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ՍՅՈՒՆԻՔ-ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ԲԱՐՁՐԱԴԻՐ 
ՍՐԲԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՊԸ ՆԱԽԱՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՍԿԱՆԵՐԻ 

ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

ՍյունիքիևԱրցախիլեռնայինառասպելաբանությանմեջներկայացվածենՀրու
շան,Ուշափ,Բոլ,Օղուզանուններըկրողևանանունհսկաներ,որոնցշուրջառասպելա
կանզրույցներըկարողենլինելարխաիկևներկայացնելերկրաբանականպրոցեսնե
րիառասպելականարտացոլումևկամկապվելպատմական,պատմողինմոտժամա
նակներիհետ:Դրանցսյուժեներըհաճախկապվումենքրիստոնեականուխտատեղի
սրբավայրերիհետ,որոնցմիմասըկրումենՃգնավորանունըկամնվիրվածենՍ.Պան
տալեոնին:Այդճանապարհովարխաիկպաշտամունքըքրիստոնեականկերպարանքէ
ստանումևմիաժամանակպահպանումէհինառասպելաբանությունը:

 Բա նա լի բա ռեր` հսկա, սրբավայր, Զանգեզուր, Արցախ, Ճգնավոր, լեռնային
առասպելաբանություն,ազնավուր:

 Հայ ժո ղովր դի հա վա տա լիք նե րի մեջ զգա լի թիվ են կազ մում լեռ նա յին 
հսկա նե րի կեր պար նե րը, ո րոնք ներ կա յաց նում են նա խաք րիս տո նեա կան, հա-
ճախ` նա խա պատ մա կան ժա մա նակ նե րի բնա կիչ նե րին: Այդ պի սի հսկա նե րը 
ազ գագ րա կան տար բեր շրջան նե րում կոչ վել են տար բեր ա նուն նե րով` ազ նա-
վուր (ազ նա հուր), ֆե րեզ` Արևմտ յան  Հա յաս տա նում, օ հուզ, կամ օ ղուզ` Ա րա-
գա ծոտ նում,  Վա յոց  Ձո րում և  այլն: Ն րանց ա նուն նե րով կոչ վում են քա րա ժայ-
ռեր, նա խաք րիս տո նեա կան շի նութ յուն ներ` դոլ մեն ներ, բեր դե րի ա վե րակ ներ, 
մեծ տա պա նա քա րեր և  այլն:  Տար բեր սյու ժե նե րում այդ հսկա նե րի շար քին կա-
րող են դաս վել ա ռաս պե լա կան և  վի պա կան հե րոս նե րը, ինչ պի սիք են՝  Հայ կը, 
 Նեմ րութ- Բե լը, Պ ռոշ թա գա վո րը1, « Սաս նա Ծ ռեր» դյու ցազ նա վե պի հե րոս նե-
րը2, կամ  Ֆահ րա դը3:  Սո վո րա բար, այդ հսկա նե րի ա նուն նե րի հետ է կապ վում 
տե ղա կան լանդ շաֆ տի փո փո խութ յուն նե րը նկա րագ րող ա ռաս պե լա բա նութ-
յու նը, և  հա ճախ հսկա նե րը զոհ են գնում մահ կա նա ցու աղջ կա հան դեպ ի րենց 
տա ծած սի րուն: Այդ հսկա նե րը կա րող են չու նե նալ ա նուն ներ կամ հա մար վել 
դևեր, հրեշ ներ, միակ նա նի թա փագ յոզ ներ, աժ դա հա ներ, վի շապ ներ կամ կրել 

1 Ժամկոչյան Ա. եպս., Սիմոնյան Լ., Աստվածաշնչյան Նեբրովթը և Նեմրութ թագավորը հայ 
բանահյուսության մեջ// Տարեգիրք Աստվածաբանական ֆակուլտետ, ԺԱ, 2016, էջ 273-302:

2 Ըստ մի հավատալիքի՝ Մհերի դռան ետևում պահվում էր անթիվ հա րստություն, որը 
պահպանում էր «ջոջ ազնավուր»-Մհերը, իսկ մեկ այլ հսկա` Դավիթը, պատերազմի էր եկել 
նրա դեմ և իր թրով ճեղքել Մհերի դուռը, տես` Բիւզանդիոնի թղթակից, Խալտեան հնութիւնք// 
«Բիւզանդիոն», 1899, № 699, էջ 1: 

3 Այստեղից` «ֆերեզ» անվանաձևը: Ֆահրադի` որպես լեռնային հսկայի մասին հայկական 
զրույցները տես` Սրվանձտյանց Գ., Երկեր, հատ. 2, Երևան, 1982, էջ 216, Ն. Սարգիսեան, 
Տեղագրութիւն ի Փոքր և ի Մեծ Հայս, Վենետիկ,  1864, էջ 79-80: Ազնավուրների սիրեցյալ 
աղջիկները ևս հաճախ կրում են Ֆահրադի սիրեցյալ Շիրինի անունը, տես` Գ. Սրվանձտյանց, 
Երկեր, հատ. 1, Երևան, 1978, էջ 58-59: Ա յս տե ղ Շի րինի բուն սիրելիի անու նը Ղովտ է:
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աստ վա ծաշնչ յան հե րոս նե րի ա նուն ներ, ա ղա վաղ ված տե ղա նուն ներ (Է զե կել1, 
Առ նաուտ2,  Ղովտ3, Լ ևենտ4), իսկ նրանց ա ռաս պե լա բա նութ յան մո տիվ նե րը 
կա րող են միա նալ կամ միա խառն վել մարդ-հե րոս նե րի մա սին զրույց նե րին: 
 Հա յոց մեջ չկա նրանց «լեռ նա յին ո գի» հա մա րե լու սո վո րութ յու նը, ընդ հա կա-
ռա կը, նրանք միշտ նյու թա կան են և  տե սա նե լի5:

 Սա կայն ի րենց ա ռա վել ար խաիկ ձևի մեջ լեռ նա յին հսկա նե րը ներ կա յաց-
նում են բնութ յան ան կա ռա վա րե լի ու ժե րը, իսկ նրանց ա ռաս պել նե րը պատ-
մում են հրաբ խա յին եր ևույթ նե րի, քա րե րի գա հա վիժ ման, գե տե րի հու նե րի 
փակ վե լու, երկ րա շար ժե րի և  տա րե րա յին այլ ա ղետ նե րի մա սին: Դ րա նով իսկ 
այդ ա ռաս պել նե րը զու գա հեռ վում են բուն լեռ նա յին ա ռաս պե լա բա նութ յան 
հետ, որ տեղ, իբրև հե րոս, հան դես են գա լիս հենց լեռ նե րը, ու եր բեմն կրկնում 
են դրա սյու ժե նե րը:

 Թեև հսկա նե րի ա ռաս պե լա բա նութ յու նը, կապ ված պատ մա կան  Հա յաս-
տա նի տար բեր տա րածք նե րի հետ, բա վա կա նա չափ ու սում նա սիր ված չէ, 
ե ղած նյու թը թույլ է տա լիս խո սելու դրա միան գա մայն լայն տա րած վա ծութ յան 
մա սին: 

Հս կա նե րի ա ռաս պե լա բա նութ յու նը բնո րոշ է նաև Ս յու նիք- Զան գե զու րին 
և Ար ցա խին, ընդ ո րում՝ այս տա րածք նե րում գրառ ված նյու թե րում հսկա նե րը 
չու նեն ընդ հան րա կան ան վա նում, ինչ պես կտես նենք ստորև, միայն  Գե տա շե-
նի ա ռաս պել նե րից մե կում հի շա տակ վում է «օ ղուզ» ան վա նու մը: 

 Լեռ ներն, ինչ պես հայտ նի է, հա ճախ ծա ռա յել են նաև վանք-մե նաս տան-
նե րի և ճգ նա վո րա կան խու ցե րի կա ռուց ման վայ րեր, և  սա րերն ու բլուր նե րը 
եր բեմն ի րենց ա նուն ներն են ստա ցել այն սրբա վայ րե րից, ո րոնք կա ռուց ված 
են ե ղել դրանց վրա` Ս.  Խաչ, Ս բո հան և  այլն: 

