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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԱԴԱՄՅԱՆ

ՆՈՐԱՀԱՅՏ ՎԻՄԱԳՐԵՐ ՄԱԴԻՆԱՅԻ ՏՈՀՄԱԿԱՆ 
ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԻՑ

Մադինա,Մատինա,ՄեդինաբնակավայրըգտնվումէԳեղարքունիքիմարզիՄար
տունիքաղաքից10կմհարավարևմուտք:Մադինանհարուստէպատմաճարտարա
պետականհուշարձաններով.գյուղիկենտրոնումբացվելենանտիկ,գյուղամերձտա
րածքներում՝ հին և միջնադարյան դամբարաններ: Բնակավայրիտարբեր մասերում
կանխաչքարեր:Գյուղիցդուրս՝ բլրիստորոտում, գտնվում է միջնադարյանգերզմա
նատունը,որտեղպահպանվելենչորստասնյակիցավելիկոթողներ՝խաչքարեր,օրո
րոցաձևուհարթտապանաքարեր(XXVIIIդդ.):Այստեղիցմեզհաջողվեցընթերցելու
հավաքելավելիքաներկուտասնյակարձանագրություն,որոնքվերաբերումեն1251
1713թթ.:

 Բա նա լի բա ռեր՝Մադինա,Գեղարքունիք,տապանաքար,միջնադարյան,գերզմա
նատուն,արձանագրություն,խաչքար,կոթող,օրորոցաձև,հուշարձան:

ՀՀ  Գե ղար քու նի քի մար զը հա րուստ է պատ մա ճար տա րա պե տա կան կո-
թող նե րով (մոտ 5270 միա վոր)1, ո րոնց ու սում նա սի րու մը սկսվել է դեռևս XIX 
դա րում ( Հ.  Շահ խա թուն յանց, Ս.  Ջա լալ յանց, Մ. Սմ բատ յանց, Ղ ևոնդ Ա լի շան, 
Ե.  Լա լա յան):  Նո րա գույն շրջա նում այդ հու շար ձան նե րի ու սում նա սի րութ յու նը 
կա տար վեց հա մա կող մա նի. հնա գի տա կան պե ղում նե րին զու գա հեռ ու շադ-
րութ յուն դարձ րե ցին նաև ար ձա նագ րութ յուն նե րին, ո րոնք հե տա գա յում ամ-
փոփ վե ցին  Դի վան հայ վի մագ րութ յան  Գե ղար քու նի քի պրա կում2 (թվով 1546 
ար ձա նագ րութ յուն):  Քա նի որ գի տա կան վեր ջին ու սում նա սի րութ յուն ներն 
այս տեղ կա տար վել են XX դա րի 70-ա կան թթ., ուս տի անհ րա ժեշ տութ յուն կար 
հայտ նա բե րել նոր կո թող ներ, ինչ պես նաև՝ ար ձա նագ րութ յուն ներ: Արդ յուն-
քում, 2014-2016 թթ. ըն թաց քում մար զի բնա կա վայ րե րից մեզ հա ջող վեց հա-
վա քել մոտ 60 վի մա գիր, այդ թվում` 21-ը  Մա դի նա գյու ղից, ո րոնք գի տա կան 
շրջա նա ռութ յան մեջ են դրվում ա ռա ջին ան գամ:

 Մա դի նա,  Մա տի նա,  Վե րին  Մե դի նա (հա վա նա բար ա ռա ջա ցել է պարս կե-
րեն մա դան, մա դեն՝ հանք, հան քա վայր, մա դա նի՝ հան քա յին բա ռից3) բնա-
կա վայ րը գտնվում է  Մար տու նի քա ղա քից 10 կմ  հա րավ-արև մուտք՝ Ար գի ճի 
գե տի ձախ ա փին՝ բար ձա դիր ու գե ղա տե սիլ սա րա լան ջի վրա (ծո վի մա կեր-
ևույ թից բարձր է 2100 մ):  Բաղ կա ցած է ե ղել եր կու մա սից`  Վե րին և  Ներ քին 
 Մա դի նա, ըստ ո րում  Ներ քին  Մա դի նան ա վե լի հին է, ինչի մա սին են վկա յում 
միջ նա դար յան ե կե ղե ցու հիմ նա պա տերն ու խաչ քա րե րը:  Նախ կի նում այս տեղ 

