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Կարեն Ա. Մաթևոսյան
Պատմ. գիտ. դոկտոր

ԳՐԻԳՈՐ ԱՊԻՐԱՏ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ

11-րդ դարի մոռացված մեծ իշխանը* 

Բանալի բառեր – Գրիգոր Ապիրատ, Գրիգոր Մա գիստ-
րոս Պահլավունի, Հովհաննես Սմբատ, Կեչառիս, երկանուն, 
մեծ իշխան, արձանագրություն, կայսր, կա թողիկոս, որդի, 
դուստր։

Մուտք 

Բագ րա տուն յաց ժա մա նա կաշր ջա նի Հայաստանի իշ խա նա կան տնե րի 
պատ մութ յու նը դե ռևս հանգամանորեն չի ու սումն ա սիր վել, այդ պատճառով 
մի շարք տոհմեր նույնացվել կամ արհեստականորեն կապվել են ա ռա վել 
հայտ նի Պահ լա վու նի ների հետ։ Օրինակ՝ ուսումն ասիրողներն այդպես են 
վարվել 1010 թ. Անիի մերձակա Բագնայրի վանքը կառուցած Սմբատ Մա-
գիստրոսի հետ՝ առանց փաստական հիմնավորման նրան թյուրիմացաբար 
համարելով Վահրամ Պահլավունու որդին1։ 

Նույն բանը կատարվել է 11-12-րդ դդ. մեկ այլ իշ խա նա կան տան՝ Հա-
սան յան նե րի կամ Ա պի րատ յան նե րի հետ2։ Այս տոհմի առավել հայտնի 
ներկայացուցիչը, որն աղբյուրների մի մասում հիշատակվում է Գրիգոր 
Մագիստրոս, մյուսներում՝ Ապիրատ անունով ու կոչվում է «մեծ իշխան», 
ով կառուցել է Կեչառիսի Ս. Գրիգոր եկեղեցին և այլն, չի նշված ո՛չ Հայոց 
պատմության ակադեմիական հատորյակներում (1976 և 2014 թթ. հրատ.), 
ո՛չ հայկական հանրագիտարան ներում, իսկ առանձին ուսումնասիրու թյուն-
ներում հաճախ շփոթվում է Պահլավունի Գրիգոր Մագիստրոսի (Բջնեցու) 
հետ։ 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.04.2015։
1 Տե՛ս Մաթևոսեան Կ., Սմբատ Մագիստրոս, «Հանդէս ամսօրեայ», 2008, էջ 173-186։
2 Տե՛ս Ալիշան Ղ., շնորհալի և պարագայ իւր, Վենետիկ, 1873, Լ. Խա չերեան, Գրիգոր Պահլավունի 
Մագիստրոս, Լոս Անճելըս, 1987, էջ 20, Ռ. Մաթևոս յան, Բագրատունյաց Հայաստանի պետական 
կառուցվածքն ու վարչական կարգը, Եր., 1990, էջ 175 և այլն։

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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Թեև նախկինում մենք անդրադարձել ենք այս գործչին3, սակայն ստորև 
կատարում ենք մի շարք լրացումներ ու ճշգրտումներ՝ մասնավորապես 
քննելով նաև Գրիգոր Ապիրատ երկանվան հարցը։ 

1. Երեք Գրիգոր Մագիստրոս 

Հայոց միջնադարյան պատմության մեջ հանրահայտ անուն է Պահլա-
վունյաց տոհմից Վասակի որդի Գրիգոր Մագիստրոսը, որը մագիստրո սու-
թյան պատվաստիճան է ստացել բյուզանդական կայսրից Անիի թագավո-
րության անկումից հետո՝ 1045 թ.։ Գրիգոր Պահլավունին հայ միջնադարի 
ամենափայլուն դեմքերից է, ոչ միայն որպես իշխան՝ քաղաքական-ռազմա-
կան գործիչ, այլև աստվածաբան-փիլիսոփա, ուսուցիչ, գրող, բազմակող-
մանիորեն զարգացած անհատ, ուստի պատահական չէ, որ ժամանակին 
մեծ հռչակ է վայելել, իսկ հետագայում արժանացել բազմաթիվ ուսումնա-
սիրող ների ուշադրությանը։ 