 Պա տա հա կան չէ ու րեմն, որ լեռ նա յին հսկա նե րի, ո րոշ դեպ քե րում` լեռ նա-
յին վի շապ նե րի, ա ռաս պե լա բա նութ յու նը միա ցել է նաև սրբե րի մա սին հրա շա-
լի պատ մութ յուն նե րին: Այդ դեպ քում հրա շա լի ի րա դար ձութ յուն նե րի վայ րե րը 
ծա ռա յել են նաև որ պես ուխ տա տե ղի ներ, ո րոնց մար դիկ այ ցե լել են պաշ տա-
մունք մա տու ցե լու, կեն սա կան խնդիր նե րը Աստ ծու տնօ րի նութ յա նը հանձ նե լու 
կամ ո րո շա կի հի վան դութ յուն նե րից, ցա վե րից ա զատ վե լու նպա տա կով:

 Պահ պան վել է հսկա նե րի մա սին միև նույն ա ռաս պե լի ե րեք տար բե րակ, 
ո րոն ցից մե կը գրա ռել է Ե.  Լա լա յա նը այդ ժա մա նակ  Զան գե զու րի մեջ մտնող 
չճշտված վայ րում, մյու սը՝ Ս.  Խան զադ յա նը`  Սի սիա նում, եր րոր դը` Բ.  Ղա զի յա-
նը՝ Ար ցա խի  Ղա րաղշ լաղ (ներ կա յումս՝  Բեր դա ձոր) գյու ղում:

Ա ռա ջի նը և  երկ րոր դը Հ րու շան հսկա յի և ն րա քրոջ որ դու՝  Զոն գի  Գի քիի 

1 Գապասագալեան Թ., Էզէկէլին հեքեաթը, «Բիւրակն», 1899, թ. 35, էջ 555-55 6:
2 Խալաթեան Գ., Ժողովրդական բանաւոր գրականութեան տեսակները, «Բիւրակն», 1898, 

թ. 8, էջ 121:
3 Օրինակ, «Ջան պոլատ» հեքիաթում. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հատ. II, Երևան, 

1959, էջ 53:
4 Հալաջյան Գ., Դերսիմի հայերը, Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հատ. 5, 

Երևան, 1973, էջ 50:
5 Անգամ Ա. Իսահակյանը, տալով լեռնային հսկայի կերպարը, մատու ցո ւմ է նրան որպես 

կենդանի, մարմնեղեն արարած, որի ոգին  ս ավառ նո ւմ է «Մռայլ Կասպիականից մինչև 
Պոնտոսյան հորձանքները», տես` Լեռների հսկան// Ավետիք Իսահակյան, Երկերի ժողովածու 
վեց հատորով, հատ. 3, Երևան, 1975, էջ 115:
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պատ մութ յունն է1 և  կապ ված է  Սաղ սա ղան լե ռան գա գա թին գտնվող դոլ մե նի 
հետ: Եր րոր դը՝ Ու շափ մա կա նու նով, Ս վե րանց տոհ մի հսկա ա վա զա կի և ն րա 
եղ բո րոր դի  Զոմ բիի պատ մութ յունն է2 և  կապ ված է  Քիրս սա րի վրա յի  Ղա րաղշ-
լա ղի խութ (բլուր) կոչ վող վայ րի՝ Ու շա փի քա րի հետ: 

Հ րու շա նը և Ս վե րանց Ու շա փը ի րենց ու ժին չտի րա պե տե լու պատ ճա ռով 
ապ րում են լե ռան վրա և  ի րենց հա մար տուն են շի նում այն տեղ հսկա քա րե-
րից, իսկ Ու շա փը նաև կա մուրջ է սար քում: Ն րանք զբաղ վում են ա վա զա կութ-
յամբ և  թա լա նում են քա րա վան նե րը, ինչ պես նաև խա բեութ յամբ սպա նում են 
այլ հսկա նե րի:  Հայտ նի են նրանց զեն քե րը. Հ րու շա նի դեպ քում հի շա տակ վում 
է հսկա յա կան նի զա կը, Ու շա փի դեպ քում՝ եր կա թե ծանր մա հա կը, ո րոն ցով էլ 
նրանք մահ ու սար սափ են սփռում ի րենց բնա կա վայ րում:  Մի դեպ քում՝  Զոն գի 
 Գի քին, մյուս դեպ քում՝  Զոմ բին սնունդ են տա նում ի րենց ար յու նա կից ազ գա-
կա նին: Երբ հսկան ու տում է, ե րի տա սար դը փոր ձում է բարձ րաց նել նրա զեն քը 
և  զար մա նում է, թե ինչ պես է քե ռին կամ հո րեղ բայ րը կա րո ղա նում հեշ տո րեն 
կա ռա վա րել այդ ծանր ա ռար կան: Հս կան խոս տա նում է, որ հենց ու տի-վեր-
ջաց նի, իր իսկ վրա ցույց կտա զեն քի գոր ծած ման ե ղա նա կը: Ե րի տա սար դը, 
հաս կա նա լով, որ հսկան ի րեն սպա նե լու է, այդ ծանր զեն քով հար վա ծում է 
հսկա յի ծնկնե րին, ո րից վեր ջի նիս ոտ քե րը փշրվում են: Հս կան խնդրում է վերջ 
տալ իր կյան քին, և  ե րի տա սար դը մի երկ րորդ հար վա ծով փշրում է նրա գլու-
խը: Հս կա յին թա ղում են իր բնա կա վայ րից ոչ հե ռու, և ն րա գե րեզ մա նա քա րը 
մնում է որ պես հի շա տակ նրա գոր ծած ա վե րա ծութ յուն նե րի, իսկ տա րած քում 
դրա նից հե տո խա ղա ղութ յուն է հաս տատ վում:

Ա ռա ջին հա յաց քից բուն տե ղա կան և  փոքր-ինչ զա վեշ տա կան թվա ցող 
պատ մութ յունն այ դու հան դերձ ոչ այլ ինչ է, քան լեռ նա յին հսկա նե րի մա սին 
գրե թե հա մա հայ կա կան տա րա ծում ու նե ցող ա ռաս պե լա կան շար քի սյու նիք-
ար ցախ յան դրսևո րու մը: Դ րույ թը հիմ նա վո րե լու հա մար հարկ է դի տար կել 
ա ռաս պե լում առ կա մո տիվ նե րը մեկ առ մեկ: Ինք նին այն, որ հսկա ներն ըն կալ-
վում են որ պես մարդ-ա վա զակ ներ, ա ռաս պե լի «պատ մա կա նաց ման», ան հի-
շե լի ժա մա նակ նե րից դե պի ա վե լի մոտ, «շո շա փե լի» անց յա լը տե ղա փո խե լու 
եր ևույթ է: Այս պես,  Գան ձա կի  Բով ձո րի մեջ ցցված ե րեք հսկա յա կան ժայ ռե-
րի մա սին ժո ղո վուր դը պատ մել է, թե դրանք  Բով իշ խա նի ե րեք աժ դա հա եղ-
բայր ներն են, ո րոնց քա րի է վե րա ծել չար կա խար դը3: Ն ման եր ևույթ հայտ նի 
է, մաս նա վո րա պես, Ա րա գա ծոտ նի Երն ջա տափ գյու ղի Ազ նա վու րի գե րեզ ման 
հնա մե նի քար-սրբա վայ րի դեպ քում: Այդ սրբա վայ րը, ո րի ա ռա ջա ցու մը գյու-
ղա կան ա վան դազ րույ ցը կա պում է Ազ նա վուր ա նու նով հսկա, ու ժեղ ան ձի՝ 
թուր քե րի ձեռ քով սպան վե լու մի ջա դե պի հետ, ըստ պատ մող նե րի, ու նի մոտ 
ե րեք հար յուր տար վա հնութ յուն:  Միայ նակ դի մադ րե լով մոտ տասն հինգ հա-
կա ռա կորդ նե րի՝ Ազ նա վուրն ի վեր ջո զոհ վում է և  թաղ վում նույն տե ղում, քա-
նի որ թուր քե րը հրա ժար վում են հա մագ յու ղա ցի նե րին հանձ նել նրա մար մի նը: 
 Հե տա գա յում այդ գե րեզ մա նը դառ նում է սիր ված ուխ տա տե ղի, ո րին այ ցե լել և 

1 Լալայեան Ե., Զ անգեզուր// ԱՀ, գ. Դ, Թիֆլիս, 1898, էջ 16-17: Ս. Խանզադյան, 
Հայրենապատում, գիրք Ա, Երևան, «Հայաստան», 1980, էջ 29:

2 ՀԱԻ ար խիվ, Բ. Ղազիյանի ֆ. , թղթ. 4, մատյան 9, թ. 18 -20:
3 Ղազարյան Ն., Գանձակի գավառի (Ելիզավետպոլի ) հայկական բ նա կա վա յրերը և 

