բայց և յու րօ րի նակ ճար տա րա պե տու թյուն: Հու շար ձանը կա ռուց
ված է տե ղա կան ան մշակ, մոխ րա գույն բա զալ տից՝ կրա շա ղա խով: Իր չա փե
րով (27,3 մ եր կա րու թյամբ) եկե ղե ցին զի ջում է մի այն Արա րատ լե ռան հյու սիս–
ա րևմ տյան լան ջե րին գտնվող Ցո լա կեր տի հու շար ձա նին: Լայ նութ յունը կո ղա յին 
խոր շե րի հետ հաշ ված հա րա բե րում է եր կա րութ յանն ինչ պես 1:2,8, իսկ առանց 
խոր շե րի` 1:5: Կա ռույ ցի մուտ քե րը եր կուսն են՝ արև մուտ քից ու հա րա վից: Եկե
ղե ցու հա րա վա յին պա տին եր կու կող մե րում պահ պան վել է քա րե բար ձակ նե րով 
հնա գույն մուտքը (այժմ փակ ված), նման Ծի ծեռ նա վան քի եռա նավ բա զի լի կա յի 
մուտ քե րին: Աղո թաս րա հը ձգված է արևել քից արև մուտք: XVII դ. հիմ նո վին վե
րա կա ռուց ված եկե ղե ցին, սա կայն, պահ պա նել է իր նախ նա կան հո րին վածքը՝ 
ուղ ղանկ յուն դահ լիճն  արևել քից ար տա քուստ և ներ քուստ ավարտ վում է կի սաշր
ջա նաձև խո րա նով: Եկե ղե ցին ունի կա ռու ցո ղա կան հին և հա մե մա տա բար նոր 
հատ կա նիշ ներ: Եկե ղե ցու ներ սում կան շատ խաչ քա րեր: Դրանց մի մա սը, ըստ 
սո վո րութ յան, ամ րաց ված է եղել պա տե րի մեջ: Պա տե րի շար ված քում օգ տա
գործ ված են նաև IV–V դդ. հայ ճար տա րա պե տութ յանը բնո րոշ կա ռույ ցի հար դա
րան քի բե կոր ներ (ատամ նա վոր քիվ և այլն)69: Մու րադ Հաս րաթ յանը կա ռույ ցի 
հա տա կագ ծային, ծա վա լա տա րա ծա կան հո րին վածք նե րի ու դե կո րա տիվ հար դա
րան քի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան հի ման վրա եզ րա կաց րել է, որ «Իր այս 
առանձ նա հատ կութ յուն նե րի, ինչ պես նաև հնաոճ ման րա մաս նե րի հետևան քով 
Վե րի շե նի եկե ղե ցին նույն պես պետք է հա մա րել IV դ. հու շար ձան»70:

67  ՀԱԱ, ֆ. 47, ց. 5, գ. 256, թ. 1: 
68  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 47, ց. 5, գ. 264, տե՛ս նաև ֆ. 47, ց. 7, գ. 429, գ. 434, գ. 438, գ. 442, գ. 446: 
69  Տե՛ս Հաս րա թյան Մ., Հա յաս տա նի ար տա քուստ շեշտ ված աբ սի դով մի ա նավ հու շար ձան նե րը, էջ 

28, 40, տե՛ս նաև նույ նի՝ Հայ կա կան վաղ քրիս տո նե ա կան ճար տա րա պե տու թյունը, էջ 12:
70  Հաս րա թյան Մ., Հա յաս տա նի ար տա քուստ շեշտ ված աբ սի դով մի ա նավ հու շար ձան նե րը, էջ 28:

Գևորգ Ստեփանյան
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Այս կա պա կցութ յամբ ուշագ րավ է նաև եկե ղե ցու ոճա կան ու տի պա բա նա կան 
առանձ նա հատ կութ յուն ներն ուսում նա սի րած ՊՀՊԿ–ի` 1946 թ.–ի օգոս տո սին Գո
րիս կազ մա կեր պած գի տար շա վի ղե կա վար Գ. Սարգս յա նի եզ րա հան գու մը. «Հու
շար ձա նի հիմ նա պա տերն ավե լի հին են, քան վե րին մա սե րը, նկատ վում է, որ այս
տեղ եղել է մի հին եկե ղե ցի, որն ավեր վել է, և նրա մնա ցորդ նե րի վրա XVII դա րում 
շին ված է ներ կա եկե ղե ցին: Հին մա սի բե կոր նե րը բնո րոշ են VII դա րի հա մար: 
Պա տե րի մեջ գոր ծա դր ված են քա ռա կողմ կո թո ղի բե կոր ներ, որոնք հա տուկ են 
V— VII դա րե րին»71:

Կա ռույ ցի հա րա վային մուտքը երիզ ված է ան կյունը կտրված քա ռան կյուն քա
րե երես կա լով: Արևմ տյան մուտքը, հա վա նա բար, ավե լի ուշ վե րա նո րոգ ման 
հետևան քով ստա ցել է երկ կենտ րոն վեր ջա վո րու թյուն: Արև մտյան մուտ քին որ պես 
բա րա վոր է ծա ռա յում եր կայ նա կան կող մի վրա դրված խաչ քա րը, որի հյու սի սա յին 
մա սում ար ձա նագր ված է.

«ԹՎ.: ՋԾԸ (1509): ՍԱ ՀԱԿ ԷՐԷՑ ԿԱՆԿՆԵՑ /Ի ԶԽԱՉՍ Ի ՓՐԿՈՒ 
ԹԻ ՀՈԳՈՅ/ՀԱՒՐՆ ԻՄՈՅ ՄԱ ԹՈՍ ՔԱՀԱ ՆԱ ՅԻ ԵՒ/ԸԷ ՏԻ ՄԱ
ՆԻՆ. ՅԻ ՇԵ ՑԷՔ Ի ՔՍ»72:

71  ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1457, թ. 25: 
72 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, էջ 76։

Հին Գո րիս–Վե րին Շե նի Ս Գրի գո րիս (Հռիփ սի մե)
մի ա նավ բա զի լիկ եկե ղե ցի (IV դ.) 
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Տա կա վին կան գուն եկե ղե ցին այժմ 
էլ իր ճար տա րա պե տա կան կա տա րե լի ու
թյամբ, նուրբ ար վես տով ու դի մաց կու նու
թյամբ հի աց մունք ու զար մանք է պատ
ճառում:

Խորհր դա յին իշ խա նութ յան տա րի նե
րին՝ 1930 թ.–ից սկսած, եկե ղե ցին օգ տա
գործ վել է որ պես ցո րե նի պա հեստ73, մաս
նա կի վե րա նո րոգ վել է 1951– 1952 թթ.74: 
2007 թ.–ին եկե ղե ցու շրջա տա րած քի 
մաքր ման աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ 
հան վել են պա տե րի մեջ եղած եր կու խաչ
քա րե րը: Եկե ղե ցու հա րա վա յին մուտ քի 

մոտ, պա տին հե նած խաչ քա րե րից մե կը թվագր վում է 1550 թ.–ի ն75:
Ամ փո փենք. քննու թյան ար դյունք նե րը բա վա կան լույս են սփռում խնդրո առար

կա հար ցի վրա, ուս տի տա րա կույս չի մնում, որ Գո րայք–Գո րի սում (Հին Գո րիս, 
Վե րին Շեն) IV դա րում հիմ նադր ված եկե ղե ցու սկզբնա կան ան վա նումը եղել է Ս. 
Գրի գո րիս, ինչ պես որ ար ձա նագր ված է Բար սեղ, Սար գիս և Հով հան նես գրիչ նե րի 
հի շա տա կա րան նե րում: 1678 թ.–ից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում եկե ղե ցին 
վե րաօծ վել և ստա ցել է նոր անուն` Ս. Հռիփ սի մե: Եկե ղե ցին ընդ հուպ մինչև XVII դ.  
վեր ջե րը եղել է Ձա գե ձո րի հով տի գրչութ յան ար գա սա վոր կենտ րոն նե րից մեկը: 
Եկե ղե ցին ներ կա յումս կան գուն է, բայց քայ քայ ված վի ճա կում:

73  Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 1426, թ. 26:
74  Տե՛ս Մեժ լու մյան Վ., Վե րի շե նի պատ մու թյունը, էջ 58:
75  Տե՛ս Ստե փա նյան Գ., Գո րիս, ԴՀՆ (2011–2012 թթ.), տետր № 2, էջ 11:

«Կո րէս» գյու ղում Հով հան նես գրչի ըն դօ րի նա կած «Աւե տա րան»–ի (1678 թ.) 
կազ մի Ա փեղ կը և հի շա տա կա րանը (265ա–266բ): ՄՄ, ձեռ. Հմր 2539:

Հին Գո րիս–Վե րին Շեն գյու ղի Ս. Գևորգ 
(Ն(ա)ո րակ նունք) եկե ղե ցի
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К ВОПРОСУ ДИСЛОКА ЦИИ ЦЕРКВИ СБ. ГРИГОРИ СА  
АБАНД–Д ЗА ГЕД ЗОР ГАВАРА

ГЕ ВОРГ СТЕПАНЯН

Цель статьи: на основе различных источни ков выявить место располо же ния 
монасты ря Св. Григориса.

В статье использо ва ны методы сопостав ле ния фактов, историчес ко го анализа 
и историко–с рав ни тель но го анализа. В историчес кой литерату ре есть большое 
количест во ответов по данному вопросу, хотя не было специаль но го исследо ва ния 
этого памятни ка раннего Средневе ков ья – в начальной стадии об обстоятельст ве 
помазания Св. Рипсиме.

В начальных сопоста ви тель ных источни ках обснова на истина, что раньше он 
называл ся именем Св. Григори са. Историчес кой литерату ре есть большое количест во 
основан ная в 4 веке церковь в Горайк–Го ри се (Ста рый Горис, Верин Шен) изначаль но 
носила имя Св. Григори са, что зафикси ро ва но в летописях историог ра фов Барсега, 
Саркиса и Ованеса. После 1678 года храм был освящен и получил новое имя Св. 
Рипсиме. Вплоть до конца 17 века эта церковь была одним из самых активных 
центров письмен нос ти в долине Дзагедзор, где были созданы копии многочис лен
ных рукописей, часть из которых ныне хранятся в Матенада ра не им. Маштоца. До 
сих пор церковь продолжа ет оставать ся в полураз ру шен ном состоянии.

К лю че вые слова: Сюник, Абанд, Варакни или долина Дзагедзо ра, Горайк–Го
рес–Го рис, Св. Рипсиме, Св. Григорис, священник Оганнес, Библия.

THE QUESTION OF THE LOCATION OF ST. GRIGORIS CHURCH OF 
HABAND–ZDAGEDZOR PROVINCE

GEVORG STEPANYAN

The purpose of this article is to examine the question of the location of St. Grigoris 
church based on various sources.

The paper is based on a combined examination of the facts, using the principals of 
historical as well as historical–comparative analysis and the reliability and the validity of 
these sources which have duly been studied thoroughly.

By combining the actual facts, it is obvious that the church, situated in the valley of 
Old Goris (named Yeri–upper Shen, the ancient Gorayq–Gores–Goris (Kyores) village, is 
the same church presently named St. Hripsime, built in the IX century, which is rightfully 
considered one of the important architectural monuments of Syuniq.



27

Although numerous references have been made in historical literature regarding the 
typological issues of this church, however, no separate examination has been carried out 
as to the consecration of this early medieval church.

By combining all the relative sources in the article, it has been proved that the 
church called St. Hripsime was previously called St. Grigoris.

Key words: Syuniq, Haband, Vararakni or Dzagedzor vally, Gorayq–Goris, St. Hrip
sime, St. Grigoris, Barsegh Pastor, HovhannesPriest, Bible, Memoir–commentary.
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