Սակայն Գրիգոր Մագիստրոս անունով մեկ այլ գործիչ հիշվում է ավելի 
վաղ շրջանում։ Հնագետ-վիմագրագետ Գագիկ Սարգս յա նը 2002 թ. հրա-
տա րա կեց Ար զա կա նի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու կա ռու ցող Գորգ (Գէորգ) 
քա հա նա յի 1001 թ. ար ձա նագ րութ յունը, որտեղ Գա գիկ Ա Բագրատունի 
թագավորի ա նու նից հե տո հի շա տակ վում է մեկ այլ Գրի գո ր Մագիստրոս՝ 
«...Ի ԹԱ ԳԱ ՒՈ ՐՈՒ ԹԵԱՆ ԳԱԳ ԿԱ Աշ ԽԱՐ ՀԱ ԿԱ ԼԻ, ԳՐԻ ԳՈ ՐԻ՝ ՀԱ ՅՈՑ ՄԱ-
ԳԻՍՏ ՌՈ ՍԻ...»4։ Այս նույն գործիչն է կառուցել Կեչառիսի վանքի Ս. Գրիգոր 
եկեղեցին, որի արձանագրության մեջ նշվում է նաև նրա հոր անունը՝ 
Հասան. «…ԵՍ ԳՐԻ ԳՈՐ ՄԱ ԳԻՍՏ ՌՈՍ, ՈՐ ԴԻ ՀԱ ՍԱ ՆԱ, շԻ ՆԷ ՑԻ ԶԷ ԿԷ ՂԷ-
ՑԻՍ…»5։ 

Սակայն Անիի պատմության մեջ ունեցել ենք ևս մի նույնանուն գործիչ։ 
Անիի վիմագրությանը նվիրված «Դիվան հայ վիմագրության» Հովսեփ Օր-
բելու կազմած առաջին պրակում հիշատակվում է միայն մեկ Գրիգոր Մա-
գիստ րոսի անուն, որը տարբեր է նախորդ երկուսից և ապրել է 13-րդ դա-
րում6։ Նա նշվում է նաև Բագնայրի 1233 թ. արձանագրության մեջ՝ «ի 
տէրութան տեղոյս Գրիգորի Մագիստրոսի որդոյ Ապուղամրի»7։

Մեր նպատակն է սույն հոդվածում ներկայացնել Հայոց պատմու-
թյան այս երեք նույնանուն գործիչներից ժամանակագրորեն առաջինին՝ 
Հա սանի որդի Գրիգոր Մագիստրոսին։

3 Տե՛ս Մաթևոսյան Կ., Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոսը և նրա տոհմը 11-րդ դարում, «Բանբեր 
Մատենադա րանի», N 18, Եր., 2008, էջ 67-93։
4 Սարգսյան Գ., Գրիգոր-Ապիրատ Հասանյան. հիմնադիր Կեչառիսի վանքի (վիմագրական նոր 
վկայու թյուն), «Հին Հայաստանի մշակույթը», ժողովածու 12, Եր., 2002, էջ 111:
5 Յովսեփեան Գ., Խաղ բակեանք կամ Պռոշեանք Հայոց պատմութեան մէջ, Անթիլիաս, 1969, էջ 159։
6 Տե՛ս Դիվան հայ վիմագրության, պր. Ա, կազմեց Հ. Օրբելի, Եր., 1966, էջ 17։
7 Սարգիսեան Ն., Տեղագրութիւնք ի Փոքր և ի Մեծ Հայս, Վենետիկ, 1864, էջ 185։ Որքան էլ 
տարօրինակ լինի, Գրիգոր Մագիստրոս անունով հիշատակվում է Անիի Գրիգոր Ա եպիսկոպոսը, 
որը 1225-ին եղբոր՝ Ղարիբ Մագիստրոսի՝ պատերազմում սպանվելուց հետո իր անվանը կցել է նրա 
Մագիստրոս պատվանունը, որն, իհարկե, այդ ժամանակ բյուզանդական նախկին տիտղոսի սոսկ 
անվանական կրկնությունն էր և ոչ իրական տիտղոսը։ Այս մասին հանգամանորեն տե՛ս Մաթևոսյան 
Կ., Անի, եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը, Ս. Էջմիածին, 1997, էջ 76-88։

Պ
Ա

ՏՄ
Ո
Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



26

2. Գրիգոր Մագիստրոս (Ապիրատ)