1 ՀակոբյանՍ., ՀՀ մարզերը, Գեղարքունիք, պատմական հանրագիտարան, Երևան, 2010, 
էջ 9:

2 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ IV, Երևան, 1974:
3 Պարսկերենից թարգմանությունը կատարել է ՀԱԻ գիտաշխատող, պարսկագետ Տիգրան 

Սարգսյանը:
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բնակ վել են թուր քեր` տե ղա փոխ ված Եր ևա նի գա վա ռի  Ջը ղի գյու ղից1:  Տե ղա-
գիր  Հ. ե պիս.  Շահ խա թուն յան ցի հի շա տակ մամբ XIX դա րի 30-ա կան թթ. գյուղն 
ու ներ 11 տուն2, իսկ դա րի երկ րորդ կե սին, ըստ Մ. Սմ բատ յան ցի, այն  Նոր  Բա-
յա զե տից  Վա յոց ձոր տա նող ճա նա պար հի թուր քա կան գյու ղե րից էր և ու ներ 
27 տուն3: Գ յու ղի ներ կա յիս բնա կիչ նե րի նախ նի նե րը տե ղա փոխ վել են 1922 թ. 
 Ներ քին  Գե տա շե նից4:

 Մա դի նա յի կենտ րո նում բաց վել են ան տիկ, իսկ գյու ղա մերձ տա րածք նե-
րում՝ հին և  միջ նա դար յան դամ բա րան ներ5: Բ նա կա վայ րի տար բեր մա սե րում 
կան IX-X դդ. խաչ քա րեր6:

 Ներ քին  Գե տա շե նից  Մա դի նա տա նող ձախ հատ վա ծում, բլրի ստո րո-
տում գտնվում է միջ նա դար յան գերզ մա նա տու նը, որ տեղ պահ պան վել են չորս 
տասն յա կից ա վե լի կո թող ներ՝ խաչ քա րեր, օ րո րո ցաձև ու հարթ տա պա նա քա-
րեր (XI-XVIII դդ., մի մա սը կի սով չափ հո ղի մեջ են):  Պարզ և  ան գիր խաչ քա-
րե րը ցրված են գե րեզ մա նա տան ամ բողջ տա րած քում, պահ պան վել են նաև 
դրանց քա րե պատ վան դան նե րը: Օ րո րո ցաձև տա պա նա քա րե րը ար ձա նա գիր 
են, կան նաև կցագ րեր, զար դահ յու սեր, գե ղե ցիկ խա չա քան դակ ներ:  Հա մե մա-
տա բար հող մա հար վել են հարթ տա պա նա քա րե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը: 
 Գե րեզ մա նատ նից ոչ հե ռու կա ա վե րակ բնա կա տե ղի և  ե կե ղե ցի՝ մա սամբ կամ 
գրե թե ամ բող ջութ յամբ հո ղի մեջ թաղ ված տա պա նա քա րե րով ու խաչ քա րե-
րով, ո րից ե րեքն ար ձա նա գիր են: Ս տորև ներ կա յաց նում ենք տա րած քից ըն-
թերց ված 20 վի մագ րե րը:

1.  Գե րեզ մա նա տուն, օ րո րո ցաձև մի ջին չա փի տա պա նա քար, 5 տող (3 
տող` հյու սի սա յին կո ղին, 2 տող՝ կա մա րին), (գրչա գիր 1).

ՍԲ ԽԱՉ ԲԱՐ/ ԵԽԱՒՍ ԳՐԻԳՈՐԻՆ ՈՐԴԻ Ե/ՂԻԵԻՆ. ԹՎԻՆ Ռճ (1651) / 
ՇԻՐԻՆ/ ԻՆ

2.  Հարթ տա պա նա քար, 6 տող, (գրչա գիր 2).
ԱՅՍ Է ՀԱՆ/ ԳԻՍՏ ԸՍՈ/ ԶԱՌԻՆ ԿՈ/ ՂԱԿԻՑ ԵՂ/ ԷԻՆ. ԹՎԻ/ Ն ՌՃԺ(1661)
3. Օ րո րո ցաձև տա պա նա քար, կի սա թեք հո ղի մեջ, հա րա վա յին կո ղին 

պատ կեր ված են մեկ ձիա վոր և  ե րեք մարդ, թվա կա նը ելն դա գիր է, 4 տող, 
(գրչա գիր 3).