պատմական ճարտարապետական հուշարձանները// ՀԱԻ ԱԲԱ, թղթ. 81, 2/014, թ. 62:
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 պաշ տա մունք են մա տու ցել  Համ բարձ ման տո նին1: Այ դու հան դերձ, Ազ նա վու-
րի գե րեզ ման ա նու նով հայտ նի են ե ղել բազ մա թիվ ժայռ-կո թող ներ Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նում, և դ րանք սո վո րա բար կապ վում էին նա խաք րիս տո նեա կան 
կամ նույ նիսկ նա խա պատ մա կան հսկա նե րի հետ, ո րոնց վե րագր վում էր կիկ-
լոպ յան ամ րոց նե րի, վի շա պա քա րե րի, մեն հիր նե րի ու դոլ մեն նե րի շի նութ յու-
նը2:  Մինչ դեռ Հ րու շա նը բնակ վում է ոչ միայն  Սաղ սա ղան սա րի վրա, այլև մեկ 
այլ տուն է շի նում  Գա րա հող լեռ նաշղ թա յի վրա, իսկ անց նող քա րա վա նի ա ռաջ 
նե տում է է շի (հսկա) հա մետ և  մի կաթ սա մա ծուն է թա փում, ո րից մար դիկ 
են թադ րում են, թե մի հսկա ագ ռավ էր նստել, ծրտել ու հե տո թռել:  Լա լա յանն 
ին քը Հ րու շա նին վե րագր վող տու նը բնու թագ րում է որ պես դոլ մեն: 

 Լա լա յա նի գրա ռած մեկ այլ ա ռաս պե լի մեջ ի հայտ է գա լիս  Բոլ ա նու նով 
հսկան, ո րը քա րեր է շպրտում Ո րո տան գե տի մեջ և  որն իր հա մար կալ է շի-
նել Շն հե րի ձո րում,  Բո լի կա լը3:Ս.  Խան զադ յա նը գրա ռել է  Բո լի հետ կապ ված 
այլ հա վա տա լիք ներ ևս. ըստ նրա բա նա սաց  Գուր գեն  Դո լու խան յա նի`  Բո լի 
հսկան, որ նստում էր Շն հե րում և  որ  Տորք Ան գե ղի ցե ղից էր, կա ռու ցել է  Սի-
սիա նի մե գա լիթ յան Ե րի վա րաց բեր դը:  Բո լին ժայ ռեր էր պո կում և  նե տում Ո րո-
տա նի մեջ այն քան, մինչև որ գե տի մեջ ա ռա ջա ցել էր մի կղզյակ, ո րի վրա էլ 
 Բո լին կալ էր շի նել4:

 Պատ մա կան  Հա յաս տա նի զա նա զան վայ րե րի ա ռաս պել նե րի ու հա վա-
տա լիք նե րի հա մա ձայն` ազ նա վուր նե րը հա ճախ սի րա հար վում և  փախց նում 
էին աղ ջիկ նե րին և  դա վադ րա բար սպան վում էին այդ աղ ջիկ նե րի սի րեց յալ նե-
րից: Ազ նա վուր ներն այն քան բարձ րա հա սակ էին, որ հա ճախ հնա րա վոր չէր 
լի նում ամ բող ջա պես թա ղել նրանց մարդ կանց կող մից փոր ված գե րեզ ման նե-
րում, ուս տի մար դիկ ստիպ ված էին կտրել նրանց ոտ քե րը կամ գլուխ նե րը և 
 միայն այդ պես թա ղել: Այդ պի սի թա ղում է վե րագր վում, մաս նա վո րա պես, Պ ռոշ 
թա գա վո րին, Ար ճա կի Ազ նա վու րին5:  Հա վա նա բար, հենց այս մո տիվն է, որ 
սյու նիք-ար ցախ յան ա ռաս պե լում վե րած վել է ծնկնե րը և գ լու խը փշրե լու կա-
յուն սյու ժեի: 

Ի տար բե րութ յուն հարթ տե ղում գտնվող Երն ջա տա փի Ազ նա վու րի գե րեզ-
մա նի՝ մեծ մա սամբ օ ղուզ-ազ նա վուր նե րի ա ռաս պե լա բա նութ յու նը կապ վում է 
բարձ րա դիր վայ րե րի, սա րե րի ու բլուր նե րի գա գաթ նե րի հետ: Որ պես օ րենք՝ 
այդ բո լոր կեր պար նե րը լեռ նա յին լանդ շաֆտ են ձևա վո րում. նե տում են քա-
րեր, բա ցում են անց քեր, փո խում են գե տե րի հու նե րը և, ի հար կե, կա ռու ցում 
են բեր դեր ու թաղ վում են հսկա տա պա նա քար-ժայ ռա բե կոր նե րի տակ. այդ պի-
սին են Բ.  Ղա զի յա նի տար բե րա կում հի շա տակ վող Ու շա փի գե րեզ մա նը և Հ րու-
շա նի տու նը: Այս պես, Թ.  Թո րա ման յա նը նշում է. «Օ շա կա նում, մի փոքր շրջա-
նի մեջ մի քա նի դոլ մեն ներ կան, ո րոնց օ շա կան ցիք Օ ղու ցի տներ են ա սում, որ 

1 Սիմոնյան Լ., Հովհաննիսյան Կ., ԴԱՆ, Երնջատափ, 2017, բանասաց՝ Սերգեյ Ումրշատյան, 
1935 թ. ծնվ.:

2 Եղիազարյան Ս., Օղուզն ու մարդը. երեք դարաշրջան տիեզերքի պատմութիւնից// 
Գեղարուեստ, 1906, թ. 6, էջ 152:

3 Լալայեան Ե., Զանգեզուր// ԱՀ, գ. Դ, էջ 17:
4 Խանզադյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 28-29:
5 Ժամկոչյան Ա. եպս., Սիմոնյան Լ., նշվ. աշխ., էջ 294: Ավագյան Ս., Արճակ, Հայ 

ազգագրություն և  բանահյուսություն, 8, Երևան, 1978, էջ 106:
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թերևս կապ ու նի այս ան վա նու մը ընդ հա նուր դոլ մեն նե րի հա մար ստեղծ ված 
ժո ղովր դա կան ա ռաս պե լի հետ»1:

 Սո վո րա բար, մեծ նշա նա կութ յուն է վե րագր վում լեռ նա յին հսկա նե րի զեն-
քին, որ կա րող է լի նել հսկա յա կան քար, նե տո ւա ղեղ2, «գորզ, ռըմ ճո ճա յին», 
 Թուր  Կե ծա կին3:  Զան գե զուր-Ար ցա խի հսկա, կամ, որ այս տեղ նույն նշա նա-
կութ յունն ու նի` «ու շափ», հե րոս նե րը նույն պես գոր ծա ծում են ահ ռե լի չա փի 
նի զակ կամ մա հակ: Այս պես, Հ րու շա նի նի զա կը տա սը զույգ եզ ներ հա զիվ են 
քա շել4:

 Լա լա յա նի տար բե րա կում Հ րու շան ա նունն ու նի պարս կա կան ծա գում և, 
հա վա նա բար, նույնն է, ինչ  Ռու շա նը5:  Վեր ջին ա նու նով Ք յոռ-օղ լու մա սին ար-
ցախ յան վի պա կան պա տում նե րից մե կում հի շա տակ վում է Ք յոռ-օղ լու որ դին, 
ո րը նույն պես, ի վեր ջո, ա վա զակ է դառ նում և բ նակ վում է լեռ նե րում6: Հս կա 
 Բո լի ա նու նը ո րոշ վե րա պա հու մով կա րե լի է կա պել հա յոց ա ռաս պե լա կան 
պատ մութ յու նից քաջ հայտ նի մեկ այլ հսկա յի`  Տի տան յան  Բե լի հետ, և, ինչ-
պես կտես նենք ստորև,  Գե տա շե նի ա ռաս պե լա կան մո տիվ նե րը թույլ են տա լիս 
տես նե լու ակն հայտ զու գա հե ռը  Հայ կի ու  Բե լի և  Պան տի ու Օ ղու զի ա ռաս պել-
նե րի միջև: Ա վե լին,  Բո լը, ինչ պես և  Բե լի հետ հա սա րա կո րեն նույ նաց վող  Նեմ-
րու թը7, հսկա յա կան քա րեր է նե տում8:

Ան շուշտ, լեռ նա յին հսկա նե րի ա ռաս պե լա բա նութ յու նը հա վա սա րա պես 
ներ կա յաց ված է Ար ևել յան  Հա յաս տա նի մյուս մա սե րում ևս: Ա ռա վել հա ճախ 
նրանց ան վա նում են օ ղուզ ներ, կամ օ հուզ ներ և, ինչ պես Արևմ տան  Հա յաս-
տա նում, ազ նա վուր նե րին կա պում են նա խա պատ մա կան ժա մա նակ նե րի և 
 նա խաք րիս տո նեա կան հնութ յուն նե րի հետ: Այս պես, Մ. Սմ բատ յան ցը, ինչ պես 
ա վե լի ուշ` Թ.  Թո րա ման յա նը, հի շա տա կում է Օ ղու զի տներ և  գե րեզ մա նա քա-
րեր՝ Օ շա կա նի հար ևա նութ յամբ9, Բ յու րա կա նում և շր ջա կայ քում օ հու զի քա-
րեր են ան վա նում վի շա պա քա րե րին10, իսկ Ս. Ե ղիա զար յա նը ծա վա լուն ա ռաս-
պել է գրա ռել՝ կապ ված  Վա յոց  Ձո րի օ ղուզ նե րի հետ11:

1 Թորամանյան   Թ., Նյութեր հայկական ճարտարապետության պատմության, Երևան, 
Արմֆանի հրատ., 1942, էջ 4:

2 Եղիազարյան   Ս., նշվ. աշխ., էջ 148-149:
3 Եղեգիս գյուղի Խնձյուրուտ սարի 14 ֆերեզների գերեզմանները տես` Չիթունի, Սպակերտի 

ազգագրակ ան  նյութեր// ԳԱԹ, Չիթունու ֆ., 2-ժէ, թ. 15:
4 Խանզադյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 29:
5 Հմմ., Մոկաց և Սպարկերտի հերոսապատումները հսկա Ռըշգանի մասին: Սովորաբար, 

սպարկերտցիները նույնացնում էին այդ հսկաներին հայկական (Մհեր, Դավիթ և այլն) կամ 
պարսկական (Ֆահրադ, Ռոստամ և այլն) վիպական հերոսների հետ, որոնցից էր համարվում 
նաև Ռըշգան փահլևանը, որի զրույց-վեպը պատմվում էր Ռոստամ-Զալ վեպի հետ, տես` 
Չիթունի, նշվ. աշխ.// ԳԱԹ արխիվ, Չիթունու ֆ., 2-ԺԸ, թ. 6-21:

6 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հատ. VIII, Եր. , 1976, էջ 189:
7 Ժամկոչյան Ա. եպս., Սիմոնյան Լ., նշվ. աշխ., էջ  2 95-297:
8 Նեմրութի` քարեր նետելու առասպելը տես` Բենսէ, Բուլանըխ, կամ Հարք գաւառ// ԱՀ, գ. 

Զ, Թիֆլիս, 1900, էջ 30:
9 Սմբատեանց Մ., Ստորագրություն Օշական գեղջ և նորաբաց դպրոցին յանուն Ս. 

Մեսրովբայ թարգմանչին, 1864 յունվար յՕշակա ն, թ. 18բ (Ձեռագիրը պահվում է Մեսրոպ 
Մաշտոցի անվ. Մատենադարանում): Նյութը տրամադրելու համար շնորհակալություն եմ 
հայտնում պ գ. թ. Սուսաննա Ադամյանին:

10 Մնացակ ան յա ն Ա.,  «Վիշապ» քարակոթողների և վիշապամարտի դիցաբանության 
մասին// Տեղեկագիր Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի. Հասարակական 
գիտություններ, 1952, №5, էջ 84:

11 Եղիազարեան Ս., նշվ. աշխ.:
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Օ ղո զի քա րի վե րա բեր յալ ա ռաս պե լի մի տար բե րակ է պահ պան վել  Պանտ 
լե ռան շուրջ:  Գե տա շեն (հնում՝  Չայ քենդ) գյու ղը, ո րը շրջա պատ ված է լեռ նե-
րով, և  լեռ նա լան ջե րի մեջ փոր ված են բազ մա թիվ քա րայր ներ, դեռևս 19-րդ դ. 
երկ րորդ կե սից գրա վել է ու սում նա սի րող նե րին իր հնա մե նի ու ար խաիկ սրբա-
վայ րե րով և դ րանց հետ կապ ված ա ռաս պե լա բա նութ յամբ:  Գե տա շե նի՝ հրե շի 
ու  Պան տի մա սին ա ռաս պե լը, բա րե բախ տա բար, գրառ վել է մի քա նի տար-
բե րակ նե րով, ո րոնց հա մե մա տութ յու նը լեռ նա յին հսկա նե րի մա սին սյու նիք-
ար ցախ յան մյուս զրույց նե րի հետ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս պատ կե րա ցում 
կազ մելու ա ռաս պե լա կան այդ ցիկ լի տա րած վա ծութ յան և  մո տի վա յին հարս-
տութ յան, ինչ պես նաև՝ քրիս տո նեա կան սրբա վայ րե րի հետ կապ վե լու ե ղա-
նակ նե րի մա սին:

Ըստ ա ռա վել ամ բող ջա կան տար բե րա կի, ո րը գրա ռել է Վ. Դ ևից կին1, 
 Գե տա շե նի դի մա ցի լե ռան քա րան ձավ նե րից մե կում ապ րում էր մի հրեշ, որ 
ստրկաց րել էր բնա կիչ նե րին, խլում էր նրանց ու նեց ված քը և  զա նա զան ա ռա-
ջադ րանք ներ տա լիս, ո րոնք չկա տա րո ղին խժռում էր:  Նա ստի պում է բնա կիչ-
նե րին իր հա մար գտնել շրջա կայ քի ա մե նա գե ղե ցիկ աղջ կան, և  այդ պի սին է 
լի նում  Գե տա շե նի հով վի դուստ րը: Հ րե շի խնա մա խոս նե րը, սա կայն, ստա նում 
են հով վի վճռա կան մեր ժու մը: Հ րե շը կա տա ղած բարձ րա նում է լե ռան գա գա-
թը և  պո կում է ա մե նա մեծ քա րը՝ մտադր վե լով գլո րել այն  Գե տա շե նի վրա և  
ոչն չաց նել գյուղն իր բնա կիչ նե րով:  Սա կայն նրա շար ժում նե րին հետ ևում էր 
դի մա ցի սա րի վրա բնակ վող Ճգ նա վո րը, ո րը սգում էր իր քրոջ գե րեզ մա նին: 
Եր բեմ նի քույր ու  եղ բայր գե րի էին հե թա նոս նե րի ձեռ քում, և ն րանց թա գա վո-
րը կա մե նում էր ա մուս նա նալ աղջ կա հետ, սա կայն վեր ջինս չէր ցան կա նում 
իր կյան քը կա պել հե թա նո սի հետ, և  թա գա վո րի ցա սումն ստի պում է ե րի տա-
սարդ քրիս տոն յա նե րին փա խուս տի դի մել: Ն րանց հե տապն դում են, և  թա գա-
վո րի ծա ռա նե րից մե կի նե տը մա հա ցու խո ցում է աղջ կան: Եղ բայ րը թաքն վում 
է ան տա ռում, թա ղում քրոջ մար մի նը և  ուխ տում հա վերժ մնալ քրոջ գե րեզ-
մա նի մոտ:  Հենց այդ Ճգ նա վորն էլ, տես նե լով, որ հսկան քար է նե տում գյու-
ղի վրա, ծնկում և  ա ղո թում է Աստ ծուն` խնդրե լով փրկել գյու ղի բնա կիչ նե րին: 
Աստ ված լսում է նրա ա ղոթ քը, և հս կա յի գլո րած քա րը տեղ չի հաս նում, այլ 
կանգ է ա նում ժայ ռի մի ցցված քի վրա: Այդ ժա մա նակ հսկան իջ նում է քա րի 
մոտ, որ կրկին հրի այն, բայց հպվե լով դրան՝ ինքն էլ քա րա նում է: Երբ ճգնա վո-
րը միառ ժա մա նակ անց մա հա նում է, այդ մա սին բնա կիչ ներն ի մա նում են նրա 
հյու ղա կի կտու րի վրա կանգ նած կրա կան ման լույ սից: Ն րան թա ղում են քրոջ 
կող քին և վ րան մի մա տուռ են կա ռու ցում, ա նու նը դնում են  Պանդ ամ րոց, ո րը 
դառ նում է ուխ տա տե ղի, իսկ հրե շի քա րար ձա նը այդ պես էլ մնում է հան դի պա-
կաց ժայ ռի վրա կանգ նած:

Թ.  Ջեյ րա նո վի գրա ռած երկ րորդ տար բե րակն ա վե լի կարճ է, բայց ու շա-
գրավ է այն բա նով, որ դրա նում հի շա տակ վում է հրե շի ա նու նը՝ Օ ղոզ2: Օ ղո զի 
քա րը, ո րը գտնվում է գյու ղի դի մա ցի ժայ ռի վրա, ոչ այլ ինչ է, քան քա րա ցած 
հսկան, ո րը, գյու ղի աղ ջիկ նե րից մերժ վե լով, հեն վում է մի հսկա ժայ ռի, որ մեջ-

1 Девицкий В., Чудовище и отшельник, СМОМПК, вып. 24, Тифлис, 1898, отд. второй, с. 
224-226.