 Իշխանի մասին առաջին վկայությունները պահպանվել են նրա ապրած 
դարաշրջանի վիմագրերում։ Առաջինը Արզականի՝ վերը նշված արձանա-
գրությունն է, որտեղ, ինչպես տեսանք, 1001 թ. Գրիգորը կոչվում է Հայոց 
մա գիստրոս, որից կարելի է ենթադրել, թե նա այդ շրջանում Անիի Բագ-
րատունյաց թագավորության մեջ տվյալ բյուզանդական տիտղոսով հայտ-
նի միակ (կամ գլխավոր) գործիչն էր։ Ըստ Հ. Բար թիկ յա նի՝ նշված ժա մա-
նա կաշր ջա նում մա գիստ րո սը բյու զան դա կան ար քու նի քի կող մից օ տա ր-
երկ րա ցի նե րին տրվող ա մե նա բարձր պատ վաս տի ճանն էր, ո րը կրո ղը 
նաև ա մե նամ յա դրա մա կան վար ձատ րութ յուն էր ստա նում8: Արզականի 
արձանագրությանն անծանոթ Ն. Ա կին յա նը են թադ րել է, որ Գրի գո րը մա-
գիստ րո սի պա տիվ ստա ցել է 1001 թ., երբ բյու զան դա կան Վա սիլ Բ  կայս րը 
(976-1025) եկել է Հա յաս տան9։ Սա հա վա նա կան է, քա նի որ Դա վիթ Կու րա-
պա ղա տի մա հից հե տո (1000 թ.), երբ նրա տի րույթ նե րը ժա ռան գած կայս րը 
ե կավ Հա յաս տա նի ա րևմտ յան շրջան ները, շրջա կայ քի մեծ ու փոքր իշ խա-
նա  վոր նե րը շտա պե ցին նրա մոտ և զա նա զան տիտ ղոս ներ ու պա տիվ ներ 
ստա ցան, որի մասին նշում է այդ դեպ քե րին ժա մա նա կա կից պատմիչ Ստե-
փանոս Տարոնեցի Ա սո ղի կը10։

 Երկրորդ արձանագրությունն արդեն գրված է հենց Գրիգորի անունից 
Կեչառիսի վանքի Ս. Գրիգոր գլխավոր եկեղեցու հարավային դռան ճակա-
տին և հետևյալ բովանդակությունն ունի.

«ՆՁԲ (1033) Թ. ՀԱ(ՅՈՑ). Ի ԹԱ ԳԱ ՒՈ ՐՈՒ ԹԵԱՆ ԳԱԳ ԿԱ ԵՒ Ի ՀԱՅ ՐԱ ՊԷ-
ՏՈՒ ԹԵԱՆ Տ(ԵԱՌ)Ն ՍԱՐԳ ՍԻ, ԵՍ ԳՐԻ ԳՈՐ ՄԱ ԳԻՍՏ ՌՈՍ, ՈՐ ԴԻ ՀԱ ՍԱՆԱ, 
շԻ ՆԷ ՑԻ ԶԷ ԿԷ ՂԷ ՑԻՍ՝ ԻՆՁ Ի ԲԱ ՐԷ ԽՈ ՍՈՒԹ(ԻՒ)Ն  ԵՒ ԻՄ  ՊԱՏ ՐՈ ՆԻՆ ԵՒ ԻՄ 
ՈՐ ԴԵԱՑՆ. ՈՐՔ ԸՆ ԹԷՌ ՆՈՅՔ Զ ԻՍ ՅԱՂԱՒԹՍ ՅԻշԷՑԷՔ Ի Ք(ՐԻՍՏՈ)Ս 
ԱՂԱՉԵՄ»:

 Դեռևս արձանագրության առաջին հրատարակիչներ Ղևոնդ Ալիշանը, 
Գարեգին Հովսեփյանը, Ներսես Ակինյանը նկատել են, որ թվականի մեջ 
սխալ կա, և հաշվի առնելով տեքստում Գա գիկ Ա Բագ րա տու նի (989-1017)11 
թա գա վո րի և 1019 թ. կա թո ղի կո սա կան ա թո ռից հրա ժար ված Սար գիս Ա 
Սևան ցու ա նուն նե րի առ կա յութ յու նը՝ ա ռա ջար կել են սկզբում նշված ՆՁԲ 
(1033) թվա կա նը հա մա րել գրչա կան սխալ և սրբագ րել ՆԾԲ (1003)12։ 