1 ԼալայեանԵ., Ազգագրական հանդէս, Նոր Բայազեդի գաւառ կամ Գեղարքունիք, գիրք 
18, թիվ 2, Թիֆլիս, 1908, էջ 152-153: Ջըղընը գտնվել է Երևանի նահանգի Երևանի գավառի 
Վեդիբասարի ոստիկանական շրջանում: 1873թ. ունեցել է 20 տուն` 160 բնակիչով: Հայտնի 
է նաև Ճիղին Կիւլ կամ Ջղին Գյոլ տարբերակով: Տե՛ս Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան` այսուհետ ՀՀՇՏԲ, հատոր 4, Երևան, 1998, էջ 404: Ալիշան, 
Այրարատ, բնաշխարհ Հայաստանեայց, Վենետիկ, 1890, էջ 551:

2 Յովհաննէս եպիս. Շախաթունեանց, Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի եւ հինգ 
գաւառացն Արարատայ, (վերահրատարակություն՝ Ա. Տեր-Ստեփանյանի խմբագրությամբ), 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2014, էջ 380: Ներքին Մադինան (թուրքաբնակ) գտնվել է Վերին 
Մադինայից 5-6 կմ հյուսիս, XX դարի սկզբին ուներ 41 տուն: Տե՛ս ՀՀՇՏԲ, հատոր 3, Երևան, 
1991, էջ 626:

3 ՍմբատեանցՄ., Տեղագիր Գեղարքունի ծովազարդ գաւառի, Վաղարշապատ, 1896, էջ 521:
4 ՀՀՇՏԲ, հատոր 3, Երևան, 1991, էջ 626: ՀՍՀ, հատոր 7, Երևան, 1981, էջ 126:
5 Խաչատրյան Ժ., Քալանթարյան Ա., Մարտունու և Վարդենիսի շրջանների անտիկ և 

միջնադարյան հուշարձանները, Լրաբեր, 1972, թիվ 1, էջ 64:
6 Մի քանի խաչքարեր էլ կրկնակի օգտագործման են ենթարկվել` տեղադրվելով նորագույն 

գերեզմանների վրա իբրև հուշաքարեր: Գյուղացիներից մեկի տնամերձում կան մի քանի 
խաչքարեր, քարե պատվանդան և բեկորներ: Դրանցից միայն մեկի վրա պահպանվել է 
խիստ հողմահարված երկու տողանոց արձանագրություն: Նախնական ընթերցմամբ այն 
ընթերցվում է. [ՀԱՅ]ՈՑ Թ. ՌԵ (1556) …ԵՑԱՆ/ --ՆԲ ԵԾԱՇՈԿ/Կ: 
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[ԿԱՄԱՒ]Ն ԱՅ ԵՍ ՏՐ ՍՈ/ ԻՔԷԱՍՍ ԷՂԻԵՍ ԹՈՒՄԱՆԱ ԿԱՆԳՆԵՑԱ ՍԲ 
ԽՉՍ Բ/ԱՐԵԽԱ[ՒՍ] / ԹՎ. ՌՃԻԸ (1679)

4. Օ րո րո ցաձև մեծ տա պա նա քար, հյու սի սա յին կո ղին, 3 տող, (գրչա գիր 4).
ՍԲ ԽԱՉՍ ԲԱՐԷ/ ԽԱՒՍ ՄԷՍՐՈՓԻՆ ՈՐԴԻ ՄԻՆԱՍԻՆ / 

ԹՎ. ՌՃԼԳ (1684)
5. Օ րո րո ցաձև մի ջին չա փի տա պա նա քար, 4 տող, (գրչա գիր 5).