2 Джейранов Ф., Селение Чайкенд, СМОМПК, вып. 25, Тифлис, 1898, отд. в то ро й,  с. 89.
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քին առ նի այն և  նե տի գյու ղի վրա:  Սա կայն  Պան տը, խղճա լով գյու ղի բնա կիչ-
նե րին, մտրա կի մի հար վա ծով քա րաց նում է Օ ղո զին:

Ե.  Լա լա յա նը նույն պես անդ րա դառ նում է այս ա ռաս պե լին, սա կայն չի 
միաց նում ճգնա վո րի պատ մութ յու նը քա րա ցած հսկա յի սյու ժեին, այլ շա րադ-
րում է՝ որ պես եր կու ա ռան ձին պատ մութ յուն ներ:  Նախ պատ մե լով լեռ նա յին 
հրեշ նե րի մա սին՝ հի շա տա կում է  Գե տա շե նի աղ ջիկ նե րի տե րե րից մերժ ված 
հրե շին, որն ար դեն շա լա կած տա նում է մեծ քա րը, որ նե տի գյու ղի վրա, բայց 
 Պան տը, խղճա լով գյու ղա ցի նե րին, իր նի զա կը նե տե լով, գա մում է հրե շին իր 
իսկ տա րած քա րին, որն այդ պես էլ մնում է գյու ղի հան դի պա կաց ժայ ռի վրա1, 
իսկ հե տո ներ կա յաց նում է պատ մութ յու նը թուրք քույր ու եղ բոր մա սին, ո րոնց 
հա լա ծում են քրիս տո նեութ յուն ըն դու նե լու հա մար, և  ո րոնք նա հա տակ վում ու 
թաղ վում են, մե կը՝  Պանտ լե ռան վրա, որն այդ պես է կոչ վում տղա յի՝  Պան տա-
լեո նի ա նու նով, մյու սը՝ Մ ռութ գյու ղի մոտ, որ տեղ նույն պես  Նա հա տակ սրբա-
վայր կար2: Դ րա նից ան կախ,  Լա լա յա նը նկա րագ րում է  Պան տա լեոն բժշկին 
նվիր ված ևս  մեկ մա տուռ, այս ան գամ`  Ղա րաղշ լախ (հա վա նա բար, նույն  Բեր-
դա ձորն է, որ տեղ Բ.  Ղա զի յա նը գրա ռել է Ու շափ քա րի զրույ ցը) գյու ղի մոտ 
գտնվող մի բլրա կի վրա:  Մա տու ռի մեջ է գտնվել Ս.  Պան տա լեո նի են թադր յալ 
գե րեզ մա նը, ո րի վրա սկզբում սո վո րա կան կոճղ, հե տո միայն` տա պա նա քար 
է ե ղել:  Մա տու ռից ոչ հե ռու ե ղել է ևս  մեկ գե րեզ ման-մա տուռ:  Տե ղա ցի նե րը 
 Պան տա լեո նին ան վա նել են  Պիժ, իսկ մյուս մա տու ռի սրբին`  Շահ զա դա (ար-
քա յոր դի)3:

Եվ ա հա միա նում են ա ռաս պե լա բա նութ յան եր կու շերտ՝ լեռ նա յին հսկա-
ներն ու ճգնա վոր-նա հա տակ նե րը: Ակն հայտ են քա րա ցած հսկա նե րի կամ լեռ-
նա յին հսկա նե րի գե րեզ ման նե րի պաշ տա մուն քա յին-ա ռաս պե լա կան կա պե րը 
Ս.  Պան տա լեո նին կամ ա նա նուն նա հա տակ-ճգնա վոր նե րին նվիր ված մա տուռ-
նե րի հետ.  Ղա րաղշ լաղ- Բար դա ձո րում` Ս.  Պան տա լեոն- Պիժ,  Շահ զա դա և Ու-
շա փի գե րեզ ման,  Գե տա շե նում` Ս.  Պան տա լեոն, Ս.  Նա հա տակ և Օ ղու զի քար: 
Այս պի սի օ րի նակ նե րը կա րե լի է շա րու նա կել: Այս պես, Ճգ նա վո րի ա նու նով մի 
սար իր մա տու ռով հայտ նի է  Սի սիա նի  Շա ղատ գյու ղի հար ևա նութ յամբ,  Քե չա-
բերդ սա րի ( Քաջ քա բեր դի) դի մաց: Ըստ Ե.  Լա լա յա նի՝  Քե չա բեր դի վրա իս կա-
պես կա յին ա վե րակ բեր դի հետ քեր, իսկ Ճգ նա վո րը պաշ տա մուն քա վայր էր, և 
գ յու ղա ցի նե րը նույ նիսկ մի մա տուռ էին կա ռու ցել դրա լան ջին:  Պաշ տա մուն քի 
ա ռար կա էր նաև սա րի գլխին գտնվող 30 մ. բարձ րութ յամբ մի ժայ ռա բե կոր, 
դե պի ո րը գա լիս էին և ս տորև` մա տու ռի մոտ, զո հեր էին մա տու ցում ե րաշ-
տի դեպ քում4: Այդ սրբա վայ րի մա սին Ս.  Լի սից յա նը գրում է. «... պաշտ վում էր 
ցցված ժայ ռը, ո րը կար ծես մար դու ձեռ քով պրիզ մա յաձև քա րե րից շար ված լի-
նի:  Վար դա վա ռի տո նին եր կու սրբա վայ րերն էլ բա րե պաշտ բնա կիչ նե րի ուխ-
տագ նա ցութ յան վայ րեր էին»5: Ան կաս կած, սա այն դեպքն է, երբ սրբա վայրն 
իր ա նունն է տվել սա րին, իսկ ցցված մար դան ման քա րը և Ճգ նա վո րի մա տու-
ռը ի րար կապ ված են ե ղել այժմ մո ռաց ված ինչ-որ ա ռաս պե լով, ո րի ար ձա գան-

1 Լալայեան Ե., Գանձակ գաւառ// ԱՀ, գ. Զ, Թիֆլիս, 1900, էջ 351-352:
2 Նույն տեղում, էջ 356-357:
3 Լալայեան Ե., Զանգեզուր// ԱՀ, գ. Դ, էջ 49:
4 Լալայեան Ե., Սիսիան// ԱՀ, հատ. Գ, Թիֆլիս, 1897, էջ 186:
5 Լիսիցյան Ստ., Զանգեզուրի հայերը, Երևան, 1969, էջ 279:
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քը պահ պան վել է միայն հա մա տեղ ուխ տագ նա ցութ յան մեջ: Հ նա րա վոր է, որ 
պա տա հա կան չէ նաև հան դի պա կաց սա րի  Քե չա բերդ ա նու նը, որ, հա վա նա-
բար, եր բեմ նի կապ ված է ե ղել քաջ քե րի շուրջ ե ղած հա վա տա լիք նե րի հետ:

 Պետք է են թադ րել, որ քաջ քե րը և  լեռ նա յին հսկա նե րը կա րող էին փո խա-
րի նել միմ յանց, քա նի որ ոչ սա կավ դեպ քե րում լեռ նա յին դև-հս կա նե րի փո խա-
րեն հան դես են գա լիս վնա սա տու կամ նույ նիսկ բա րե րար քաջ քե րը: Այս պես, 
Ե.  Լա լա յա նը հի շա տա կում է  Գե տա շե նի  Քաջ քա ձո րի  Քաջ քա բուն ճեղք ված 
քա րը, ո րի մի ջով թույլ, «կոխ ված» ե րե խա նե րին են անց կաց րել` ա պա քին ման 
նպա տա կով1: Հ նա րա վոր է, որ «քաջք» բառն այս տեղ բնո րո շում է ոչ այն քան 
ան տե սա նե լի ո գի նե րին, որ քան հենց լեռ նա յին հսկա նե րին: Ա վե լին, հայ կա կան 
ա ռաս պել նե րում և  հատ կա պես հե քիաթ նե րում քաջ քե րը ներ կա յա նում են ոչ 
թե որ պես վնա սա տու ո գի ներ, այլ ա վե լի շուտ` որ պես օ տար ժո ղո վուրդ, ո րը 
կա րող է պա տե րազ մել, մրցակ ցել կամ բա րե կա մա նալ, ա մուս նա նալ մարդ-
կա յին ցե ղի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Այդ պի սին են Պ ռո շի թրին տի րա նա լու 
հա մար պայ քա րող  Քաջ քե րը2, այդ պի սին է նաև հե րոս  Շի րի նի հա րա զատ եղ-
բայ րը, որ դառ նում է  Քա ջանց թա գա վոր3:  Գե ղար քու նի քի  Գեղ հո վիտ գյու ղում 
գրառ ված « Մա շու րի խե քա թում» հե րո սը ոչ միայն բնակ վում է քաջ քե րի քա-
ղա քում և  ա մուս նա նում է ար քա յադս տեր հետ, այլև տե ղե կա նում է քաջ քե րի 
աստ վա ծութ յան` Ա մա  Քաջ  Հու դը  Բա շի մա սին4: Այս պի սով, քաջ քե րը հսկա-օ-
ղուզ նե րի պես ներ կա յաց նում են  Հա յաս տա նի նա խաք րիս տո նեա կան շրջա-
նի բնա կիչ նե րին: Եվ քաջ քե րը նույն պես, ճիշտ լեռ նա յին հսկա նե րի նման, մա-
տուց վում են մերթ վայ րի, բնա կան ու ժե րին բնո րոշ ա մե հի կոր ծա նա րար ու ժի 
տեր ա րա րած ներ, մերթ քա ղա քա կիրթ, զենք ու շենք սար քող, կրոն ու նե ցող 
մար դիկ: Այ դու հան դերձ, հա ճախ լեռ նա յին Ճգ նա վոր նե րը կապ չու նեն քաջ քե-
րի հետ, և  գո նե  Զան գե զու րի հա վա տա լիք նե րում քաշ կե րը մեծ մա սամբ ան-
տե սա նե լի չար ո գի ներ են5: Ի տար բե րութ յուն հայ կա կան նյու թի՝ կով կաս յան 
այլ ժո ղո վուրդ նե րի, մաս նա վո րա պես, օ սե րի, լեռ նա յին ա ռաս պե լա բա նութ յու-
նը, ո րի ո րոշ սյու ժե ներն, այ դու հան դերձ, հա մընկ նում են հայ կա կան նե րի հետ, 
ու նի նաև «լեռ նա յին ո գի նե րի», «սա տա նա նե րի» կամ այդ պես ո րակ ված տե-
սակ-տե սակ չար քե րի հետ կապ ված սյու ժե ներ: Դ րան ցից ո րո շա կի հե տաքրք-
րութ յուն են ներ կա յաց նում եր կու սը: Գ. Աստ վա ծատր յա նի գրա ռած և մ շա կած 
օ սա կան-ի ռո նա կան «Ե րա նութ յան ձո րը» լե գեն դը ա ռաս պե լի լեզ վով նկա-
րագ րում է  Ճո րա  Պա հա կի  Սա տա նա յի ձոր կիր ճի գո յաց ման պատ մութ յու նը, 
ո րի մեջ հան դես են գա լիս  Գուդ լե ռան ո գին, թա գաոր նե րի6 իշ խան Սև ձիա-
վոր Ա րագ վան և  գե ղեց կու հի  Դո սան նան:  Գու դը սի րա հար վում և  առ ևան գում 

1 Լալայեան Ե., Գանձակ գաւառ// ԱՀ, գ. Զ, Թիֆլիս, 1900, էջ 330:
2 Բենսէ, Բուլանըխ կամ Հարք գաւառ// ԱՀ, գ. Ե, Թիֆլիս, 1899, № 1, էջ 14:
3 Հայ ժողովրդական հեքիաթներ, հատ. XI, Երևան, 1980, էջ 99, 113-114: 
4  Ստեփանյան Գ., Սևան-Դդմաշեն, ՀԱԻ արխիվ, Գ. Ստեփանյանի ֆ., թղթ. 2, թ. 157:
5 Ս. Լիսիցյանը չափազանցնում է՝  ա սե լով, որ «քաշկ» ան վանումը բնորոշ է միայն 

ազգագրական այն շրջաններին, որտե ղ նշում են աշնա նա յին Նավասարդը, տես` Ս. Լի սի ցյ-
ան, նշվ. աշխ. , էջ 299: Ինչպես հայտնի է,  քաջքերի մասին հավատալիքներ ու առասպելական 
բազմաթիվ սյուժեներ կան նաև Արևմտյան Հայաստա նի նյու թե րում: Ուղղակի իր դիտարկած 
նյութում քաշկերին է վերագրվում այն, ինչն այլուր կարող է կապված լինել ալքերի, 
սատանաների, շվոտների և զանազան այլ ոգիների հետ:

6 Կովկասյան Թագաոր ժողովուրդը, ըստ լեգենդների, ունի հայկակ ան ծագում, և ցեղան-
ու նն էլ առաջացել է հայերեն «թագաւոր» բառից, սակայն այս խնդիրը դուրս է սույն 
հետազոտության շրջանակներից:
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է  Դո սան նա յին ու փոր ձում նրա հետ թաքն վել իր տա նը` ժայ ռի մեջ:  Սա կայն 
Ա րագ վա յին հա ջող վում է ներ խու ժել այն տեղ:  Ժայ ռը փակ վում է, բայց քիչ անց 
շող շո ղում է կայ ծա կը, ժայ ռը պատռ վում է, և դ րա մի ջից դուրս է հոր դում գետ 
դար ձած ա մե հի Ա րագ վին՝ իր հետ տա նե լով  Դո սան նա յին, ո րը վե րած վել էր 
ջրե րի ո գի  Դո նի  Չիզ ջի տո ւի: Այդ օր վա նից չի դա դա րում պայ քա րը  Գուդ լե ռան 
և Ա րագ վի գե տի միջև, Ե րա նութ յան ձո րը վե րած վում է  Սա տա նա յի ձո րի, իսկ 
ջրե րի ո գին, մե՛րթ ժայ ռոտ ա փին նստած լա լիս է, մե՛րթ բռնում և  խեղ դում է 
գետն անց նող հարս նա ցու նե րին1:  Կով կաս յան մյուս ա ռաս պե լը իր ճա նա պար-
հոր դութ յան ըն թաց քում լսել է ֆրան սիա ցի գրող Ա. Դ յու ման` ա ռանց նշե լու, 
սա կայն, թե որ ժո ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչն է այն պատ մել: Այս ա ռաս պե լի հա-
մա ձայն՝  Կով կա սի ա մե նա բարձր լե ռան վրա ապ րում էր Աստ ծու սի րե լի Ճգ նա-
վո րը, ո րին օր ու արև չէր տա լիս մշտա պես գայ թակ ղող սա տա նան: Ճգ նա վորն 
ա ղո թում է Աստ ծուն՝ խնդրե լով հնա րա վո րութ յուն տալ ի րեն «դար ձի բե րել» 
սա տա նա յին:  Թույլտ վութ յուն ստա նա լով՝ նա ու նե լին շի կաց նում է կրա կի վրա, 
և  հենց սա տա նան գլու խը ներս է մտցնում իր այր-խցի մուտ քից ներս, ու նե լիով 
ա մուր բռնում է սա տա նա յի քի թը:  Սա տա նան ցա վից գա լար վում է և սկ սում 
է պա րել լե ռան վրա՝ պո չով հար վա ծե լով ու փշրե լով շրջա կա բո լոր լեռ նե րը` 
Ա նա պա յից մինչև  Բա քու: Ա հա այդ հար ված նե րից էլ ա ռա ջա ցել է  Կով կա սի լեռ-
նաշղ թան իր խո րա խոր ձո րե րով2:

Որ քան էլ վեր ջին պատ մութ յու նը հի շեց նի «գրքա յին» զրույց նե րը միայ նա-
կյա ցի ու նրան գայ թակ ղող տե սիլք նե րի մա սին, և  որ քան էլ որ օ սա կան լե գեն-
դը վե րա բե րի հենց  Գուդ լե ռա նը և Ա րագ վի գե տին, այլ ոչ` օ ղուզ նե րին կամ 
քաջ քե րին, ակն հայտ է եր կու մո տիվ, ո րոնք բնո րոշ են և՛ այս պա տում նե րին, 
և՛ Ս յու նի քի-Ար ցա խի բա նահ յու սա կան նյու թե րին. 