8 Տե՛ս Բարթիկյան Հ., Հայ-բյուզանդական հետազոտություններ, Եր., 2002, էջ 669:
9 Տե՛ս Ակինյան Ն., Գրիգոր Ապիրատ, որդի Հասանայ, Մագիստրոս, «Ակօս», N 9, 1945, էջ 12-13։
10 Տե՛ս Ստեփանոս Տարաւնեցի Ասողիկ, Պատմութիւն տիեզերական, Մատենագիրք Հայոց, հատ. 
ԺԵ, գիրք Բ, Եր., 2011, էջ 823։
11 Գագիկ Ա Բագրատունու մահվան թվականը հայագիտության մեջ ընդուն ված է 1020-ը։ Կ. Յուզ-
բաշ յա նը որոշ սկզբնաղբյուրների վկայակոչմամբ այն համարում է 1017-ը (Юзбашян К., Армянские 
государства эпохи Багратидов и Византия IX-XI вв., Москва, 1988, c. 156-157)։ Այս թվագրման օգտին 
են խոսում նաև այլ տվյալներ։ Տե՛ս Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, Ժամանակագրութիւն, 
աշխատասիրությամբ Կ. Մաթևոս յանի, Եր., 2014, էջ 182, 389-390 (այսուհետև՝ Սամուէլ Անեցի և 
շարունակողներ)։ 
12 Տե՛ս Ալիշան Ղ., Այրարատ, Վենետիկ, 1890, էջ 259, Յովսեփեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 159, Ն. 
Ակինեան, Ներսես Լամբրոնացի, («Ազ գա բա նու թիւն Պահ լա ւու նեաց, Հա սա նեանց, Թոռ նի կեանց և 
Հե թու  մեանց»), Վիեննա, 1956, էջ 374: Կարծում ենք, որ արձանագրության տեքստը թելադրվել է 
փո րագրող վար պետին, որի ժամանակ տեղի է ունեցել Ձ (Ձա) և Ծ (Ծա) տառ-հնչյունների շփո-
թություն։ Հայկական վիմագրերում նման սխալներ էլի են հանդիպում:
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Այսպիսով, 1003 թ. Հասանի որդի Գրիգոր Մագիստրոսը ներկայանում է 
որպես Գագիկ Ա Բագրատունու ստորակա, նաև հայտնում, որ կառուցել է 
այդ եկեղեցին որպես բարեխոս իր, զավակների ու իր պատրոնի համար։

Երրորդ վիմագիրը, որտեղ հիշվում է Գրիգոր Մագիստրոսը, գրվել է 
1042 թ. Տեկորում, արդեն նրա մահից (սպանությունից) հետո, որը, ինչպես 
ստորև կտեսնենք, տեղի է ունեցել 1021 թ.։ Արձանագրության հեղինակը 
իշխանի դուստր Տիկնացտիկինն է, որը Վեստ Սարգսի կինն էր։ 

«ՆՂԱ (1042) ԹՎ ՅԱՆՈՒՆ Ա(ՍՏՈՒԾՈ)Յ ԵՍ ՏԻԿ(Ն)ԱՑՏԻԿԻՆ, ԴՈՒՍՏՐ 
ՔՐԳՈՐՈՅ ՄԱԳԻՍՏԸՌՈՍԻՆ ԵՒ ԱՄՈՒՍԻՆ ՍԱՐԳՍԻ, ԱՐԵՒԵԼԻՑ ՎԷՍՏԻՍ, 
ԹՈՂԵԱԼ ԵՄ ԶՏԵԿՈՐՈՅ ԶՊԱշԴԽՈՏՍ, շԱՀԱՆշԱՀԻ ԱՐԵՒշԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ 
ԻՄ ԾՆՈՂԱՑՍ ՀՈԳՈՅՆ…»13։

Ու սում նա սի րող նե րը, բացառությամբ Ն. Ակինյանի, այս արձանագրու-
թյան մեջ հիշատակ ված Գրիգոր Մագիստրոսին նույ նաց րել են Գրի գոր 
Մա  գիստ րոս Պահ լա վու նու (Բջնե ցու) հետ14, մինչ դեռ հայտնի է, որ Պահ լա-
վու նի իշ խա նը մա գիստ րո սի պա տվաստիճան ստա ցել է ա վե լի ուշ՝ Անիի 
թագավորության անկումից հետո՝ 1045-ին: Հատկանշական է նաև, որ ար-
ձանագրության մեջ Տիկնացտիկինը նշում է, որ բարեգործություն է կատա-
րել շահնշահի (Անիի թագավորի, տվյալ դեպքում՝ Գագիկ Բ-ի) արևշատու-
թյան և իր ծնողների հոգու փրկության համար, այսինքն՝ նրա ծնողներն 
այդ ժամանակ արդեն մահացած էին։ 