ՍԲ ԽԱՉՍ ԲԱՐԷ/ԽԱՒՍ ԽՈՒՏԱՊԱԽՇԻՆ ՈՐԴԻ ՏՐ/ ՍՈՒՔԻԵԱՍԻՆ/ 
ԹՈՌՆ ՇԻՐԻՆԻՆ ԹՎ. ՌՃԽԴ (1695)

6.   Հարթ տա պա նա քար, 5 տող, (գրչա գիր 6).
ԱՅՍ Է ՀԱՆԳ/ԻՍՏ ԽԱՆՈՒՄ/ ԻՆ ԿՈՂԱԿԻՑ / 

ՇԻՐԻՆ: Թ. Ռ/ՃԽԸ (1699) [ԵՐ]
7. Օ րո րո ցաձև մեծ տա պա նա քար, հա րա վա յին կո ղին 3 տող, (գրչա գիր 7).
ՍԲ ԽԱՉՍ ԲԱՐԷ/ ԽԱՒՍ ՄՈՎՍԷՍԻՆ ՈՐԴԻ ՇԱՐԻՆԻՆ /ԹՎ: ՌՃԾ (1701)
8.  Հարթ տա պա նա քար, 8 տող, (գրչա գիր 8).

ԱՅՍ Է ՀԱ/ ՆԳԻՍՏ / ԳՈԼԱՒԶԱՐ/ ԻՆ ԿՈՂԱԿ/ ԻՑՍ ՄՈՒՆ/ ԻՆ/ 
ԹՎ ՌՃԿ/Բ (1713)

Ծանոթ.հնա րա վոր է  Թուն ման կամ  Մու նի նույն անձն է հա մար վում:
9.  Հարթ, փոքր տա պա նա քար, 3 տող, (գրչա գիր 9).

ԱՅՍ Է ՀԱՆԳԻՍՏ ԶՅՆԻՆ / ԿՈՂԱԿԻՑ ԱՂԱՅՃԱՆԻՆ/ 
Թ. ՌՃԿԲ (1713)

10. Օ րո րո ցաձև տա պա նա քար, ար ձա նագ րութ յու նը հող մա հար ված, 3 
տող.

ԱՅՍ Է ՀԱՆԳ/ ԻՍՏ Գ_ԱՐԻ_ _ԻՆ …. ՈՐԴԻ _/ ՌԻ (1571)
Ծանոթ. քա նի որ թվա կա նը եղծ ված է, ուս տի ըն թեր ցում կա րող է թե րի լի-

նել:
11.  Հարթ տա պան քար, 5 տող, (գրչա գիր 10).
ԱՅՍ Է ՀԱՆ/ԳԻՍՏ ՀԱԹ/ԻՆ ԿՈՂԱԿԻՑ/ ՆԱՐՍԷՍԻՆ/ ԹՎ. ՌՃԿԲ (1713)

12. Օ րո րո ցաձև մեծ տա պա նա քար, 4 տող, (գրչա գիր 11).
ԱՅՍ Է ՀԱՆԳ/ ԻՍՏ ԱՂԱՅՃԱՆԻՆ ՈՐԴԻ ԹՆՄԱՆ/ ԻՆ/ 

ԹՎ. ՌՃԿԲ(1713)
13. Օ րո րո ցաձև մեծ տա պա նա քար, 3 տող, (գրչա գիր 12).

ԱՅՍ Է ՀԱՆ/ԳԻՍՏ ԹՒՆՄԱՆԻՆ ՈՐԴԻ ՇԻՐԻՆ/ 
ԹՎ ՌՃԿԲ (1713)

14. Օ րո րո ցաձև փոքր տա պա նա քար, կի սով չափ հո ղի մեջ, 3 տող.
ԱՅՍ է Հ/ ԱՆԳԻՍՏ ….. ՈՐԴԻ / ԹՆ[մա նին]/ ԹՎ ՌՃԿԲ (1713)

15. Օ րո րո ցաձև տա պա նա քար, հո ղի մեջ թաղ ված, հա րա վա յին կո ղին՝ 3 
տող, (գրչա գիր 13).

ԱՅՍ է ՀԱՆԳԻ/ ՍՏ ՄԿՐՏԻՉԻՆ ՈՐԴԻ ԹՆՄԱԻՆ/ ԹՎ. ՌՃԿԲ (1713)
16. Օ րո րո ցաձև փոքր չա փե րի տա պան քար, 3 տող, (գրչա գիր 14).

