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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ

Հայ կա կան վաղ միջ նա դար յան ճար տա րա պե տութ յան գլուխ-
գոր ծոց նե րից մե կը, ո րը հո րին ված քա յին պարզ ու միա ժա մա-
նակ խո րը լու ծում նե րով մշտա պես դիտ վել է իբրև ան զու գա կան 
իր ժա մա նա կա կից նե րի կող քին, Վա ղար շա պատ-Էջ միած նի 
Ս. Հ ռիփ սի մեն է: Կո մի տա սա շեն տա ճա րը 2018 թ. բո լո րում է 
հիմ նադր ման 1400-ամ յա կը, ուս տի ա վե լի քան տե ղին է հե տա-
դարձ հա յացք նե տել դա րե րի խոր քից ե կող վա նա կան այս 
հա մա լի րի պատ մութ յանն ու աղբ յու րա գի տա կան հեն քին: 

Հայ մա տե նա գիր նե րը, ա պա տե ղա գիր ներն ու ու սում նա սի-
րող նե րը տար բեր ա ռիթ նե րով անդ րա դար ձել են Հա յաս տա նում 
քրիս տո նեութ յան ըն դուն ման պատ մու թյա նը, Հ ռիփ սիմ յանց 
կույ սե րի նա հա տա կութ յա նը, Վա ղար շա պա տում Ս. Գ րի գոր 
Լու սա վոր չի կող մից ա ռա ջին մա տուռ-վկա յա րան նե րի հիմն-
մա նը, ա պա վեր ջին նե րիս տե ղում ե կե ղե ցի նե րի կա ռուց մա նը, 
սա կայն ա ռան ձին հա մա պար փակ ու սում նա սի րութ յուն երբ ևէ 
չէր նվիր վել այդ ե կե ղե ցի նե րի հա մա լիր քննութ յա նը: Միայն 
վեր ջերս ըն թեր ցող հան րութ յան դա տին հանձն վեց տո ղե-
րիս հե ղի նա կի ստվար հա տո րը՝ նվիր ված Վա ղար շա պա տի 
վան քե րի պատ մա վի մա գրա գի տա կան ու սում նա սի րութ յա նը 
(Ս. Էջ միա ծին, 2016): Այս աշ խա տութ յան մի ամ բողջ մաս հատ-
կաց ված է Ս. Հ ռիփ սի մե վան քին, որտեղ սրբա վայ րի պատ մութ-
յա նը զու գըն թաց ներ կա յաց րել ենք վան քի շրջա կայ քում տար-
բեր տա րի նե րին ի րա կա նաց ված հնա գի տա կան պե ղում նե րը, ի 
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հայտ ե կած ու շագ րավ շի նութ յուն ներն ու ա ռար կա նե րը, ա պա 
վան քի պատ մու թյու նը շա րու նա կել ենք վի մա կան վկա յագ րե րի 
հի շա տակ մամբ՝ իբրև ա ռաջ նա հերթ սկզբնաղ բյուր ներ (հրա-
տա րակ ված 73 վի մագ րից 39-ն  ա ռա ջին ան գամ է դրվել գի տա-
կան շրջա նա ռութ յան մեջ): 

Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի « Վա չե և Թա մար Մա նուկ յան-
ներ» մա տե նա դա րա նի և Հ րա տա րակ չա կան բաժ նի տնօ րեն 
Տ. Ա րա րատ քա հա նա Պո ղոս յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ կյան-
քի կոչ ված ներ կա ու սում նա սի րութ յան հիմ քում մեր նշված 
աշ խա տութ յունն է, պար զա պես այս տեղ փոր ձել ենք հնա րա-
վո րինս դյու րըն կա լե լի դարձ նել հար յու րամ յակ ներ գո յատ ևած 
վան քի անց յա լի ուր վա գի ծը: Այս ա ռու մով շա րադ րան քում 
ար վել են ո րո շա կի փո փո խու թյուն ներ. նախ մա տե նա գրա կան 
սկզբնաղբ յուր նե րը վկա յա կո չե լիս գրա բար բնագ րե րի փո խա-
րեն օգ տա գոր ծել ենք աշ խար հա բար թարգ մա նութ յուն նե րը, 
վի մագ րե րի վեր ծա նութ յուն նե րի վե րահ րա տա րա կութ յունն 
ան հար կի հա մա րե լով՝ ներ կա յաց րել ենք միայն նրանց բո վան-
դա կութ յու նը՝ նա խորդ հրա տա րա կութ յուն նե րի մա տե նա գի-
տութ յու նը հղե լով տո ղա տա կում՝ Հ րատ. հա մա ռո տագ րութ-
յամբ: Դուրս ենք թո ղել բո լոր ար ձա նագ րութ յուն նե րի գրչան-
կար նե րը, իսկ լու սան կար նե րից մի քա նիսն ընտ րել ենք խիստ 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում: Կա տա րել ենք նաև կա ռուց-
ված քա յին փո փո խութ յուն. մինչ վան քի պատ մա վի մագ րա-
գի տա կան քննութ յու նը շա րադ րե լը՝ նպա տա կա հար մար ենք 
գտել Ա գա թան գե ղո սի « Պատ մութ յան» հի մամբ ներ կա յաց նել 
Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րի, ա ռա վե լա պես՝ Ս. Հ ռիփ սի մեի վարք-
վկա յա բա նութ յու նը: Այ նու հետև, իբրև երկ րորդ մաս, տրվում է 
վան քի պատ մա կան նկա րա գի րը՝ վի մագ րե րի բո վան դա կութ-
յան զու գորդ մամբ, ո րոնք ևս բա ժա նել ենք են թա մա սե րի՝ 
շի նա րա րա կան, նվի րատ վա կան վի մագ րեր, խաչ քա րեր և 
հի շա տա կագ րութ յուն ներ, տա պա նագ րեր: Գրքի հավելվածում 
ամփոփել ենք պատմահայր Մովսես Խորենացու` հանրությանն 
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առա վել քիչ հայտնի աստվածաբանական երկերից երկուսը` 
Հռիփսիմյանների պատմությունը ոչ Ագաթանգեղոսի «դրվագ-
նե րով» ներկայացնող բնագիրը, ինչպես նաև Ս. Հռիփսիմեի 
և նրա վկայակիցների հիշատակին ձոնված հրաշալի ներբողը: 
Վեր ջում տեղ է գտել նաև օգ տա գործ ված գրա կա նութ յան 
ցան կը:

Աշ խա տութ յան այ սօ րի նակ կա ռուց ված քի հիմ նա կան նպա-
տակն է նյու թը մատ չե լի և պատ կե րա վոր մա տուց մամբ հա սա-
նե լի դարձ նել ըն թեր ցող հա սա րա կութ յան լայն ու տար բեր 
շրջա նակ նե րին: Լիա հույս ենք, որ այն մեզ հա ջող վել է, և գիր-
քը կծա ռա յի ի նպաստ հայ մշա կույ թի ու նրա քրիս տո նեա կան 
ա կունք նե րի: 

Ար սեն Հա րութ յուն յան
պատ մա կան գիտ. թեկ նա ծու

ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տուտ
Մաշ տոց յան Մա տե նա դա րան

28.04.2018 
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Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵԻ 
ՎԱՐՔ-ՎԿԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հա յաս տա նում քրիս տո նեութ յան ըն դուն ման ու տա րած ման 
պատ մութ յու նը՝ նե րառ յալ Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րի նա հա տա-
կութ յու նը և Ս. Գ րի գոր Լու սա վոր չի վար դա պե տութ յունն իբրև 
Հա յոց դար ձի ա ռանց քա յին ի րա դար ձութ յուն, ներ կա յաց ված է 
Ա գա թան գե ղո սի « Պատ մութ յան» մեջ: Ի հար կե, Գա յան յանց 
և Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րի վարքն ա ռան ձին տեղ է գտել նաև 
Հայս մա վուր քում և վար քա բա նա կան գրա կա նութ յան է ջե-
րում (Մկր տիչ Ավ գեր յան, Շ նորհք Գա լուստ յան և  այլք): Ներ կա 
աշ խա տութ յան ստեղծ ման շար ժա ռիթն ու նպա տա կը հաշ վի 
առ նե լով՝ կար ևոր ենք հա մա րում վերս տին անդ րա դառ նալ 
Հա յաս տա նում քրիս տո նեութ յան հա մար մար տի րո սա ցած մեր 
սուրբ վկա նե րին՝ ի դեմս Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րի: Ինչ պես նշե-
ցինք, նրանց վարքն ա ռա վե լա պես ամ բող ջա կան է Ա գա թան-
գե ղո սի եր կում, ուս տի մեր խոս քը շա րադ րե լիս հիմք ենք ըն դու-
նել հենց հիշ յալ աղբ յու րը:

Տր դատ Գ. Ար շա կու նու (287-330) թա գա վո րութ յան ժա մա-
նա կաշր ջա նը հայ ժո ղովր դի պատ մութ յան մեջ նշա նա վոր-
վել է իբրև մեր պե տութ յան ու հա վա տի միաս նա կա նու թյան, 
նոր ըմբռ նում նե րի ու պայ քա րի հա վա քա կա նութ յան շրջա փուլ: 
Պար սից տե րու թյան դեմ թա գա վո րի մղած տևա կան մար-
տերն ըն թա նում էին երկ րի ներ սում կա տար վող կրո նա կան 
հա լա ծանք նե րին զու գըն թաց: Արդ յուն քում Խոր Վի րա պում էր 
փակ ված Հա յաս տա նում քրիս տո նեութ յան քա րո զիչ Ս. Գ րի-
գոր Լու սա վո րի չը, իսկ երկ րի մե ծա վոր նե րին թա գա վո րից 
հրա հանգ էր տրված հայտ նա բե րել և պատ ժել աստ ված նե րի 
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պաշ տա մուն քը քար կո ծող ան հատ նե րին, ինչ պես որ ին քը 
չէր խնա յել ան գամ իր սի րե լի Գ րի գո րին: Ա հա այս պայ ման-
նե րում է հյուս վում նաև Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րի պատ մու-
թյու նը: Ա ռի թը՝ Հ ռո մի Դիոկ ղե տիա նոս կայ սեր հա մար կին 
ընտ րելն էր, ո րի նպա տա կով մի խումբ հմուտ նկա րիչ ներ 
շրջում են տե րութ յան տար բեր վայ րե րում և  ինչ պես հա ղոր-
դում է Ա գա թան գե ղո սը. «Այդ ժա մա նակ գա լով Հ ռոմ քա ղա քը` 
գտան կույ սե րի մի ար գե լա վանք, ո րոնք լեռ նե րում մե կու սա-
ցած, բու սա կեր, ժուժ կալ, պար կեշտ և սր բան վեր կա նայք էին, 
քրիս տո նեա կան հա վատ քով լի, ո րոնք գի շեր ու ցե րեկ և  ա մեն 
ժա մա նակ փա ռա վո րութ յամբ ու օրհ նութ յամբ ի րենց ա ղոթ-
քը ար ժա նա վո րա պես դե պի վեր առ Աստ ված էին ա ռա քում: 
Ն րանց գլխա վո րի ա նունն էր Գա յա նե, որն ու ներ մի սան` 
թա գա վո րա կան տոհ մից և աստ վա ծա պաշտ մար դու դուստ րե-
րից, ո րի ա նունն էր Հ ռիփ սի մե: 

Երբ ե կան հա սան, բռնութ յամբ մտան ա ռա քի նի կա նանց 
սուրբ կա յա նը և տես նե լով պար կեշ տա գեղ Հ ռիփ սի մեին` նրա 
սքան չե լի տե սիլ քով ապ շած, զար մա ցած՝ նկա րը տախ տա կի 
վրա նկա րե ցին և թա գա վո րին հասց րին»1:

Տես նե լով Հ ռիփ սի մեի գե ղեց կութ յու նը՝ թա գա վորն ան նկա -
րագ րե լի ցան կու թյամբ հա մակ ված հար սա նի քի օր է նշա նա-
կում, հրա վեր քի նպա տա կով դես պան ներ ու ղար կում տար-
բեր երկր ներ: Զ գա լով մո տա լուտ վտան գը՝ կույ սե րը Գա յա նե 
մայ րա պե տի գլխա վո րութ յամբ ա ղոթք են բարձ րաց նում առ 
Աստ ված. « Տե՛ր տե րանց, Աստ վա՛ծ աստ վա ծոց, հա վի տե նա-
կան Աստ վա՛ծ, Աստ վա՛ծ երկն քի, Աստ վա՛ծ ան ճառ լույ սի, որ 
ա մեն ին չը հաս տա տե ցիր քո խոս քե րով, ստեղ ծե ցիր եր կինքն 
ու եր կի րը և ն րանց բո լոր զար դե րը, մար դը կեր տե ցիր երկ րի 

1 Ագաթանգեղոս, Հայոց պատմություն, աշխարհաբար թարգ մա նու-
թյունը և ծանոթագրու թյունները Արամ Տեր-Ղևոնդյանի, Երևան, 
1983, էջ 85 [138-139] (այսուհետև նշվում է միայն բնագրային 
հոդվածի համարը):
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հո ղից ու ի մաս տուն դարձ րիր, բազ մաց րիր նրան երկ րի վրա 
և բո լոր դա րե րում օգ նա կան ե ղար նրանց, որ քեզ հու սա-
ցին»2:

Հայ ցե լով Աստ ծո օգ նութ յու նը՝ Գա յա նեն իր սան Հ ռիփ սի մեի 
և մ յուս կույ սե րի հետ միա սին հե ռա նում են Հ ռո մից. «Այն ժա մա-
նակ նրանք ե կան-հա սան Հա յոց եր կի րը, Այ րա րատ գա վա ռը, 
Վա ղար շա պատ քա ղա քը, ո րը նաև Նո րա քա ղաք է կոչ վում, 
Հա յոց թա գա վոր նե րի նստա վայ րը: Այ նու հետև ե կան-մտան 
այ գես տան նե րի հնձան նե րը, ո րոնք շին ված էին հյու սի սար ևել-
յան կող մում: Ն րանք սնվում էին` ի րենց ու նեց ված քը քա ղա քում 
վա ճա ռե լով, չու նեին ի րենց հետ ապ րուս տի մի ջոց ներ, միայն թե 
նրան ցից մե կը գի տեր ա պա կե գոր ծութ յան ար հես տը, ա պակ յա 
ու լունք ներ էր պատ րաս տում և  ի րենց օ րա կան ապ րուս տի ու 
պա րե նի դրամն էին ճա րում»3:

Այ նու հետև Հ ռո մի Դիոկ ղե տիա նոս կայս րը սուր հան դակ-
ներ է ու ղար կում Հու նաց աշ խար հի տար բեր կող մեր, նաև Մեծ 
Հայ քի Տր դատ ար քա յի մոտ, որին տե ղե կաց նում է իր երկ րից 
փա խած կույ սե րի մա սին, ով քեր, մեր ժե լով աստ ված նե րին, 
կա րո ղա ցան ի րե նից հե ռաց նել ան գամ նրան ցից մե կին, ո րին 
ցան կա ցել է կնութ յան առ նել: Ըստ այդմ, կայս րը կար գադ րում է 
Տր դա տին. «Արդ, փու թա ջան ե ղի՛ր, եղ բա՛յր մեր, որ պես զի ուր էլ 
լի նեն այդ կող մե րում, կա րո ղա նաս նրանց հետ քը գտնել և ն րա 
հետ ե ղած նե րին դա յա կով հան դերձ վրի ժա ռութ յամբ մահ վան 
ար ժա նաց նես, իսկ խաբ ված չքնա ղա գեղ կույ սին այս տեղ ինձ 
ու ղար կես: Իսկ ե թե նրա գե ղեց կութ յու նը քեզ հա ճո թվա, այդ-
տեղ մոտդ կպա հես, քան զի նրա նմա նը եր բեք չգտնվեց մեր 
Հու նաց աշ խար հում»4: 

2 [144]:
3 [150]:
4 [156]:
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Այս լսե լով՝ Տր դատ ար քան ան մի ջա պես սուր հան դակ ներ է 
ու ղար կում իր տե րութ յան տար բեր կող մեր, իսկ կույ սե րին 
գտնող նե րին խոս տա նում է պարգև ներ: Շատ չան ցած թա գա-
վո րա նիստ Վա ղար շա պատ քա ղա քի հնձան նե րում պատս պար-
ված կույ սե րի գտնվե լու վայ րը հայտ նի է դառ նում. «Երբ նրանց 
մա սին ի րո ղութ յու նը հայտ նի դար ձավ, ա պա եր կու օր վա հա-
նա փակ շրջա պա տե ցին նրանց՝ հետ ևակ զոր քի մի լե գեո նի 
հանձ նա րա րե լով պա հել նրանց այն տեղ, ուր գտնվում էին: Ա պա 
եր կու օր անց Հ ռիփ սի մեի պար կեշ տութ յան ու չքնաղ գե ղեց-
կութ յան համ բա վը հռչակ վե լով բազ մամ բոխ հրա պա րակ նե րում 
տա րած վեց, և  ա մեն մարդ մյու սին իր զար մանքն էր հայտ նում»5: 

Հ ռիփ սի մեի գե ղեց կութ յան մա սին լու րը հասց նում են նաև 
Տր դա տին, որն էլ հրա մա յում է նրան ար քու նիք բե րել. «Իս կույն 
ար քու նի քից շու տա փույթ ոս կե պատ գա հա վո րակ ներ հասց րին, 
սպա սա վոր նե րով հան դերձ, հնձա նի դու ռը, քա ղա քից դուրս, ուր 
նրանց կա ցա րանն (վանքն) էր: Նաև ազ նիվ, գե ղե ցիկ, փա փուկ 
ու պայ ծառ հան դերձ ներ և  եր ևե լի զար դա րանք ներ մա տու ցե ցին 
նրան ար քու նի քից, որ պես զի զար դար վի և շու քով ու պատ վով 
քա ղաք մտնի ու ներ կա յա նա թա գա վո րին, քան զի [սա] թեև 
չէր տե սել նրան, սա կայն ըստ այն բո լո րի, որ պատ մել էին նրա 
վա յե լուչ գե ղեց կութ յան մա սին, մտա ծեց կնութ յան առ նել»6:

Ի մա նա լով թա գա վո րի մտադ րութ յու նը՝ Գա յա նե մայ րա պետն 
ան մի ջա պես հոր դո րում է իր սան Հ ռիփ սի մեին տե ղի չտալ և չու-
րա նալ հա վատն ու Ք րիս տո սին: Տի րոջ զո րութ յանն ա պա վի նե-
լով` Հ ռիփ սի մեն սկսում է բարձ րա ձայն ա ղո թել. « Տեր Աստ ված 
ա մե նա կալ, որ ստեղ ծե ցիր քո ա րա րած նե րին սի րե լի ու միա ծին 
Որ դու ձեռ քով և  եր ևե լի ու ա ներ ևույթ ա րա րած նե րի հո րին վածք-
ներ կազ մե ցիր սուրբ Հո գու մի ջո ցով: Դո՛ւ ես, որ ոչնչից ա մեն 
ին չին էութ յուն տվե ցիր և քո հրա մա նով են վար վում եր ևե լի և  
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ա ներ ևույթ բո լոր զո րութ յուն նե րը երկն քում ու երկ րի վրա, ծո վի 
մեջ ու ցա մա քում...»7: Այս պես, Հ ռիփ սի մեն և ն րա ըն կե րու հի նե-
րը ձեռ քե րը վեր ա ղեր սում էին ա մե նա կալ Տի րո ջից փրկու թյուն 
ու սպաս վող պղծութ յու նից ա զա տագ րում: Ա ղոթ քը շա րու նակ-
վում էր նաև ար քու նի սպա սա վոր նե րի, նա խա րար նե րի ու ա վա-
գա նու մե ծա մեծ նե րի ներ կա յութ յամբ, ո րոնք ե կել էին Հ ռիփ սի-
մեին ար քու նիք տա նե լու նպա տա կով: Այդ պա հին է, որ սաս-
տիկ ո րո տում է եր կին քը և լս վում է Տի րոջ խոս քը. « Զո րա ցե՛ք, 
պինդ կա ցե՛ք, քա ջա լեր վե ցե՛ք, քան զի ես ձեզ հետ եմ, պա հե ցի 
ձեզ ա մեն ճա նա պարհ նե րում, ա նա րատ վի ճա կում ձեզ բե րի 
հասց րի մինչև այս տե ղե րը, որ պես զի այս տեղ ևս փա ռա վոր վի 
իմ ա նու նը հյու սի սա յին կող մե րի հե թա նոս նե րի առջև: Մա նա-
վանդ դու, Հ ռիփ սի մե՛, ար դարև, ըստ քո ան վա նը, մահ վա նից 
դե պի կյանք նետ վե ցիր (ըն կե ցեալ) Գա յա նեի ու քո սի րե լի նե րի 
հետ: Մի՛ վա խե նաք, այլ կգաք այն տե ղը, որ ես ու իմ Հայ րը 
պատ րաս տել ենք, ու րա խութ յան անքն նե լի տե ղը՝ ձեզ և ն րանց 
հա մար, ո րոնք մի ան գամ ձեզ նման կլի նեն»8:

Տե ղի ու նե ցա ծի մա սին ար քու նի սպա սա վոր ներն ի րա զե-
կում են Տր դատ թա գա վո րին, իսկ վեր ջինս հրա մա յում է Հ ռիփ-
սի մեին բռնի բե րել ա պա րանք ու փա կել սեն յա կում: Հետևե-
լով ար քա յի կար գադ րութ յուն նե րին՝ «սպա սա վոր նե րը բռնի 
տա րան Սուրբ Հ ռիփ սի մեին՝ մե՛րթ բարձ րաց րած, մե՛րթ քարշ 
տա լով, իսկ նա ա ղա ղա կում էր և  ա սում. « Տեր Հի սուս Ք րիս-
տոս, օգ նի՛ր ինձ»9:

Ա պա րան քում ևս Տր դա տին չի հա ջող վում տի րա նալ գե ղեց-
կու հի Հ ռիփ սի մեին, քան զի վեր ջինս Սուրբ Հո գով զո րա ցած 
քա ջա բար մարտն չում էր: Սուրբ կույ սից պարտ ված և միա ժա-
մա նակ շփոթ ված Տր դա տը հրա մա յում է իբրև միջ նորդ բե րել 
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Գա յա նեին, ո րը պի տի հա մո զեր սրբու հուն կա տա րել ար քա-
յի կամ քը: Պա րա նը վզից գցած ար քու նիք հասց նե լուց հե տո 
Գա յա նեն ճիշտ հա կա ռակն է ա նում՝ հոր դո րե լով իր սա նին 
հետև յալ բա ռե րով. «Որդ յա՛կ, թող Ք րիս տո սը քեզ պղծութ յու նից 
պա հի և զո րա վիգ լի նի. քավ լի ցի, որդ յա՛կ, ե թե Աստ ծո կե նաց 
ժա ռան գութ յու նից դուրս գաս ժա ռան գե լու հա մար ան ցա վոր 
աշ խար հը, ո րը ո չինչ է, այ սօր կա և վա ղը կկոր չի»10: Լ սե լով այս՝ 
թա գա վո րը հրա մա յում է տված խոր հուրդ նե րի հա մար տան-
ջանք նե րի են թար կել Գա յա նեին, բայց ա պարդ յուն. նա ան կոտ-
րում շա րու նա կում է միև նույն խրատ նե րը հղել Հ ռիփ սի մեին: 

Տի րո ջից ու Սուրբ Գա յա նեի հոր դոր նե րից զո րա ցած Հ ռիփ-
սի մեն մարտն չում է թա գա վո րի դեմ և  ուժ գին հար ված նե րով 
պար տութ յան մատ նում նրան, մաս նա վո րա պես. «մեր կաց րեց 
իր հան դերձ նե րից՝ պատ մու ճա նը պա տառ-պա տառ ե ղած, 
թա գի նշա նը ի րե նից ըն կած, խլված, ա մո թա լի վի ճա կում 
թո ղեց»11: Այս ա մե նից հե տո Հ ռիփ սի մեն դուրս է գա լիս ա պա-
րան քից ու Ա րեգ դռնով անց նում քա ղա քի ար ևել յան կող մը. 
«Գ նա լով հնձա նի մոտ, ուր ա ռաջ ի րենց կա ցա րանն էր, ըն կեր-
նե րին ա վե տիս տվեց ու ինքն ան ցավ գնաց քա ղա քից հե ռու 
հյու սի սա յին կող մի ար ևելք ըն կած մի վայր, մի ա վա զուտ 
սա րա վանդ բարձ րա վան դակ, մո տիկ բուն պո ղո տա յին, ո րը 
տա նում էր Ար տա շատ քա ղա քը»12:

Այս տեղ ևս Հ ռիփ սի մեն ծնկի է գա լիս ու ա ղոթք բարձ րաց-
նում առ Աստ ված. « Տե՛ր ա մե նայ նի, ո՞վ կա րող է քեզ հա տու ցել 
մեզ շնոր հած քո բա րիք նե րի դի մաց, քան զի դու հաս տա տուն 
պա հե ցիր քո նկատ մամբ ու նե ցած մեր հույ սը և  ա զա տե ցիր 
մեզ գա զա նի պիղծ ժա նիք նե րից, որն ա պա կա նում էր մեզ...»13: 
Շա րու նա կում էր ա ղո թել Հ ռիփ սի մեն, երբ վրա են հաս նում 
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թա գա վո րի իշ խան նե րը, դահ ճա պետն ու դա հիճ նե րը: Ա գա-
թան գե ղո սի հա ղորդ մամբ՝ ա ռա ջին բա նը, որ ու զել են ա նել՝ 
նրա լե զուն կտրելն էր, որն ին քը՝ Հ ռիփ սի մեն է մեկ նել ի րենց, 
այ նու հետ. «նրա վրա յի պա տա ռո տուն հան դերձ նե րը հա նե-
ցին ու գետ նին չորս ցից խփե լով՝ եր կու սը ոտ քե րից, եր կու սը 
ձեռ քե րից կա պե լով՝ պրկե ցին նրան: Մո տեց րին կան թեղ նե րը 
և ժա մե րով այ րե ցին ու խո րո վե ցին նրա մար մի նը կան թեղ նե-
րի հրով: Ն րա գո գը քա րեր լցրին, ա ղիք նե րը վայր թա փե ցին 
և մինչ դեռ նա կեն դա նի էր, ե րա նե լու աչ քե րը փո րե ցին: Ա պա 
մաս-մաս հո շո տե ցին նրան՝ ա սե լով. «Ա մեն ոք, որ կհա մար-
ձակ վի ար հա մար հել ու ա նար գել թա գա վոր նե րի հրա ման նե րը, 
նրա նման կկոր չի»»14:

Պատ մա գի րը վկա յում է, որ բա ցի սրբից, այս տեղ հա վաք-
ված էին նաև այլ այ րեր ու կա նայք, ա վե լի քան յո թա նա սուն 
մարդ, ո րոն ցից մոտ ե րե սու ներ կու հո գու ևս ս րի քա շե լով 
կո տո րե ցին: Այ նու հետև նա հա տակ վեց նաև հնձա նում մնա-
ցած հի վանդ կույ սը ( Մա րիա նեն), ա պա՝ Գա յա նե մայ րա պետն 
ու իր եր կու միանձ նու հի նե րը: Եվ այս պես. « Նա հա տակ վեց 
Սուրբ Հ ռիփ սի մեն սրբե րի դա սով մեկ տեղ Հո ռի ամ սի քսան-
վե ցին ե րե սու նե րեք նա հա տա կա կից ըն կեր նե րով: Իսկ Հո ռի 
ամ սի քսան յո թին Սուրբ Գա յա նեն իր եր կու ըն կեր նե րով, 
ո րոնք նրա հետ մարտն չե ցին, պսակ ներ ըն դու նե ցին և  ա ռան 
հաղ թութ յան թա գը»15: 

* * *
Ս. Հ ռիփ սի մեի վարք-վկա յա բա նութ յան հիմ նա կան «դրվագ-

նե րը» սրանք էին, ո րից հե տո, ըստ պատ մագ րի, հե թա նոս 
Տր դատն ար ժա նա նում է Տի րոջ պատ ժին, խո զի կեր պա րանք 
ստա նում ու ա պաշ խա րում: Նա նախ ա զա տում է Խոր Վի րա պի 
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բան տում ա վե լի քան 13 տա րի ար գե լա փակ ված, բայց հրաշ քով 
ողջ մնա ցած Գ րի գոր Լու սա վոր չին, որն էլ հա մա ձայն իր տես-
լի քի՝ Վա ղար շա պա տում հիմ նում է քրիս տո նեա կան ա ռա ջին 
վկա յա րան նե րը. Միած նի իջ ման վայ րում, որ տեղ կա ռուց վեց 
Ս. Էջ միա ծին Մայր տա ճա րը, Ս. Հ ռիփ սի մեի նա հա տա կութ-
յան վայ րում, որ տեղ այժմ Ս. Հ ռիփ սի մե վանքն է, Ս. Գա յա-
նեի նա հա տա կութ յան վայ րում, որ տեղ Ս. Գա յա նե վանքն է և 
հի վանդ կույ սի նա հա տա կութ յան վայ րում, այն է՝ հնձա նից քիչ 
հե ռու, որ տեղ Ս. Շո ղա կաթ վանքն է:

2 - Ս. Հռիփսիմե վանքը
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Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵ ՎԱՆՔԻ 
ՊԱՏՄԱՎԻՄԱԳՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վա ղար շա պատ քա ղա քի հյու սիս ար ևել  յան կող մում` ոչ 
բարձր բլրի վրա, վեր է խո յա նում հայ կա կան միջ նա դար յան 
ճար տա րա պե տու թյան գլուխ գոր ծոց նե րից մե կը` Ս. Հ ռիփ սի մե 
տա ճա րը: Ա գա թան գե ղո սի հա ղորդ մամբ՝ Ս. Գ րի գոր Լու սա-
վոր չի տե սիլ քում բա ցի «ճա խա րա կաձև խա րս խից» կա յին նաև 
ե րեք այլ խա րիսխ ներ. «…մե կը այն տե ղում, ուր նա հա տակ վեց 
Սուրբ Գա յա նեն եր կու ըն կեր նե րի հետ, մե կը այն տե ղում, ուր 
Սուրբ Հ ռիփ սի մեն նա հա տակ վեց ե րե սու ներ կու ըն կեր նե րի 
հետ և մե կը՝ հնձա նի տե ղում»16: Այս պես, Ս. Հ ռիփ  սի մե կույ սի 
և ն րա ե րե սուն եր կու ըն կե րու հի նե րի նա հա տակ ման վայ րում 
Ս. Գ րի գոր Լու սա վոր չը հիմ նում է քրիս տո նեա կան ա ռա ջին 
վկա յա րան նե րից մե կը: 

Պար սից Շա պուհ Բ. ար քա յի և Մեհ րու ժան Արծ րու նու` 4-րդ 
դա րա վեր ջին Հա յաս տա ն կա տա րած աս պա տա կութ յան ժա մա-
նակ Վա  ղար շա պա տի մյուս սրբա վայ րե րի հետ ա վեր վում է նաև 
Ս. Հ ռիփ սի մե կույ սի վկա յա րա նը: 395 թ. դրանք բա րե կար գում 
ու վե րա շի նում է Ս. Սա հակ Պարթև (387-439) կա թո ղի կո սը, ում 
կող մից կա ռուց ված «ան շուք ու մթին» վկա յա րան-մա տուռ նե րից 
մե կի տե ղում կամ, որ ա ռա վել հա վա նա կան է, դրա հարևա նու-
թյամբ, մոտ ե րեք դար հե տո, Կո մի տաս Ա. Աղ ցե ցի (615-628) 
կա թո ղի կո սը կա ռու ցում է ներ կա յիս Ս. Հ ռիփ սի մե տա ճա-
րը: Այս մա սին պատ մա գիր Սե բեո սը հա ղոր դում է հետև յա լը. 
« Խոս րով Ապր վե զի թա գա վո րութ յան քսա նու թե րորդ տա րում 
Կո մի տաս կա թո ղի կո սը Վա ղար շա պատ քա ղա քում քան դեց 

16 Ագաթանգեղոս, էջ 417 [737]:
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Սուրբ Հ ռիփ սի մեի մա տու ռը, քան զի խիստ ցածր ու մթին էր այդ 
կա ռույ ցը, որ շի նել էր Սուրբ Ներ սե սի որ դին՝ հա յոց կա թո ղի-
կոս Սուրբ Սա հակ հայ րա պե տը»17: Սա սան յան ար քա Խոս րով 
Բ. Փար վե զը (Ապ րո ւէզ, Ապր վեզ) գա հա կա լել է 590-628 թթ.,18 
հետ ևա բար, նրա թա գա վո րութ յան քսա նու թե րորդ տա րին 
հա մընկ նում է 618 թ., որն էլ հա մար վում է տա ճա րի կա ռուց ման 
ստույգ թվա կա նը: 

1976-1978 թթ. Ս. Հ ռիփ սի մե տա ճա րի շրջա կայ քում ի րա-
կա նաց ված հնա գի տա կան-հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում (ղե կա վար՝ ա կադ. Բաբ կեն Ա ռա քել յան, հնա գետ՝ 
Ռա ֆիկ Թո րոս յան), տա ճա րի ար ևել յան կող մում՝ մոտ 10 մ 
հե ռա վո րու թյան վրա, պա տա հա բար հայտ նա բեր վել են 4-5-
րդ դդ. միա խո րան, թա ղա կապ ե կե ղե ցու ա վե րակ  ներ, սար-
կո ֆագ ներ (նկ. 1), քա ռա նիստ կո թո ղի բե կոր ներ, հնձան ներ, 
հո րեր, ջրա տար խո ղո վակ ներ և  այլն19: Հե տաքր քիրն այն է, որ 

17 Սեբեոս, Պատմություն, արևելա հա յերեն թարգմանությունը, առա-
ջա բանը և ծանոթագրությունները, Գ. Խաչատրյա նի և Վ. Եղիա զա-
րյանի, Երևան, 2005, էջ 167 (այսուհետև՝ Սեբեոս):

18 Հա յ ժո ղո վրդի պատմություն, հ. II, Երևան, 1984, էջ 262: 
19 Ռ. Մ. Թորոսյան, Հռիփսիմեի տաճարի շրջակայքի նորա հայտ 

հուշարձանները, Հանրապետական չոր րո րդ  գիտա կան կոն ֆե-
րանս, զեկուցումների թեզեր, Երևան, 1979, էջ 45: Documents of 
Armenian archit ecture. Vagharshapat, v. 23, Venezia, 1998, p. 142. 
Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ. վանքերը և վի մա կա ն ար ձա-
նագրությունները, Ս. Էջմիած ին, 2016, էջ 351-352:

Ս. Հռիփսիմե վանքում հնագիտական պեղումներ են իրականացվել 
դեռևս 1959 թ.՝ ճարտարապետ Ալ. Սահինյանի ղեկավարությամբ: 
Ուսումնասի րությունները պար զել են, որ 618 թ. կառուց ված տա -
ճարի գմբե թակիր որմնամույթե րից երե քի տակ տեղադրված են 
հնա  գույն շենքի զարդա քանդակ (պարանա հյուս, ուլունքաշար 
գո  տի ներով) քիվերի բե կոր ներ` նման Գառ նիի հեթանոսական 
տա ճարի քան դա կային հորինվածքներին, որոնք, հավանա բար, 
պատ կա նել են հելլենիս տա կան շր ջա նում ս տեղծ վա ծ մի  կ առույ-
ցի, որը գտնվելիս է եղել Ս. Հռիփսիմեի տաճա րի տեղում կամ 
շրջա կայ քում: Պե ղումների ժա մա նակ մոտ 40 սմ խորու թյան վրա 
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շրջա կայ քում հայտ նա բեր վել են նաև քրիս տո նեա կան գե րեզ-
ման ներ՝ «աճ յուն նե րո վը գլխատ ված մար մին նե րի», ին չից 
կա րե լի է են թադ րել, որ հենց վան քի տա րած քում են թաղ վել 
Հ ռիփ սի մեն և ն րա ե րե սու ներ կու ըն կե րու հի նե րը20: Ինչ վե րա բե-
րում է նո րա բաց ե կե ղե ցուն, ա պա, ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ, սա վաղք րիս տո նեա կան սա հա կա շեն այն կա ռույցն է, 
որն ըստ Սե բեո սի` քան դել է Կո մի տաս կա թո ղի կո սը կամ այդ 
ժա մա նակ այն ար դեն իսկ ա վեր ված է ե ղել, և նա տա ճա րը 
կա ռու ցել է վեր ջի նիս հար ևա նու թյամբ: 

Ե կե ղե ցու տե ղի կա ռուց ման հար ցում ու սում նա սի րող նե րի 
տե սա կետ նե րը հիմն ված են մա տե նագ րա կան վկա յու թյուն նե-
րի վրա, հա մա ձայն ո րոնց` Կո մի տա սը տա ճա րը կա ռու ցել է 
սա հա կա շեն մա տու ռի տե ղում` այն քան դե լուց հե տո: Վի մա-
գրա գետ Ալ. Մա նու չար յա նի հա մոզ մամբ` «տա  ճա րի տե ղում 
4-րդ դա րում կա ռուց ված է ե ղել աշ տա րա կաձև մի մա տուռ, 
ակ ներ ևա բար կա տա կոմ բա յին տի պի դամ բա րա նի վրա, 
ո րով հետև Ա գա թան գե ղոսն այն բնու թագ րում է «կարճ, ցածր» 
բա ռե րով», սա կայն «թե ինչ վի ճա կում է հա սել այն մինչև 
7-րդ դա րի սկիզ բը, ներ կա յումս հնա րա վոր չէ պար զել»21: 
Կար ծում ենք` ե կե ղե ցու շրջա կայ քի հնա գի տա կան ու սում-
նա սի րութ յունն ու ի հայտ ե կած բա զի լիկ ե կե ղե ցու ա վե րակ-
ներն էա կան նշա նա կութ յուն ու նեն տա ճա րի կա ռուց ման տե ղի 
հստա կեց ման հար ցում, և  ըստ այդմ, հա վա նա կան պետք է 
հա մա րել, որ Կո մի տաս կա թո ղի կո սը տա ճա րը կա ռու ցել է 

բաց վել են տա ճարի սկզբ նա կան հատակը, ինչպես նաև Ս. Հռիփ-
սիմե կույսի դամ բարանի նախկին մուտ քի քարե  աս տի ճանը 
([Հաղորդագրություն] Ս. Էջմիածնի Մայր տաճարի և Ս. Հռիփսիմեի 
տաճարի պեղումների մասին, «Էջմիածին», 1959, Է., էջ 21, տե՛ս նաև 
Հայկական ճարտարա պե տության պատմություն (այսուհետև՝ ՀՃՊ), 
հ. առաջին, Երևան, 1996, էջ 2 31):

20 [Հաղորդագրություն], «Էջմիածին», 1 97 9,  Ե .,  էջ 4: 
21 Ալ. Մանուչարյան, Քննություն Հայաստանի IV-IX դարերի շինա րա-

րական վկայագրերի, Երևան, 1977, էջ 77-78:
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բա զի լիկ ե կե ղե ցուն կից և  ան մի ջա պես դամ բա րա նի վրա: 
Այս տե ղից հետ ևութ յուն, որ Սե բեո սի հի շա տա կած «ցածր 
ու մթին» կա ռույ ցը սրբի ստոր գետն յա դամ բա րանն է, ո րը, 
թերևս, ձևա փո խել ու տա ճա րի ա վագ խո րա նը նրա վրա է 
հիմ նել 7-րդ դա րի ճար տա րա պե տը: Ն կա տենք, որ նո րա բաց 
ե կե ղե ցու հար ևա նութ յամբ 1997 թ. ճար տա րա պետ Հ րաչ յա 
Գաս պար յա նի նա խագ ծով և Լո ւիզ Մա նուկ յա նի մե կե նա սութ-
յամբ կա ռուց վել է Ս. Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րին նվիր ված բաց 
խո րա նա տիպ հու շար ձան, ո րի տակ ամ փոփ վել են սուրբ կույ-
սե րի նշխար նե րից (նկ. 2): 

Սե բեո սի հա ղորդ մամբ` տա ճա րի կա ռուց ման աշ խա տանք-
նե րի ըն թաց քում գտնվել են Սուրբ կույ սի նշխար նե րը, ո րոնք 
Կո մի տասն ամ փո փել է իր տե ղում. « Կա ռու ցեց ե կե ղե ցին և 
պա տե րի գի ջութ յան պատ ճա ռով ե րա նե լիի «տա պա նա կը» 
մինչև կրի ցա մա քե լը թո ղեց բա ցօթ յա: Ա պա ամ փոփ վեց իր 
հանգս տա րա նում»22: Այդ է վկա յում նաև Հով հան նես Դ րաս խա-
նա կերտ ցին, ըստ ո րի. «… Կո մի տաս մեծ հայ րա պե տը սքան-
չե լի, վա յե լուչ, պան ծա լի ու լու սա վոր շի նութ յուն նե րով բա րե-
կար գում էր սուրբ Հ ռիփ սիմ յան նե րի վկա յա րա նը, ո րը սկզբում 
կա ռուց ված էր փոքր ու ան կա նոն տես քով: Այն տեղ էլ հան-
դի պե լով սուրբ տի կին Հ ռիփ սի մեի [մա սուն քին]՝ այն պա կաս 
հոգևոր մխի թա րութ յուն չէր ամ բողջ հա յաս տան ցի նե րի հա մար: 
Մա սուն քը կնքված էր Սուրբ Գ րի գո րի և Սուրբ Սա հա կի մա տա-
նի նե րով: Կո մի տաս մեծ հայ րա պե տը, չհա մար ձակ վե լով բա ցել 
այն, նրա վրա դրեց նաև իր կնի քը»23: 

Դամ բա րա նի մուտ քը նախ կի նում ա վագ խո րա նի բե մա-
ռէջ քի միջ նա մա սից է ե ղել, որն այժմ փակ է, և դամ բա րան 
կա րե լի է մտնել տա ճա րի հյու սիս արև ել յան ա վան դա սեն յա կից` 

22 Սեբեոս, էջ 167:
23 Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցի, Հայոց պատ մու-

թյուն, աշխարհաբար թարգմանությունը և ծանոթագրությունները 
Գ. Թոսունյանի, Երևան, 1996, էջ 77-79:
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հե    տա գա յում փոր ված ան ցու մի մի ջով: Ներ սում տե ղա դրված է 
Ս. Հ սիփ սի մե կույ սի դա գա ղաձև տա պա նա քա րը, վրան պատ-
կեր ված է Սուրբ կույ սը` խա չը ձեռ քին, իսկ ստո րին մա սում 
հետև յալ մա կա գրու թյունն է. « Նո րո գե ցաւ ի հայ րա պե տու թան 
Տ. Տ. Վազ գէն Ա. կա թո ղի կո սի, 1986 թիւ» (նկ. 3):

Ս տոր գետն յա դամ բա րա նը, որն ի րե նից ներ կա յաց նում է 
ուղ ղանկ յուն հա տա կագ ծով, ար ևել յան կող մում աբ սի դով և 
պայ տաձև թա ղով մի շի նութ յուն, ճար տա րա պետ ներ Ա. Ե րեմ-
յա նը24 և Ս. Մ նա ցա կան յա նը վե րագ րում են Սա հակ կա թո ղի կո-
սին, այ սինքն՝ թվա գրում են 5-րդ դա րի սկզբով: Ըստ Ս. Մ նա-
ցա կան յա նի՝ դամ բա րա նի վեր նա մա սը քան դե լուց հե տո պահ-
պան ված ստոր գետն յա շի նու թյան վրա Կո մի տաս կա թո ղի կո սը 
618 թ. կա ռու ցել է ներ կա յիս հո յա կերտ տա ճա րը: Իբրև ա պա-
ցույց նա վկա յա կո չում է Օ ձու նի կո թո ղի հայտ նի պատ կե րա-
քան դակ նե րը, ուր բու սա կան և  երկ րա չա փա կան նրբա գեղ զար-
դա մո տիվ նե րից ու քրիս տո նեա կան պատ կե րա քան դակ նե րից 
բա ցի կան նաև Հա յաս տա նում քրիս տո նեութ յան ըն դուն ման ու 
տա րած ման հետ առնչ վող հան գու ցա յին դրվագ ներ, այդ թվում՝ 
խո զա կերպ Տր դա տը, Ս. Գ րի գոր Լու սա վո րի չը, Ս. Հ ռիփ սի մեի 
դամ բա րա նը (նկ. 4), Տր դատն իր քրոջ՝ Խոս րով դուխ տի հետ և  
այլն25: Այ սինքն, ըստ ճար տա րա պե տի, Կո մի տա սը նա խա ձեռ-
նել է մեծ ե կե ղե ցին կա ռու ցել ան մի ջա պես դամ բա րա նի վրա՝ 
քան դե լով նրա վեր նա մա սը: 

Ըստ ճար տա րա պե տա կան հո րին ված քի` Ս. Հ ռիփ սի մե 
տա ճարն ար տա քուստ ուղ ղանկ յուն, քա ռա խո րան հա տա-
կագ ծով շի նութ յուն է: Ու նի եր կու մուտք` բաց ված արևմտ յան 
և հա րա վա յին խա չաթ ևե րում, իսկ ներ սի չորս անկ յուն նե րում 
ա վան դա տներն են` քա ռա կու սի եզ րաձ ևե րի մեջ: Ս. Հ ռիփ սի-
մեի տի պի հու շար ձան նե րում է, որ ա ռա ջին ան գամ ի հայտ են 

24 А. Б. Еремян, Храм Рипсимэ, Ереван, 1955, с. 68.
25 ՀՃ Պ,  հ. երրորդ, Երևան, 2004, էջ 184-186, 193-195: 
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գա լիս սեն յակ ներ կենտ րո նագմ բեթ հո րին ված քի արևմտ յան 
կող մում, որ մինչ այդ հայտ նի չէր գմբե թա վոր հա մա կար գում26: 
Տա  ճարն ինք նա տիպ է նաև պա տե րի ար տա քին զույգ խոր-
շե րով, ո րոնք լույ սի և ստ վե րի հա մակ ցու թյամբ ստեղ ծում են 
վերևում ա ղեղ նաձև յու րօ րի նակ ե ռանկ յու նի ներ:

Ինք նա տիպ են նաև տա ճա րի պա տու հան նե րի կա մա րաձև 
պսակ նե րը` ո ճա վոր ված բու սա կան ու երկ րա չա փա կան զար-
դա մո տիվ նե րով, ո րոնք 7-րդ դա րի ճար տա րա պե տու թյա նը 
բնո րոշ նմուշ ներ են (նկ. 5ա-գ), ինչ պես նաև ժա մա նա կագ րո-
րեն վա ղա գույն վի մագ րե րը:

Ա. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մե ծա գույն բա րե բախ տութ յամբ պահ պան վել են տա ճա-

րի կա ռուց ման գրե թե նույ նա բո վան դակ զույգ վի մագ րե րը` 
Կո մի տաս Աղ ցե ցի կա թո ղի կո սի ան վան հի շա տակ մամբ: 
Դ րան ցից ա ռա ջի նը տա ճա րի արև մտ յան պա տի կետ րո նա-
կան մա սում է (նկ. 6): Քա ռա տող ար ձա նագ րութ յան հա մա-
ձայն՝ Ս. Հ ռիփ սի մեի ե կե ղե ցա պան, այ սինքն՝ վա նա հայր, 
ա ռաջ նորդ Կո մի տա սը կա ռու ցել է տա ճարն ի պա տիվ Ք րիս-
տո սի սուրբ վկա նե րի, ո րոնք տվյալ դեպ քում Ս. Հ ռիփ սի մեն 
ու նրա ըն կե րու հի ներն են27: Չ նա յած նրան, որ վի մագ րում 

26 Նույն տեղում, էջ 95, 121, նաև Վ. Մ. Հարու թյուն յան, Էջ մի ածնի 
ճար տարապետական հուշար ձանները, Երևան, 1969, էջ 22-23:

27 Հրատ. Յովհաննէս եպս. Շահխաթունեանց, Ստորագրութիւն 
Կա թու ղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, աշխա տասի-
րու թյամբ Ա. Տեր-Ստեփանյանի, Ս. Էջմիածին, 2014, էջ 186 (այսու-
հետև՝ Շահ խա թունեանց): Հ. Ղևոնդ Ալիշան, Այ րարատ. բն աշխարհ 
Հա  յաս տա նեայց, Վենետիկ, 1890, էջ 238 (այ սուհետև՝ Ալիշան): 
Գ. Հով սեփյան, Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նո ր ար ձանագրություն, 
«Արարատ», 1898, Ժ., էջ 442: Նույ նի Քարտէզ հայ հնագրութեան, 
«Շո ղակաթ Ս. Էջ միածնի» հայագիտական ժո ղովածու, գիրք Ա., 
Վաղարշապատ, 1913, էջ 172: Մես րոպ վարդապետ [Տեր-Մով-
սիսյան], Էջմիածին և հայոց հնագույն եկեղեցիներ, պրակ Ա., 
Ս. Էջմիածին, 1904, էջ 96: Ս. Ծոցիկյան, Արարատ-Կովկաս, հ. Ա., 
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ստույգ թվա կան նշված չէ (ինչ պես նույն դա րաշր ջա նի այլ 
վի մագ րե րում), այ դու հան դերձ Կո մի տաս կա թո ղի կո սի 
ան վան հի շա տա կութ յունն ու Սե բեոս պատ մագ րի վե րոնշյալ 
հա ղոր դումն ինք նին բա վա կան են տա ճա րի կա ռու ցու մը 
7-րդ դա րասկզ բով թվագ րե լու, ա վե լին՝ 618 թ. կա ռուց ված 
հա մա րե լու: 

17-րդ դ. Փի լի պոս Աղ բա կե ցի (1633-1655) կա թո ղի կո սի օ րոք 
ե կե ղե ցու արևմտ յան մուտ քին կից կա ռուց ված նա խա մուտ քը, 
ա պա դրա վրա Ղու կաս Կար նե ցի (1780-1799) կա թո ղի կո սի 
օ րոք կա ռուց ված զան գա կա տու նը քո ղար կում են հիշ յալ ար ձա-
նա գրութ յու նը, ինչ պես նաև արևմտ յան դռան վեր նա մա սում 
առ կա պա տու հա նի կա մա րի քան դա կա զար դե րը28: Հա վա նա-
բար, Մես րոպ վար դա պե տը հենց այս հան գա ման քը նկա տի 
ու նե նա լով է նշել, որ Ղու կաս կա թո ղի կո սի` 1790 թ. տա ճա րի 
արևմտ յան մուտ քի դի մաց կա ռու ցած զան գա կա տու նը մի միայն 
ե կե ղե ցու տգե ղութ յանն է ծա ռա յում29: Իս կա պես, ար ձա նա գրու-
թյու նը տե սա նե լի չէ, տեղն՝ ա նո րոշ: Այդ է պատ ճա ռը, որ ա կադ. 
Հով սեփ Օր բե լին, երբ ե ղել է Ս. Հ ռիփ սի մե վան քում, չգտնե լով 
ար ձա նա գրու թյու նը նշել է, որ նա խորդ հրա տա րա կիչ նե րը, 

Ֆրեզնո, 1917, էջ 133: А. Б. Еремян, Храм Рипсимэ, с. 27. Վահան 
վրդ. Տերյան, Պատմական համառոտ ակնարկ Ս. Հռիփսիմեի, 
Ս. Գայանեի և Ս. Շողակաթի վան քերի և այդ վանքերում գտնվող 
կա թողիկոսական տապա նագրությունների մասին, «Էջմիածին», 
1961, Բ., էջ 32: И. А. Орбели, Избранные труды, Ере ван, 1963, 
с. 407. Ա. Գ. Աբրահամյ ան, Հայոց գիր և գրչություն , Երևա ն,  19 73, 
էջ 83: Վ. Յարութիւնեան, Եկայք շինեսցուք, Ս. Էջմիածին, [1988], 
էջ 60: ՀՃՊ, հ. երրորդ, Ե րև ան, 2004, էջ 94: А. Казарян, Церковная 
архи тектура стран Закавказья VII века. Формирование и развитие 
традиции, том I, М., 2012, с. 290. Ա. Հարությունյան, Վաղար շա-
պատ, էջ 249, արձ. 502:

28 Գ. Հովսեփյան, Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նոր ար ձանագրութիւն, 
էջ 441-442:

29 Մեսրոպ վարդապետ, Էջմիածին և հայոց հնագույն եկե ղեցիներ, 
էջ 96:
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ցա վոք, չեն հստա կեց նում, թե ստույգ որ տեղ է գտնվում այդ 
ար ձա նագ րութ յու նը, ո րը ես նույն պես չկա րո ղա ցա տես նել30:

Ս. Հ ռիփ սի մե վան քին նվիր ված մե նագ րութ յան մեջ ճար տա-
րա պետ Ա. Ե րեմ յա նը նշում է, որ վի մագ րում Կո մի տա սի` ե կե-
ղե ցա պան կոչ վե լու հան գա ման քը կա րե լի է բա ցատ րել նրա նով, 
որ մինչ կա թո ղի կոս օծ վե լը վեր ջինս ե ղել է Ս. Հ ռիփ սի մե ե կե-
ղե ցու վա նա հայ րը կամ ե կե ղե ցա պա նը, սա կայն այս տեղ խոս քը 
Ս. Սա հա կի կա ռու ցած վկա յա րա նի մա սին է, որն, ըստ էութ յան, 
կա տա րել է ե կե ղե ցու դեր մինչ տա ճա րի կա ռու ցու մը31: Ըստ 
Սե բեո սի` Աբ րա համ Ա. Աղ բա թա նե ցուց (607-615) հե տո. «…հայ-
րա պե տա կան ա թո ռին նստեց Տա րո նի ե պիս կո պոս Կո մի տա սը, 
ո րը Աղցք գյու ղից էր, և ս րա օ րոք ա վարտ վեց Սուրբ Գ րի գոր 
ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը»32: Ա. Ե րեմ յանն ի րա վամբ նկա տում է, որ 
դժվար թե Տա րո նի ե պիս կո պո սը միև նույն ժա մա նակ լի ներ նաև 
Ս. Հ ռիփ սի մեի վա նա հայ րը, ուս տի հնա րա վոր է, որ Կո մի տա-
սը վա նա հայր է ե ղել այս տեղ մինչ Տա րո նում ե պիս  կո պոս լի նե-
լը, ին չի մա սին Սե բեո սը կա րող էր և չ հի շա տա կել33: Բա ցի այդ` 
« Գիրք թղթոց»-ում պահ պան ված 608 թվա կիր նա մա կում մի 
քա նի ե պիս կո պոս նե րի, ե րեց նե րի ա նուն ներ են հի շա տակ վում, 
այդ թվում՝ «ե րէց Սա մո ւէլ Սր բոյ Հ ռիփ սի մէի»34, ո րը վկա յում է 
մինչ տա ճա րի կա ռու ցու մը տե ղում ե կե ղե ցու գո յու թյան փաս տը: 
Աս վա ծի օգ տին է նաև Մ խի թար Այ րի վա նե ցու վկա յութ յու նը, ըստ 
ո րի՝ Տեր Կո մի տա սը ըն դար ձա կեց Ս. Հ ռիփ սե մեի վկա յա րա նը35: 

Իր հոդ ված նե րից մե կում Ա. Ե րեմ յա նը հարց է բարձ րաց նում 
այն մա սին, թե արդ յո՞ք հենց նույն Կո մի տա սը չէ այս հան ճա րեղ 
30 И. А. Орбели, Избранные труды, с. 406.
31 А. Б. Еремян, Храм Рипсимэ, с. 26.
32 Սեբեոս, էջ 147:
33 А. Б. Еремян, Храм Рипсимэ, с. 27.
34 Գիրք թղթոց, երկրորդ հրատարակչութիւն, Երու սաղէմ, 1994, 

էջ 299:
35 Մխիթարայ Այրիվանեցւոյ Պատմութիւն Հայոց, ի լոյս ընծայեաց 

Մկրտիչ Էմին, Մոսկվա, 1860, էջ 50:
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կերտ ված քի հե ղի նա կը կամ ճար տա րա պե տը, քան զի հայտ-
նի է, որ վեր ջինս ե ղել է բազ մաշ նորհ ան ձա վո րու թյուն` եր գա-
հան, ե րա ժիշտ, ար վես տա բան, ում գրչին են պատ կա նում նաև 
դա վա նա բա նա կան բնույ թի մի շարք աշ խա տու թյուն ներ: Այս 
ա մե նը հաշ վի առ նե լով` չի բա ցառ վում, որ Կո մի տա սը կա րող էր 
ու նե նալ նաև ճար տա րա պե տա կան կա րո ղու թյուն36: 

Կո մի տաս կա թո ղի կո սի՝ տա ճա րի կա ռուց մա նը վե րա բե-
րող երկ րորդ ար ձա նա գրութ յու նը, ի տար բե րութ յուն նա խոր դի, 
տե սա նե լի է, գտնվում է տա ճա րի ներ սում՝ գմբե թար դի կենտ րո-
նում (նկ. 7): Այն ծե փից բաց վել է Մկր տիչ Ա. Վա նե ցի Խ րիմ յան 
Հայ րի կի (1892-1907) օ րոք` 1898 թ. նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում: Տա ռաձ ևե րի հնա գրա կան ո ճը նկա տա ռե լով՝ այն 
ևս պետք է դա սել 7-րդ դա րի վա յել չա գիր եր կա թա գրե րի շար-
քը: Ե ռա տող վի մա գի րը, ո րը հա մա ռոտ հի շա տա կագ րութ յուն է, 
դարձ յալ հայտ նում է ար դեն կա թո ղի կոս Կո մի տաս Աղ ցե ցու 
ա նու նը, ո րը տա ճա րի կա ռու ցողն է37: Ար ձա նագ րութ յու նը հիմ-
նա կա նում ան եղծ է, ո րոշ տե ղեր միայն ծե փը մաք րե լիս վար-
պետ նե րի անզ գու շութ յան պատ ճա ռով փոքր-ինչ վնաս վել է:

Ար ձա նագ րութ յու նը կրող քարն ըստ Ա. Ե րեմ յա նի՝ իր կո րութ-
յամբ ա ռա վել համ ընկ նում է հա րա վա յին և հ յու սի սա յին խո րան-
նե րի շա ռա վիղ նե րին: Բա ցի այդ` ար ևել յան խո րա նի կենտ-
րո նա կան մա սում նման վի մագ րի առ կա յու թյունն ան սո վոր է, 
ուս տի հա վա նա կան է, որ քարն սկզբ նա պես տե ղադր ված է 
ե ղել հյու սի սա յին խո րա նում` հա կա ռակ հա րա վա յին մուտ քին, 
որ տե ղից մտնո ղին այն տե սա նե լի կլի ներ: Ըստ էու թյան, երբ 
36 Ա. Երեմյան, Հռիփսիմե, «Գիտություն և տեխ նի կա», 1967, Հմր 1 (41), 

էջ 15-16:
37 Հրատ. Գ. Հովսեփյան, Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նոր արձանա-

գրութիւն, էջ 441: Մեսրոպ վարդապետ, Էջ միածին և հայոց հնա-
գույն եկեղեցիներ, էջ 96: А. Б. Еремян, Храм Рипсимэ, 
с. 2 8. И . А. Орбели, Избранные труды, с. 408. ՀՃՊ, հ. երրորդ, 
էջ 94: А. Казарян, Церковная архитектура стран Закавказья VII века, 
том I, с. 290. Ա. Հարությունյան, Վաղարշ ապատ, էջ 251, արձ. 503:



27

քանդ ված է ե ղել տա ճա րի հյու սի սա յին խո րա նը, քա րը տե ղա-
փոխ վել է այժմ յան տե ղը38:

Ալ. Մա նու չար յա նի հա մոզ մամբ` ար ձա նագ րու թյունն ու նի 
ոչ թե շի նա րա րա կան, այլ հայ ցե լու բո վան դա կու թյուն և, ըստ 
եր ևույ  թին, փո րագր վել է Կո մի տա սի մահ վան` 628 թվա կա նին39: 

Բա ցի այն, որ նշված ար ձա նա գրութ յուն նե րը հա մար-
վում են Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի հնա գույն քա րե ղեն վկա յա-
գրե րը, դրանք նաև մեր վա ղա գույն վի մա գրերն են` Տե կո րի 
տա ճա րի արևմտ յան մուտ քի բա րա վո րի ար ձա նագ րու թյու նից 
հե տո40: Վի մա գրե րի հնա գրա կան տե սա կը, որն ըստ Գ. Հով-
սեփ յա նի` «խո շոր, բո լո րաձև և գե ղե ցիկ եր կա թա գիր է»41, մեկ 
ան գամ ևս փաս տում է տա ճա րի` 7-րդ դա րի կա ռույց լի նե լու 
հան գա ման քը: 

Բա ցի հիշ յալ ար ձա նագ րութ յուն նե րից` Ա. Ե րեմ յա նը կար-
ծում է, որ ե ղել են ևս  եր կու սը` արևմտ յան պա տի ար տա քուստ 
աջ և ձախ կող մում ա գուց ված «ծի ծեռ նա կա պոչ» բռնակ նե րով 
հու շա տախ տակ նե րին (նկ. 8): Ըստ Ա. Ե րեմ յա նի՝ թեև քա րե րին 
առ կա գրերն ամ բող ջո վին եղծ ված են, սա կայն նշմար  վում են 
հա յե րեն տա ռե րին բնո րոշ մաս նիկ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս 
կար ծել, թե վի մագ րե րը ե ղել են հա յա տառ42: Մեր ու սում նա-
սի րութ յամբ պար զե ցինք, որ տա ճա րի մուտ քից դե պի աջ 
38 А. Б. Еремян, Храм Рипсимэ, с. 27-28.
39 Ալ. Մանուչարյան, նշվ. աշխ., էջ 79:
40 Կ. Ղաֆադարյան, Էջեր հայոց միջնադարյան մշա կույթի և պատ-

մու թյան, գիտական ժառանգություն, հ. 5, Երևան, 2007, էջ 107-111:
41 Գարեգին վարդապետ [Յովսեփեան] , Քա րտէզ հայ հնագրութեան, 

էջ 172:
42 А. Б. Еремян, Храм Рипсимэ, с. 28: Կ. Ղաֆադարյա նը  հ իշ յալ երկու 

արձանա գրու թյունները և ս վերագրում է Կո միտաս կաթո ղի կոսին` 
նշելով, որ դրանք գտնվում են տաճարի «արևմտյան պա տի հյու-
սիսային և հարավային ծայրերին (դրսից), խիստ մաշված են և 
միայն հատուկենտ տա ռեր են կարդացվում»: Տե՛ս Խորհրդային 
Հա յաստանի պատմական հու շարձանները, կազմեց Կ. Ղա  ֆա-
դարյան , Վաղարշապատի շրջան, յԵրեվան, 1938, էջ 12 -13:



28

ա գուց ված ուղ ղան կյու նաձև քա րին իս կա պես հա յե րեն գրեր են 
նշմար վում, ինչ պես օ րի նակ՝ Ա, Ղ, Յ և  այլն:

Մինչև 17-րդ դ. պատ միչ նե րից և  ոչ ոք որ ևէ տե ղե կութ յուն չի 
հա ղոր դում վան քում կա տար ված շի նա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րի մա սին: Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին նկա րա գրում է 17-րդ դ. 
տա ճա րի անմ խի թար վի ճա կը և նույն դա րում Փի լի պոս Աղ բա-
կե ցի կա թո ղի կո սի ծա վա լած շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե-
րը. «...ե կե ղե ցու ար տա քին կող մից գմբե թի գլու խը, ամ բողջ 
տա նի քը, պա տե րի ե րես նե րը և ն րանց հա տակ նե րը, իսկ ներ-
սի կող մից բե մը, հա տա կի սա լար կը, չորս խո րան նե րի մե ջը՝ 
բո լոր հի շած ներս ա վեր ված ու քայ քայ ված էին, դրա հա մար մեծ 
ջան քով և  եր կար աշ խա տան քով ճիգ թա փե լով ամ բող ջը նո րո-
գե ցին, վեր ջաց րին և  ե կե ղե ցու գա գա թին [գմբե թին] շի նե ցին 
տե րու նա կան խա չի նշա նը՝ [խա չը]»43: 

Դավ րի ժե ցին հա ղոր դում է, որ հիշ յալ աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նակ ե րեք տե ղից գտն վել են Ս. Հ ռիփ սի մե կույ սի նշխար-
նե րը. եր կու սը` քա րե րի մեջ, մե կը` փայ տե արկ ղում` դրված 
մատ ռան ման փոքր կա ռույ ցում, ո րի որ մե րին ևս գ րեր են ե ղել, 
ո րոնք պատ մի չը գրի է ա ռել44:

Վե րոնշ յալ նո րոգ ման ժա մա նակ են վե րա կա ռուց վել տա ճա-
րի բո լոր ճակ տոն նե րը, գմբե թի ծած կը, քանդ վել ու հե ռաց-
վել են շքա մուտ քե րը, կա ռու ցվել է արև մտ  յան մուտ քին կից 
նա խաս րա հը, հե տա գա յում՝ զան գա կա տու նը և  այլն: Չ խո-
րա նա լով ճար տա րա պե տա կան ման րա մաս նե րի մեջ` հա վե-
լենք, որ հե տա գա տա րի նե րին ևս կա տար վել են մաս նա կի 
43 Առաքել Դավրիժեցի, Պատմություն, թարգմանությունը, առա ջա-

բանը և ծանոթագրությունները՝  Վ արագ Առաքելյանի, Երևան, 
1988, էջ 258-259 (այսուհետև՝ Առաքել Դավրիժեցի):

44 Դավրիժեցու ընդօրինակ ած և այսօր չպ ահ պա նվ ած բնագրերի 
վերծանությունը տե՛ս Առաքել Դավրիժեցի, էջ 259-260: Ա լի շան, 
էջ 238: Վա հան վրդ. Տերյան, Պատմական համառոտ ակնարկ..., 
«Էջմիա ծին», 1961, Բ., էջ 34-35: Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, 
էջ 252, արձ. 504-510: 
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նո րո գում ներ, ո րոն ցից է գմբեթն ա վար տող թմբու կի նիս տե րին 
հա մա պա տաս խա նող վրա նաձև սա լա ծածկ վե ղա րը: Խա չա-
թևե րի և  անկ յու նա յին սեն յակ նե րի լան ջա վոր ծած կե րը, այն-
պես էլ գմբե թի սֆե րան հնում ե ղել են կղմին դրա ծածկ45: 

Փի լի պոս կա թո ղի կո սի օ րոք ինչ պես Ս. Հ ռիփ սի մե, այն-
պես էլ Ս. Գա յա նե վան քե րում ի րա կա նաց ված նո րոգ չա կան 
աշ խա տանք նե րի մա սին է վկա յում տա ճա րի արևմտ յան 
պա տի կենտ րո նա կան մա սում ա գուց ված խաչ քա րի ե ռա տող 
վի մա գի րը: 1653 թվա կիր ար ձա նագ րութ յու նը փո րագր վել է 
Փի լի պոս կա թո ղի կո սի ա նու նից, ըստ ո րի՝ նա վերս տին նո րո-
գել է Ս. Հ ռիփ սի մե և Ս. Գա յա նե կույ սե րի ան վա նա կիր ե կե-
ղե ցի նե րը46: 

Նո րոգ ման աշ խա տանք նե րին ժա մա նա կա կից է ծա գու մով 
Ս. Հ ռիփ սի մե վան քից Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա-
րա նում պահ վող ե կե ղե ցա կան վա րա գույ րը, ո րի կենտ րո նում 
Ս. Հ ռիփ սի մեն է, իսկ կող քե րին` նրա ե րե սու ներ կու ըն կե րու հի-
նե րը: Վա րա գույրն ար ձա նա գիր է. « Սուրբ կոյսն Հ ռիփ սի մէ ԼԷ. 
(37) ըն կե րօքն: Յի շա տակ է գոգ նոցս խո ճայ Ա ւե տի քին եւ իւր 
ծնո ղաց հո գոյն, ի դուռն Ս. Հ ռիփ սի մեանց ի կու սին, թվին ՌՃԲ. 
(1653), մա յի սի Դ. (4)»47:

Ե ղիա զար Այն թապ ցի (1681-1691) կա թո ղի կո սը ևս Ս. Հ ռիփ-
սի մե վան քում շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ է նա խա ձեռ-
նել ու միա բա նութ յուն հաս տա տել, ո րի մա սին Զա   քա րիա 

45 ՀՃՊ, հ. երրորդ, էջ 98-100:
46 Հրատ. Շ ահխաթունեանց, էջ 186: Ալիշան, էջ 240: Վահան 

վրդ. Տերյան, Պատմական համառոտ ակնարկ. .., «Էջմիածին», 
1961, Բ., էջ 3 4: Վ. Յարութիւնեան, Սուրբ Էջմիածնի շինարար գա -
հա կալ ները, Ս. Էջմիածին , 1996, էջ 15: Նույ նի Եկայք շինեսցուք, 
էջ 59: А. Казарян, Церковная архитектура стран Зака вк азья VII века, 
том I, с. 293. Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 253, արձ. 511:

47 Հատկանշական ցուցակ թանգարանային ժողո վա ծուների, պրակ 
1. Հայերեն արձանագրությամբ առարկաներ, աշխ. Ե. Մու շե ղյա նի, 
Երևան, 1964, էջ 92, արձ. 105:
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Սար կա վագ Քա նա քեռ ցին հա ղոր դում է. « Սա շեն քեր կա ռու ցեց 
Սուրբ Հ ռիփ սի մեում՝ գե ղեց կա շեն տներ, բաց պատշ գամբ ներ 
ու հո վա նոց ներ, հաս տա տեց միա բան ներ»48:

Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վել են նաև 
Նա հա պետ Ա. Ե դե սա ցի (1691-1705) կա թո ղի կո սի օ րոք: ՄՄ 
1534 Հայս մա վուր քի գրչութ յան 1695 թվա կիր ծա վա լուն հի շա-
տա կա րա նում գրիչ Գ րի գոր Եր ևան ցին նշում է ոչ միայն բազ-
մա թիվ շի նա րա րութ յուն նե րի թվում նաև Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի 
նո րո գում նե րի ու միա բա նութ յան հաս տատ ման, այլև Վա ղար-
շա պա տի վան քե րի` Ս. Էջ միած նի, Ս. Հ ռիփ սի մեի և Ս. Գա յա նեի 
հո վա նու ներ քո ձե ռագ րի ըն դօ րի նա կումն ա վար տե լու մա սին: 
Սա վկա յում է, որ վան քում զար գա ցած էր նաև գրչար վես տը49:

Այ նու հետ, Ս. Հ ռիփ սի մե վանքն իբրև մար դա շատ ու գոր ծող 
վանք է հի շա տակ վում Սի մեոն Եր ևան ցի (1763-1780) կա թո ղի-
կո սի օ րոք: Այս ըն թաց քում է կա ռուց վել վան քի հյու սիս արև-
մտյան հին պա րիս պը՝ բուր գե րով և հ յու սի սա յին կող մի քա րա-
շեն կա մա րա վոր մուտ քով հան դերձ (նկ. 9): Շի նա րա րութ յունն, 
ըստ նույն դար պա սի պա տին պահ պան ված ար ձա նագ րութ յան, 
ի րա կա նաց վել է Սի մեոն Եր ևան ցի կա թո ղի կո սի սպա սա վոր, 
Ս. Էջ միած նի միա բան Մկր տիչ ե պիս կո պո սի մի ջոց նե րով՝ 
1776 թ.50: Ընդ ո րում, վեր ջինս վախ ճան վել է 1789 թ. և թաղ վել 
Ս. Էջ միած նի միա բա նա կան գե րեզ մա նո ցում51:

48 Զաքարիա Քանաքեռցի, Պատմագրություն, թարգմանությունը և 
ծանոթագրությունները Վարագ Առաքելյանի, Երևան, 2013, էջ 171:

49 Մայր ցու ցակ հա յե րէն ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի ա նո ւան Մա տե նա դա-
րա նի, հ. Ե., կազ մեց` Օ. Ե գա նեան, Եր ևան, 2009, սիւն 392-394:

50 Հրատ. Շահխաթունեանց, էջ 187: Ալիշան, էջ 241: Վահան 
վրդ. Տերյան, Պատմական համառոտ ակնարկ..., «Էջմիածին», 
1961, Բ., էջ 35-36: Վ. Յարութիւնեան, Սուրբ Էջմիածնի շինարար 
գա  հա կալները, էջ 71: Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 253, 
արձ. 512:

51 Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 195, արձ. 371:
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Հովհ. Շահ խա թուն յան ցի հա ղորդ մամբ՝ տա ճա րի գմբե թի 
խա չը ևս կանգ նեց վել է Սի մեոն Եր ևան ցի կա թո ղի կո սի օ րոք, 
ըստ հի շա տա կագ րութ յան` 1765 թ. « Ձե ռամբ Սի մէօն կա թու ղի-
կո սին, Սուրբ Հ ռիփ սի մէի գա գաթն է. ՌՄԺԴ. (1765)»52:

Դառ նա լով Սի մեոն Եր ևան ցու հա ջորդ Ղու կաս Կար նե ցուն՝ 
պետք է նշել, որ նրա օ րոք է կա ռուց վել տա ճա րի արևմտ յան 
մուտ քին կից գտնվող քա ռա մույթ նա խաս րա հի վեր նա հար կի 
զան գա կա տու նը (ռո տոն դան), ո րի շի նա րա րութ յան մա սին վկա-
յող վի մա գի րը զե տեղ վել է նույն նա խաս րա հի հյու սի սարևել յան 
մույ թի հա րա վա յին նիս տին: Ըստ ըն դար ձակ ար ձա նագ րութ-
յան՝ զան գա կա տու նը կա ռուց վել է փրկչա կան 1790 թ.՝ Ղու կաս 
Կար  նե ցի կա թո ղի կո սի օ րոք, հնդկա հայ մե ծա հա րուստ, կալ-
կա թաբ նակ Խա չիկ ա ղա Ջնթ լում յա նի հո վա նա վո րու թյամբ53: 
Մա տե նա դա րա նի ար խի վա յին բաժ նի կա թո ղի կո սա կան դի վա-
նում պահ պան վել են զան գա կա տան շի նա րա րու թյան ծախ սե րի 
վե րա բեր յալ հաշ վե թղթե րը54:

Վան քի ներ կա յիս հա րա վար ևել յան պա  րիս պը, ինչ պես նաև 
վա նա տու նը կա ռուց վել են ա վե լի ուշ` 1894 թ., վա նա հայր Ե րե միա 
ե պիս կո պո ս Վա ղար շա պատ ցու օ ժան դա կու թյամբ և Նախ իջ ևա նի 
բա րե պաշտ ժո ղո վրդի մի ջոց նե րով: Այդ է վկա յում պարս պի հա րա-
վա յին մուտ քի ե ռանկ յու նաձև ճակ տո նի ար ձա նագ րութ յու նը55 (նկ. 
10): Ն շենք, որ պա րիսպն ան մի ջա պես կա ռուց վել է վե րո հիշ յալ 
4-5-րդ դդ. բա զի լիկ ե կե ղե ցու վրա` բա ժա նե լով այն եր կու մա սի:

52 Շահխաթունեանց, էջ 52:
53 Հրատ. Շահխաթունեանց, էջ 186: Ալիշան, էջ 240-241: Ս. Ծոցի-

կյան, Արարատ-Կովկաս, հ. Ա., էջ 134: Վահան վրդ. Տերյան, 
Պատ մական հա մառոտ ակնարկ..., «Էջմիածին», 1961, Բ., էջ 35: 
Ա. Հարությունյան, Վաղար շապատ, էջ 254, արձ. 513:

54 ՄՄ ԿԴ արխիվ, թղթ. 6, վավ. 19:
55 Հրատ. Վահան վրդ. Տերյան, Պատմական հա մառոտ ակ   նարկ..., 

«Էջ   միածին», 1961, Բ., էջ 36: Ա. Հարությունյան, Վա  ղար շա պատ, 
էջ 254-255, արձ . 514:
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Մեկ տա րի անց` 1895 թ., միև նույն Ե րե  միա Վա ղար շա պատ-
ցու ջան քե րով, պարս պա պա տի հա րա վար ևել յան անկ յու նում 
կա ռուց    վել է երկ հար կա նի վա նա տու նը: Շի նա րա րա կան ար ձա-
նագ րութ յունն ընդգր կող ուղ ղանկ յու նաձև քարն ա գուց ված է 
վա նա տան հա րա վա յին պա տի վեր նա մա սում56: 

Ս. Հ ռիփ սի մե տա ճա րի ա վագ խո րա նի ձախ ա վան դա սեն-
յա կում առ կա են բազ մա թիվ ար ձա նա գիր քա րեր. դրանց մեծ 
մա  սը բեր վել է 1950-ա կան թթ. Մայր տա ճա րի նո րոգ ման, ինչ-
պես նաև հա րա կից վան քե րի բա րե կարգ ման աշ խա տանք նե րի 
ժա մա նակ: Ն րան ցից ա ռա վել ու շագ րա վը Սի մեոն Եր ևան ցու 
օ րոք՝ 1766 թ., Մայր տա ճա րի շրջա կա պարս պի կա ռուց ման 
ար ձա նագ րութ յունն է57: 

Միև նույն ա վան դա սեն յա կում է դրված նաև 1839 թվա կա նը 
կրող ար ձա նա գիր ե րեք ուղ ղանկ յու նաձև սա լա քար: Ըստ վի մա-
գրե րի` դրանք Հով հան նես Կար  բե ցի կա թո ղի կո սի (1831-1842) 
օ րոք Ղա զա րա պա տի վեր նա հար կի արև մտ յան ե րեք սեն յակ նե-
րի կա ռուց ման կամ նո րոգ մանն են վե րա բե րում, ո րոնց ծախ սե-
րը հո գա ցել են Ե գիպ տո սի փոխ ար քա յի պաշ տոն յա ներ Պո ղոս և 
Պետ րոս Յու սուֆ յան  (վի մա գրե րում` Յով սե փեան) Զմ յուռ նա ցի-
նե րը և ն րանց աշ խա տա կից «մե ծա շուք ա ղա» Ս տե փան Սա հակ -
յան- Խալ ֆա յանց Կե սա րա ցին58: Քա րե րից յու րա քանչ յուրն սկզբ-
նա պես ա գուց ված է ե ղել սեն յակ նե րի ար ևել յան որ մե րին:

56 Հրատ. Վահան վրդ. Տերյան, Պատմական համառոտ ակ  նարկ..., 
«Էջմիածին», 1961, Բ., էջ 36: Վ. Յա րու թիւնեան, Սուրբ Էջ միած նի 
շի նա րար գահա կալները, էջ 115: Ա. Հարությունյան, Վա ղարշապատ, 
էջ 255, արձ. 515:

57 Հրատ. Շահխաթունեանց , էջ 69: Ալիշան, էջ 212: Վ. Յա  րու -
թիւնեան, Սուրբ Էջմիածնի շինարար գահակալները, էջ 65: 
Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 255, արձ. 516: 

58 Հրատ. Շահխաթունեանց, էջ 77: Ալիշան, էջ 229-230: 
Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 255-257, արձ. 517-519:
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Բ. ՆՎԻՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Բա ցի շի նա րա րա կան ար ձա նա գրու թյուն նե րից Ս. Հ ռիփ սի-

մե տա ճա րի որ մե րին պահ պան վել են նաև նվի րագ րեր: Դ րան-
ցից ու շագ րավ է հատ կա պես արև մտյան մուտ քի բա րա վո րի 
դժվա րըն թեռ նե լի ար  ձա նագ րու թյու նը59 (նկ. 11), որն ի հայտ է 
ե կել 1958 թ.՝ Վազ գեն կա թո ղի կո սի օ րոք ի րա կա նաց ված 
պա տե րի ծե փի հե ռաց ման աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ:

Ս. Հ ռիփ սի մե տա ճա րի վեր ջին հիմ նա կան նո րո գում նե րը 
սկսվել են 1955 թ., այ սինքն` Վազ գեն հայ րա պե տի գա հա կալ-
ման ա ռա ջին իսկ տար վա նից: Ն պա տակ ու նե նա լով վե րա-
կանգ նել տա ճա րի հնա մե նի տես քը` Վե հա փառ Հայ րա պե տի 
ան մի ջա կան հա մա ձայ նու թյամբ ո րոշ վել է նախ և  ա ռաջ հե ռաց-
նել ԺԹ. դա րա վեր ջին ար ված ե կե ղե ցու ներ սի որ մե րի ծե փը, 
ո րը միայն խա թա րում էր տա ճա րի հնամ յա տես քը: 1958 թ. 
մա յի սին ճար տա րա պետ Հ րանտ Հա կոբ յա նի ղե կա վա րու թյամբ 
սկսվել են մաքր ման աշ խա տանք նե րը60: Ա կադ. Վա րազ դատ 
Հա րու թյուն յա նը գ րում է, թե բա ցի նրա նից, որ ծե փի հե ռաց ման 
արդ յուն քում բաց վեց տա ճա րի ներ քին տես քը, գմբե թի ներ քին 
մա կեր ևույ թին ի հայտ ե կան նաև բազ մա թիվ վար պե տան շան-
ներ, ո րոնց հա մե մա տու մը տա ճա րի ար տա քին նշան նե րի հետ 
միան գա մայն հա  մո զում է, որ դրանք հիմ նա կա նում նախ նա կան 

59 Հրատ. Ա. Հարությունյան, Եվս մի նորահայտ նվիրագիր Ս. Հռիփ-
սիմեի վանքից, «Էջմիածին», 2013, Ժ., էջ 96-103: Նույնի Վաղար շա-
պատ, էջ 258, արձ. 520:

60 Վ. Հարությունյան, Պատմություն Ս. Էջմիածնի Մայր Աթոռի շինա-
րարա կան գործունեության Ա մե նայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն 
Առաջի նի գահա կալության օրոք (1956-1980). Վերանո րոգ ման  
և բարե փոխման աշ խատանքներ Ս. Հռիփ սիմեի եկեղեցում, 
«Էջ միածին», 1984, Գ., էջ 33: Տե՛ս նաև Է. Մելիքյան, Հռիփսիմե 
տաճարի վերակառու ցումների բնույթը, «Գիտություն և տեխնիկա», 
1978, Հմր 4 (176) , էջ 22, Հր. Հակոբյան, Նորահայտ նյութեր 
Հռիփսիմեի տաճարի վերաբերյալ, «Հայկական արվեստ», Հմր 1, Հին 
և միջին դարեր, ծանոթա գր ու թյ ունը` Յու. Թամա նյանի, Երևան, 
1974, էջ 52:

3 - Ս. Հռիփսիմե վանքը
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ու ա նեղծ են, այ սինքն` գմբե թը չի նո րոգ վել61: Այն, որ Ս. Հ ռիփ-
սի մեի բա րա վո րի ար ձա նա գրու թյու նը ևս բաց վել է վե րոնշ յալ 
նո րոգ ման ժա մա նակ` որ մե րի ծե փը մաք րե լիս, հա վաս տում է 
Հր. Հա կոբ յա նը և  ո րոշ բա ցատ րութ յուն ներ տա լիս, մաս նա-
վո րա պես վի մագ րի առն չութ յամբ նշում է, որ այն գտնվում է 
արևմտ յան մուտ քի վե րին լուս նաձև քա րին և բո վան դա կութ-
յամբ նվի րատ վա կան է62:

Նո րա հայտ վի մագ րի վեր ծա նութ յամբ պարզ վում է, որ նվի րա-
տուն Սար գիս մոնթ Կո շե ցին է, ո րը Հա յոց ՉԾԱ. (1302) թվա կա նին 
Ս. Հ ռիփ սի մեի վան քին ըն ծա յել է 1000 սպի տակ (ար ծա թե դրամ): 
Այն ի րա վունք չու նեն օ տա  րել ո՛չ մե ծե րը, ո՛չ փոք րե րը, ո՛չ վան քի 
քա հա նա նե րը և  ո՛չ տա նու տե րե րը, այ սինքն` ան ձեռն մխե լի է:

Ու շագ րավ է, որ նվի րատ վութ յու նը կա տար վել է ոչ թե 
վի մագ րե րում լայ նո րեն տա րած ված «սուրբ ուխ տին» կամ 
«սուրբ ե կե ղե ցոյս», այլ « Սուրբ Հ ռիփ սի մի գե րեզ մա նացս», 
որ, ըստ էութ յան, այս պես է վկայ ված տա ճա րի` Ս. Հ ռիփ սի-
մեի նա հա տակ ման տե ղում կա ռուց ված լի նե լու պատ ճա ռով, 
որ տեղ էլ ամ փոփ ված են վեր ջի նիս նշխար նե րը: 

Ծա գու մով Այ րա րատ նա հան գի Ա րա գա ծոտն գա վա ռի 
Կոշ գյու ղից Սար գի սը վի մագ րում մոնթ է հիշ վում, այ սինքն՝ 
վա նա կան դպրո ցի ա շա կերտ, պա տա նի, տի րա ցու, որ սպա-
սա վո րում կամ ա շա կեր տում է որ ևէ վար դա պե տի մոտ63: 
Ըստ էութ յան, նա վի մագ րում հի շա տակ ված Զա քար յան 
Շահն շա հի և ն րա եղ բայր նե րի հո վա նա վո րութ յու նը վա յե-
լող մեկն է, ով վեր ջին նե րիս բա րե հա ճու թյամբ Ս. Հ ռիփ սի մե 
վան քին է հատ կաց րել նշյալ քա նա կու թյամբ դրամ և պա տիվ 

61 Վ. Հարությունյան, նշվ. աշխ., էջ 34:
62 Ենթադրելի է, որ ճարտարապետը փորձել է ըն թերցել ար ձա նա-

գրությունը և հոդվածում նշել է բովանդակության նվիրատվական 
բնույթը և ոչ ավելին: Հր. Հակոբյան, նշվ. աշխ., էջ 52:

63 Հ այ եր էն բացատրական բառարան, հ. երրորդ, կազմեց՝ 
Ստ. Մալխասեանց, Երևան, 194 4, էջ 357:
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ու նե ցել ար ձա նա գրու թյու նը թող նե լու տա ճա րի գլխա վոր 
մուտ քի բա րա վո րին: 

Վի մագ րե րում բազ մա թիվ են այն դեպ քե րը, երբ Ս. Պա տա-
րա գի դի մաց նվի րա բեր վել են քսա նա կան դա հե կան , դե կան , 
ինչ պես նաև ար ծաթ դրամ ներ: Վեր ջին ներս կոչ վել են նաև 
սպի տակ կամ ստակ: Դ րա մա կան նվի րատ վու թյուն նե րը մե ծա-
մա սամբ ու ղեկց վել են «հա լալ ինչք», «հա լալ ար դիւնք», «հոգ ւոյ 
բաժին», «ար դար ինչք», «հո գւոյ պա հուստ» և  այլ ար տա հայ-
տութ յուն նե րով64, իսկ խնդրո ա ռար կա վի մագ րում այն պար զա-
պես կոչ վում է «հա լալ պարտք», ո րը ե զա կի է իր տե սա կում և 
կա րե լի է մեկ նա բա նել նվի րա տո ւի կող մից իր իսկ ջան քե րով, 
«հա լալ քրտին քով» վաս տա կած դրամ, որն իբրև հո գու պարտք 
նվի րա բեր վում է տվյալ հոգ ևոր հաս տա տու թյա նը:

Հա մա ձայն վի մագ րի` նվի րատ վու թյան դի մաց Սար գիսն 
ստա նա լու է տա րե կան ե րեք Ս. Պա տա րագ Հայտ նու թյան 
տո նին` մե կում՝ իր, մյու սում` Թա ճե րի, իսկ հա ջոր դին` Ա զատ-
կե նի ան վան հի շա տա կութ յուն նե րով: 

Զար գա ցած միջ նա դա րում Վա ղար շա պա տի հոգ ևոր կենտ-
րոն նե րի և, մաս նա վո րա պես, Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի վե րա բեր յալ 
տե ղե կու թյուն նե րը խիստ կցկտուր են: Սա կայն, այս և հա մա-
ժա մա նակ յա մի քա նի վի մագ րե րի առ կա յութ յու նը փաս տում է 
ճիշտ հա կա ռա կը, քա նի որ նվի րատ վութ յան ի րո ղութ յու նը 
տվյալ հոգ ևոր հաս   տա տու թյա նը վկա յում է, որ վան քը գոր ծել ու 
ո րո շա կի դե րա կա տա րու թյուն է ու նե ցել:

Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի մնա ցած նվի րա գրերն ուշ միջ նա դար-
յան են. նվի րա բեր վում են մթերք, կեն ցա ղա յին պա րա գա-
ներ (աղ, ձեթ, բրինձ, խունկ, մոմ)` «լիտր» կշ ռա յին միա վո րի 
հի շա տակ մամբ65, մի եր ևույթ, ո րը սա կա վա դեպ է վի մա գրե-

64 Լ. Սարգսյան, Հայաստանի նվիրատվական ար ձա նագրու թյուն-
ները. (9-14-րդ դարեր), Երևան, 2007, էջ 85:

65 Ուշ միջնադարում «լիտր»-ի մեծությունն ընդունված է հաշվել 
այսպես կոչված երևանյան լիտրին համարժեք, այսինքն՝ 1 լիտրը 
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րում: Ն վի րա տ վա կան ար ձա նագ րու թյուն  նե րում, սո վո րա բար, 
նշվում է նվի րա բեր վող ա ռար կան (ան շարժ կամ շար ժա կան 
գույք), ո րի դի մաց նվի րա տուն կամ նվի րա տու նե րը ստա ցել են 
բա րո յա կան հա տու ցում` հո գու փրկու թյան հա մար Ս. Պա տա-
րագներում հիշ վե լու ակն կա լի քով: 

Ս. Հ ռիփ սի մե տա ճա րի որ մե րի` «լիտր» կշռա յին միա վո-
րի հի շա տակ մամբ նվի րա գրե րը թվով 6-ն  են, ո րոն ցից ե րե քը 
փո րագր ված են արևմտ յան պա տին՝ մուտ քից ձախ և կ րում են 
Հա յոց ՌՃՀԲ. (1723) թվա կա նը66: Հա մա ձայն այս ե րեք վի մագ րե-
րի՝ տար բեր նվի րա տու նե րի կող մից վան քին ըն ծա յա բեր վել են Ճ. 
(100) լիտր աղ (մոտ 500 կգ), Ե. (5) լիտր ձեթ (20 կգ) և Ա. (1) լիտր 
խունկ (5 կգ), ո րոնց դի մաց վան քի սպա սա վոր նե րը նվի րա տու-
նե րի ա նուն նե րը «որ դոց որ դի» պետք է հի շա տա կեին տար վա 
հինգ նա վա կատ յաց կամ տա ղա վար տո նե րի նա խըն թաց օ րը: 

Մ յուս ե րեք վի մագ րե րից մե կը կրում է Հա յոց ՌՃՀԷ. (1728) 
թվա կա նը, իսկ եր կու սը թվա կան չու նեն, սա կայն ժա մա նա կա-
կից են նա խորդ նե րին67: Այս վի մագ րե րում ևս ն վի րա բեր վում են 
Ի. (20) լիտր բրինձ (100 կգ), Ա. (1) լիտր մոմ (5 կգ) և Ա. (1) 
կա րաս բաժ կի կամ բաժ կա ցու, այ սինքն՝ հա ղոր դութ յան ա նա-
պակ գի նի68: 

Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի նվի րա գրե րից հատ կան շե լի է նաև 
նա խաս րա հի հա րավ ար ևել  յան մույ  թի արևմտ յան նիս տի 
քա ռա տող ար ձա նագ րութ յու նը, ըստ ո րի՝ նվի րա տուն` ծա գու-
մով Ս տամ բու լից (Կ. Պոլ սից) Ա ղեք սանդր վար դա պե տը, 

հավասար է 12 ռուսական ֆունտի կամ 5 կիլոգրամի: 
66 Հրատ. Ա. Հարությունյա ն,  Վաղարշապատ, էջ 262, 264-265, 

արձ. 521, 525, 526:
67 Նույն տե ղում, էջ 262-264, արձ. 522-524:
68 Ա յս մասին մանրամասն տե՛ս Ա. Հարությունյան, «Բաժակ» գինու 

նվիրաբեր ման վկայություններ հայկական վիմագրերում, «Էջմիած-
ին », 2011, Բ., էջ 121-129:
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վան քին է ըն ծա յել 50 ոչ խար որ պես տամազլուխ` ի հի շա տակ 
ի րեն և  իր ծնող  նե րի69: 

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ Ա ղեք սանդր վար դա պե տը 
Քա րա քաշ ( Ղա րա ղաշ) մա կան վամբ նույն Ա ղեք սանդր Բ. Բ յու-
զան դա ցի կամ Կոս տանդ նու պոլ սե ցի կա թո ղի կոսն է, ով գա հա-
կա լել է 1753-1755 թթ.: Մինչ կա թո ղի կոս օծ վե լը, նա հիշ վում է 
որ պես նվի րակ Եվ դո կիա յում70: 1755 թ. Ա ղեք սան դր Բ յու զան-
դա ցին վախ ճան վել և թաղ վել է Մայր տա ճա րի զան գա կա տան 
ներք նա հար կում` գլ խա վոր մուտ քի հա րա վա յին կող մում71: 

Հարկ է նշել, որ Ա ղեք սանդր վար դա պե տի վի մա գի րը ե զա-
կի է նրա նով, որ նվի րա տուն սուրբ ուխ տին ըն ծա յում է 50 ոչ խար` 
որ պես տա մազ լուխ, այ սինքն` ա նա սուն, ո րին պա հում են բազ-
մաց նե լու հա մար: Այն դաս վում է գա վա ռա կան բա ռե րի շար քը և 
գոր ծած վում նաև տա մազ լըխ, տա մազ լըղ, դա մազ լըխ ձևե րով72: 

Ս. Էջ միած նի միա բան Ա բել արք. Մ խի թար յան ցը գրում է, որ 
17-18-րդ դդ. էջ միած նի վան քե րին տրվում էին վա րե լա հո ղեր, 
իսկ Մայր Ա թո ռից` լծկան և կ թու ա նա սուն ներ73, իսկ Ս. Շո ղա կա-
թի և Ս. Հ ռիփ սի մեի վան քե րը միա բան նե րի հա մար հատ կաց վե-
լիք հացն ու հան դեր ձան քը թե պետ ստա նում էին Մայր Ա թո ռից, 
սա կայն «նրանք ևս  ու նէին ա ռա տու թեամբ վար ու ցանք և  ա նա-
սունք ո՛չ սա կաւ, ո րով միա բա նից ու տե լի քը կպատ րաս տո ւէր»74:

69 Հրատ. Ա. Հարությունյան, Նորահայտ արձա նա գր ու թյուն Ս. Հռիփ-
սի  մե ի վանքից, ՊԲՀ, 2011, Հմր 2, էջ 192-199: Նույնի Վա  ղար շապատ, 
էջ 265, արձ. 527:

70 Մաղաքիա արք. Օրմանյան, Ազգապատում, հ. Բ., Ս. Էջմիածին, 
2001, սյուն 3331: 

71 Տապանագիրը տե՛ս Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 125-
126, արձ. 140:

72 Հայերէն բացատրական բառարան, հ. չորրորդ, կազմեց՝ Ստ. Մալ-
խա սեանց, Երևան, 1945, էջ 369:

73 Աբել Արքեպիսկոպոս Մխիթարեանց, Երկերի ժողովածու, 
Ս. Էջմիածին, 2009, էջ 135:

74 Նույն տեղում, էջ 138:
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Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի վի մագ րե րից հատ կան շե լի է նաև 
տա ճա րի ա վագ խո րա նի ա ջա կող մում՝ որմ նաս յան արևմտ-
յան նիս տին պահ պան ված Հա յոց ՉԽԵ. (1296) թվա կա նը 
կրող ար տո նա գի րը75 (նկ. 12), ո րը ևս  ի հայտ է ե կել Խ րիմ յան 
Հայ  րի կի օ րոք` 1898 թ. տա ճա րի ներ սում տար վող նո րոգ ման 
աշ խա տանք   նե րի ժա մա նակ` որ մե րի ծե փը հե ռաց նե լիս: Հա մա-
ձայն վի մա գրի` մի խումբ ան ձիք ( Շի րին, Պա յա լուն խա թուն նե-
րը, Թող թան, Թա լան, Խո ճան, Ղա յի րը), հա վա նա բար տե ղի 
իշ խա նա վոր նե րը, վե րաց նում են վան քից գանձ վող բամ բա-
կի (վի մա գրում` բա բակ) տա սա նոր դը, ինչ պես նաև շահ նա յի 
օգ տին հա  վաք վող բամ բա կի լ րա ցու ցիչ հար կը: 

Հա յաս տա նում բամ բա կի մշա կութ յամբ զբաղ վել են դա րեր 
ա ռաջ, և դա ար վել է պար բե րա բար, քա նի որ բամ բա կից գանձ-
վող հար կե րը և դ րա օգ տա կա րութ յան մա սին ե ղած փաս տերն 
այդ են վկա յում: Բամ բա կի մշակ ման ա ռու մով բա ցա ռութ յուն 
չէր նաև Ա րա րատ յան դաշ տը, ին չի վառ օ րի նակն է Ս. Հ ռիփ-
սի մե տա ճա րի ար ձա նագ րու թյու նը: Վի մագ րի վեր ջում նշված է 
նաև գրչի՝ Վար հա մի ա նու նը: Վի մագ րա գետ Ս. Բար խու դար յա-
նը նշում է, որ «գրիչ» վար պետ նե րը մեծ մա սամբ ե ղել են նաև 
քար տաշ ներ, ով քեր կա տա րում էին նաև քան դա կա գոր ծա կան 
տար բեր աշ խա տանք ներ76: Տա ճա րի որ մե րի տար բեր մա սե-
րում, ինչ պես նաև ներ սում կան հի շա տա կա գրու թյուն ներ, մի 
քա նիսն էլ եղծ ված են և  ո րո շա կի ի մաստ չեն ար տա հայ տում: 

Ե կե ղե ցու ա վագ խո րա նի ձախ ա վան դա տան ներ սում, 
որ տե ղից բաց վում է դամ բա րա նի մուտ քը, ինչ պես ար դեն 
նշել ենք, ար ձա նա գիր քա րեր են դրված: Դ րան ցից մե կը խաչ-
քա րի կոտր ված պատ վան դան է, ո րի առջ ևի մա սում նկա տե լի է 

75 Հրատ. Գ. Հովսեփյան, Կոմիտաս կաթուղիկոսի մի նոր արձա-
նա գրու թիւն, էջ 442: Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 267, 
արձ. 528:

76 Ս. Բարխուդարյան, Միջնադարյան հայ ճարտա րապետներ և քար-
գործ վարպետներ, Երևան, 1963, էջ 199, 202:
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կի սաեղծ ար ձա նագ րութ յուն: Դա տե լով ըն թեռ նե լի հատ վա ծից՝ 
խաչ քա րը կանգ նեց վել է 1195 թ., Կա րա պե տի և  իր որ դի Գ րի-
գո րի հի շա տա կին, ո րոնց հո գու փրկութ յան հա մար ըն թեր ցող-
նե րից հայց վում է ա ղոթք բարձ րաց նել առ Աստ ված77:

Հար ևա նութ յամբ դրված շի նա քա րե րից մե կի վի մա գի-
րը, որն ըստ Մ. Բ րոս սեի՝ նախ կի նում ա գուց ված է ե ղել Մայր 
տա ճա րի պարս պա պա տի « Կա լի» դռան ձախ կող մում, կրում է 
1801 թ. և բո վան դա կում է սրբա զան հայ րա պե տի Ա թոռն ան սա-
սան պա հե լու հա մար առ Աստ ված բա րե խո սութ յուն78: Դա տե լով 
թվա կա նից՝ հի շա տակ ված սրբա զա նը պետք է որ Դա նիել Սուր-
մա ռե ցին (1801-1802, 1807-1808) լի նի, ո րի հետ զու գա հեռ հայ-
րա պե տա կան Ա թո ռին մշտա պես հա վակ նեց նաև Դա վիթ Է նե-
գեթ ցին (1801-1807): Ն րանց պայ քա րը պատ մութ յան մեջ մնաց 
« Դա վիթ- Դա նիել յան գա վա զա նակ ռիվ» ան վամբ: 

Տա ճա րի ար ևել յան պա տի ձա խա կողմ յան խոր շում տեղ է 
գտել ա պա գա կա թո ղի կոս Հա կոբ Շա մա խե ցու (1759-1763) 
ան վան 1721/2 թվա կիր փա կա գի րը79 (նկ. 13): Ն մա նա տիպ 
փա կա գիր կա նաև Ս. Գա յա նե վան քի նա խա սրա հի մույ թե րից 
մե կի արևմ տա հա յաց նիս տին: Հա կոբ Շա մա խե ցին մինչ կա թո-
ղի կոս օծ վե լը ե ղել է հայ րա պե տա կան Ա թո ռի տե ղա պահ:

Ինչ պես տա ճա րի, այն պես էլ նա խաս րա հի մույ թե րի տար-
բեր մա սե րում պահ պան վել են ա ռա վե լա պես 18-րդ դա րին բնո-
րոշ հա մա ռոտ հի շա տա կագ րութ յուն ներ, ո րոնց հա տուկ անդ-
րա դարձն ան տե ղի ենք հա մա րում:

77 Հրատ. Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 268-269, արձ. 529:
78 Հրատ. Brosset M., Rapports sur un Voyage Archiologique dans la 

Georgie et dans l’Armenie, p. 12. Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, 
էջ 270, արձ. 536:

79 Հրատ. Ս. Սաղումյան, Փակագրությունը հայ վիմա գրու թյան մեջ, 
ԼՀԳ, 1980, Հմր 3, էջ 89: Գր. Գրիգորյան, Հայկական վիմագրություն, 
Երևան, 2000, էջ 179, արձ. 95: Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, 
էջ 269, արձ. 531:
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Գ. ԽԱՉՔԱՐԵՐ ԵՎ ՀԻՇԱՏԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի կո թո ղա յին հու շար ձան նե րից պետք է 

ա ռանձ նաց նել հատ կա պես խաչ քա րե րը, ո րոնց մեծ մասն ար ձա-
նա գիր է: Ս րանք ծա գու մով տար բեր վայ րե րից են: Ու շագ րավ է 
ա ռանձ նա պես վա նա տան հա րա կից այ գում կանգ նեց ված խաչ-
քա րը` հա րա զատ 11-12-րդ դդ.: Պա կաս ու շա գրավ չէ նաև տա ճա-
րի արևմտ յան խո րա նում կանգ նեց ված Օ շա կա նից բեր ված խաչ-
քա րը (նկ. 14), ո րը, ցա վոք, ար ձա նագ րութ յուն չու նի: Նախ կի նում 
այն բա ժան ված է ե ղել բե կոր նե րի, հե տա գա յում ամ բող ջաց վել 
ու նե րառ վել է մե տա ղե շրջա նա կի մեջ: Հ. Պետ րոս յա նը, ել նե լով 
խաչ քա րի քան դա կա յին մի շարք ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
(խա չա տա  կի հո րի զո նա կան ար մա վա զարդ, խա  չա թևե րի ե ռա ե-
լուստ վեր ջա վո րու թյուն ներ, երկ րա չա փա կան հյու սա ծո քան դակ-
ներ), այն թվագ րել է 11-րդ դա րով` դա սե լով քա րե շրջա նի մեջ 
նե րառ ված ծա վա լա յին խա չե րի շար քը, ո րոնք տի պա բա նո րեն 
ա ղերս վում են «իռ լան դա կան» կոչ վող խա չե րի հետ80: 

Մինչ վան քի շրջա կայ քում գտնվող ար ձա նա գիր խաչ քա րե-
րի մա սին խո սե լը նշենք, որ տա ճա րի պա տե րին, ար տա քուստ, 
ա գուց ված են 17-18-րդ դդ. բնո րոշ փոք րա չափ խաչ քա րեր. 
բո լորն էլ ար ձա նա գիր են81: Ն րան ցից մեկն ա գուց ված է տա ճա-
րի հա րա վա յին մուտ քի վեր նա մա սում (նկ. 15): Մար մար յա խաչ-

80 H. Petrosyan, Similarities between the Early Christian Armenian Mo nu -
ments and Irish High Cr osses in the light of New Discoveries, Stu dies 
in Language, History and Narrative, Journal of Indo-European Stu dies 
Mo no graph Series 61, Washington, 2012, p. 178, illus. 19. տե՛ս նա և 
նույնի Խաչքար. ծագումը, գո րծ առույթը, պատկե րագրու թյունը, 
իմաս տա բա նու թյունը, Երևան, 2008, էջ 52:

81 Փոքր չափերի մեկական խաչքարեր են ագուցված տաճարի արև-
մտյան որմի զույգ խորշերի մեջ, որոնք բավականին վատ են պահ-
պան ված: Ձա խա կողմյան խորշում ագուցված խաչքարն ար ձանա-
գիր է. հիմնա խաչի հորիզոնական թևերի վերնամասում ընթեռնելի 
է «ԳԱՅԱՆԷ» անձնանունը. թերևս պետք է ենթադրել, որ խաչքարը 
կերտվել է ի հիշատակ կամ ի բարեխոսություն Գայանեի:
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քա րի բարձ րար վեստ փո րագ րութ յամբ աչ քի ընկ նող քա ռա տող 
վի մագ րի հա մա ձայն՝ այն կերտ վել է 1653 թ., ծա գու մով Խալ-
խա լենց տոհ մից Հով հան նե սի հի շա տա կին, ո րը Ծ. (50) թու-
ման է նվի րա բե րել Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի նո րոգ ման հա մար: 
Հի շենք, որ Փի լի պոս կա թո ղի կո սի օ րոք՝ 1653 թ., վան քում 
ի րա կա նաց վել էին նո րոգ չա կան մե ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ, 
ո րոնց մա սին էր վկա յում նաև տա ճա րի արևմտ յան պա տի վեր-
նա մա սում ա գուց ված խաչ քա րի վի մա գի րը: Այս հի շա տա կագ-
րութ յու նը վերս տին հաս տա տում է այդ ի րո ղութ յու նը82:

17-18-րդ դդ. բնո րոշ քան դա կա յին լու ծում նե րով փոք րա-
չափ մեկ այլ խաչ քար է ա գուց ված տա ճա րի ար ևել յան պա տի 
վե րին ճակ տո նա յին մա սում: Ար ձա նագ րութ յու նը հիմ նա կա նում 
փո րագր ված է խա չաթ ևե րի անկ յուն նե րում, հա մա ձայն ո րի՝ այն 
կերտ վել է ուս տա Տի րա տու րի հի շա տա կին83: Ուս տա, այ սինքն՝ 
վար պետ Տի րա տուրն, ըստ էութ յան, խաչ քա րա գործն է, ո րը 
մաս նակ ցել է նաև տաճարի նո րոգ ման աշ խա տանք նե րին:

Բա կի խաչ քա րե րից շա տե րը հայտ նա բեր վել են Մայր Ա թո ռում` 
1896-1897 թթ. ըն թաց քում տար վող հին վե հա րա նի, տպա րա նի և  
եր բեմ նի ժա ռան գա վո րաց դպ րո ցի (վար ժա րա նի) ա վե րակ նե րի 
մաքր ման աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ: Հա յա գետ Գա լուստ Տեր-
Մկրտչ յա նը 1897 թ. կազ մել է այդ խաչ քա րե րի և դ րանց վի մագ րե-
րի հա մա պա տաս խան ցու ցա կը, ո րում նշված խաչ քա րե րը ներ կա-
յումս շար ված են Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի ար ևել յան պարս պա պա տին 
կից: 24 խաչ քա րե րից 6-ն  ամ բող ջա կան է, 3-ը` եր կատ ված, 8-ը` 
ար ձա նա գիր, 13-ը` ա ռանց գրու թյան, իսկ 2-ը` եղծ ված ար ձա նա-
գրու թյամբ: Բա ցի խաչ քա րե րից և քան դա կա զարդ բե կոր նե րից, 
հայտ նա բեր վել են շուրջ 1600 տար բեր տե սա կի պղնձյա ա ման ներ 
(հիմ նա կա նում ար ձա նա գիր), ո րոնք, հա վա նա բար, ծա ռա յել են 
Մայր Ա թո ռի միա բա նութ յան կեն ցա ղա յին կա րիք նե րի հա մար: 

82 Հրատ. Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 273-274, արձ. 538:
83 Հրատ. Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, էջ 274, արձ. 539:
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Հ նա գի տա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րե րի մաս նա գի տա կան 
ու սում նա սի րու թյու նը Նի կո ղա յոս Մա ռի խորհր դով ռու սա կան կայ-
սե րա կան հնա գի տա կան հանձ նա ժո ղո վը հանձ  նա րա րել է Գ. Տեր-
Մկրտ չ յա նին: Վեր ջինս ձեռ նա մուխ է ե ղել գոր ծին և  ա վար տուն 
տես քի բե րել բո լոր ար ձա նա գրու թյուն նե րի վեր ծա նութ յուն նե րը՝ 
գրե թե ան փո փոխ վեր ար տա դրե լով խաչ քա րե րի վրա փո րա-
գրված բնա  գի րը, ա պա ծա նո թագ րու թյուն նե րում տե ղե կու թյուն-
ներ է հա ղոր դել հայտ նա բեր ման վայ րի, կաս կած հա րու ցող ըն թեր-
ցում նե րի մա սին` հարկ ե ղած դեպ քում բա ցատ րել դրանք: Գ. Տեր-
Մկրտչ յա նի ան տիպ մնա ցած հիշ յալ աշ խա տութ յու նը գի տա կան 
շրջա նա ռու թյան մեջ է դրել հա յա գետ Պիոն Հա կոբ յա նը84: 

Բա կի խաչ քա րե րից հարկ է ա ռանձ նաց նել տա ճա րի ար ևել-
յան կող մում՝ մե ծա դիր պատ վան դա նի վրա կանգ նեց ված խաչ-
քա րը (նկ. 16): Եր կուսն էլ ար ձա նա գիր են և տար բեր ժա մա նակ-
նե րի են պատ կա նում: Պատ վան դա նը կրում է Հա յոց ՉԼԱ. (1282) 
թվա կա նը և  ըստ չա փա ծո վի մագ րի` կանգ նեց րել է Վահ րա մ 
«կսկծա լին» իր զա վակ նե րի` Շ նո հո րի կի և Թա մա մի հի շա տա-
կին, ո րոնք կյան քից հե ռա ցել են ե րի տա սարդ հա սա կում` կսկիծ 
թող նե լով ծնող նե րի սրտում85: Պատ վան դա նը Վա ղար շա պատ է 
բեր վել 1874 թ. Սուր մա լու գա վա ռի Խալ ֆա լու գյու ղից:

84 Պ. Հակոբյանն այդ արձանագրությունները հրատարակել է նախ 

«Էջմիածնի վիմագրերը Գալուստ Տեր-Մկրտչյանի վերծանմամբ» 
հոդվածում («Մշակույթ», 1990, Հմր 2-3, էջ 80-88), ապա ներառել 
մե ծանուն հա յագետի գիտական ժառանգությունն ամփոփող 
մա տենաշարի Բ. հատորում՝ «Նոր արձանագրություններ խաչքարերի 
վրա» խորագրով (Գալուստ Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական 
ուսում նասիրություններ, գիրք Բ., աշխատասիրությամբ պրոֆ. 
Պ . Հակոբյանի, Ս. Էջմիածին, 1998, էջ 353-359): 

85 Հրատ. Ալիշան, էջ 125: Կ. Բասմաջեան, Մեր հնու թիւն ները, 
«Բանասէր», Փարիզ, 1901, Հմր 1-4, էջ 133: Պ. Հակոբյան, Էջ -
միածնի վի մա գրերը..., էջ 86: Գ. Տեր-Մկրտչյան, Հայագիտական 
ուսումնասիրություններ, գի րք  Բ .,  էջ 353: Ա. Հարությունյան, 
Վաղարշապատ, էջ 275, արձ. 540:



43

Ինչ վե րա բե րում է բուն խաչ քա րին, ա պա քան դա կա յին 
և տա  ռաձ ևե րի հնագ րա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով այն 
ա ռա վե լա պես բնո րոշ է 16-17-րդ դդ.: Քի վի երկ տող ար ձա նագ-
րութ յան հա մա ձայն՝ կանգ նեց վել է Հով հան նե սի որ դի Զար գա-
րի բա րե խո սութ յան կամ հո գու փրկութ յան հա մար86:

Ար ևել  յան պարս պա պա տի տակ շար ված խաչ քա րե րից 
ժա մա նա կագ րո րեն վա ղա գույ նը կրում է Հա յոց ՊՀԳ. (1424) 
թվա կա նը և կանգ նեց վել է ոմն Նաբ րի քի հի շա տա կին87: Մ յուս-
նե րը հա րա զատ են 16-17-րդ դդ.՝ կանգ նեց ված Ա կոբ ջա նի 
(1552 թ.), Մար գա րի (կազ մող՝ Սան վել, 16-րդ դ.), Ա թա նա սի, 
Ա զա մա թի, Աստ վա ծա տու րի, Ղա զա րի, Մար տի րոս ե պիս կո պո-
սի (ով վե րա նո րո գում է կա տա րել Մել քի սեթ կա թո ղի կո սի հրա-
մա նով) հի շա տա կի ու բա րե խո սութ յան հա մար88:

Դ. ՏԱՊԱՆԱԳՐԵՐԸ
Այն, որ Ս. Հ ռիփ սի մե վան քը վերստին գոր ծել և կա նո նա վոր 

միա բա նութ յուն է ու նե ցել 1653 թ. նո րոգ ման աշ խա տանք նե-
րից ի վեր, վկա յում են կից գե րեզ մա նո ցի շուրջ հինգ տասն յակ 
տա պա նա քա րե րը, ո րոն ցից ա վե լի քան 30-ն  ար ձա նա գիր են: 
Ար ձա նագ րութ յուն նե րի մեծ մասն ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ-
վել է տո ղե րիս հե ղի նա կի « Վա ղար շա պատ» գրքում, հետ ևա բար, 
այս տեղ կփոր ձենք զանց առ նել ման րա մասն վեր լու ծութ յուն նե րը:

86 Հրատ. Պ. Հակո բյան, Էջմիածնի վի մա գրերը..., էջ 8 6:  Գ. Տեր-
Մկրտ չյան, Հայագիտական ուսում նասիրություններ, գիրք Բ., 
էջ 355: Ա. Հարու թյունյան, Վաղարշապատ, էջ 277, արձ. 541:

87 Հրատ. Պ. Հակոբյան, Էջմիածնի վի մա գրերը..., էջ 87: Գ. Տեր-
Մկրտչյան, Հայագիտական ուսում նասիրություններ, գիրք Բ., 
էջ 355: Ա. Հա րո ւթյունյան, Վաղ արշապատ, էջ 277, արձ. 542:

88 Արձանագրությունների վեր ծան ու թյ ունները տե՛ս Պ. Հակոբյան, 
Էջմիածնի վի մա գրերը..., էջ 86-87: Գ. Տեր-Մկրտչյան, Հայա-
գի տական ուսում նասիրություններ, գիրք Բ., էջ 354-356: 
Ա. Հա րությունյան, Վաղարշա պատ, էջ 278-279, արձ. 543-550:
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Նախ նշենք, որ են թադր վում է, թե տա ճա րի ա վագ խո րա նի 
դի մաց է թաղ վել Կո մի տաս Աղ ցե ցի կա թո ղի կո սը, որ տեղ այ սօր 
էլ պահ պան վել է տա պա նա քար հի շեց նող մե ծա դիր սա լա քա րը: 
Տա ճա րի հյու սի սա յին խո րա նում է հանգ չում Փի լի պոս Աղ բա կե-
ցի Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կո սը, որն ինչ պես վե րը նկա տե ցինք, 
Ս. Հ ռիփ սի մե և Ս. Գա յա նե վան քե րի նո րո գութ յան նա խա ձեռ-
նո ղը դար ձավ: Նա է սկսել նաև Մայր տա ճա րի զան գա կա տան 
շի նա րա րութ յու նը, բայց վախ ճան վեց, երբ ա վարտ վել էր միայն 
ներք նա հար կի կա ռու ցու մը, իսկ մնա ցածն ա վար տին հասց րեց 
Փի լի պո սի հա ջորդ Հա կոբ Ջու ղա յե ցի (1655-1680) կա թո ղի կո-
սը: Մե ծա նուն հայ րա պե տի մար մար յա ուղ ղանկ յու նաձև շիր մա-
քա րը տե ղադր վել է Եփ րեմ Ձո րա գեղ ցի (1809-1830) կա թո ղի-
կո սի նա խա ձեռ նութ յամբ՝ 19-րդ դա րասկզ բին (նկ. 17): Տա պա-
նա քա րի չա փա ծո ար ձա նագ րութ յու նը ժա մա նա կի վի մա գիր 
բա նաս տեղ ծութ յան ինք նա տիպ նմուշ նե րից է, ո րի հան գա վոր 
տո ղե րում մե ծա նուն հայ րա պե տը հիշ վում է իբրև «սքան չե լա-
գործ»89: 

Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի 1958-1959 թթ. վե րա նո րոգ ման աշ խա-
տանք նե րի ըն թաց քում տա ճա րի ա վագ դռան դի մաց հայտ նա-
բեր վել է եր կու գե րեզ ման: Հա մա ձայն Սի մեոն Եր ևան ցու, Հովհ. 
Շահ խա թուն յան ցի, Մ. Օր ման յա նի և  այ լոց վկա յութ յուն նե րի` 
այդ տեղ են թաղ վել կա թո ղի կոս ներ Աստ վա ծա տուր Հա մա-
դան ցին (1715-1725) և Կա րա պետ Ուլ նե ցին (1726-1729): Ն րանց 
տա պա նագ րերն ան հե տա ցել են դեռևս 19-րդ դա րի սկզբնե րին: 
Վազ գեն հայ րա պե տի հրա մա նով գե րեզ ման նե րի վրա ար ձա-
նա գիր մար մա րե նոր սա լա քա րեր են տե ղա դրվել90: 

89 Հրատ. Ալիշան, էջ 24 0: Ռ. Մարտիրոսյան, Հռիփսիմեի տա  ճարը, 
«Էջ  միածին», 1953, Բ., էջ 28: Վ. Յարութիւնեան, Սուրբ Էջ միածնի 
շինարար գահակալները, էջ 18: Ա. Հարությունյան, Վաղարշապատ, 
էջ 280, արձ. 551:

90 Վահան վրդ. Տերյան, Պատմական համառոտ ակ նարկ..., 
«Էջ միածին», 1961, Բ., էջ 38:
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Դառ նա լով վան քի միա բա նա կան գե րեզ մա նո ցին՝ նշենք, որ 
այն տա ճա րի ար ևել յան կող մում է: 19-րդ դա րա վեր ջին Ե րե միա 
Վա ղար շա պատ ցու կա ռու ցած հա րա վար ևել յան պա րիսպն այն 
բա ժա նում է եր կու մա սի: Գե րեզ մա նո ցում առ կա են հիմ նա կա-
նում օ րո րո ցաձև և հարթ ուղ ղանկ յու նաձև տա  պա նա քա րեր, 
ո րոնք թվագր վում են 17-19-րդ դդ.: 

Ու շագ րա վը մե ծա նուն գիտ նա կան, աստ վա ծա բան ու թարգ-
մա նիչ, Ս. Էջ միած նի միա բան Ս տե փա նոս Լե հա ցու շիր մա քա-
րի չա փա ծո ար ձա նա գրութ յունն է91: Ու սում նա սի րող ներն այս 
տա պա նագ րին բազ միցս են անդ րա դար ձել և  ա մեն ան գամ 
կռվան դարձ րել թվա կա նի վեր ծա նութ յան հար ցը: Բանն այն է, 
որ բա ռե րով գրված թվա կա նի հատ վա ծը տեղ-տեղ եղծ ված է 
և  ա ռա ջին հա յաց քից տա րա կար ծութ յուն նե րի տե ղիք է տա լիս: 
Չ ծա վալ վե լով ու սում նա սի րող նե րի վա ղուց ի վեր հնչեց րած 
տե սա կետ նե րի շուրջ՝ նշենք միայն, որ թերևս հա ջող վեց վերջ-
նա կա նա պես հստա կեց նել Ս տե փա նոս Լե հա ցու մահ վան 
ստույգ թվա կա նը, որ է՝ 1689 թ.: Տա պա նագ րում այն հետև-
յալ ձևա կեր պումն ու նի. «…ՀԱԶԱՐ ՀԱՐԻՒՐ ԸՆԴ ԵՐԵՍ ՆԻ, 
ԿՐԿԻՆ ՔԱՌԵԱԿ ԹԻՒ ՀԱՅԿԱԶՆԻ», այս ինքն` զույգ, կրկնա կի 
չորս ի մաս տով, ուս տի 1130 թվա  կա նին, ո րը հս տակ է, պետք է 
գու մա րել 8, կստաց վի` 1138+551=1689, հետ ևա բար Ս տե   փա-
նոս վար դա պետ Լե հա ցու մահ վան ստույգ տա րե թի վը պետք է 
հա մա րել 1689 թ., ինչ պես նախ կի նում փաս տել են նաև Խա չիկ 
Դադ յա նը, Ներ սես Ա կին յա նը, Լեոն և  այլք:

Ն շենք, որ Ս տե փա նոս Լե հա ցին մեծ վաս տակ ու նի նաև 
Էջ  միած նի գրա տան կազ մա վոր ման ու բազ մա թիվ ձե ռա գրե-
րի ընդ օ րի նակ ման գոր ծում, ո րոնց հի շա տա կա րան նե րում նա 
հա ճախ իբրև գրիչ, թարգ մա նիչ կամ ստա ցող է հիշ վում: Մեզ 
հայտ նի ա ռա ջին մա տե նա դա րա նա պե տը Ս տե փա նոս Լե հա ցու 

91 Շահխաթունեանց, էջ 191: Ալիշան, էջ 241:
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ա շա կերտ նե րից Ներ սես սար  կա վագն է92: Հատ կան շե լի է նաև 
Ներ սես պա րոն տե րի եղ բայր Գաս պար պա րոն տե րի 1709 թվա-
կիր տա պա նա գի րը93: Պա րոն տե րեր հի շա տակ վում են նաև 
Ս. Էջ միած նի միա բա նա կան գե րեզ մա նո ցի տա պա նագ րե րում: 
Այս պաշ տո նի բա ցատ րութ յու նը, թերևս, պետք է կա պել հոգևոր 
ա վա տա տե րե րի դա սը ներ կա յաց նող պա րոն տի րութ յան ինս-
տի տու տի հետ կամ նրանց հա մա րել էջ միած նի հար կա տու ճոր-
տեր, որ պի սիք հայտ նի են հիշ յալ ժա մա նա կաշր ջա նում: 

Ս. Հ ռիփ սի մե վան քի միա բա նա կան գե րեզ մա նո ցում են 
հանգ չում նաև ծա գու մով Ակ նի Ա պու չեխ գյու ղից Մար գար 
ճգնազգ յաց վար դա պե տը (1717 թ.), վան քի ա ռաջ նորդ Ա վե-
տիս վար դա պե տը (1762 թ.), Հա կոբ վար դա պե տը, վա նա հայր 
և ժա մօրհ նող Հա րու թյուն Ս տամ բուլ ցին (՞), ե րա ժիշտ, ժա մա-
սաց և դա սա սաց Ղա զար վար դա պետ Աս տա պատ ցին94, Պետ-
րոս րա բու նին, իսկ վան քի ար ևել յան պարս պա պա տի ար տա քին 
կող մում են հանգ չում Հա կոբ Ջու ղա յե ցի կա թո ղի կո սի եղ բայր 
Ե սա յին (1656 թ.), մահ տե սի Թո րո սը (1688 թ.), Թա դեո սի որ դի 
Սար գի սը (1689 թ.), Տեր Զա քա րի որ դի Կի րա կո սը (1761 թ.), 
տե ղի միա բան ներ Ա լեք սան վար դա պե տը (1776 թ.), Թո րո ման 
վար դա պե տը (1776 թ.), Մու քե լի որ դի Խա չա տու րը (1776 թ.), 
վան քի լու սա րար Ան տոն վար դա պե տը (1782 թ.), Դա վիթ Է նե-
գեթ ցի կա թո ղի կո սի մայր և Դավթ յան Բե րո յի կո ղա կից Ան նան 
(1784 թ., նաև՝ վրա ցե րեն95), Գ րի գոր րա բու նու մայր Մա րիա մը 

92 Օ. Եգանյա ն,  Մատենադարանի  ձ եռ ագրական հաւաքածուները - 
Ցուցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, հ. Ա., կազ-
մեցին՝ Օ. Եգանյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Անթաբյան, Երևան, 1965, 
էջ 20:

93 Հրատ. Ա. Հարությունյան, Վաղարշա պա տ,  էջ 285, արձ. 553:
94 Հրատ. Շահխաթունեանց, էջ 192: Ալիշան, էջ 241:  Ա . Հա  րու-

թյունյան, Վաղարշապատ, էջ 287, արձ. 558:
95 Հրատ. Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, Պատմա-բանասիրական պրպտում-

ներ , աշխատասիրությամբ Պ. Մուրադ յա նի, Ս. Էջմիածին, 
2010, էջ 386-387: Պ. Մուրադյա ն, Հայաստանի վրացերեն 
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(1795 թ.), վա ղա մե ռիկ տի րա ցու Ա րութ յու նը, տի րա ցու Մ նա ցա-
կա նի որ դի Սար գի սը և  այլք96 (նկ. 18):

 
* * *

Մեր խոսքն ամ փո փե լով նշենք, որ Ս. Հ ռիփ սի մե տա ճա րը 
նո րո գվել է նաև 1985 թ., ի տա լա հայ Մա րի Հ յու սիս յան-Մն-
տիկ յա նի մե կե նա սու թյամբ, որն ար ձա նա գրված է տա ճա րի 
գլխա վոր մուտ քի բա րա վո րին (նկ. 19), ներ քուստ: Ճար տա րա-
պետ Ա. Գա լիկ յա նի և  ին ժե ներ Ավ. Թեք նեճ յա նի նա խագ ծով 
1986-1987 թթ. ի րա կա նաց վել է նաև զան գա կա տան հիմ նա կան 
նո րո գու մը97: Հիշ յալ նո րո գում նե րի ժա մա նակ ճար տա րա պետ 
Ա. Գա լիկ յա նի նա խա գծով փոխ վել են տա ճա րի մուտ քե րի փայ-
տե դռնե րը: Հա րա վա յին մուտ քի դու ռը եր կու կող մից աչ քի է 
ընկ նում ինք նա տիպ փո րագ րու թյամբ (նկ. 20աբ). ար տա քի նից 
դռան վեր նա մա սը հար դար ված է ե րեք փոքր կա մար նե րով, 
կենտ րո նում` Ս. Հ ռիփ սի մեն` «Ս. ՀՌԻՓ ՍԻՄԷ» մա կա գրու-
թյամբ, եր կու կող մում` հրեշ տակ ներ, իսկ ներ սից դարձ յալ ե ռա-
կա մար է, կենտ րո նում` խաչ, ե րեք գոտ կաձև ե րիզ նե րին Կո մի-
տաս կա թո ղի կո սի՝ Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րին ձո նած «Ան ձինք 
նո ւի րեալք»98 սքան չե լի շա րա կա նի հետև յալ տո ղերն են. 

ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՄԵԾ ԽՈՐ/ՀՈՒՐԴ ԱՆՈՒՆ ՑԱՆԿԱԼԻ/ 
ԸՆՏՐԵԱԼ Ի ՅԵՐԿՐԻ:

ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ/ ՍԻՐՈՅՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ/ 
ԵՐԿՆԱՒՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿՔ99: 

արձա նա գրու թյունները, Երևան, 1977, էջ 91: Ա. Հարությունյան, 
Վա ղարշապատ, էջ 290, արձ. 569:

96 Տա պա նագրերի վերծանությունները տե՛ս Ա. Հարությունյան, 
Վաղարշապատ, էջ 285-291, արձ. 554-574:

97 Վ. Յարութիւնեան, Եկայք շինեսցուք, էջ 65:
98 Գ. Ա. Հակոբյան, Կոմիտաս կաթողիկոսի «Ան ձինք նուիրեալք» 

շա րա  կանը, «Էջմիածին», 1976, Ա., էջ 25-26:
99 Հրատ. Ա. Հարութ յունյան, Վաղարշապատ, էջ 271-272, արձ. 537:
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Կո մի տաս մե ծա նուն հայ րա պե տի այս տո ղե րով էլ եզ րա փա-
կում ենք մեր գրքույ կը և հետ ևե լով եր ջան կա հի շա տակ Շ նորհք 
արք. Գա լուստ յա նի բնո րոշ մա նը՝ վերս տին ար ձա նագ րում, որ 
Հ ռիփ սիմ յանց կույ սե րի հան դեպ հայ ժո ղովր դի խո նար հու-
մը դրսևոր վել է մշա կու թա յին գլուխ գոր ծոց նե րով. ա ռա ջի նը 
Ս. Հ ռիփ սի մե տա ճարն է, երկ րոր դը՝ ի պա տիվ Հ ռիփ սիմ յան-
նե րի հո րին ված շա րա կա նը՝ եր կուսն էլ ստեղծ ված Կո մի տաս 
կա թո ղի կո սի ձե ռամբ100: 

100 Շնորհք արք. Գալուստեան, Հայազգի սուրբեր, Երևան, 19 97,  
էջ 212:



Նկ. 1. Վաղմիջնադարյան եկեղեցու ավերակները տաճարի արև ել յան կողմում

Նկ. 2. Բաց խորան, 1997 թ.



Նկ. 5 ա, բ, գ. Պատուհանի պսակ, 7-րդ դար

Նկ. 3. Ս. Հռիփսիմեի դամբարանը և 
տապանաքարը, 1986 թ.

Նկ. 4. Օձունի 
վաղմիջնադարյան սյան 
պատկերաքանդակներից. 
Ս. Հռիփսիմեի 
դամբարանը



Նկ. 9. Հատված Սիմեոն Երևանցու օրոք կառուցված պարսպից, 1776 թ.

Նկ. 6. Կոմիտաս կաթողիկոսի շինարարական վիմագիրը, 7-րդ դ.

Նկ. 8. Ծիծեռնակապոչ բռնակներով 
հուշատախտակ

Նկ. 7. Կոմիտաս կաթողիկոսի 
երկրորդ վիմագիրը, 7-րդ դ.



 Նկ. 10. Պարսպի հարավային շքամուտքի վերնամասը, 1894 թ.

Նկ. 11. Նվիրատվական արձանագրություն տաճարի արևմտյան մուտքի 
բարավորին, 1302 թ.



 Նկ. 12. Արտոնագիր, 1296 թ.

 Նկ. 14. Խաչքար՝ ծագումով 
Օշականից 11-րդ դ.

 Նկ. 13. Հակոբ Շամախեցու 
անվանակիր փակագիրը. 1721 թ.



 Նկ. 15. Ագուցված խաչքար՝ 
տաճարի հարավային մուտքի 

վերնամասում, 1653 թ. 

Նկ. 16. Խաչքար՝ 16-րդ դ., 
պատվանդան, 1282 թ.

Նկ. 17. Փիլիպոս Աղբակեցի 
կաթողիկոսի տապանաքարը, 
տեղադրված 19-րդ դարում 



Նկ. 18. Նորաբաց 
տապանաքարեր 

միաբանական 
գերեզմանոցում,  

18-րդ դ.

Նկ. 19. Ս. Հռիփսիմե 
տաճարի 1985 թ. 
նորոգման 
արձանագրությունը

Նկ. 20 ա, բ. Եկեղեցու հարավային դուռը



Ս. Հռիփսիմե տաճարի ավագ խորանը և Ս. Սեղանը

Ս. Հռիփսիմե վանքը 19-րդ դարի առաջին կեսին



49

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՍՈՒՐԲ ՀՌԻՓՍԻՄՅԱՆՆԵՐԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ101

Սուրբ Հ ռիփ սիմ յան նե րի կյան քի, վար քի և զա նա զան վայ րե-
րի մա սին, որ գրված չեն բազ մա քա նակ ճո խա բան պատ մութ-
յուն նե րի մեջ, քննութ յան առ նե լով բա զում հույն մա տե նա գիր-
նե րի և  ըմբռ նե լով ճա ռե րի միտ քը, ո րոնք կեղ ծի քից հե ռու էին 
և ճշ մար տութ յամբ լի, կար գե ցի քեզ հա մար այս գրված քի մեջ, 
ո րին, կար ծում եմ, միտք ու նե ցող նե րից ոչ ոք չի ընդ դի մա նա, 
բա ցի նրա նից գու ցե, ով, կեղ ծի քը սի րե լով, կջա նա ա ղա վա ղել 
այս պատ մութ յան ո ճը: Երբ Ատ տի կեում ըն թեր ցում էի էլ լա դա-
ցի ի մաս տուն նե րի ա տե նա բա նութ յուն նե րը, շատ ան գամ եմ 
հան դի պել այս գրված քի ո ճին, ո րը հար մար էր գա լիս մեր այս 
պատ մութ յան հյուս մա նը: Մեզ հույժ պի տա նի և  օգ տա կար է 
թվում Դա վիթ Հ ռո մեա ցու «Եկ լե սիաս տես» ան վան ված գիր-
քը, որ ես թարգ մա նել կա մե ցա և ժա մա նակ չու նե ցա. մնաց այլ 
տե ղի և կամ ի մաս տու նի: Քան զի ես, լի նե լով մահ կա նա ցու, ծեր 
և հի վան դոտ, հրեշ տակ կամ Բարձր յա լի որ դի չլի նե լու պատ ճա-
ռով երկն չե լով, ինչ պես որ ա սում է աստ վա ծա յին խոս քը, փոքր-
ինչ երկ րոր դե ցի նույն այն գիր քը, որ թո ղել է հմուտ քար տու ղար 
Ա գա թան գե ղո սը, որն, ի հար կե, չէր կա րող բո լոր խոս քերն ու 
գոր ծերն իր մտքի մեջ ծո վաց նել և  ու րիշ նե րին էլ [ա սե լիք] թո ղեց:

Եվ արդ, նույն այդ գրքում պատմ վում է, որ սուր բը նույն 
թա գա վո րա կան տոհ մից էր, ինչ Օ գոս տոս կայս րը՝ թա գա-
վոր նե րի ցե ղա պե տը: Գա յա նեն նույն պես նույն ցե ղից էր՝ 

101 Մով սես Խո րե նա ցի, Աստվածաբանական երկեր, Ս. Էջ միա ծին, 
2007, էջ 41-48:

4 - Ս. Հռիփսիմե վանքը
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ա ռա քի նի և զար մա նա լի հոր և մոր դուստր: Ա ռա քե լա կան 
դա սե րին նա խան ձախն դիր լի նե լով, ինչ պես գրում է, նրանք 
ի րենց ի մա ցութ յամբ շատ մոտ էին նրանց, ո րոնց հին համ-
բավ ու նե ցող գոր ծե րը մո ռա ցութ յան չէին մատ նել՝ ըն տե լա նա-
լով կամ ծու լա նա լով, ինչ պես որ մեր ժա մա նակ նե րում է, երբ 
աստ վա ծա պաշ տութ յու նը նվա ղել է, սրբութ յու նը՝ լռել, իսկ մեղ-
քը՝ գլուխ բարձ րաց րել: Այլ տղա մար դիկ ա ռաք յալ նե րի նման 
լավ գոր ծե րին էին նա խան ձախն դիր, իսկ կա նայք զգաս տա-
նում էին՝ նա խան ձե լով Աստ վա ծած նին, Ք րիս տո սի մայ րեր 
լի նե լով, ինչ պես ա սաց հայ րե րից մե կը: Այս պի սին էին նաև 
Սուրբ Հ ռիփ սի մեի ծնող նե րը, որն Ա վա զա նից ի վեր սանն էր 
Սուրբ Գա յա նեի, ո րը վա նա կան կույ սե րի մայրն էր Հ ռո մում 
գտնվող Սուրբ Պո ղոս ա ռաք յա լի վան քում, ո րը ե րա նե լին 
ի րեն տեղ ընտ րեց՝ ա ռաք յա լից հրա ման ստա նա լով՝ պարտ 
և պատ շաճ կեր պով ա ղո թե լու. և ն րա նից հե տո ու րիշ ներն էլ 
ա շա կեր տե ցին՝ ե րեք հար յուր հո գի՝ պա հե լով ա ռաք յա լի այս 
հրա մա նը: Եվ լի նե լով այս վայ րի տե սու չը՝ Գա յա նեն Հ ռիփ-
սի մեին դաս տիա րա կեց իր մոտ՝ զգաս տա ցած կույ սե րի մեջ, 
և  երբ նրա ա ղոթ քի պտուղն ար բուն քի հա սավ, տես նե լով 
նրա հո գու մե ծանձ նութ յու նը, Սուրբ Աստ վա ծած նի ա ղա խի նը 
լի նե լու պատ վին նրան կար գեց և տ վեց՝ ուխ տե րով և  ա ղոթք-
նե րով ծա ռա յե լու Աստ վա ծած նին: Ն րա պա րա նոցն է գցում 
նաև Սուրբ Հա կոբ [Տ յառ նեղ բոր] խա չը՝ տե րու նա կան ար յամբ 
ներկ ված, ո րը հատ վել էր Կե նաց Փայ տից Պատ րո նի կե տիկ-
նոջ խնդրան քով, ո րը և  ինքն էր պահ պա նել նույն Տ յառ նեղ բոր 
մի ջո ցով, և մեծ փա փա գով ու երկ յու ղա ծութ յամբ ա ռավ և գ ցեց 
մեծ Սուրբ Հ ռիփ սի մեի պա րա նո ցը, ինչ պես որ մի ժա մա նակ 
Ռե բե կա յի ա կանջ նե րին գին դե րը [գցե ցին]՝ հարս նա նա լու 
հա վատ քի հայր Աբ րա հա մին. թե պետ և [դրանք ի րար] նման 
չեն, բայց եր կուսն էլ Ե կե ղե ցու խորհր դի հա մար ե ղավ. և  այս 
մա սին՝ այս քա նը:
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Եվ երբ հու զում նա լից ժա մա նա կը հա սավ, ազն վա կան ծագ-
ման և ս քան չե լա տե սիլ գե ղեց կութ յան հա մար նրան, ով աշ խար-
հում նույն պես փայ լում էր հո գով, ո րո շե ցին տիե զե րա պե տութ-
յան թա գու հին դարձ նել՝ ի պա տիվ հռո մեա ցի նե րի տան: Եվ 
Գա յա նեն, հո գու աչ քով [այդ մա սին] ի մա նա լով, առ նում է նրան, 
փախ չում Ե գիպ տոս՝ Ա ղեք սանդ րիա [քա ղա քը]. այն տե ղից էլ 
գնում է Ե րու սա ղեմ՝ երկր պա գե լու տե ղի սուրբ վայ րե րը: Եվ, 
մտնե լով քա րայ րը, Սր բու հու ա ռաջ ա ղոթք ներ և պա ղա տանք-
ներ էին մա տու ցում, որ օգ նի վտանգ ված և փախց ված կույ սին, 
ո րը նրա ա ղա խինն էր ե ղել ման կութ յու նից: Այն տե ղից գնա ցին 
Գեթ սե ման՝ Աստ վա ծած նի գե րեզ մա նը. և [ Գա յա նեն], այն տեղ 
ա ղո թե լով, ա սում էր. « Մայր Լու սո, Կո՛ւյս ա նա րատ, որ կու սութ-
յան վե րա կա ցու ես և սր բութ յան օգ նա կան, ըն դու նի՛ր ա ղեր-
սա կան ա ղոթք ներն ա նար ժան ա ղախ նուցս. և  իմ հո գեոր դուն, 
որ սնե ցի՝ քեզ ա ղա խին տա լով, զգաս տաց նե լով ար դա րաց րո՛ւ 
ար ժա նա վո րա պես և մի՛ թող, որ օ տա րը փոր ձութ յան են թար կի 
նրան, և մի՛ թող, որ աղ տե ղա նա պիղծ թա գա վոր նե րի ձեռ քով, 
որ պես զի մեր՝ քեզ հետ կա պած ուխ տը չխա փան վի: Այլ հի շի՛ր 
իմ պանդխ տութ յու նը և մեր կյան քի ա լե կո ծում նե րը, ո րոնք քեզ 
հա մար են, հի շի՛ր և քո Որ դու և մեր Աս տու ծո չար չա րանք նե րը 
և  ո ղոր մի՛ր մեզ, ո րի հա մար օրհ նում ենք քեզ»: Եվ, Աստ վա-
ծած նին երկր պա գե լով և շատ ար տա սուք հե ղե լով, մեկ ա միս 
մնա ցին այն տեղ: Ա պա [Աստ վա ծա ծի նը] տե սիլ քով ե րևաց սուր-
բե րին, և հ րա ման ստա ցան գնալ Հայք՝ Ա րա րատ յան եր կի րը, 
Թա դեոս ա ռաք յա լի վի ճա կը: «Եվ այն փայ տե ղեն պատ կե րը, որ 
դրված է ե ղել իմ վե րա փոխ ման օ րը, ա՛յն փնտրեք՝ ձեր կյան քի 
ու ղին ա վար տե լով ար յամբ»:

Եվ, այն տե ղից խնդութ յամբ դառ նա լով, ե կան Ե դե սիա 
քա ղա քը և, երկր պա գե լով փրկչա կան պատ կե րին, ու րա խութ-
յամբ լցվե ցին, և թ վաց նրանց, թե մարմ նա ցած Բանն են տես-
նում: Դարձ յալ սքան չե լի տե սիլ քը տես նե լով՝ հոր դոր վում էին 
ճգնութ յուն նե րի: Եվ կա նանց մի մա սը, նրան ցից բա ժան վե լով, 
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մնաց նույն քա ղա քում, Աբ գա րի մեծ ե կե ղե ցում՝ կրո նա վո րե լով 
Սուրբ Թա դեո սի [դրած] հիմ քի վրա: Նույն պես էլ մնա ցին այն-
տեղ՝ Դա րա նաղ յաց գա վա ռում, Սե պուհ կոչ վող լե ռան խոր շում, 
որ ան վան վեց Ման յա այրք:

Սուր բե րից ա վե լի քան յո թա նա սուն հո գի, ա սում է պատ մա-
գի րը, ել նե լով նրանց հետ հռո մեա ցի նե րի քա ղա քից, բնա կութ-
յուն հաս տա տեց զա նա զան վայ րե րում: Իսկ տե ղում մնա ցած 
քույ րե րը և Գա յա նեի Եվ զո յի ա նու նով քույ րը, քույ րե րի հետ 
միա բան ված, բա րի վկա յութ յամբ նա հա տակ վե ցին ամ բա րիշտ 
Դիոկ ղե տիա նո սի կող մից, որն իր չա րութ յան թույ նը նրանց վրա 
թա փեց, ով քեր Ք րիս տո սի վկա ներ դար ձան՝ մեծ ա ռա քե լու հուն 
մահ վան վճռով չբռնե լու պատ ճա ռով: Եվ բա զում տա ռա պանք-
նե րով ե կան, հա սան Բզ նուն յաց գա վառ, Խ լաթ քա ղաք՝ ե րե-
կո յան այն տեղ օ թևա նե լով: Եվ այն տե ղից տե ղա փոխ վե ցին և 
գ նա ցին Մո կաց գա վա ռը՝ Սուրբ Խաչ կոչ վող վայ րը, որ տեղ 
Աստ ված մեծ սքան չե լիք ներ կա տա րեց նրանց մի ջո ցով՝ Ե սա յու 
և Դա նիե լի պատ վա կան սուրբ Խա չով, ո րի մա սին թե՛ ես և թե՛ 
դու գի տենք, և  ար ժե՞ արդ յոք երկ րոր դել: Երբ ա ռա քե լան ման 
քա հա նա ներն ու սուրբ կույ սե րը հա սան Կ ճավ կոչ վող վայ րը, 
որ դևե րի պաշ տա մուն քով էր լցված, ընդ դի մա մար տե լով ար գե-
լե ցին ձիե րի մեջ, որ դևե րը, զայ րա ցած հար ձակ վե լով, խե ղում, 
այ լան դա կում, պնչա տում էին ի րենց պաշ տոն յա նե րին: Այն տեղ 
ա ռա քե լան շան քա հա նա նե րը, հա լա ծե լով նրանց և քան դե լով 
նրանց պաշ տա մուն քա յին շի նութ յուն նե րը, բժշկում էին խեղ յալ-
նե րին, ո րի հա մար էլ տե ղը Կ ճավ կոչ վեց: Սուրբ Գա յա նեն այն-
տեղ թո ղեց իր խա չը որ պես դևե րի ա խո յան, ինչ պես ա վա զա կի 
հա մար, որ տեղ և հե տո վանք հաս տա տեց սուրբ Գ րի գո րը:

Եվ ի րենց հայտ նի դար ձած ան վան պատ ճա ռով նրանք 
գաղտ նի գնա ցին Կորդ վաց [գա վա ռի] մի ջով դե պի Սո ղոփ 
լե ռը՝ Բերկ րաց վոց գա վա ռում, որ տեղ ա չա ցա վութ յան ախ տով 
վա րակ վե ցին և  երբ ա ղո թե ցին, եր կու աղբ յուր բխեց, ո րոնց 
ջու րը ժանգ ու ներ՝ կար միր էր և ս պի տակ. և մին չև  այ սօր 
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սրբու հի նե րի ա նու նով օգ նում է աչ քի ցավ ու նե ցող նե րին: Բայց 
այս լե ռան մա սին ա սո րի նե րը պատ մում են, թե երբ նվա զե ցին 
հե ղեղ նե րի ջրե րը, տա պա նը հա սավ այն լե ռան գա գա թին, 
ո րը Սա րա րադ լեռն է, և ն րանց մի ջով սղո ցա ձուկն անց նում և  
ար գե լա կում է նա վը. և գ յու ղա քա ղա քի ա նու նը Թմ նիս դրվեց, 
այ սինքն թե՝ ութ հո գի ե լան տա պա նից:

Իսկ սուր բերն, ի րենց ա պա հով զգա լով, խրճիթ ներ շի նե-
ցին և բ նակ վե ցին: Եվ այն տե ղից գնա ցին և  օ թևա նե ցին գե տի 
վտակ նե րի կամր ջի մոտ՝ Տ մոր յաց կող մում, ծա ռա վետ ըն կու-
զուտ վայ րե րում: Եվ, այն տե ղից տե ղա փոխ վե լով, մտնում են 
Հա յաս տան գա վա ռը, Մշ կուն յաց լե ռան խո րին խոր շի մեջ: 
Ս րա մա սին պատմ վում է, թե այն տեղ մշկա պորտ այծ յամ ներ 
կան, ուր և, բա զում հա լա ծա կան բո րոտ ներ գտնե լով, ընտր յալ 
քա հա նա նե րը նրանց բժշկում են սուրբ խա չով, ուր և Տի րո ջից 
աղբ յուր շնորհ վեց նրանց. և  այս տեղ ծեր կա նայք մնում էին 
մին չև  ի րենց մահ վան օ րը: Եվ, այն տե ղից չվե լով և կանգ առ նե-
լով Բ ժուն յաց սահ մա նին, մնա ցին այն տեղ բա զում օ րեր: Եվ, 
այն տե ղից տե ղա փոխ վե լով, բնակ վե ցին գե տի մյուս ա փի հոր-
դա բուխ աղբ յու րի մոտ՝ քա ջա լեր վե լով Սուրբ Հո գու շնորհ նե-
րով. շատ օ րեր անց կաց րին՝ զվար ճա նա լով տե ղան քի բա րե-
համ բա վութ յամբ: Այ նու հե տև ն րանց մի մասն այս տեղ մնաց՝ 
այն վայ րում, ո րի ա նու նը Սուրբ Տի կին է:

Եվ այն տե ղից ա ռաջ ան ցան (որ տե ղից սկիզբ է առ նում 
բո վան դակ գե տը, որ տեղ որ փոք րա գույն, ա նօ գուտ ջրե րը 
Կանգ վա րա լեռ նե րից, որ Ագ ռա վա քար է կոչ վում, հո սե լով և 
գար նա նա յին վտակ նե րը գե տա նա լով, գա լիս են օ ժան դա-
կե լու մեծ գե տին, որ Տիգ րիս է կոչ վում) և հա սան մի վայր և 
[այն տեղ] գտան սա կա վա թիվ քրիս տոն յա նե րի, ո րոնք նշա-
նա կեր տած պա հում էին Տի րա մոր պատ կե րը, ո րին ու րա խա-
ցած երկր պա գե ցին և Սր բու հուն գո հութ յուն էին հայտ նում: Եվ 
սա կավ օ րեր մնա ցին [այն տեղ], քան զի հա վա տաց յալ նե րը չկա-
մե ցան՝ կաս կա ծանք նե րից երկ վութ յան մեջ լի նե լով, և ն րանք 
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գնա ցին դե պի Պա ղատ լե ռան գլու խը, որ տեղ, ա սում էին, մեծ 
քա նա կութ յամբ դևեր կան, որ մե ծա րում են Ա րա մազ դի և Աստ-
ղի կի տու նը: Եվ հա ճախ պաշ տա մուն քով տոն են ա նում, ո րը 
Պա ղատն է: Եվ այն տե ղից լե ռան զա ռի վայր, ա րե գակ նա հա յաց 
կող մի խոր ձո րով մի փոքր գնա ցին դե պի հա րավ, դե պի լե ռան 
այն կա տա րը, ո րը վար է իջ նում, աստ ված նե րի կրա կի, ան հագ 
հրի, ան դա դար այր ման տու նը. և քա րեր էին հո սում հոր դա-
բուխ աղբ յու րի ա կուն քից, որ բխում է լե ռան ստո րո տում՝ բարձր 
ա պա ռա ժի ա ռաջ, այն տե ղում, ո րը կոչ վում է Բութ: Քան զի քույ-
րը կրակն էր վա ռում, իսկ եղ բայ րը՝ աղբ յու րը [բխեց նում]:

Եվ քա րայ րում որ ջա ցած ապ րում էին եր կու վի շապ՝ դի վա-
ցած և ս ևա ցած, ո րոնց կույս աղ ջիկ ներ և  ան մեղ պա տա նի-
ներ էին զո հա բե րում: Դ ևե րը, նրանց ար յամբ զվար ճա ցած, 
նաև բա գին նե րով, հրով և  աղբ յուր նե րով զար հու րե լի տե սա րան 
և փայ լա տա կում, թնդյուն ներ և դոփ յուն ներ էին ներ կա յաց նում: 
Եվ խոր ձո րե րի մեջ լցված էին մա հա բեր թույ նե րով լի օ ձեր և 
կա րիճ ներ: Սուրբ կա նայք այն տեղ են հաս նում և, ա ղոթք նե րով 
ու ար տա սուք նե րով եր կինք հա յե լով, առ նում են սուրբ նշա նը և 
պա հում աղբ յու րի վրա, և դ ևե րը փախ չում, մտնում են բա գի նը՝ 
վա՜յ-վա՜յ ա ղա ղա կե լով: Եվ լեռ նե րով մեկ ու րիշ ձայն չէր լսվում, 
բա ցի [նրանց] վա յու մի ճի չե րից: Եվ նրանք անց նում են այն 
ձո րի մի ջով, որ տեղ մին չև  այ սօր քա րա ցած մարմ նով օ ձե րը 
մնում են: Եվ բա գին նե րից փա խած դևերն ընկ նում են Մա րաց 
եր կի րը: Եվ պատ կե րը փշրե ցին սուրբ խա չի զո րութ յամբ, ո րը 
գյու ղի բնա կիչ նե րը տես նե լով՝ սուրբ ե րա նե լի նե րի մի ջո ցով 
հա վա տա ցին Ք րիս տո սին:

Եվ, այն տե ղից դուրս գա լով և հ յու սի սի կող մով իջ նե լով, 
ե կան Կո րիթ կոչ վող գյու ղը: Կուռ քե րին փշրե ցին, թու նա վոր 
օ ձե րին սպա նե ցին սուրբ խա չի նշա նով և դ ևե րի աղբ յու րը 
ցա մա քեց րին, որ տեղ և հե տո Սուրբ Գ րի գո րը եր կու ե կե ղե ցի 
շի նեց և Կո րի թում փայ տե ղեն սե ղան պատ րաս տեց և  իր գո տին 
ու գա վա զա նը որ պես նշան թո ղեց այն տեղ: Իսկ սուր բե րը, 
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Տոսբ գա վառ հաս նե լով, սուրբ նշա նը թող նում են լե ռան հա րա-
վա յին կող մից՝ Վա նի դի մաց՝ վան քի շատ փոքր խու ցեր շի նե-
լով. այն տեղ մնա ցին՝ սպառ նա ցող հա լա ծանք նե րի կաս կա ծի 
պատ ճա ռով: Եվ այն տեղ Վա րագ լե ռան վրա ամ րա ցան, ո րով-
հե տև լ սե ցին, թե ո րո նում են ի րենց, ցա նու ցիր բնակ վե ցին 
լե ռան խոր շում՝ ի րենց հա մար գետ նա փոր բնա կա րան ներ 
շի նե լով: Այս պես սուրբ քա հա նա նե րից եր կու հո գի ապ րե ցին 
նույն տե ղում մին չև  առ Ք րիս տոս ի րենց կոչ ման և վախ ճա նի 
օ րը: Եվ նրանց [բնա կութ յան] տե ղե րը կոչ վե ցին Ուր բա թայ րեր, 
քան զի ուր բա թից ուր բաթ սուրբ պա տա րագ էին մա տու ցում և  
ար ժա նա վո րա պես բաշ խում Տի րոջ Մար մի նը և Ար յու նը սուրբ 
կա նանց:

Արդ, ո՞վ կա րող է պատ մել Տի րոջ զո րութ յուն նե րի մա սին՝ 
լսե լի դարձ նե լու հա մար Ն րա սքան չե լիք նե րը, Ով Իր ո ղոր-
մութ յամբ գե րա զանց լույս ծա գեց րեց մեզ հա մար ա րև մուտ քից 
մին չև Հա յաս տան երկ րի ա րևել քը, մա նա վանդ՝ կա նանց մի ջո-
ցով, ո րոն ցի՛ց աշ խարհ մտան մեղ քե րը: Ով ա մե նա կա րող է, և  
անհ նար ո չինչ չկա Ն րա հա մար: Արդ, Ա րա րատ յան գա վա ռի 
Վա ղար շա պատ քա ղա քում ե րա նե լի նե րի մահ վան, չար չա րանք-
նե րի և նա հա տա կութ յան մա սին կի մա նաս Ա գա թան գե ղո սի 
պատ մութ յուն նե րից: Ո րոնց մի ջո ցով բար ձունք նե րից անստ վեր 
Ա րե գա կը ծա գեց մեզ հա մար՝ լու սա վո րե լով մեզ աստ վա ծա գի-
տութ յան լույ սով, պայ ծա ռաց նե լով տո նա սեր և  աստ վա ծա սեր 
հա վա տաց յալ ժո ղո վուրդ նե րի սրտե րը, ո րի հա մար էլ Ք րիս տո-
սին վա յել է փառք և զո րութ յուն և  իշ խա նութ յուն հա վիտ յանս 
հա վի տե նից. ա մեն:
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 ՍՈՒՐԲ ՀՌԻՓ ՍԻ ՄԵԻ ԵՎ ՆՐԱ
ՎԿԱ ՅԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԻ ՀԻ ՇԱ ՏԱ ԿԻՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ

ՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿՈՒԹ ՅԱ ՆԸ
[ՆՎԻՐ ՎԱԾ] ՆԵՐ ԲՈՂ ՅԱՆ՝

ՀՐԱ ՇԱ ԶԱՐԴ ՀՈ ՐԻՆ ՎԱԾ ՆԵ ՐՈՎ102

Նո րահ րաշ և գե րա պայ ծառ է տոնն այս, և հո գևոր ցնծութ-
յան ա վե տիսն ընդ հա նուր առ ձայ նում է բո լոր հա յաս տան ցի-
նե րիս՝ մշտա հոս ա ռա քի նութ յամբ, լու սե րանգ ծա ղիկ նե րով 
պսա կե լով աստ վա ծա սեր ան ձանց, ո րոնք ցնծում են վկա նե րի 
պատ վով և զ վար ճա նում նա հա տակ նե րի ար յամբ: 

Կու սա կան է տոնն այս և բո ցե ղեն զվար թուն երկ նա յին նե րի 
կու սա կան դա սակ ցութ յուն նե րի լու սա վոր խմբե րին հոր դո րում է 
տո նա կից և զ վար ճա կից լի նել, իսկ աս քա նազ յան ազ գին՝ 
այ սօր տես նել սա՝ Ք րիս տո սի փառ քի փայլ մամբ պսակ վե լով և 
հրճ վե լով:

Մար տի րո սա կան է տոնն այս և ճգ նա վո րա կան հան դես և 
վ կա նե րի բո լոր պսա կա կապ թա գա զարդ ված դա սե րին, պայ-
ծառ և մեծ սուրբ ա ռաք յալ նե րի և մար գա րե նե րի աստ վա ծազգ-
յաց խմբե րով հան դերձ, հրա վի րում է դե պի Նոր Սիոն՝ պա րա-
կից լի նե լու ա ռա գաս տի ման կանց, երկ նա վոր հար սան յաց 
հո գևոր եր գե րը եր գե լու՝ ի փառս ան մահ Փե սա յի:

Այ սօր ցնծութ յուն է երկ նի և  երկ րի և  երկ նա վոր շնորհ նե րի 
մեծ ա վե տի քը. պայ ծառ լույ սով շրջա փայ լե լով Թոր գո մի տան 
մեջ՝ հա վա տաց յալ նե րի հո գում երկ նի ցնծութ յունն է շար ժում: 
Ո րով հե տև կեն դա նի Լույ սը, որ փայ լա տա կում էր երկն քից 

102 Մովսես Խորենացի, Աստվածաբանական երկեր, էջ 49-74:
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Հ ռիփ սիմ յան նե րի վրա, այս տեղ բոցափայլեց փայ լակ նա բորբ 
ճա ռա գայթ նե րով. [այն] ոչն չաց նում է ա նեծք նե րի փու շը և 
վ կա յա կան ար յամբ նո րո գում երկ նա յի նը, այս տեղ ծաղ կեց նում 
բա նա վոր բույ սե րի ար դա րութ յան բող բոջ նե րը, սաղ մոս նե րի 
ա նու շա հո տութ յուն բու րում. այս տեղ հնչում է ան մահ Թա գա-
վո րի փառ քը: 

Այ սօր ցնծութ յունն է երկ նի, ո րով հե տև  աստ վա ծազգ յաց 
հար սը երկ րի վրա ըն դու նեց՝ պսա կը վա յել չա պես դրած, լույ սով 
և  ան մա հութ յամբ զգես տա վոր ված, և խա չազգ յաց օ րիորդ նե րը, 
նրա հետ կու սա կան ար յամբ ծի րա նա վոր ված, երկ նա գու մար 
սե րով բե նե րի անց նող խմբի հետ մտան Սր բութ յուն Սր բո ցի լու սո 
ա ռա գաս տը՝ փե սա յա ցած Բա նի մոտ՝ Ն րա աջ կող մում կանգ-
նե լու որ պես սուրբ դշխո՝ ոս կե հուռ պսակ ված: Եվ հրեշ տակ նե րի 
զոր քե րը, վկա նե րի ծաղ կա ձև վար դա գույն ար յան ա նույշ հո տի 
փա փագն ու նե նա լով, իջ նում են. և հո ղե ղե նը հրե ղե նին է միա-
նում, ո րը հա վետ հրա շաց նում է վկա նե րի հան դե սը:

Այ սօր գե րահ րաշ և լու սա պայ ծառ փառ քով ցնծում է Հա յաս-
տան յայց Ե կե ղե ցին կու սա կան նե րի տո նով, ո րով Եր րոր դութ-
յան լույսն ըն դու նեց [իր մեջ], մեր կա ցավ մեղ քի հնութ յու-
նից, հարս նազգ յաց ար փիա փայլ հրաշք նե րով, թա գը գլխին 
հրճվում է և պար ծե նում իր պսա կիչ Ք րիս տո սով՝ վկա նե րի 
հան դե սը տո նե լով:

Այ սօր հի շա տակն է Ք րիս տո սի սուրբ և մա քուր, ա նա րատ 
հար սի [Հ ռիփ սի մեի մա սին է խոսքս] և ն րա հետ՝ զգաս տութ յան 
աղբ յուր և հա վա տի մայր Գա յա նեի, և սր բութ յան որ դի նե րը՝ 
ի մաս տուն կույ սե րը՝ մշտա վառ լույ սով ջա հազգ յաց, ծա գում են 
ա րև մուտ քից՝ Եր րոր դութ յան հա մա պայ ծառ լույ սը փայ լեց նե լով 
Հա յաս տան աշ խար հում:

Ե կե՛ք այ սու հետ, Ք րիս տո սի նո՛ր ժո ղո վուրդ ներ և սր բութ յան 
ան թա ռա՛մ ծա ղիկ ներ, ի մաս տուն կույ սե րին այժմ բա րե բա նութ-
յան պտուղ նե րով հա տու ցենք ի պա տիվ վկա նե րի՝ այս տեղ, 
որ տեղ կու սութ յուն և զ գաս տութ յուն է պետք, կեն սա բեր ող կույզ 
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պտղա բե րե լով: Ե կեք փու թա՛նք ան մա հութ յան խոր հուրդ նե րի 
պտու ղը քա ղե լու և  աստ վա ծազգ յաց հա րութ յան հո տը բու րե լու 
և, այս վկա նե րի կու սա կան տո նը մե ծա րե լով, մեր աշ խար հին 
բա րի համ բա վը բե րենք՝ ա սե լով.

«Ու րա խա ցի՛ր և ցն ծա՛, Հա յաս տա՛ն աշ խարհ, նոր Իս րա յել, 
եր կիր ա վետ յաց և դ րա՛խտ աստ վա ծա տունկ՝ զար դար ված 
ա ռաք յալ նե րով և մար գա րե նե րով և սր բե րի լու սե ղեն դա սե րով. 
վկա նե րի ար յամբ քո մեջ մո լո րութ յան բո ցը մա րեց, և, ճշմար-
տութ յան ջա հը վառ ված, բոցն է բոր բոք վում, լույ սը՝ ա նա ղո տա-
բոր բոք ճա ռա գայթ նե րով:

Ու րա խա ցի՛ր և ցն ծա՛ մար գա րեա կան ա վե տիս նե րով, Սիո՛ն 
լեռ, հյու սի սա յին կո՛ղմ, մեծ թա գա վո րի քա ղա՛ք. կու սա կան 
ար յամբ քո մեջ մեղ քի ջրհե ղե ղը ցած րա ցավ, և  ա վե տա րա նա-
կան գե տերն ա հա, ձայն բարձ րաց նե լով ի րենց ըն թաց քի մեջ, 
տիե զե րա տա րած և լու սասփ յուռ հրա հո սան վտակ նե րը հա գեց-
նում են քո դրախ տը բա նա կան երկ նա յին տուն կե րի՝ հա րազ-
վարճ և մշ տափ թիթ լու սե ղեն կա նա չութ յամբ ծաղ կած պտղով 
ու նե նա լով էա կան Լույ սի ճա նա չո ղութ յու նը:

Զ վար ճա ցի՛ր և հրճ վի՛ր, նո՛ր Սիոն, արթ նաց րո՛ւ որ դի նե րիդ 
թմբուկ նե րով և պա րե րով դե պի հար սան յաց եր գե րը և  ըն դա-
ռա՛ջ գնա երկ նա վոր հար սին. զի գա լիս է ա հա սուրբ հար սը 
Լի բա նա նից՝ վա յե լուչ լույ սով զար դար ված, մար մի նը ա րե-
գա կով պա րու րած և լու սի նը ոտ քե րին. և, Ք րիս տո սի փառ քի 
ճա ռա գայ թար ձակ փայլ մամբ պսակ ված, խան դա կաթ սի րով 
ձայ նում է Ն րան. «Կ համ բու րես ինձ համ բույր նե րով Քո բե րա-
նի, զի Քո ե տևից ե կավ անձն իմ» [Երգ, Ա 1]: Ա հա գա լիս է 
կույս հար սը՝ հո գու թևե րով սլա նա լով, փայ լե լով կու սութ յան 
բազ մա պայ ծառ լույ սով: Գա լիս է հան դի պե լու ան մահ Փե սա-
յին՝ ա սե լով. « Թափ ված յուղ է Քո ա նու նը, ո րի հա մար սի րե ցին 
օ րիորդ նե րը Քեզ» [Երգ, Ա 2]: Գա լիս է՝ իր դի մաց ու նե նա լով 
ար դա րութ յան Ա րե գա կին, և ն րա շուր ջը լու սա ճա ճանչ աստ ղե-
րը ճա ռա գայ թե լով՝ բազ մա գին լույ սի կու տա կումն ա րև մուտ քից 
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սփռում-տա րա ծում են մին չև հ յու սի սի կող մե րը: Գա լիս է ի րա-
վուն քով և  ար դա րութ յամբ խո սո ղը՝ իր շուր ջը սպա սա վոր ու նե-
նա լով երկ նա յին զոր քե րին, հրան յու թե րի խմբե րին. և խա չազգ-
յաց օ րիորդ նե րը հրճվում են նրա հետ՝ ա սե լով. «Ցն ծանք և  
ու րա խա նանք քե զա նով, զի քոնն է ճշմար տա պես ու րա խա նա-
լը, ո րով հե տև քեզ սի րեց Ուղ ղութ յու նը» [տե՛ս Երգ, Ա 3]: Գա լիս, 
մտնում է ցնծութ յամբ ար յան ա ռա գաս տը՝ տես նե լով իր Տի րո ջը 
ցնծութ յամբ նոր ա ռա գաստ ե կած՝ Խա չի վրա զոհ վե լու. հրով 
և  ար յամբ հարս նա նում է Ն րա՛ն, Ով աստ վա ծութ յան հրի մեջ 
մաք րեց ի րեն և, Իր ար յամբ ծի րա նա ներ կե լով, խա չազգ յաց լույ-
սով պսա կե լով, հարս նաց րեց Ի րեն և  ա նա պա կան կու սութ յամբ 
ծնեց կեն դա նի հույ սով. և Սուրբ Հո գին էր հո վա նա վո րում այդ 
աստ վա ծա յին հար սա նի քը: Այս պի սին է բազ մեր ջա նիկ և սուրբ 
կույս Հ ռիփ սի մեն, և  այս է նրա կու սութ յան և փառ քի սպա սա-
վո րութ յու նը:

Արդ, քա նի որ ով քեր ար քա յա կան հար սա նի քի և կամ 
հան դի սա կան մար տե րի գո վեստն են դրվա տում, պա ճու ճա-
բա նե լով աշ խարհն ու ազ գը՝ դեպ քերն են պան ծաց նում, իսկ 
մեր մեջ գո վա սան քի ար ժա նա ցո ղը սուրբ հարսն է, հաղ թող 
նա հա տակ ներն ու ի մաս տուն կույ սե րը, սրանց ո՛չ թե ստո րին 
ե րևույթ ներն են պա ճու ճա զարդ խոս քով ար վես տա խո սում, այլ 
երկն քից ի վե րուստ Սուրբ Հո գին է հիա ցու մով գո վում, ո րոնք 
երկն քով մեկ փայ լա տա կում են ա րե գա կի փայ լով: Բայց քան-
զի այս Սուրբ Հո գով պսակ ված հար սը, որ պես իմ հո գու մայր, 
ա նա պա կան կու սութ յամբ ծնունդ տա լով ինձ և գգ վե լով սրբութ-
յան գրկում, կու սա կան ար յամբ աստ վա ծա գի տութ յան կաթն 
ար բեց նե լով, հա ղոր դա կից դարձ րեց կե նաց Բա նին, և ծ նուն-
դից ի վեր մայ րե րի մոտ ա ռանց ուս ման բնա վոր ված այն բնա-
վո րա կան գու թը ստի պում է իմ դե ռա բույս ան ձին սուրբ մորս 
և կույ սի աստ վա ծա վա յե լուչ փառ քը ներ բո ղել՝ նրա հո գևոր 
ծնունդ նե րի հա րախմ բե րի մեջ, այդ պատ ճա ռով էլ շա տից քի չը 
սկսե ցի՝ ա ռաջ նորդ ու նե նա լով կե նաց Բա նը:
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Սա, ինչ պես հայտ նի է բո լո րին, հռո մեա ցի նե րի գե րա պայ-
ծառ նա հան գից էր. կայ սեր ծի րա նա փառ օ գոս տա կան նե րից 
բու սեց որ պես երկ նա յին ծա ղիկ Պո ղո սի և Պետ րո սի հե ղած 
ա ռա քե լա կան ար յամբ ո ռոգ ված ան դաս տա նում, ծի րա նազ-
գեստ մաք րութ յամբ փթթե լով սրբու հի Գա յա նեի կու սա կան 
գրկում, նրանց վկա յա րա նում սուրբ սե ղա նին մերձ սնվե լով՝ 
զար գա նում էր՝ հաս նե լու հա մար ա ռա քե լա կան հա վատ քի 
վկա յութ յան հա սա կին: Ն րանց իսկ փե սա վեր նե րի կող մից 
հոր աստ վա ծազգ յաց հա մա ձայ նութ յամբ Բա նին է ըն ծայ վում. 
հրճվե լով ա ռա քե լա կան զար դով, ի րեն զգաս տութ յան կեն-
դա նութ յամբ պա տած, պճնված բազ մա լույս ա ռա քի նութ յամբ, 
պսակ ված Եր րոր դութ յան հա մա պայ ծառ լույ սով՝ հո գով նման-
վում էր Ս տեղ ծի չի պատ կե րին, ա նա պա կան և  ա նեղծ կու սութ-
յամբ ա ռա գաստ ված՝ սպա սում էր Ք րիս տո սին՝ երկն քի Ար քա-
յին: Ոչ միայն հո գու մաք րութ յամբ, կու սութ յան բազ մա պայ ծառ 
ճա ռա գայթ նե րով էր փայ լում, այլ, ա մեն տե սակ ոս կուց ա վե լի 
սրբված և մաք րա գույն լի նե լով, որ պես ար դա րև ճշ մա րիտ լույ սի 
հա յե լի, մարմ նի գե ղե ցիկ ստեղծ վա ծով ա րե գակ նա պես փայ-
լում էր ա վե լի, քան կա նանց ծնունդ նե րը: Մեզ հետ նաև Սուրբ 
Հո գին կեր գի այս մա սին. « Թա գա վո րի դստեր ողջ փառքն ի 
ներ քուստ է» [ Սաղմ., ԽԴ 14]: Հա րա զատ գե ղեց կութ յուն շտե-
մա րա նած Ք րիս տո սի հարս, կեն դա նի լույ սի պատ կեր, ան կո-
ղոպտ ե լի նվեր, Աս տու ծո ըն ծա յած ան կոխ ան դաս տան, ան մա-
հութ յան խորհր դի բու րաս տան, ան թա ռա մե լի կե նաց ծա ղիկ, 
հո գու սե ղան, Աս տու ծո խնկա նոց, բազ մա փայլ լույ սի աշ տա-
նակ, կնքված աղբ յուր՝ ըստ սո ղո մոն յան Եր գի՝ պահ ված միայն 
սե րով բե նե րի Ար քա յի հա մար, Երկ րորդ Ա դա մի՝ հրե ղեն դա սե-
րով շրջա փակ ված բա նա վոր դրախտ:

Այս դրախ տը նա խա չար օձն էր ջա նում մտնել, ինչ պես 
սկզբում՝ հա կա ռակ ա ռա ջին ստեղծ վա ծին: Իր լրբե նի չա րութ-
յուն նե րով աստ վա ծազգ յաց փառ քից ջա նում էր կո ղոպ-
տել Բա նին հարս նա ցած բազ մեր ջա նիկ կույ սին՝ ինչ պես 
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դա վա ճա նող կնո ջը, այդ չհա գե ցո ղը չա րի քից, ո րը և, հրեշ-
տակ նե րի խմբի մեջ մտնե լով, Հո բին էր ցան կա նում [կոր ծա-
նել] և, Տի րո ջը տես նե լով հան ցա վոր մար դու կեր պա րան քով, 
մարդ կութ յան վրա ըն թա նա լով, փոր ձութ յան էր են թար կում՝ 
ան գի տա նա լով, որ կոր ծան վե լու է Աստ վա ծութ յամբ: Սա, 
Ա րա րի չի պատ կե րի կեր պա րանքն ըն դու նա ծին՝ Բարձր յա լի 
զո րութ յամբ հո վա նա վոր ված կույ սին, տես նե լով հան ցա վոր 
կնոջ կեր պա րան քով, փոր ձում էր թույ նե րով մա հու տալ նրան: 
Գե ղեց կա պա տիր պտղի փո խա րեն ոս կե կուռ ծի րա նա զարդ 
կայ սե րա կան պատ վով շքե ղա ցած՝ հռո մեա ցի նե րի գո ռո զը 
մո լե կան տռփան քով այր վում էր նրան հարս նաց նե լու տեն չան-
քից, որ պես զի դրա նով ե րա նութ յան դրախ տից հա նի Պո ղո-
սի կող մից միջ նորդ ված Ք րիս տո սի հար սին՝ սուրբ կույ սին և 
մա քուր ա ղավ նուն, ո րը վարձ էր ստա ցել դրախ տի վա յել չութ յու-
նը, ար քա յութ յունն ա նանց, ու րա խութ յունն ան վախ ճան, լույ սի 
որ դեգ րութ յան ա ռա գաս տը, լույ սի խո րան նե րը և հ րան յու թե րի 
խմբե րի ցնծութ յան պա րը և, աստ վա ծա յի նի սի րով վառ ված, 
տեն չում էր ար դա րութ յամբ ե րևալ Աս տու ծո փառ քին, վա յել չութ-
յան պսակ լի նել Տի րոջ և  ար քա յութ յան թագ՝ Աս տու ծո ձեռ քին: 
Չա րը նրա՛ն էր հանդգ նում փոր ձել՝ չգի տակ ցե լով, թե նրա նով 
լու ծար վե լու էր իր գո ռո զա ցած իշ խա նութ յու նը՝ օ ձի նզովք նե րով 
հան դերձ. և ն րա կու սութ յան լույ սի որ դի նե րը ոտ նա կոխ ա նե լով 
փշրում են նրա չա րութ յան գլու խը՝ ան խայ թե լի գար շա պար-
նե րով ե րա նութ յան ճա նա պար հով ըն թա նա լու հա մար՝ որ պես 
դե պի լույս հրա վիր ված ներ և փա ռա վոր ված ներ, ուս տի [չա րը] 
վերս տին կոր ծան վեց:

Արդ, չա րին՝ այս քա նը. իսկ կույ սին ի՞նչ. խան դա ղա տա կան 
ձայն էր ար ձա կում փե սա վեր նե րին, թե՝ «Ո՞վ կա րող է մեզ 
բա ժա նել Քո սի րուց» [Հ ռոմ., Ը 35], և թե՝ «Ա հա մենք թո ղե ցինք 
ա մեն ինչ և  ե կանք Քո ե տևից» [ Մարկ., Ժ 28], և թե՝ «Աս տու-
ծով ապ րենք և Ք րիս տո սի հետ խաչ վենք», և թե՝ «Ն րա հո վա նու 
տակ փա փա գե լով կնստենք [տե՛ս Երգ, Բ 3], և Քո ա ջը թող 
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ըն դու նի մեզ հա նուն կե նա րար Փրկ չի», ո րով հե տև  ա սաց. « Վե՛ր 
կա ցեք, գնա՛նք այս տե ղից» [ Մատթ., ԻԶ 46]: Զ վար թուն սուրբ 
հո ղե ղեն սե րով բեն, այս ձայ նից զարթ նե լով ի մաս տուն կույ սե-
րի դա սե րի հետ, զգաստ և մա քուր կու սութ յան հո գևոր թևե րով 
սլա նա լով, հա ման ման այն թե թև  ամ պին, ո րին նստած Տե րը 
Ե գիպ տոս էր մտնում, երկ րի ծա գե րից բարձ րա նում էր այն տեղ 
հաս տատ ված և  երկն քով շրջա փակ ված լեռ նե րի գլու խը. լեռ-
ներ, ուր Աստ ված է բնակ վում, ո րոնք, մար գա րեութ յան հա մա-
ձայն, ցնծում են Տի րոջ ա ռաջ՝ Պո ղոսն ու Պետ րո սը, ո րոնց 
գրկից գտնվեց այս լու սա վո րը:

Ո րո տա տե սիլ ամ պը Սուրբ Հո գու անձ րևն  է հո սեց նում 
և հ յու սի սի կող մից՝ ցո ղե լով Այ րա րատ աշ խար հը՝ երկ նա-
վոր մշակ ներ Թա դեոս և Բար դու ղի մեոս սուրբ ա ռաք յալ նե րի 
ան դաս տա նը՝ զվար թաց նե լու նրանց քա րո զութ յան բազ մա ծա-
ղիկ բույ սը:

Անստ վեր լույ սի ա ռա վո տը, բազ մաս տեղ լույ սով ծա գե լով, 
հա սավ հո գևոր աստ ղե րի լամ պա րա ջահ դա սե րին՝ ա վե տա-
րա նե լու հա մար ար դա րութ յան Ա րե գա կի ծա գու մը բազ մա փայլ 
ճա ռա գայ թար ձակ լույ սով. ե րեք ան գամ հինգ տա րով երկ րի 
ծո ցում գի շե րեց, որ ել նի և մշտն ջե նա վոր ցե րեկ տա րա ծի 
այս աշ խար հում: Բազ մա լույս ճա ռա գայ թը պա րու նակ վեց, 
ամ փոփ վեց նոր աշ խար հիս հնձան նե րում՝ կե նաց Որ թից 
մեզ հա մար պայ ծառ և կան խա հաս ող կույ զը պտղա բե րե լով, 
կու սութ յան բա ժա կով ար բեց նե լու հա մար մեզ այն խա ղո ղի 
ար յու նը, ո րը Խա չի հնձա նում քամ վեց և տիե զեր քին ան մա-
հութ յամբ ար բեց րեց:

Խ ռով վեց այն գո ռոզ պագ շոտ յա լը՝ չա րի ար բան յա կը, 
Հե րով դե սի նմա նա կը, երբ տե սավ, որ խաբ վել է կույ սից և, սաս-
տիկ ցաս մամբ գո ռա լով, իր տիե զե րա կալ իշ խա նութ յունն էր 
շար ժում. և կա տա ղի ցաս մամբ իր դառ նութ յու նը թա փում էր 
Ե կե ղե ցու հիմ քե րին՝ քան դե լու, կոր ծա նե լու և սր բե րի ար յամբ 
աշ խարհն ար բեց նե լու: Ա րև մուտ քի այդ չա րը լուր էր ու ղար կում 
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ա րևելք. պար թևազ գի նե րի տե րութ յունն էր շար ժում, որ ո րո նեն 
չքնաղ մար գա րի տին՝ ի րենց տե րութ յան հնձան նե րում թաքն-
ված գան ձին: Սո ղում, շրջում էր աշ խար հում օ ձը սկզբնա չար, 
մա հա շունչ թույ նով էր լցնում թա գա վոր նե րին և ն րանց զոր քե-
րին. պտտվում, թա փա ռում էր երկն քի տակ. չա րա նում էր վկա-
նե րի մար տից՝ տես նե լով իր կող մից խաբ ված ազն վա կան նե րի 
զո րա ժո ղով գու մա րե լը: Երկն չում էր՝ տես նե լով իր հաղ թա հար-
վե լը սուրբ կույս Մա րիա մից և  որ նրա դուստր Հ ռիփ սի մեով 
զրկվե լու է բո լո րի վրա ու նե ցած տիե զե րա պե տութ յու նից:

Այս պես ճշմար տութ յան ճա ռա գայթն էր փայ լում Հա յաս տան 
աշ խար հում, և  ա վետ յաց ձայնն էր հնչում Թոր գո մի տա նը. 
քան զի շփոթ ված Պար թևաց տե րութ յու նը խռով վում էր՝ մե ծա-
հույզ քննութ յամբ ո րո նե լու ե լած բազ մա լույս ան հայտ մար գա-
րի տին, որ ե կել էր՝ նրանց ա նանց մե ծութ յամբ մե ծաց նե լու: Եվ 
հո յա կապ հաղ թութ յամբ, քա ջութ յամբ պսակ վա ծը՝ քաջ այ րե րի 
հսկա յա զոր ար քա սեգ Տր դա տը, մո լեգ նոտ տռփան քով տեն-
չում էր ի րեն սե փա կա նաց նել էա կան Լույ սին հարս նա ցած 
Հ ռիփ սի մե դշխո յին՝ նրան, ով պատ շաճ էր իր Փե սա յին: Եվ 
պար թև զոր քե րը հար սան յաց փո ղե րով ու սրինգ նե րով շտա-
պում էին ար քա յա կան պա րով հա մո զել նրան, ով ե կել էր՝ 
նրանց գրե լու երկն քի Ար քա յի զո րութ յան զոր քե րի մեջ, սաղ-
մոս նե րի օրհ նութ յան եր գով մո տեց նե լու նրանց ան մար մին նե րի 
խմբե րին: Եվ թա գա վո րա զուն օ րիորդ նե րը և հայ կազ յան նե րիս 
կույ սե րը ոս կե կուռ, շքե ղա շուք, երփն-երփն զար դե րով, թմբուկ-
նե րով և պա րե րով գա լիս էին, որ ար քու նի սեն յա կը տա նեն 
նրան, ով ե կել էր նրանց հարս նազ գես տե լու Եր րոր դութ յան լույ-
սով, վե րին Սիո նի դուստ րե րի կար գին դա սե լու լու սե րամ նե րի 
դա սի հետ, ա ռա գաս տե լու ա նե ղա շեն հարս նա րա նին:

Եվ նրանք՝ սա, իսկ վկա նե՞րն՝ ինչ: Զ գաս տութ յան և սր բութ-
յան մայ րը՝ ա ռա քե լու հի Գա յա նեն, որ աղբ յուրն էր հո գևոր 
շնորհ նե րի, որ կու սա կան ակ նե րով մար գա րիտ պսակ էր հյու-
սում սե րով բե նե րի Ար քա յին, բա ցե լով իր վկա յա կան բե րա նը` 
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քաղց րա ձայն վար դա պե տութ յամբ հոր դո րում էր իր [հո գևոր] 
զա վա կին և  օ րիորդ նե րին՝ Ք րիս տո սի մշտա լույս հար սի հետ 
փու թալ դե պի նշա նակ ված նպա տա կը՝ դե պի քրիս տո սա դիր 
պսա կա համ բար կե տը: Մեղր էր կա թեց նում իր շուր թե րից 
Ք րիս տո սի քույրն ու հար սը՝ Գա յա նեն. մեղր ու կաթ էր իր լեզ-
վով կա թեց նում սուրբ կույս Հ ռիփ սի մեի լսե լի քի մեջ՝ հի շեց նե-
լով նրան քաղցր սնուն դը, հայ րեն յաց ծի րա նա զարդ փառ քի 
լքե լը, Ք րիս տո սին հարս նա նա լը, Ն րա մարմ նա վո րու մը հա նուն 
մեզ, Խա չի վրա զեն վե լը, Ն րա մյու սան գամ Գա լուս տը, ա հեղ 
Ատ յա նը, ա նա պա կան պար գև նե րը: Կու սութ յան հան դե սի 
աշ խար հա ժո ղով մար տում այս պի սի ա վե տա րա նա կան վար-
ժութ յուն նե րով էր մար զում մեծ նա հա տա կին ընդ դեմ խրոխտ 
ա խո յա նի՝ նրան ա ռաք յալ նե րի և մար գա րե նե րի և ն րանց մի ջո-
ցով էլ՝ Ք րիս տո սի դուստր կո չե լով: Եվ նա՝ սա:

Իսկ նա հա տա կը նա հա տա կա դի րի մոտ, աչ քե րը դե պի վեր՝ 
դե պի գե րաշ խար հիկ կա յան նե րը բարձ րաց նե լով, Ն րան էր 
օգ նութ յան կան չում. Ո՞ւմ՝ իր Տի րո ջը և Աստ ծուն, ան մահ Փե սա-
յին, Ով փրկեց Շու շա նին և  ապ րեց րեց Թեկ ղին և հ նո ցի մեջ 
ցող ցա նեց [տե՛ս Դան., Գ]. Ն րա թևե րի տակ էր տեն չում հո վա-
նի գտնել, ա զատ վել ա նար ժան նե րից: Լ սեց կույ սի ա ղոթք նե րը 
Թա գա վո րը, Ում ցան կա լի էր նրա գե ղեց կութ յու նը, և  երկն քի 
ա հա վոր զո րութ յամբ Ի րեն ցույց տվեց նրան, ա հեղ ո րոտ մամբ 
ցրեց լկտի նե րի ա հա բեկ ված զոր քը: Բա ցում էր հաս տա տութ յու-
նը. ա նու նով էր կան չում Իր հար սին՝ Իր ան ճա ռե լի փառ քը ցույց 
տա լով նրան, ա՛յն լու սո խո րա նը, ուր հրա վիր վեց, նրա հա մար 
պատ րաստ ված բազ մա պայ ծառ պսա կը և հ րե ղեն նե րի խմբե րը, 
ո րոնք սպա սում են երկն քի դռնե րի մոտ՝ նրան ա ռա գաս տի մեջ 
ըն դու նե լու հա մար. խոս տա նում էր նրա հետ լի նել հա վիտ յան և 
ն րա նով այս աշ խար հը հաշ տեց նել Իր հետ և  ա վե տա րա նա կան 
լույ սով՝ ո լորտ նե րը հյու սի սի:

Փե սա յի ձայ նից զո րա ցավ կույ սը, հրա պա րակ ե լավ ա խո յա-
նի դեմ, ո րը մարմ նի և մեղ քի գրգիռ նե րով փո թորկ վող խա վա րի 
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մեջ էր: Ել նում էր մեղ քե րի դեմ մար տի ճա կատ՝ սպա նե լով մեղ-
քը և  այն գտնո ղին: Ար դա րութ յամբ վառ ված իր Հոր՝ երկ նա վոր 
նա հա տա կի զեն քե րով ու զար դե րով, որ նրա նով ա ռա քե լա կան 
ըմբ շա մար տիկ դար ձավ՝ սպա ռա զին վե լով հա վա տի զրահ նե-
րով, որ պես հու սո սա ղա վարտ դնե լով Ն րա հա վա տի վա հա-
նը, Ն րա պես մեջ քին սրբութ յամբ կա մար կա պած, ու նե նա լով 
հո գու սու սե րը՝ կու սա կան փո ղով Ն րա ձայնն էր հնչեց նում 
ընդ դեմ մե ղաց մար տի, թե՝ «Ո՞վ կա րող է հե ռաց նել ինձ Ք րիս-
տո սի սի րուց՝ սո՞ւ րը, հո՞ւ րը, խա՞ չը, մարմ նիս հո շո տո՞ւ մը, ոս կոր-
նե րիս կո տո րո՞ւ մը. այ լև նույ նիսկ հան դերձ յալ հա վի տյան նե րը 
չեն կա րող զա տել ինձ Ն րա նկատ մամբ կեն դա նի սի րուց, Ում 
ես հարս նա ցա» [տե՛ս Հ ռոմ., Ը 35-39]: Կույ սը հար դա րում էր 
[կռվի] ճա կա տը, երբ, դա հիճ նե րի կող մից ձգված, բռնութ յամբ 
փակ ված էր ար քու նի սեն յա կում՝ կու սութ յան աս պա րե զում: 
Դարձ յալ վեր էր բարձ րաց նում աչ քե րը, դարձ յալ՝ կու սա կան 
մաղ թանք ներ, դարձ յալ՝ փա րե լի պա ղա տանք ներ, դարձ յալ՝ 
խան դա ղա տա կան ար տա սուք և  ա ղեր սա լի ա ղոթք ներ: Ո՞ւմ 
ուղղ ված. Ն րա՛ն, որ ծո վը ճեղ քեց և սան ձեց Հոր դա նա նը, մար-
գա րեին կոր զեց կե տի [ո րո վայ նից] և մա հը կո ղոպ տեց և գո ռո-
զա ցած քաղ դեա ցուն ճա րա կա վոր նե րի խմբի մեջ ար տաք սեց: 
Այդ զո րութ յանն էր ա ղա չում կույ սը հո վա նի լի նել ի րեն՝ ա սե-
լով. «Արթ նաց րո՛ւ Քո զո րութ յուն նե րը և  ա րի՛ մեզ ապ րեց րու. Քո 
գթութ յուն նե րը դե պի ինձ կգան, և կապ րեմ ես, ո րով հե տև Քոնն 
եմ ես. ուս տի ապ րեց րո՛ւ ինձ» [տե՛ս Սաղմ., ՀԹ 3]:

Գա լիս հաս նում էր մո լեգ նած ընդ դի մա մար տը՝ կա տա ղի 
զայ րաց մամբ ցնոր ված, բոր բոք ված մեղ քե րի բո ցով: Ու զում էր 
այ րել ան թա ռամ կու սութ յան բո ցա տե րև վար դը, որ կե նաց 
ցո ղով էր փթթում՝ հո գու զո րութ յու նը հա գած: Կույսն էլ էր հան-
դես մտնում: Նոր էր հան դեսն այդ՝ հրեշ տակ նե րի և մարդ կանց 
մտքից ու խոս քից վեր: Հան դես էր մտնում խա չազգ յաց կույ սը 
ծի րա նազ գեստ ար քա յի ա ռաջ, որ հար սան յաց թագ ու զար-
դե րով էր պճնված: Հան դես էր մտնում կույ սը, որ Խա չով էր 

5 - Ս. Հռիփսիմե վանքը



66

պսակ ված և խաչ ված՝ աշ խար հում, նրա ա ռաջ, ով թա գով 
խրոխ տա ցած գլուխն էր բարձ րաց նում և  որ պես փե սա սրտա-
շար ժութ յամբ ցնծում ա ռա գաս տում: Կույ սը դեմ էր դուրս գա լիս 
հսկա յին, որ, զո րութ յամբ փքված, տիե զերքն էր դղրդաց նում և 
գո ռա լով խրոխ տա նում, թե կջնջի մա րաց և պար սից զո րութ-
յու նը: Ճա կա տե լու էր ել նում զգաս տութ յամբ զին ված կույ սը 
պագ շո տած ա հեղ վայ րա գի դեմ, որն, ըստ ա ռա կա վոր խոս-
քի, սի գա լիս ա վե րում էր գե տաթմ բե րը և ցա մա քեց նում ծո վե րի 
հոր ձանք նե րը: Բռ նա վո րը, հան դես նե րի զո րութ յամբ պեր ճա-
ցած, նա, ով պար սից դեմ կռվե լիս ցրում էր փղե րի ե րա մակ նե-
րը, հու նաց ըմբ շա մար տի հան դես նե րին ցու լե րի եղջ յուր ներն էր 
ձեռ քով պո կում և  ա փե րով հսկա յին էր պա տա ռո տում, դեմ էր 
դուրս գա լիս կույ սին, որն ու սին Խաչ ու ներ դրած և տեն չում էր 
ծա րա ված սի րով խա չա կից լի նել կու սա ծին Ա րար չին:

Ար դա րև, նոր էր հան դե սը. հրեշ տակ նե րի զոր քե րը, նրանց 
հետ հան դե սով սքան չա ցած, կու սա ծին Ար քա յի փառքն էին 
հիա ցած եր գում: Սաստ կա նում էր հան դեսն ընդ դի մա մարտ-
նե րի, մո տե նում էր պսակ նե րի [դնե լու] պա հը. քան զի հաղ-
թում էր կույ սը, հաղթ վում էր ար քան, վա նում էր կի նը, վան-
վում էր հսկան. մա նուկ կույ սը զգետ նում էր տիե զե րա սաստ 
բռնա վո րին. թա գը փշրված էր, ար քա յա կան ար դու զար դը՝ 
կո ղոպտ ված, կույ սի ան կո ղոպ տե լի մաք րութ յան զգեստն 
ա նա պա կան էր մնա ցել. կույ սի ոտ քե րի տակ գետ նա տա րած 
ըն կել էր մա հա շունչ վի շա պը, ո րը կույ սի ար յամբ էր կեն դա նա-
կերպ վե լու ե րա նութ յան պատ կե րով: Քան զի կույ սին հո վա նի էր 
այն բա զու կը, որ Խա չի վրա բարձ րա ցավ, որ ձգեց եր կին քը 
և  եր կի րը հաս տա տեց, սան ձեց ծո վը և  ա մեն ինչ Իր ձեռ քում 
ու նի: Նա Իր ա ջով ետ էր պա հում անհ պե լի կույ սին՝ Իր կող-
մը ձգե լով և ձա խով դե պի նպա տակն էր ուղ ղում նրան [տե՛ս 
Երգ Ը 3]: Եվ քան զի գի շեր վա ժա մին էր կա տար վում հան դե սը, 
նաև ա նաստ վա ծութ յան խա վա րի մութն էր պա տում նրանց, 
ով քեր այն տեղ էին. սա կայն որ պես փայ լակ ա րե գակ նա պես 



67

ցո լա նում էր ար քու նա կան սեն յա կից, ան թաց ոտ քով պատ ռե-
լով մեղ քե րի ծո վը, Լի բա նա նի գե ղեց կու հին՝ Ք րիս տո սի հարս 
ան վան վա ծը, մա քուր այդ ա ղավ նին՝ ձի թե նու տե րևը բե րա-
նում՝ հո գու ա վե տիս տա լու Ն րան, Ով ան դուն դի խոր քերն 
ի ջավ, ինչ պես Նո յը՝ ծո ցը տա պա նի, տասն հինգ տա րի տքնե-
լով՝ մեծ ա վե տի քին էր սպա սում մեր աշ խար հի հայ րը, հո գևոր 
լույ սի ճա ռա գայ թը, Միած նի քա րո զը, մեծ լու սա վո րի չը. հո գու 
թևե րով թռած լու սազգ յաց ա ղավ նին ա վե տի սի քաղց րա բար-
բառ հնչումն առ ձայ նում էր հնձա նում, որ տեղ տրտմազ գեստ 
նստում էին զգաստ նե րի խմբե րը:

«Զ վար ճա ցի՛ր,–  ա սում է,–  ու րա՛խ ե ղիր, Գա յա նե՛, մա՛յր լույ սի 
որ դի նե րի. ու րա՛խ ե ղիր և ցն ծա՛ մար գա րեա կան օրհ նութ յամբ, 
ա նա պա՛տ ծա րա վի. ա հա՛ ծաղ կե ցիր որ պես շու շան և քո գրկում 
բու սած իմ կու սութ յան ան թա ռամ վար դը փթթեց րիր ի փառս և  
ի զարդ Հա յաս տան աշ խար հիս: Արդ, մա՛յր իմ, ու ղար կի՛ր ինձ 
այն ա ռա գաս տը, ուր հրա վիր վե ցի: Փու թա՛, շտա պում եմ ես, 
քան զի «Եղ բո րոր դին իմ ան ցավ, և  իմ ո գին դուրս ե կավ Ն րա 
խոս քի հետ» [Երգ, Ե 6]: Գ նում եմ փնտրե լու Ն րան, Ով սի րում է 
իմ ան ձը. որ տե՞ղ է հով վում, որ տե՞ղ է հանգս տա նում. շու շան նե-
րի մեջ, բու րաս տան նե րում, վայ րի խո տե րի մեջ՝ խա ղաղ ջրե-
րի մոտ, քան զի Ն րա թևե րի հո վա նու տակ ես հան գիստ ա ռա՝ 
անստ վեր լույ սի մեջ: Ե՛լ, տե՛ս նա հա տակ կույ սիս. հան դեսն 
ա վար տե ցի, ա խո յա նին հաղ թե ցի, պա տե րազ մը ետ մղե ցի. 
մար տի տա պից պա պա կած՝ ծա րա վում եմ. տեն չում եմ հո գևոր 
կե նաց Աղբ յու րին մեր ձե նալ, Ով Խա չի վրա՝ Գող գո թա յում, ինձ 
հա մար ծա րա վել էր. ձայ նում է ինձ, որ խա չակ ցեմ Ի րեն: Ե՛կ, 
տե՛ս ինձ՝ իմ մա քուր կու սութ յամբ Խա չի վրա Ն րան փա րած, 
իմ ար յու նա ներկ շրթունք նե րով, աստ վա ծա յին ըմ պե լի քի աղբ-
յուրն ինձ մո տեց նե լով, ո րին Նա ծա րա վեց, ջրի աղբ յուր հա նեց՝ 
կո ղից բխեց նե լով, ո րից ինձ ծնեց հար սը, ո րը և  ես ըմ պե լով՝ 
կդառ նամ կեն դա նի ջրի աղբ յուր, որ հո սում է դե պի հա վի տե-
նա կան կյանք:
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Եվ ձե՛զ ա վե տիք, Սիո նի երկ նա մի՛ լու սե րամ ներ և  ի մաս տո՛ւն 
կույ սեր, ե լե՛ք և տե սե՛ք ձեր դշխո յին՝ Հ ռիփ սի մեին, այն պսա կով, 
ո րով պսա կեց նրան իր Տե րը նրա հարս նութ յան օ րը [ Տե՛ս Երգ, 
Գ 11]. փու թա ցե՛ք և  ե լե՛ք. ես ձայն եմ տա լիս. «Եղ բո րոր դին իմ 
խնկի պար տեզ ի ջավ՝ զմուռս քա ղե լու» [ Տե՛ս Երգ, Զ 1]: Գ նում եմ 
նրա հետ դե պի զմուռ սի լե ռը՝ Ն րա մահ վան վայ րը, ո րով հե տև 
ձեր ամ պե րով Ն րա հետ ե լա դե պի կնդրու կի բլու րը՝ Աստ վա-
ծութ յան լույ սի վայ րը [տե՛ս Երգ, Դ 6]: Թո ղե՛ք ձեր հնձան նե րը, 
սլա ցե՛ք հո գու թևե րով, մա քո՛ւր ա ղավ նի ներ և  իմ հար սա նի քի՛ 
օ րիորդ ներ. իմ հարս նութ յան վար դա գույն զար դա րան քով զար-
դար վե ցի: Ըն դա ռա՛ջ ե լեք իմ ար յու նա ներկ, կա մա րազ գեստ 
Փե սա յին, որ պես զի դուք էլ ինձ հետ փայ լեք Ն րա ար քու նա կան 
ծի րա նի նե րով՝ ի փառս և  ի զարդ հրեշ տակ նե րի և մարդ կանց:

Ա վետ յաց ձա՛յն հնչեց րեք ա րև մուտ քում, փո՛ղ հա րեք Հ ռո-
մում: Զ վար ճա ցի՛ր և  ու րա՛խ ե ղիր, տիե զե րա կա՛ն մայ րա քա ղաք, 
որ նստած ես ա րև մուտ քում՝ ա ռա քե լա ջահ լույ սով պսակ ված, 
աշ խար հա տա րած ճա ռա գայթ նե րով. քո ծի րա նազ գեստ դուստ-
րե րը ճա ռա գայ թե լով փայ լում են ա րևել քում, երբ հան դի պում են 
Ն րան, որ ա րևել քից է ծա գում, լի նե լով նոր Սիո նի դուստ րեր 
և  օ րիորդ ներ և պա րող ներ լու սո հար սա նի քի: Ու րա՛խ ե ղիր և 
ցն ծա՛, հռո մեաց վոց Ե կե ղե ցի, Հ ռիփ սի մեի մա՛յր և հա՛րս ան մահ 
Փե սա յի, հա՛րս ա ռա քե լա կան, որ Ա վե տա րա նի թևե րը քեզ նից 
սլա ցան դե պի ա րևելք: Այ սօր խաչ ված Տի րոջ հետ ա ռա գաստ է 
մտնում՝ բա ժա կի ար յամբ ծի րա նազ գեստ ված և պ սակ ված, 
ա նա պա կան կու սութ յամբ ծնե լով լու սո Հոր ա րևել քի որ դի նե րին:

Եվ ձե՛զ ա վե տիք, Ք րիս տո սի՛ ա ռաք յալ ներ և  ի՛մ փե սա վեր-
ներ. ա հա՛ ա ռա գաստ եմ գնում ես՝ ձեր կող մից հրա վիր վածս: 
Ու րա՛խ ե ղեք, զի սի րե ցի Տի րո ջը, ինչ պես որ ձեր կող մից պատ-
վիր վեց. ձեր բա րիք նե րով մարտ մղե ցի, հա վա տը պա հե ցի, 
ըն թաց քը կա տա րե ցի, խաչ վե ցի աշ խար հում, մեր կա ցա հին 
մար դուց, երկ րա վոր ան դամ նե րը մեռց րի, սպա նե ցի ախ տե-
րը, դա տա պար տե ցի մեղ քը, հանգց րի նրա ցան կութ յան բո ցը, 
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հաղ թե ցի հեշ տութ յուն նե րին, խայ տա ռա կե ցի օ ձին, չե զո քաց րի 
նրա թույ նե րը, ըն դոտ նե ցի մա հը և, իմ Խաչն ա ռած, գնում եմ 
Խաչ վա ծի հետ դե պի Ն րա չար չա րանք նե րի ա ռա գաս տը: Ե կե՛ք, 
ցնծա ցե՛ք իմ նոր հար սա նի քին. իմ Փե սա յի վար դա գույն ար յու-
նը և [Աստ վա ծութ յան] հու րը հեղ ված են որ պես զարդ՝ Խա չի 
վրա. Ն րա հետ եմ թագ առ նում, Ում ինձ հարս տվե ցիք:

Երկ նա վոր ա վետ յաց ձայն հնչեց քո մեջ, Հա յաս տա՛ն 
աշ խարհ՝ հան դե սի աս պա րե՛զ և  իմ ար յան հո սանք նե րի ա ռա-
գա՛ստ: Ու րա խա ցի՛ր և ցն ծա՛, զի մե ծաց րեց Տե րը՝ քեզ մոտ 
ու ղար կե լով. ա հա ցող եմ ցո ղում քեզ վրա՝ քաղց րութ յան ցող՝ 
իմ ար յան կու սա կան շի թե րը՝ դա լա րեց նե լու հա մար քո վայ րե-
րը աստ վա ծա գի տութ յամբ, շու շա նա զար դե լով քո հո վիտ նե րը 
մար գա րե նե րի ծա ղիկ նե րով՝ քո մեջ ա ռա քե լա կան բու րաս-
տա նը փթթեց նե լու հա մար, մշա կե լու քեզ որ պես իմ Փե սա յի 
դրախ տը. որ պես զի «իջ նի իմ Եղ բո րոր դին Իր պար տե զը և  
ու տի իր ծա ռե րի պտուղ նե րը» [տե՛ս Երգ, Ե 1]: Բերկ րի՛ր, Այ րա-
րա՛տ, աստ վա ծա պար գև  ա վե տիս նե րովս. ա հա՛ բարձ րա նում 
եմ քո Գող գո թան՝ Ա րար չի չար չա րանք նե րի բա ժակն ըմ պե լու 
իմ կու սութ յան բա ժա կով, քեզ՝ ծա րա վիդ ար բեց նե լու կե նա րար 
ար յան բա ժա կը՝ ան մա հութ յան և լույ սի:

Եվ քե՛զ ա վե տիք, երկ նա վո՛ր նա հա տակ և փր կութ յա՛ն 
քա րոզ, բազ մա փայլ ճա ռա գայթ, որ փակ ված ես գբի մեջ. ա հա՛ 
քեզ օգ նութ յան եմ հաս նում՝ ա րև մուտ քից ա րևելք սլա նա լով իմ 
կու սութ յան թե թևըն թաց ամ պով. ե կա՝ իմ հայ րե րի՝ Պետ րո սի և 
Պո ղո սի Ա վե տա րա նի տիե զե րա ծա վալ լույ սի փայ լակ նա բոր բոք 
ճա ռա գայ թը ծա գեց նե լու քո վայ րե րում, վա նե լու, փա րա տե լու 
խա վա րի մե գը, որ ար գե լե լով փա կել է քո՝ կեն դա նի լույ սիդ 
ճա ռա գայ թը: Ծա գի՛ր, մե՛ծ լու սա վոր, խոր ան դունդ նե րից քաղց-
րան վագ քո լույ սով՝ քո սուրբ հայ րե րի՝ Թա դեո սի և Բար դու ղի-
մեո սի Ա ւե տա րա նի լույ սով փթթեց նե լու հյու սի սի աշ խար հար-
ձակ ճա ռա գայ թա լույս փայ լու մը: Քո վրա նը խփի՛ր ա րևի դի մաց 
[տե՛ս Սաղմ., ԺԸ 6] և  ե լի՛ր, ար դա րութ յա՛ն Ա րե գակ, ցնծութ յամբ 
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ող ջույ նի ըն թա նա լու ար յու նազ գեստ հար սին, ո րը, մար տի րո-
սա կան ար յամբ ճգնե լով, ե կել է քո խո րա նի՝ ան մահ Փե սա յի 
հարս նա րա նը: Ե՛կ, հան դի պեց րո՛ւ թաքն ված ո ղոր մութ յունդ իմ 
ճշմար տութ յա նը. քան զի իմ և քո խա ղա ղութ յու նը մեր հայ րե րի 
համ բույ րով ող ջույն և խա ղա ղութ յուն է լցնում այս աշ խար հում: 
Ա հա բա ցե ցի եր կին քը, Սուրբ Հո գու ո րո տու մը հնչեց րի քո դաշ-
տում՝ քաղց րութ յան ցող ցո ղե լու հո վիտ նե րում, ար յամբ ո ռո գե-
լու և զ վար թաց նե լու քո բույ սե րի արդ յունք ար դա րութ յան ցո ղը, 
վաս տա կա՛ծ երկ րա գործ: Ա հա խլե ցի քո ան դաս տա նից ա նեծ քի 
փու շը, մեղ քի տա տասկն իմ կու սա կան հան դե սով: Ե՛լ, սեր մա-
նի՛ր, քա՛ջ սերմ նա ցան, Լույ սի ա վե տա րա նի սեր մե րը, որ պես զի 
հնձի հաս նե լու ժա մա նակ ցնծանք միա սին: Ա հա իմ՝ քո ար յա նը 
խառն ված վտակ նե րը հանգց նում են խա վա րի բո ցը, վա ռե-
լով բոր բո քում աստ վա ծա յին Լույ սի հու րը՝ սրբե լու քո ար յամբ 
ներկ ված ան դաս տան նե րը: Ե՛լ, տնկի՛ր, քրտնա թո՛ր մշակ, 
կե նաց որ թը, ծաղ կած ող կույ զը՝ Հոր կող մից մշակ ված խա ղո ղի 
ար յու նը՝ քո սուրբ ա ջով վկայ ված. հու րա խութ յուն վե րին նե րի և 
ներ քին նե րի պատ վի՛ր իմ հար սան յաց տա ճա րում: Ա հա ճմլվում 
եմ քո հնձան նե րում. իմ կու սութ յան բա ժա կով, ան մա հութ յան 
հո սանք նե րով ար բեց րո՛ւ քո ծա րա ված ժո ղովր դին, հրով և ս րով 
կո տոր ված նե րիս՝ մեր վար դա պե տութ յան ծա ղիկ նե րին. և քո 
նոր ժո ղովր դին բո լոր յալ պսա՛կ հա վա քիր, որ պես զի սրա նով 
մտնեն մեզ մոտ՝ լու սո հար կե րը:

Ցն ծա՛ և  ու րա խա ցիր և դո՛ւ՝ վե րի՛ն Սիոն, կեն դան յա՛ց քա ղաք 
և  իմ սրբութ յա՛ն ա ռա գաստ, դո՛ւ՝ ա զատդ և մայ րը հայր Պո ղո սի 
և Լույ սի բո լոր որ դի նե րի: Բա՛ց քո դռնե րը և  ըն դու նի՛ր Բա նի մոտ 
հրա վիր ված, Ն րա ծի րա նին հա գած և Ն րա Խա չով պսակ ված 
հար սին. գա լիս, ա ռա գաստ է մտնում, և կույ սե րը՝ նրա հետ: 
Բարձ րաց րո՛ւ քո աչ քե րը, Սիո՛ն, և տե՛ս ամ պի նման սա վառ նող, 
ար յան գույ նով պճնված քո դուստ րե րին՝ Հ ռիփ սի մեի՝ Թա գա-
վո րի դստեր հետ, ո րին Բա նը կան չում է դե պի սեն յա կը Թա գա-
վո րի: Եվ Դո՛ւք՝ հրեշ տակ նե րի՛ զոր քեր, որ հան դի սա կիցն եք 
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իմ կու սութ յան մար տի ցնծութ յա նը, ե լե՛ք՝ ժո ղո վե լու հոգ նած 
հո գի նե րին, որ հրո և  ար յան մար տի մեջ են սպա սում, [քան զի] 
շտա պում ենք հաս նել կեն դա նի Աղբ յու րին:

Ցն ծութ յան ա վե տի՛ք քեզ, Լու սո Մայր Մա րիա՛մ, աղ բի՛ւր 
մաք րութ յան. քո լույ սով ես մեր կա ցա ա նեծ քից՝ ինձ վրա գցե-
լով քո սրբութ յան լույ սի ճա ռա գայ թը. գա լիս եմ հարս նա նա լու 
քո Որ դուն և Ն րա ար յան վար դա գույնն ու նեմ որ պես պսակ: 
Ցն ծութ յամբ ըն դու նի՛ր ինձ՝ քո լու սո հար կում հանգս տա նա լու 
հա մար, ո րով հե տև հ րո և  ար յան մար տով հանգց րի մեղ քի բո ցը 
և, իմ կու սութ յան վարդն ան թա ռամ պա հե լով, ծաղ կեց րի տիե-
զերքն իմ ար յան ցո ղով՝ տենչ մամբ փա փա գե լով քեզ ի ող ջույն, 
Լու սո՛ Մայր: Մտց րո՛ւ ա ռա գաստ՝ Սր բութ յուն Սր բո ցը, Թա գա վո-
րի մոտ, Որն իմ գե ղեց կութ յան ցան կութ յունն ու նե ցավ, որ պես-
զի ես էլ հա գե նամ Ն րա լույ սի փառ քից»:

Այս խոս քը, կույ սից միա ձայն հնչե լով, երկ նա վոր ցնծութ յամբ 
մաք րեց օ դե րը, եր կի րը եր կինք ե րևաց րեց, դրախ տը բա ցեց, 
նրա ծա ղիկ նե րի ան մա հութ յան հո տը բու րեց երկ րում. երկ նա կա-
մա րը պատ ռեց և հո ղե ղեն նե րին մո տեց րեց հրա բուն դա սե րին:

Լ սեց կույ սի ա վե տի սը կու սա ծին լույ սից վան ված խա վա րա-
սեր վի շա պը մա հա շունչ և տագ նա պեց. քան զի այն զեն քով, 
ո րով մա հու թույ նը սկզբում ա ռա ջին կույ սի բնութ յա նը խառ նեց, 
նույն զեն քով ի րեն հերձ ված էր տես նում և մեղ քի թույ նը՝ սպան-
ված՝ վկայ վե լով այս կույ սով, որ Մա րիա մի լույ սի կեր պա րան-
քով էր նկար ված. քան զի չարն ի րեն լու ծար ված և պարտ ված 
տե սավ, շտա պում էր հա գեց նել իր ծա րա վը սրբե րի ար յամբ: 
Եվ ի՞նչ էր գոր ծում. եբ րա յե ցի նե րի պես լկտի նե րի մո լեգ նած 
խմբե րին՝ ար յամբ կա տա ղած, զայ րաց մամբ մութ գի շե րով սու-
սեր նե րով և ջա հե րով մղում էր Ք րիս տո սի հար սի ե տևից, ո րը 
դի մե լով գնում էր դե պի աս պա րեզ, դե պի մահ, ինչ պես ոչ խա-
րը՝ մորթ վե լու, և դարձ յալ կա տար վում էր գրվա ծը. «Խ ռո վե ցին 
հե թա նոս նե րը, թա գա վոր ներն ու զոր քե րը հա վաք վե ցին միա-
սին Տի րոջ և Ն րա Օծ յա լի հա մար» [տե՛ս Սաղմ., Բ 1-2]:
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Հար սը Ա ւե տա րա նի հետ վկա յե լիս, ի մա նա լով Փե սա յի 
ծա գու մը, գի շե րով զի նա վա ռում էր կույ սե րին: Բարձ րա նում էր 
կա ռափ ման վայ րը՝ ար յան ող ջույն և սի րո համ բույր տա լու 
Ն րան, Ում սի րեց և, մաք րութ յան կույ սի կեր պա րան քով սլա-
նա լով նա խա տես ված վայ րը և նա յե լով Փե սա յի ճա ռա գայ թին, 
խան դա ղա կաթ սի րով բաղ ձում էր Ն րա լույ սին միա նալ: « Տե՛ր,–  
ա սում է,–  ըն դու նի՛ր ո գիս, որ սի րեց Քեզ և  ան ձը դրեց Քեզ 
հա մար. ար դա րև սի րե ցի Քեզ ողջ սրտով և Քո սի րով կեն դա-
նագ րե ցի իմ մեջ Քո անհ պե լի գե ղեց կութ յու նը. սի րո վա յել չութ-
յամբ վառ ված՝ հրով այ րե ցի մեղ քե րը և  օ ձի թույ նե րը սպա նե ցի, 
և  իմ կու սութ յան սրբութ յան սի րո աղբ յու րը կնքե ցի, Քո ար յան 
լույ սի շի թերն ըմ պե ցի իմ ար յան բա ժա կով. ար բեց րու՛ ինձ 
կե նա րար ա ջովդ, ո րը, Խա չի վրա տա րած վե լով, գրկեց ինձ, զի 
և  ե՛ս ու րա խութ յամբ լցված լի նեմ»:

Այս պի սի խան դա ղա տա կան մաղ թանք նե րով էր կույսն 
ա ղա չում Փե սա յին և, ըն ծա յե լով ի րեն, խո նար հեց նում էր գլու-
խը դե պի պսա կը. քան զի հա սավ այ նու հե տև խա վա րազգ յաց 
վա նի չը՝ իր հետ ա ռած պար թևազն իշ խան նե րին ու զոր քին՝ 
հրա բոր բոք ջա հե րով՝ խամ րեց նե լու, այ րե լու կու սութ յան ան թա-
ռամ վար դը, որ հրի լու սե ղեն կա նա չութ յամբ էր ծաղ կել: Չ գի տեր 
չա րը, որ իր մո լո րութ յան բո ցը նրա այր մամբ էր շի ջան վե լու, և 
պար թև նե րը նրա ար յան ցո ղով ծաղ կե լու էին Աստ վա ծութ յան 
գա վիթ նե րում. այլ մո լեգ նած, ըստ իր բնա կան չա րութ յան, ինչ-
պես մի ժա մա նակ խա չող նե րին էր փու թաց նում դե պի տե րու նա-
կան մա հը՝ զին վոր նե րին կա տակ ներ էր հու շում՝ հան դերձ նե րից 
մեր կա նա լը, կար միր քղա մի դը, ե ղեգ նը, փշե պսա կը. չգի տակ-
ցե լով՝ հա կա ռակ ի րեն էր դրանք հնա րում. քան զի Տե րը դրան-
ցով մեզ փրկեց, իսկ նրան ընկ ճե լով կոր ծա նում էր: Վասն զի 
կո ղոպ տում էր՝ մե զա նից վերց րած մեղ քի ծած կույթ հան դերձ նե-
րից մեր կա նա լով և ն րան բռնազդեցիկ փառ քից մեր կաց նե լով. 
և  ար յուն նե րի շա ղախ ման ա նօ րեն ա նեծք նե րը բարձ րաց րեց 
կար միր քղա մի դի վրա՝ Իր Աստ վա ծութ յան ծի րա նին հագց նե լով 



73

մեզ: Ն րան պար տա վո րե լով՝ ան մահ սպան ման էր մատ նում և 
պար տա վո րութ յան հան ցանք նե րի գի րը ջնջեց ե ղեգ նով՝ մեզ 
գրե լով կե նաց որ դեգ րութ յան: Ն րան դա տա պար տե լով ար տաք-
սում էր դե պի տար տա րո սա զեն խա վա րը. և փ շե րի ա նեծ քը 
ջնջում էր պսա կով՝ մեզ պսա կե լով Եր րոր դութ յան լույ սով: Ն րան 
նզովք նե րով, որ պես փուշ, տա լիս էր այր վե լու մշտնջե նա վառ 
հրի մեջ՝ ըստ գրվա ծի, թե՝ « Մե ղա վոր ներն այր վե լու են փշե րի 
պես» [տե՛ս Ե սա յի, ԼԳ 12]: Այս պես և սր բե րին հա կա ռակ էր գոր-
ծում իր չա րութ յամբ, քան զի նրա կող մից հրա պուր ված թա գա-
վո րի իշ խան ներն ու զոր քը դա ռը և  ա նո ղորմ տան ջանք նե-
րի էին են թար կում մար մի նը. և սա մեզ հա մար կե նաց ա ռիթ էր 
լի նում, իսկ չա րի հա մար՝ մահ վան: Քան զի Բա նին միա ցած 
մա քու րը, կապ ված լի նե լով, մեզ ա զա տում էր բազ մաստ վա ծութ-
յան կա պանք նե րից՝ կա պե լով չա րի իշ խա նութ յու նը: Մեր կաց-
նում էր սրբութ յամբ ա ռա գաստ յալ լու սազգ յաց մար մի նը և, մեզ 
զգես տա վո րե լով Ա վա զա նի լույ սի սրբութ յամբ, մեր կաց նում էր 
չա րի կար ծեց յալ փառ քը: Այր վում, տա պակ վում էր մար մի նը 
հրա բոր բոք կան թեղ նե րից՝ կեն դա նա խա րուկ վե լով աստ վա ծա-
յին լույ սի հրով, և հր դեհ վե լով կի զում էր չա րի մո լո րութ յու նը՝ 
մեր մեջ բոր բո քե լով հո գևոր հրի բո ցը, որ գցեց եր կիր: Ս րով 
հերձ վում էր մաք րազգ յաց կու սա կան ո րո վայ նը. և, Սուրբ Հո գով 
հղա նա լով կե նաց խոս քը, հո գևոր եր կուն քով մեզ ծնունդ տա լով 
Լու սո Հոր որ դեգ րութ յան մեջ, ջնջում էր օ ձի բազ մած նունդ 
չա րութ յու նը: Հա տում էր երկ նա վետ յաց քա րոզ լե զուն և լ ռեց նում 
կռա պաշ տութ յան հնչմուն քը՝ հո գևոր եր գե րի օրհ նութ յուն նե րի 
քաղց րութ յա նը մեզ հոր դո րե լով: Փոր վե լով հանգ չում էին սուրբ 
վկա յի՝ լույ սով վա յել չա ցած աչ քե րը, և մա րե լով խա վա րեց նում էր 
մո լո րութ յան կայ ծա կը՝ ծա գեց նե լով մեզ Եր րոր դութ յան ճա ռա-
գայթ նե րը: Կո տո րում, հո շում էր կեն դա նի մարմ նի բո վան դակ 
ան դամ նե րը և ս պա նում էր մեղ քի ան դամ նե րը, որ պես զի մեզ 
դարձ նի ար դա րութ յան ան դամ ներ՝ ի րե նով միաց նե լով գլուխ 
Ք րիս տո սին՝ Աս տու ծո աճ մամբ ա ճե լու:
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Սա է Ք րիս տո սի սուրբ և  ա նա րատ հար սի հան դե սը, ո րը 
սպա նեց մեղ քե րը և, իր ար յամբ ջրե լով օ ձի թույ նե րը, մեղ քի 
ծա ռա յութ յու նից գնաց ան դա տա պար տե լի ա զա տութ յան՝ դե պի 
Լու սո Հոր որ դեգ րութ յու նը: Եվ նրա հետ ե ղած սրբութ յան 
օ րիորդ նե րը նույն այդ հան դե սով՝ ար յամբ պսակ ված, մա հը 
ոտ նա կոխ ա րած և  օ ձի գլու խը փշրած, խա չազգ յաց մշտա վառ 
լույ սով նրա ե տևից ե լան երկ նի Ար քա յի լու սո ա ռա գաս տը: Եվ 
կա տար վեց գի րը, որն ա սում է, թե՝ « Թա գա վո րի մոտ են տար-
վե լու կույ սե րը նրա ե տևից, և ն րա ըն կեր նե րը տար վե լու են 
Ն րա մոտ» [ Սաղմ., ԽԴ 15]: Իսկ մատ նի չը ա մա չե լով հե ռա ցավ. 
սրբե րի դեմ չա րութ յամբ [դա վեր] էր նյու թում և տագ նա պով 
շտա պում դե պի հրա վի րող խա վա րը:

Իսկ նա, ով Լույ սի կող մից հրա վիր վեց՝ աստ վա ծազգ յաց 
հար սը, ընկ ճե լով չա րի խո հե րը, հանգց րեց մա հու խայ թո-
ցը. և, էա կան Լույ սի նկա րագ րին կեն դա նա կերպ վե լով, վեր 
բարձ րա ցավ որ պես փայ լակ, լու սա վառ լամ պա րա ջահ վար քով 
ի մաս տուն կույ սե րի հետ՝ ճա ռա գայ թե լով վե րին խո րա նում: 
Այն տեղ էր տես նում ա վետ յաց եր կի րը, կեն դան յաց աշ խար հը, 
սրբութ յան լե ռը, լու սո օ թևան նե րը, երկ նա յին տուն կե րի ծաղ-
կած բու րաս տան նե րը, անդ րա նիկ նե րի հա վաք նե րը, հրան յու-
թե րի խմբե րին, լույ սի մեջ թա գա վո րած նե րի հրա պա րակ նե րը, 
հրան յու թե րի հույ լե րը, սե րով բե նե րի բա նակ նե րը և, նա յե լով 
նրանց ծա րա վի սի րով, հարց նում էր. « Տե սե՞լ եք իմ հո գու Սի րե-
լիին» [Երգ, Գ 3]:

Ո րից հիա ցան վե րին զոր քե րը՝ տես նե լով Ա րար չի պատ կե-
րով կեն դա նա կերպ ված հո ղին, որն, անց նե լով իշ խա նութ յուն-
նե րի վրա յով, խնդրում էր մտնել ներ քին կող մը՝ ան մեր ձե նա լի 
Լույ սի մոտ: Ձայ նե լով գո չում էին վե րին ներն ի րար. «Ո՞վ էր սա, 
որ ել նում է ա նա պա տից [Երգ, Գ 6], գա լիս է սպի տա կա ցած, 
հեն ված՝ իր Եղ բո րոր դուն [Երգ, Ը 5], զար դար ված է ար յան գույ-
նով. կար միր վար դե րից պսակ ու նե նա լով՝ ձայ նում էր՝ ա սե լով. 
« Թող համ բու րի ինձ Իր բե րա նի համ բույր նե րով» [Երգ, Ա 1]: Եվ 
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կամ ով քեր են սրանք, որ սրա հետ, թռչող ամ պե րի և  ե րա մա-
ցած ա ղավ նի նե րի նման, դե պի մեզ են գա լիս»:

Եվ լսում էին Տի րո ջը, Որն ա սում էր. «Ս րանք հու սա ցել են 
Ինձ, և Ես կտա նեմ նրանց դե պի Իմ սրբութ յան լե ռը և կու րա-
խաց նեմ Իմ փառ քի խո րա նում»: Կան չում էր և հար սին. «Կ գաս 
և կ հանգ չես Իմ թևե րի հո վա նու ներ քո, քո՛ւյր Իմ հարս, քան զի 
գե ղե ցիկ ես բո լո րո վին, և չ կա ո րևէ ա րատ քեզ վրա [Երգ, Դ 
7], դի՛ր ինձ իբ րև կ նիք քո սրտին և  իբ րև մա տա նի՝ քո բազ-
կին» [Երգ, Ը 6]: Ձայ նում էր և  օ րիորդ նե րին. «Ե կե՛ք Ինձ մոտ, 
վաս տա կած նե՛ր և հոգ նած նե՛ր, կա նա՛յք, որ դի մե լով գա լիս եք 
հան դե սից, և Ես կըն դու նեմ ձեզ [տե՛ս Մատթ., ԺԱ 28]. և կ լի նեք 
դուք իմ ուստ րե րի և դուստ րե րի մեջ, և Ես ձեզ Աստ ված կլի նեմ 
[տե՛ս Ե զեկ., ԺԴ 11, ԼԷ 23]. որ պես զի ու րա խութ յունն Իմ ձեր մեջ 
լի նի, և ձեր ու րա խութ յու նը կա տար յալ լի նի» [ Հովհ., ԺԵ 11]:

Ցն ծութ յան ձայ նից լցվում էր վե րին Սիո նը, զվար թուն նե րի 
և կույ սե րի միա սին ե րա մա ցած խմբե րը հար սան յաց եր գեր էին 
եր գում՝ ուղղ ված Փե սա յին. «Ա հա՛ դշխոն Քո աջ կող մում՝ զար-
դար ված և պա ճուճ ված ոս կե հուռ հան դերձ նե րով», և հար սին. 
« Սա է քո Տե րը, պի տի երկր պա գես Ս րան [տե՛ս Սաղմ., ԽԴ 12]. 
վասն զի, տես նե լով գե ղեց կութ յու նը քո, սի րեց քեզ. և կ լի նես 
դու վա յել չութ յան պսակ Տի րոջ ձեռ քին և թագ ար քա յութ յան՝ քո 
Աս տու ծո ձեռ քին»:

Բա ցում էր այ նու հե տև  ա ռա գաս տը, մտնում էր Սր բութ-
յուն Սր բո ցը՝ փե սա յա ցած Բա նի մոտ: « Տա րավ ինձ Ար քան Իր 
սեն յա կը [Երգ, Ա 3], և հպ վե ցի ան մեր ձե նա լի Լույ սին և Ն րան 
միա վոր ված ճա ռա գայթ [ե ղա],–  ա սում էր:– Ա հա գտա իմ հո գու 
Սի րե լիին, բռնե ցի նրան և չեմ թող նե լու [Երգ, Գ 4], այլ նստե լու 
եմ Ն րա հո վա նու ներ քո [Երգ, Բ 3]» և բար ձունք նե րից միա ցած 
Ս րա դար ձին՝ հա գած Ն րա զո րութ յու նը: Կույ սը, բար ձունք նե-
րից նա յե լով, ստո րին նե րի մեջ հո վիտ ներն էր նկա տում, ուր իր 
ար յան վտակ ներն էին, ո րով հե տև կ ռա պաշ տութ յուն նե րի քա րա-
ցած սառ նա մա նիքն ան շարժ էր մնում քաջ պտուղ նե րի մոտ: Այդ 
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պատ ճա ռով էլ հո գու իշ խա նութ յամբ հրա մա յում էր զո րութ յան 
ձայ նով՝ ա սե լով. « Վե՛ր կաց, գնա՛, հյու սի սա յի՛ն քա մի, և  ե՛կ, հա րա-
վա յի՛ն քա մի, փչիր իմ պար տե զի մեջ, և թող բու րեն իմ խուն կե րը» 
[Երգ, Դ 16]: Եվ հրա մա յածն ան մի ջա պես կա տար վում էր:

Քան զի խոր քե րից ծա գեց ար դա րութ յան ա րե գա կը՝ սուրբ 
Լու սա վո րի չը. Ա ւե տա րա նի լույ սի ջերմ ճա ռա գայ թը վա ռե լով՝ 
բոր բո քում էր հյու սի սի պա ղութ յուն նե րը, լու ծա րում ամ բարշ-
տութ յան ձմե ռը, հա կա ռակ հող մե րով հան դար տեց նում էր նաև 
մեղ քե րի փրփրա տե սակ ա լիք նե րի լեռ նա ցայտ կու տակ նե րը. 
իսկ օ դը սա ռեց նո ղը, ո րը հո գով ե ռալն ար գե լում էր, ո րը մա հա-
թույն վի շապն էր փչում, ա վե լի քան հյու սի սա յի նը գու մա րում էր 
ան գի տութ յան խա վա րը՝ մե գով հան դերձ: Իսկ քաղց րու սույց 
Բա նի հա րա վա յի նը ծա վա լե լով Սուրբ Հո գու տե ղա ցած անձ րևի 
մեջ՝ ծաղ կեց նում է աստ վա ծա գի տութ յան բող բոջ նե րով Հա յաս-
տա նը՝ քաղցր պտղով վա յել չա ցած նե րիս, որ պես զի դառ նանք 
ար դա րութ յան դրախտ խուն կե րի՝ հո գևոր տուն կե րի ա նու շա հո-
տութ յու նը բու րե լու հա մար ի փառս Աս տու ծո: Եվ լրաց նում է կու-
սա կան մաղ թան քը, թե՝ « Թող իջ նի իմ Եղ բո րոր դին Իր պար տե-
զը և  ու տի Իր ծա ռե րի պտուղ նե րը» [Երգ, Ե 1]: Քան զի հո գևոր 
հար սան յաց խոր հուր դը կա տար ման հաս նե լով և փր կութ յան 
եր կուն քի ժա մը հաս նե լով՝ Սուրբ Հո գին կույ սի որ դի նե րի մեջ մի 
վայրկ յա նում ծնում էր ողջ Պար թևաց տե րութ յու նը. և  ի րա կա-
նա նում էր գի րը. «Երկ նեց Սիո նը, և ծն վեց ողջ մի ազգ» [Ե սա յի, 
ԿԶ 8]. ինչ պես հայտ նում էին ար քու նի բյուր բա նակ նե րը, ո րոնք, 
Հո գուց ծնվե լով, մի ժա մում Եփ րա տի մեջ որ դեգ րութ յան ա վե-
տի սը ստա ցան՝ ի վե րուստ շո ղա լով լույ սի ծագ մամբ:

Նաև մո լեգ նած բռնա վո րը, որ փա փա գում էր կույ սին ի րեն 
սե փա կա նաց նել, Ք րիս տո սի կող մից յու րաց վեց. և, իր մեջ 
ախ տե րի բո ցը հանգց նե լով, ճշմար տութ յան հրով վառ ված, կույ-
սին որ դի գրվեց և, Բա նի քա րո զը լի նե լով, հայ րե նի տե րութ յու նը 
լցնում էր Ա վե տա րա նի լույ սով: Եվ ոչ միայն՝ այս, այ լև՝ Աստ վա-
ծութ յան գան ձե րը՝ սրբի կու սա կան մարմ նի ծա ղիկ նե րը, ո րը 



77

սպա նել էր, ժո ղո վե լով ամ փո փում էր որ պես գանձ իր հա մար, 
որ պես հա վի տե նա կան մե ծութ յուն: Եվ իր զո րութ յան քա ջութ յան 
քրտին քը սուր բե րի վկա յա րա նում է թող նում հա վի տե նա պես և  
ի րեն բա րութ յան օ րի նակ հար դա րում բո լո րի հա մար, ա ռա քե-
լա ջան հան դե սով լու սա վո րում ա րևել քը Եր րոր դութ յան լույ սով:

Նաև ա րև մուտ քում էր շի ջա նում մո լո րութ յան բո ցը վկա նե րի 
ար յամբ՝ Ա վե տա րա նի ճա ռա գայ թը լույ սի հետ շրջա փայ լե լով 
ա մե նուր: Քան զի Աս տու ծո այն ա տե լին և ցան կա սե րը և գար շե-
լին՝ Դիոկ ղե տիա նո սը, ո րը, Սուրբ Հ ռիփ սի մեից իր կրած ա նար-
գանք նե րի պատ ճա ռով չա րա ցած, ո գո րում էր տիե զեր քում՝ լռեց-
նե լու ճշմար տութ յան կրո նը, հան կար ծա կի հանգ չե լով՝ մեջ տե ղից 
ջնջվեց-վե րա ցավ՝ իր հա մա խոհ օ ձի ծնունդ նե րով հան դերձ: 
Նույն սուրբ կույ սի տա նից ծա գեց փրկութ յան եղջ յու րը՝ ի Տեր 
հու սաց յալ թա գա վո րը, սուրբ և հաղ թող Կոս տա նդիա նոս կայս-
րը: Եվ, գոր ծա կից լի նե լով մեր Տր դատ ար քա յին, առ հա սա րակ 
ջնջե ցին բազ մաստ վա ծութ յան վրդով մունք նե րը՝ խա ղա ղութ յուն 
հաս տա տե լով ողջ աշ խար հում. և, Ա վե տա րա նի լույսն ա ռա քե լա-
բար ի րենց մեջ ըն դու նե լով, տիե զե րա սաստ զո րութ յամբ երկն քի 
տա կին նե րին նվա ճե ցին ի հնա զան դութ յուն վե րին թա գա վո-
րութ յա նը: Եվ լրա ցավ գի րը, որ ա սում է. « Խոս տո վա նե լու են Քեզ 
երկ րի թա գա վոր նե րը» [ Սաղմ., ՃԼԷ 4], և թե՝ «Երկ րի՛ թա գա վո-
րութ յուն ներ, օրհ նե ցե՛ք Տի րո ջը» [ Սաղմ., ԿԷ 33]:

Այս պի սով կա տար վեց բո լո րիս ուղղ ված՝ սուրբ կույս Հ ռիփ-
սի մեի բազ մե րան յան վա յել չութ յան ա վե տի քը, ինչ պես որ 
հայտ նի է բո լո րին: Այ սօր այս տո նի խոր հուր դը մեզ հո գևոր 
օրհ նութ յուն նե րի քաղց րա ձայ նութ յա նը հոր դո րեց. ա՛յս է կու-
սա կան վկա նե րի հան դե սը: Ս րա՛նք են, որ, մեր աշ խար հին 
որ պես լու սա վոր ներ փայ լե լով, Աստ վա ծութ յան հնչյուն նե րով 
լցրին բո լո րիս, ո րոնք մեր երկ րում ծաղ կած Աստ վա ծութ յան 
գան ձերն են, լու սա վոր աստ ղեր, Ե կե ղե ցու ծա ղիկ ներ, ճա նա-
պարհ ներ մեզ հա մար և կե նաց դուռ դե պի եր կինք, բա նա վոր 
ող ջա կեզ ներ, կա տար յալ զե նում ներ, ըն դու նե լի պա տա րագ ներ, 
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ճշմար տութ յան քա րոզ ներ, ստութ յան ար ձա նա ցու ցիչ ներ, 
մո լութ յան լու ծում, չա րութ յան հա լա ծիչ ներ, աշ խար հի մաք րութ-
յան հա մար մեղ քե րի ջրհե ղեղ, մարդ կա յին ազ գի պար ծանք ներ, 
մեզ՝ հույս հան դերձ յալ կյան քում՝ ի Ք րիս տոս Հի սուս: Ս րանց 
նա խան ձա վոր լի նենք բո լորս՝ նմա նա պես սի րե լու Ք րիս տո սին, 
որ պես զի ըն դու նենք ո ղոր մութ յու նը և շ նորհ ներ գտնենք պետք 
ե ղած ժա մա նակ՝ սրանց օգ նա կա նութ յամբ:

Ս րանք իմ խոս քե րից քեզ պտուղ, ո՜վ եր ջա նիկդ կա նանց 
մեջ, հաղ թո՛ղ նա հա տակ և սո՛ւրբ հարս, դո՛ւ՝ ոչ թե ղոմ բիա կան 
մար տե րի հաղ թա նա կի ձի թե նու պսակ և  ոչ էլ՝ ոս կե կուռ ակ նե-
րով փայ լող թագ՝ զար դա րե լու ար քա յա կան հար սա նի քը, այլ՝ 
մա քուր ըն տա նե գույն ըն ծա Բա նը սի րող նե րին և  ի մաս տութ յան 
ծա ղիկ ի Ք րիս տոս. ար յամբ ո ռոգ ված բու րաս տան, որ, որ պես 
զարդ քո հարս նութ յա նը, հա մա հա վաք վել ես այն ծա ղիկ նե-
րով, ո րոն ցով պսակ վում ես. քրտին քի ա ռա ջին կա թիլ ներն իմ 
նո րա բույս հո գու, որ սի րում է քեզ, իս կա պես սի րեց յա՛լդ բա րու, 
ըն դու նի՛ր գթութ յամբ որ պես ար դա րև գո րո վա գութ մայր, 
և դե պի ի՛նձ դարձ րու Սի րո ղի՝ քեզ փե սա յա ցած Բա նի գթութ-
յու նը, որ պես զի ես ցնծամ քեզ հետ, երբ Ն րա լույ սի փառ քը 
ե րևա: Եվ մեզ բո լո րիս, ում քո ար յամբ ծնե ցիր Բա նին որ դեգ-
րե լու հա մար, մշտա հայց ա ղոթք նե րով Ն րա՛ն հանձ նիր, ծածկ-
վա՛ծդ Ն րա թևե րի հո վա նու տակ: Որ պես զի Ա ւե տա րա նի լույ սով 
ա ռաջ նորդ ված ներս, այս հա վիտ յա նի ան գո նե րի մի ջով անց նե-
լով, հան դերձ յա լին ժա մա նենք՝ հաս նե լու Կ յան քին՝ նույն Ինքն 
Հի սուս Ք րիս տո սին՝ մեր Տի րո ջը: Ո րի հետ և Հո րը, միան գա-
մայն և Սուրբ Հո գուն վա յել է փառք, իշ խա նութ յուն և պա տիվ 
այժմ և միշտ և հա վիտ յանս հա վի տե նից. ա մեն:
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