Գրիգոր Մագիստրոսը հիշատակվում է նաև մատենագրական աղբյուր-
ներում, սակայն ի տարբերություն իր ապրած ժամանակի վիմագրերի՝ 
Ապիրատ անունով։ Նրա մասին գրող հեղինակները՝ Մատթեոս Ուռհայե-
ցին, Մխիթար Անեցին, Վարդան Արևելցին, Մխիթար Այրիվանեցին, Նաթա-
նա յել Հավուցթառեցին, ապրել են նրանից մեկ ու կեսից մինչև երեք դար 
անց, երբ հայ իրականության մեջ Գրիգոր Մագիստրոս անունը նույնա կա-
նա ցել էր համանուն Պահլավունի իշխանի հետ, ուստի, թերևս շփոթու թյու-
նից խու սափելու համար, հիշատակել են իշխանի երկրորդ անունը։ Իսկ 
այն, որ պատմիչների հիշատակությունը միևնույն մարդու մասին է, առաջին 
հեր թին պարզվում է Մխիթար Անեցու և Մխի թար Այ րի վա նե ցու խոսքերից, 
ըստ որոնց՝ Ապիրատն է կառուցել Կեչառիսը։ 

Գրիգոր Մագիստրոսին Ապիրատ անունով հիշատակող առաջին հեղի-
նակը Մխի թար Ա նե ցին է, որի Պատ մութ յու նից (ա վարտ վել է 1193 թ.), ցա-
վոք, պահ պան վել է միայն սկզբնա մա սը15։ 13-րդ  դա րում Մխի թա րի եր կից 
օգտ վել են Վար դան Ա րևել ցին, Մխի թար Այ րի վա նե ցին, Ստե փա նոս Օր բել-
յա նը: Հատ կա պես Վար դա նը եր բեմն ա ռան ձին հատ ված ներ բա ռա ցի ար-
տագ րել է Մխի թար Ա նե ցուց և այս ճա նա պար հով մեզ հասց րել այդ հե-
տաքրք րա կան պատ մութ յան ա ռան ձին բե կոր ներ: Մխի թար Ա նե ցու Պատ-
մութ յու նից քաղ ված հենց այդ պի սի մի հատ վա ծում պահ պան վել է ե զա կի 
վկա յութ յուն Ա պի րատ մեծ իշ խա նի մա սին: Հատ վա ծը վե րա բե րում է Գա-
գիկ Ա Բագ րա տու նու մա հից հե տո գա հը ժա ռան գած նրա ա վագ որ դու՝ 