ա. լեռ նա յին հրե շի սի րա հար վե լը մահ կա նա ցու աղջ կան,
բ. պայ քա րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող լանդ շաֆ տա յին փո փո խութ յուն նե-

րը, ընդ ո րում, Ա. Դ յու մա յի շա րադ րած ա ռաս պե լը նաև կապ վում է լե ռան վրա 
ապ րող ճգնա վո րի հետ: 

Այդ ա ռու մով հարկ է ու սում նա սի րել՝ որ քա նո՞վ են առնչ վում Ճգ նա վոր և 
 Նա հա տակ կոչ վող մյուս սրբա վայ րե րը հնա մե նի լեռ նա յին ա ռաս պե լա բա նութ-
յան հետ: Այդ ա նուն նե րով սրբա տե ղի-ուխ տա վայ րեր հայտ նի են պատ մա կան 
 Հա յաս տա նի բազ մա թիվ վայ րե րում, բայց դրանց ա ռա տութ յու նը բնո րոշ է մի 
կող մից Ա րա գա ծոտ նին, մյուս կող մից`  Զան գե զուր-Ար ցախ տա րա ծաշր ջա նին: 
Որ պես օ րենք, ա նա նուն այդ ճգնա վոր նե րին նվիր ված պաշ տա մուն քա վայ րե րը 
բարձ րա դիր քա րան ձավ ներ են կամ ժայ ռա փոր մա տուռ ներ, հա ճախ` դժվա-
րա մատ չե լի, որ տեղ կա րող են մագլ ցել միայն ա ռա վել խի զախ ու  ճար պիկ ե րի-
տա սարդ նե րը3:  Սո վո րա բար, այդ տեղ մո մեր են վա ռում, նվի րա կան գրութ յուն-
ներ ա նում պա տե րի ու  ա ռաս տա ղի վրա, թող նում նվեր ներ` գլխա շոր, խաչ, 
սրբա պատ կեր և  այլն:

 Բարձ րա դիր Ճգ նա վոր քա րան ձավ-մա տուռ նե րը ար տա հայ տում են այն 

1 Аствацатурьян Г., Долина блаженства, Тифлис, 1893, с. 19-21:
2 Շարադրված է ըստ П. П. Надеждин, Природа и люди на Кавказе и за Кавказом, СПб, 

1869, с. 57-58:
3 Այսպիսի Ճգնավորի քարայր-սրբավայրեր ուսումնասիրել ենք Ամբերդում, Արտաշավա-

նում, Տեղերում, բոլորը` Արագածոտնի մարզ:
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պատ կե րա ցու մը, որ բարձր ժայ ռե րը Աստ ծուն մոտ լի նե լու պատ ճա ռով հա-
ճախ են գրա վել ճգնա վո րա կան կյանք վա րել ցան կա ցող նե րին, և  այդ մաք-
րա կեն ցաղ ան ձինք, նրանց բնակ վե լու և  մա հա նա լու վայ րե րը, գե րեզ ման նե րը 
սրբութ յան հետք են թո ղել և  կա րող են օգ նել ապ րող նե րին լու ծելու ի րենց հոգ-
ևոր ու մարմ նա կան խնդիր նե րը: Այ սինքն, ե թե հնում պաշտ վում էր ին քը սա րը, 
հե տա գա յում այն ստա նում է նոր ի մաս տա վո րում` որ պես սրբե րի բնա կութ յան 
վայր՝ դրա նով իսկ ձգե լով դե պի ի րեն բա րե պաշտ քրիս տոն յա ուխ տա վոր նե-
րի բազ մութ յանը: Այս պես, Ճգ նա վոր է կոչ վում նաև  Խուս տու փի բար ձունք նե-
րից մե կը, և  այդ վայ րում ևս  ուխ տա տե ղի-քա րայր է1: Մ ռավ լե ռը ևս  հա մար-
վել է սրբա վայր և  ե ղել է ուխ տա տե ղի՝ պատ ճա ռա բա նութ յամբ, որ դրա վրա է 
գտնվել ան հայտ մի սրբի գե րեզ ման2:

 Սա կայն «հե թա նո սա կան» ա ռաս պե լա բա նութ յու նը ուղ ղա կի չէր վե րա ցել 
և  իր տե ղը զի ջել քրիս տո նեա կա նին, այլ հա ճախ, ինչ պես  Շա ղա տում կամ  Գե-
տա շե նում, եր կու սը գո յակ ցել են, ա վե լին, այդ գո յակ ցութ յու նը սկիզբ է տվել 
ինչ-որ «մի ջանկ յալ» ա ռաս պե լա բա նութ յան, ո րի մեջ հին-հե թա նո սա կանն ու 
քրիս տո նեա կա նը մար տի են բռնվել:  Հաս կա նա լի է, որ հա ճախ քրիս տոն յա 
նա հա տակ-ճգնա վորն էլ կա րող էր հան դես գալ եր բեմ նի հսկա-հե րո սի նման, 
քա նի որ միայն հսկան կա րող է հաղ թել մեկ այլ հսկա յի: Այս պես,  Պանտ- Պան-
դա լեո նը, սա րը և  սուր բը միա ժա մա նակ,  Գե տա շե նի ա ռաս պե լում իր հսկա յա-
կան նի զա կով ժայ ռին է գա մում լեռ նա յին հսկա յին այն պես, ինչ պես եր բեմ նի 
հսկա  Հայ կը նե տա հա րում է  Բե լին: Ս յու նիք- Զան գե զու րի և  Ղա րա բա ղի լեռ նա-
յին ա ռաս պե լա բա նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յու նն այն է, որ բնա պաշ տա կան 
տար րե րը միան գա մայն պարզ եր ևում են բուն քրիս տո նեա կան շեր տի տակ: 

Ս.  Պան դա լեոն բժշկի պաշ տա մուն քը բո լո րո վին էլ բնո րոշ չէ  Հա յաս տա նի 
մյուս վայ րե րի հա մար և,  ըստ էութ յան, սահ մա նա փակ վում է միայն  Զան գե-
զուր-Ար ցախ տա րած քով, որ տեղ մի քա նի ե կե ղե ցի ներ ու  մա տուռ ներ կան այդ 
սրբին նվիր ված: Ն րա` Ս յու նի քի ժո ղովր դի մեջ ժո ղովր դա կա նութ յուն վա յե լե լը 
վկայ ված է նաև պատ միչ նե րի կող մից, ու րեմն և  բա վա կան հին է, ընդս մին Ս. 
 Պան դա լեո նի հան դեպ զան գե զուր ցի նե րի և  ար ցախ ցի նե րի հա տուկ գո րո վա-
լից վե րա բեր մուն քը ակ ներ ևո րեն կապ ված է ինչ-որ տե ղա կան եր ևույ թի հետ: 
Դժ վար է ա սել,  Պանտ սա րի ա նու՞նն է ի սկզբա նե հա մըն կել այդ սրբի ան վան 
հետ, թե՞ սուրբն է իր ա նու նը տվել իր պաշ տա մուն քա վայ րը հան դի սա ցող սա-
րին, սա կայն սրբի և  պաշ տա մուն քի ա ռար կա սա րի ա ռաս պե լա բա նութ յուն նե-
րը միահ յուս վել են:

2017թ.  Սոդք գյու ղում բնակ վող գե տա շեն ցի նե րի, ոս կա նա պատ ցի նե րի, էր-
քեջ ցի նե րի և  Գան ձա կի շրջա կայ քի հա յաբ նակ գյու ղե րի նախ կին բնա կիչ նե րի 
հի շո ղութ յուն նե րը գրա ռե լու նպա տա կով կա տար ված գի տար շա վի ըն թաց քում 
պարզ վեց, որ  Պան դա սա րի ըն կա լու մը, որ պես սրբա զան օբ յեկտ, չի մո ռաց վել: 
 Սոդ քի գե տա շեն ցի բնա կիչ նե րը դեռևս հի շում են «Էն  Պան դը» երդ ման բա նաձ-
ևը և  սի րով պատ մում են ի րենց ուխ տագ նա ցութ յուն նե րի պատ մութ յուն նե րը, 
որ կա տար վում էին օ գոս տո սի վեր ջին եր կու կի րա կի օ րե րը: Գ յու ղա պետ, ծա-
գու մով ոս կա նա պատ ցի  Կոլ յա  Շախ սու վար յա նը հայտ նեց նաև  Պան դի ա ռաս-
պե լի՝ ի րեն հայտ նի տար բե րա կը, հա մա ձայն ո րի՝  Պան դա լեո նը բժիշկ է ե ղել 