ԱՅՍ Է ՀԱՆ/ԳԻՍՏ ՍԱՐՔԻՍԻ ՈՐԴԻ Թ/ՈՒՆՄԱՆԻՆ
17. Օ րո րո ցաձև մեծ տա պա նա քար, 3 տող, (գրչա գիր 15).

ԿԱՄԱՒՆ ԱՅ ԵՍ ԴԱՆԻ/ ԵԼՍ ՈՐԴԻ ԽՈՃԻԿԻՆ ԿԱՆԳՆԵՑԻ ՍԲ ԽՉՍ 
ԲԱ[րե խաւս] / …..ԻՆ ԻՄՈՅ ՊԱՂԻՆ

18. Ա վե րակ բնա կա տե ղի, օ րո րո ցաձև տա պա նա քար, 2 տող, (գրչա գիր 16).
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ԱԹԱԼԻՆ ՊԵԿՍ ԿԱՆԵՑԻ ԽԱՉՍ/ Ի ԹՎ: Ջ:Ղ:Ը: (1349)
19.  Հա վա նա բար խաչ քա րի քիվ, կո թո ղը թող ված է հո ղի մեջ, միայն քի վի 

մասն է եր ևում, 1 տող, (գրչա գիր 17).
ՍԲ ԽԱՉՍ ՆԵՐՍԷՍԻՆ ԹՎ. Չ (1251)

Ծանոթ.  Խաչ քա րի անկ յուն նե րը կոտր ված են, ո րի հետ ևան քով էլ թվագ-
րու մը կա տար վել է պահ պան ված հար յու րա վո րի մի ջո ցով:

20.  Խաչ քար, մե ծա դիր, շքեղ զար դա քան դակ նե րով, ար ձա նագ րութ յու նը 
խաչ քա րի քի վին և  խա չից ներքև, թվագ րու մը՝ խա չի հո րի զո նա կան թևե րին, 3 
տող, (գրչա գիր 18).

ԿԱՆ[ԳՆ]ԵՑԱ Խ[Ա]ՉՍ Ի ՓՐԿՈՒԹԻ[ՒՆ] ՏՐ ՈՐ ….ԱՑ/ ԻՆ և ԶԱՎԱԿԱՑ 
ԶՈՐ Ի Ժ….. / ԹՎ. ՉԽԹ (1300)

Ար ձա նագ րութ յուն նե րի վեր ծա նութ յան արդ յուն քում պարզ դար ձավ, որ 
գե րեզ մա նա տու նը գոր ծել է կարճ՝ մոտ յո թա նա սուն տա րի՝ 1651-1713 թթ.-ին: 
Ըստ ո րում, 1713 թ. հե տո տա պա նագ րեր չկան: Ան բա ցատ րե լի էր այն, որ տա-
պա նագ րե րից 7-ը թվագր վում են հենց ՌՃԿԲ (1713) թվով. նույն տա րում մա-
հա ցել են ծնող նե րը, 3 զա վակ նե րը և  հար սը: Արդ յո՞ք պա տա հա կա նութ յուն 
է. հայ մա տե նագ րութ յան մեջ եր կու հի շա տա կութ յուն կա՝ կապ ված 1713 թ.-ի 
հետ. ա ռա ջինը հետևյալն է. « Մահն քա ռա սուն քումն հա նեց էն տա րին, մահն 
պա տեց աշ խար հըս, որ սի թամ յե ղաւ  Ղա րա քի լի սու ՌՃԿԲ (1713) թվին»1: Երկ-
րորդ հի շա տա կութ յունն է. «Թ վին ՌՃԾԹ (1710)-էն մինչև թվին ՌՃԿԷ (1718) 
–ըն խիստ սօվ սաս տիկ ե լաւ, որ մինչև ը(8) տա րի ցո րենն լիտրն մէկ ա պա սէն 
մինչև Բ(2) ա պա սի ծախ վեց»2:  Փաս տո րեն, սո վի և զր կան քի ծանր տա րի ներ 
են ե ղել, որն էլ կա րող էր լի նել ըն տա նիքի անդամների մահ վան պատճառ: 