13 Սարգիսեան Ն., նշվ. աշխ., էջ 207։
14 Տե՛ս Լեո, Անի, Եր., 1963, էջ 322-327, «Հայ ժողովրդի պատմություն», հատ. 3, Եր., 1976, էջ 148, 
Юзбашян К., նշվ. աշխ., էջ 161 և այլն։
15 Տե՛ս Մխիթար Անեցի, Մատեան աշխարհավէպ հանդիսարանաց, աշխատա սիրությամբ Հ. Մար գար-
յանի, Եր., 1983 (այսուհետև՝ Մխիթար Անե ցի)։
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Հով հան նես Սմբա տի (1017-1041) և վեր ջի նիս կրտսեր եղ բոր՝ Ա շո տի մի ջև 
ծա գած գա հա կա լա կան պայ քա րի վերջում տե ղի ու նե ցած մի դեպ քի: 1021 
թ. Պետ րոս Ա կա թո ղի կո սի (1019-1054)16 և իշ խան նե րի միջ նոր դութ յամբ 
կա յա ցած հաշ տութ յամբ ո րոշ վել էր, որ Հով հան նես Սմբա տը պետք է թա-
գա վո րի Ա նիում ու նրա շրջա կայ քում, իսկ Ա շո տը՝ թա գա վո րութ յան մնաց-
յալ տա րածք նե րում, ո րը պատ միչ նե րը կո չում են «Դրուց աշ խարհ»։ Դրանից 
հետո կատարվել է մի միջադեպ, որի մասին հայտնում է միայն Մխի թար 
Ա նե ցին, որից օգտ վե լով՝ Վար դան Ա րևել ցին գրում է, որ Թա լի նի ստո րո-
տում գտնվող իր զո րա կա յա նում հի վանդ ձևա նա լով՝ Ա շո տը խա բեութ-
յամբ կան չում ու ձեր բա կա լում է Հով հան նես Սմ բա տին, նրան տա լիս Ա պի-
րատ իշ խա նին, որ սպա նի, իսկ սա հո ժա րա կամ նրան տա նում է Ա նի և 
վերադարձնում գահին, ա սե լով, որ չի կա րող Աստ ծո օծ յա լի վրա ձեռք 
բարձ րաց նել ու նրա տե ղը դնել մի խե լա գա րի. «Նոյն այրն (Մխի թար Ա նե-
ցին-Կ. Մ.) ա սէ և յա ղագս թա գա ւո րին Յո վան նի սի, ե թէ եղ բայր նո րա Ա շոտ 
ի յոտս Թալ նայ կեղ ծա ւո րեալ որ պէս հի ւանդ մերձ ի մահ, կո չէ զթա գա ւորն 
առ ինքն, փո րե լով ի սնա րիցն կու սէ ո րո գայթս. և այ նու ըմբռ նեալ՝ տայ ի 
ձեռս մեծ իշ խա նին Ա պի րատն կո չե ցե լոյ, սպա նա նել զնա. և նա յօ ժար 
կա մօք յինքն ա ռեալ տա նի դնէ յա թոռ իւր յԱ նի, ա սե լով. Զիա՞րդ ձ գե ցից 
զձեռս իմ յօ ծեալ Տեառն, և խե լա գար մի ե դից ի տեղ ւոջ սո րա (ընդգծումը 
մերն է - Կ.Մ.)»17: 

Մխիթար Անեցին խոսքն անմիջապես շարունակում է՝ ներկայացնելով 
Ա պի րատ իշ խա նի ծագումը և նրա՝ Կե չա ռի սի վան քը կա ռու ցե լու հանգա-
մանքը. «Զսմա նէ (Ա պի րա տի մա սին - Կ. Մ.) ա սեն յանն շա նից մե ծա ցեալ, և 
վասն խե լա ցի և ա ռատ ձե ռացն մին չև լի ներ տէր եր կո տա սան հա զար 
հե ծե լոց, որ և շի նեաց զսուրբ ուխտն Կե չա ռուս, որ պէս Վահրամ իշ  խանն՝ 
զՄար մա շէն (ընդգծումը մերն է - Կ.Մ.)»18: 

Մխիթար Ա նե ցի պատ մի չի՝ Ա պի րատ իշ խա նի մա սին գրած «յանն շա-
նից մե ծա ցեալ» խոս քե րն ու սումն ա սի րող նե րը, որ պես կա նոն, վե րագ րել 
են նրա տոհ մա կան ծագ մա նը։ Սա կայն, ինչ պես ստո րև կտես նենք, այդ 
խոս քե րը վե րա բե րում են նրան՝ որ պես ան հատի, որն իր հոր ա վագ որ դին 
ու նրա իշ խա նութ յան ժա ռան գոր դը չլի նե լով՝ «ոչ նշա նա վոր նե րից» ա ռա-
ջա դի մել ու հա ջո ղութ յան էր հա սել սե փա կան խել քի ու ա ռա տա ձեռ նութ-
յան շնորհիվ։

շարունակելով՝ Մատ թեոս Ուռ հա յե ցին գրում է, որ Ապիրատն ա պաս-
տան է գտնում Դվի նի ա մի րա Ա պու սո ւա րի մոտ (սա շադ դադ յան Ա բու-լ -
Աս վար, հայկական այլ աղբյուրներում՝ Ա բու լաս վա ր անունով հայտնի 