1 Լիսիցյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 281:
2 Բարձունի Հրահատ, Զէյվա// ՄԵղու Հայաստանի, 1874, թ. 36, էջ 1-2:
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և ս պա սար կել է  Գե տա շե նի հար ևա նութ յամբ գտնվող սա րի հինգ գյու ղե րի 
հի վանդ նե րին: Երբ նա մա հա ցել է, նրան ու զե ցել են թա ղել գյու ղում, սա կայն 
մյուս չորս գյու ղի բնա կիչ նե րը դեմ են եղել: Ո րո շել են թա ղել այն պի սի մի վայ-
րում, որ մոտ լի նի բո լոր հինգ գյու ղե րի բնա կիչ նե րին: Այդ է ե ղել պատ ճա ռը, որ 
նրա գե րեզ մա նը գտնվում է տա րած քի ա մե նա բարձր կե տե րից մե կին՝ մոտ 2 
կմ  բարձ րութ յան վրա1: Այս պատ մութ յունն, ի հար կե, ոչն չով չի հի շեց նում լեռ-
նա յին հսկա նե րի և ճգ նա վոր նե րի հա կա մար տութ յան սյու ժեն, այլ «ա նար ծաթ 
բժշկի» ժո ղովր դաք րիս տո նեա կան պատ մութ յուն է, ո րը վկա յում է ա վան դույ թի 
կեր պա րա նա փոխ ման, հե տա գա քրիս տո նեաց ման մա սին:

 Սա րե րի վրա ապ րող քաջ քե րի ու վի շապ նե րի մա սին գրել է դեռևս Ս. Գ րի-
գոր  Լու սա վո րի չը. «Ա սեն քա ջաց և  վի շա պաց տնարք (ի մա` տա ճարք) են ի 
լե րինս բար ձունս և բ նա կու թիւնք, և զԱ ղէք սանդր կա պեալ ու նին ի Հ ռոմ և զԱր-
տա ւանդ ի  Մա սիս և զԱ րո ւանդ ի գետս և  ի մա ռանս»2: Ա ռանց լեռ նա յին ա ռաս-
պե լա բա նութ յան դի տարկ ման՝ այս դրվա գը, ան գամ Ար տա վան(դ )ի փո խա րեն 
Ար տա վազ դի ա նու նը տե ղադ րե լու դեպ քում, միան գա մայն մութ կմնար:  Սա-
կայն օ ղուզ նե րի և  լեռ նա յին այլ հսկա նե րի, այս դեպ քում` վի շապ կամ ու շափ 
կոչ վող հսկա-հրեշ նե րի շուրջ պահ պան ված ժո ղովր դա կան բա նահ յու սութ յու-
նը թույլ է տա լիս հա մե մա տելու չոր րորդ դա րի պատ կե րա ցում նե րը ազ գագ-
րա կան շրջա նում գրա ռած նե րի հետ: Այս պես,  Տան ձա տափ գյու ղի հար ևան 
տա փա րակ բար ձա վան դա կի վրա կանգ նած է ան ձե ռա կերտ  Քաշ կի քա րը, որ, 
հա մա ձայն տե ղի ժո ղովր դի պատ կե րա ցում նե րի, կանգ նեց րել են քաշ կե րը3: 
Թ վում է, թե Ս. Գ րի գո րից մինչև 20-րդ դար, չնա յած կեն ցա ղի և  աշ խար հա յաց-
քի փո փո խութ յուն նե րին, լեռ նե րի՝ որ քան բնա կան, այն քան էլ ա ռեղծ վա ծա յին 
կեր պա րան քի շուրջ ըն կա լում նե րը այն քան էլ չեն փոխ վել, քա նի որ պահ պան-
վել են  Քաշ կի քա րի պես ան վա նաձ ևե րը և  ո րոշ հնա մե նի պաշ տա մունք ներ և  
ուխ տագ նա ցութ յուն ներ:

Ան դառ նա լի կո րուստ նե րը, որ կրել է տա րա ծաշր ջա նի պաշ տա մուն քա յին 
կյան քը և  հատ կա պես սրբա վայ րե րի մա սին բա նահ յու սութ յու նը խորհր դա յին 
տա րի նե րին, խիստ դժվար է դարձ նում նման ու սում նա սի րութ յու նը: Այ դու հան-
դերձ, նույ նիսկ այ սօր դեռևս հնա րա վոր է հայտ նա բե րել հնա մե նի ա ռաս պե լա-
կան զրույց ներ և  ոչ մեծ պա տում ներ բարձ րա դիր սրբա վայ րե րի մա սին, ու րեմն 
և  անհ րա ժեշտ է շա րու նա կել ու սում նա սի րու թյու նը դրանք հայտ նա բե րե լու 
ուղ ղութ յամբ: 

 Սա կայն  Զան գե զու րի և Ար ցա խի լեռ նա յին լե գենդ նե րը չեն սահ մա նա փակ-
վում հսկա նե րի ու ճգնա վոր-նա հա տակ նե րի սյու ժե նե րով: Այդ ա ռաս պե լա բա-
նութ յան մեկ այլ ծա վա լուն շարք է ի գա կան կեր պար նե րի, մաս նա վո րա պես 
Աղջ կա բերդ կոչ վող ձե ռա կերտ և  ան ձե ռա կերտ հու շար ձան նե րի մա սին լե-
գենդ նե րի բույ լը, ո րի մեջ նույն պես նշմար վում են հնա գույն հա վա տա լիք նե րի 
և դ րանց քրիս տո նեաց ված ձևե րի հետ քե րը: Այդ ա ռաս պե լա բա նութ յունն ար-
դեն միա վո րում է ա վե լի լայն տա րածք, ո րի մեջ մտնում են  Նա խիջ ևա նը և  Տա-
վու շը, և  այն նույն պես ար ժա նի է ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յան:

1 Սիմոնյան Լ., Հակոբյան Հ., ԴԱՆ, Վարդենիս-Սոդք, 2017:
2 Խաչիկյան Լ., Գրիգոր Պարթևին վերագրված «Հարցումը», որպես հայ մատենագրության 

երախայրիք// «Բանբեր Մատենադարանի», 7, Երևան, 1964, էջ 304:
3 Քաշկի քար// ՀԱԻ արխիվ, Արամ Մարգարյանի ֆ., թղթ. 1, թ. 110-111:
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ЛИЛИТ СИМОНЯН - СВЯЗЬ МЕЖДУ ГОРНЫМИ СВЯТИЛИЩАМИ СЮНИК-
ЗАНГЕЗУРА И АРЦАХА И МИФОЛОГИЕЙ ДОИСТОРИЧЕСКИХ ВЕЛИКАНОВ- Горная 
мифология Сюника и Арцаха содержит сказания о Хрушане, Ушапе, Боле, Огузе и 
ряде безымянных великанов, которые могут быть архаичными и представлять 
геологические процессы на языке мифа либо связываться с историческим, близким 
рассказчику временем. Их сюжеты часто связаны с христианскими паломными 
местами, святилищами, часть которых носит название Чкнавор (Отшельник) или 
посвящена Св. Панталеону. Таким образом архаический культ принимал христианский 
облик и одновременно сохранял древнюю мифологию. 

Ключевые слова: великан, святилище, Зангезур, Арцах, Отшельник, горная 
мифология, азнавур.

LILIT SIMONIAN - CONNECTION BETWEEN THE MOUNTAIN SANTUARIES OF 
SYUNIK_ZANGEZUR AND ARTSAKH AND THE MYTHOLOGY ON PREHISTORIC GIANTS 
- The mountain mythology of Syunik and Artsakh includes stories about Hrushan, Ushap, 
Bol, Oghuz and other, mostly anonymous giants. Those mythological stories may be archaic 
and represent geological processes in terms of a myth or be connected with historical times 
more recent and contemporary to the story-teller. Their plots mostly refer to Christian 
pilgrimage sites and sanctuaries, a part of which bears the names of Chknavor (Hermit) or is 
dedicated to St. Pantaleon. In this way the arcaic sanctuary acquires a Christian image and 
simultaneously preserves its ancient mythology.

Keywords: giant, sanctuary, Zangezur, Artsakh, hermit, mountain mythology, aznavur.