 Պարզ վեց նաև, որ տա պա նա քա րե րը պատ կա նում է մի գեր դաս տա նի ե րեք 
սերն դի ննջեց յալ նե րին:  Գեր դաս տա նի ա վա գի`  Շի րի նի կամ  Շա րի նի տա պա-
նա քա րը չգտնվեց, իսկ ըն տա նի քի չորս հարս ե րի տա պա նա քա րե րը հարթ են 
ու  ան շուք:  Տա պա նագ րե րում, ցա վոք, հի շա տա կութ յուն չկա նրանց բնա կա-
վայ րի կամ որ տե ղից լի նե լու մա սին: Են թադ րում ենք, որ ննջեց յալ նե րը տե ղաբ-
նիկ ներ չեն ե ղել և,հա վա նա բար, քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րից ել նե լով տե-
ղա փոխ վել են ա վե լի ա պա հով վայր, որ տեղ էլ կնքել են մահ կան ցուն նե րը: Դ րա 
մա սին է վկա յում նաև ե րեք կա նանց օ տա րա հունչ ա նուն նե րը (Ը սո զառ, Զյն, 
 Հա թի), ո րոնք երբ ևէ չեն հան դի պել հայ իրա կա նութ յան մեջ:

Այս պի սով,  Մա դի նա յի վի մագ րե րի շնոր հիվ պարզ դար ձավ, որ բնա կա տե-
ղին գո յութ յուն է ու նե ցել XIII դա րից: Այն հա վա նա բար ծաղ կում է ապ րել նաև 
XVII-XVIII դդ., ո րից հե տո դար ձել է ա մա յի: 

1 Մանր ժամանակագրություններ, XIII-XVIII դդ., կազմեց՝ Վ. Հակոբյանը, հատոր 2, Երևան, 
1956, էջ 523:

2 Նշվ. աշխ., էջ 524: Լիտր կշռային միավորը Հայաստանում գործածական է եղել վաղ 
միջնադարից: Հայտնի է բյուզանդական լիտրը`335 գրամ, հայկական` 320.4 գրամ, 
Բաղդատի` 3436 գրամ, Հալեպի` 1442.5 գրամ կշռաչափման միավորները: Արաբական 
ժամանակաշրջանում այն հավասար էր 408 գրամի: Լիտր կշռաչափը հանդիպում ենք ինչպես 
վիմագրական, այնպես էլ մատենագիտական աղբյուրներում: Տե՛ս Ա. Հարությունյան, 
Նորահայտ վիմագրեր «լիտր» կշռաչափի վերաբերյալ, ՎԷՄ, 2012, թիվ 4, էջ 99-108: 
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SUSANNA ADAMYAN - NEW INSCRIPTIONS FROM MADINA՛S FAMILY CEMETRY 
- Gegharquniq region is rich with historical and architectural monuments, which number 
arrives to 5270. In the XIX century Armenian surveyors and foreign authors studied the 
monuments in the province of New Bayazet. During the newest period the monument 
studies were done comprehensively.

Particularly the study of epigraphic inscriptions gave a new flour to the historical studies 
of Gegharkuniq region. These are summarized in epigraphy materials of «Divan of Armenian 
epigraphy » ( regions of Gegharkuniq, Kamo, Martuni and Vardenis). Since recent scientific 
studies had been done in the 70s of XX century, it is necessary to explore the region to 
identify new records. As a result, we managed to record more than 20 inscriptions from from 
village Madina, which are being published for the fisrt time.Those inscriptions refer to 1251-
1713.

Key words: Gegharquniq, surveyors, inscription, Madina, epigraphy, Divan, 
monument.

СУСАННА АДАМЯН - СВЕЖЕНАЙДИННЫЕ В МАДИНЕ НАДПИСИ НА РОДОВОМ 
КЛАДБИЩЕ - Местность Мадина находится в 10 киллометрах от юго-запада от 
города Мартуни области Гехаркуник. Медина богата архитектурно-историческими 
памятниками.В центре села в античных окрестностях есть древние средневековые 
гробницы. В разных частях местности есть камни с резным изобрадением креста.За 
пределами села в правой части дороги у подножия холма находится средневековое 
кладбище, где более четырех десятков лет созранились памятники, камни с резным 
изображением креста, плоские надгробные плитки (10-18веков). Нам удалось изучить 
и собрать более чем два десятка надписей 1251-1713 годов.

Ключевые слова: Мадина, Мартуни, Гехаркуник, средневековые, памятник, 
кладбища.