16 Տե՛ս Մաթևոսյան Կ., Անին մայրաքաղաք և կաթողիկոսանիստ, «Պատմաբանա սիրական 
հանդես», 2008, N 3, էջ 25:
17 Վարդան Արևելցի, Տիեզերական պատմություն (գրաբար տեքստը՝ ըստ Վե նե տիկի 1862 թ. 
տպագրության), աշխարհաբար թարգմա նությունը Գ. Բ. Թոսունյանի, Եր., 2001, էջ 102-103 (այսուհետև՝ 
Վարդան Արևել ցի)։ Այս և հաջորդ մեջբերումներում կատարված ընդգծումները մերն են – Կ. Մ.։
18 Վարդան Արևելցի, էջ 102-103, աշխարհաբարը՝ էջ 139-140։ Լ. Խաչերյանը, Գրիգոր Մագիստրոս 
Պահլավունուն նվիրված մենագրության մեջ Վարդան Արևելցու պատմությունից վկայաբերելով 
Ապիրատ իշխանի մասին ասված «յաննշանից մեծացյալ» հատվածը, այն վերագրում է Պահլա վու-
նիներին՝ գրելով, թե Ապիրատը Աբուղամրի որդիներից էր, ինչը ոչ մի հիմնավորում չունի (Վարդան 
Արևելցու գրքում Աբուղամր անուն ընդհանրապես չկա), տե՛ս Խաչերեան Լ., նշվ. աշխ., էջ 19-20)։
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ա մի րան է)19։ Ըստ պատ մի չի՝ նա սկզբում լավ է ըն դու նում Ա պի րա տին, 
սա կայն չա րա խոս մար դիկ նրան զգու շաց նում են, որ բազ մա քա նակ զոր-
քով իր մոտ գտնվող իշ խա նը վտանգ է ներ կա յաց նում, և նա դա վադ րա-
բար սպա նում է Ա պի րա տին։ Իշ խա նի զո րա վար Սա րին վերց նում է Ա պի-
րա տի կնոջն ու եր կու որ դի նե րին՝ Ապլջահապին ու Վասակին, և գա լիս 
Ա նի, որտեղ Հով հան նես Սմբատ թա գա վո րը գրկա բաց է ըն դու նում նրանց, 
գա վառ ներ ու իշ խա նութ յուն շնոր հում. «…և (Ապիրատը – Կ. Մ.) գնաց ի 
Դու ին քա ղաք, առ Ա պու սո ւար զօ րա ւարն Պար սից և եր կո տա սան հա զար 
ձիա ւորք ընդ նմա. և Ա պու սո ւար մե ծա րեալ զնա բա զում ա ւուրս: Յայն ժամ 
մա տեան առ Ա պու սո ւար չա րա խօսք ո մանք և ա սէն, ե թէ «Այս պի սի այր 
յաղ թող և զօ րա ւոր և զօ րօք բազ մօք ե կեալ է առ քեզ, կո րուստ գոր ծէ քեզ 
և ա մե նայն տանս Տաճ կաց»: Յայն ժամ ոխս ա ռեալ ա մի րա յին ի սիրտ իւր և 
գաղտ յայլ զօ րացն ի զրոյց սի րոյ կո չեաց զԱ պի րատն և ի ծա ծուկ կո րոյս 
զայն պի սի այր քաջ, հզօր և ա նո ւա նի ի մէջ ա մե նայն աշ խար հին Հա յոց:

Իսկ իշ խան ոմն Սա րի ա նուն, որ էր զօ րա վար մեծ իշ խա նին Ա պի րա-
տին, ա ռեալ զկին և զոր դիս նո ցա և զհե ծե լա գունդ զօրսն և գնաց ի քա-
ղաքն յԱ նի. և թա գա ւորն Յով հան նէս կա րի յոյժ ա պա շա ւէր զա նի րաւ մահն 
Ա պի րա տին Հա յոց իշ խա նին: Եւ որ դեաց նո րա Ապլ ջա հա պայ և Վա սա կայ, 
և Սա րէ և զամե նայն զօ րացն տայր թա գա ւորն Հա յոց գա ւառս և զիշ խա նու-
թիւնս»20: 

Ինչպես տեսնում ենք, Հով հան նես Սմբա տը դառնորեն ողբացել է 
Ապիրատի անարդար մահը և իր թևի տակ առել նրա զավակներին, հե-
տևաբար իշխանը փախել էր ոչ թե նրա, այլ Աշոտի երկյուղից։ Ապիրատի 
սպա նութ յան՝ պատմիչի նշած դրդապատճառը, թե շադ դադ յան ա մի րան 
իշ խա նին սպա նում է չա րա խոս մարդ կանց լսե լով, շատ պար զու նակ է 
թվում։ Իշխանն ընտանիքի հետ Դվին մեկնելով՝ որոշ երաշխիքներ պիտի 
որ ունենար: Չի բա ցառ վում, սակայն, որ Ա բու լաս վա րը նրան սպա նել է 
Ա շո տի դրդմամբ (գուցե նրա ուղարկած մարդիկ են Ուռհայեցու մոտ 
դարձել «չա րա խօսք ո մանք»)։ Մի բան հստակ է, որ հե տա գա յում նրանց 
հա րա բե րութ յուն նե րն այն քան են սեր տա ցել, որ Ա շոտն իր դստե րը (որն իր 
մոր՝ Կատ րա մի դեի ա նունն էր կրում) կնութ յան է տվել Ա բու լաս վա րին21։ 

 Մատթեոս Ուռ հա յե ցին և Մխի թար Ա նե ցին այս դեպ քի թվա կա նը չեն 
նշում։ Բայց Ուռ հա յե ցու մոտ տե ղե կութ յու նը զե տեղ ված է մի հատ վա ծում, 
ուր խոս վում է 1021 թ. տե ղի ու նե ցած անց քե րի մա սին։ «Թա գա ւորք վեր-
ջինք Բագ րա տու նիք» բնագ րի վեր ջում ա վե լաց ված ա նա նուն հե ղի նա կի 
փոքր ժա մա նա կագ րութ յան մեջ ար ձա նագր ված է Ա պի րա տի մահ վան 

19 Ա բու լաս վար շադ դադ յա նի իշ խա նութ յան սկիզ բը Դվի նում հա մար վում է 1021 կամ 1022 թվա-
կա նը։ Փաս տո րեն, Ա պի րատն Ա բու լաս վա րի մոտ է գնա ցել նրա՝ Դվի նում հաս տատ վե լու ա ռա ջին 
տա րում (Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Արաբական ամիրա յությունները Բագրատունյաց Հայաստանում, Եր., 
1965, էջ 209)։
20 Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 16-17: Ապիրատի հետ պատահածի մասին Ուռհա յեցուց օգտվելով՝ 
հակիրճ պատմում է նաև Սմբատ Սպարապետը (Սմբատայ Սպարապետի Տարեգիրք, Վենետիկ, 
1956, էջ 6, այսուհետև՝ Սմբատ Սպարապետ)։
21 Տե՛ս Արիստակիսի Լաստիվերտցւոյ Պատմութիւն, աշխատասիրությամբ՝ Կ. Յուզ բաշյանի, 
Եր., 1963, էջ 62 (այսուհետև՝ Արիստակես Լաստիվերտցի)։ 1030-ա կան նե րին այս ա մուս նութ յու-
նից ծնված նրանց որ դին՝ Մա նու չեն, Ա նիի տե րը դար ձավ 1065-ին (Մարգարյան Հ., Հյուսիսային 
Հայաստանի և Վրաստանի ԺԲ դարի պատ  մության մի քանի հարցեր, Եր., 1980, էջ 86)։
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թվա կա նը. «ՆՀ (1021) Թուրքն ե հար զԱ պի րատն»22: Այս տե ղե կութ յու նը՝ 
նույն թվա կա նով, մուծ ված է նաև Սամ վել Ա նե ցու Ժա մա նա կագ րութ յան 
այն օ րի նա կում, ո րը շա րու նա կել է Ստե փա նոս Օր բել յա նը. «Թուրքն է հար 
զԱ պի  րատն»23:

Հիմնականում Մխիթար Անեցուց (հնարավոր է՝ Վարդան Արևելցու 
պատ մության միջնորդավորմամբ) օգտվելով՝ Ապիրատի մասին գրում է 
նաև Մխիթար Այրիվանեցին, իշխանի ձեռնարկների թիվն ավելացնելով ևս 
մեկով՝ Երևանում ջրանցքի շինությամբ. «Ա պի րատ իշ խան 12 000 հե ծե լի 
(տէր). սա շի նեաց զԿե չա ռուս և ե հան զա ռուն Ե րե ւա նայ»24: Այս տե ղե-
կութ յան հի ման վրա Ե րևա նը հա մար վել է Գրի գոր Ա պի րա տի տի րույ թը25։

Այսպիսով, Հա սա նի որ դի Գրի գո րը Բագրատունյաց պետության երևելի 
իշխաններից էր, որն առաջին անգամ մա գիստ րո սա կան պատ վաս տի-
ճանով հիշատակվում է 1001 թ. և սպանվել է 1021 թվականին։ 

 3. Գրիգոր Ապիրատ երկանունը

Այժմ անդրադառնանք Գրիգոր Մագիստրոսի հետ կապված մի տարա-
կուսելի հարցի՝ Ապիրատ անվան ծագմանը։ Ն երսես Ա կին յանն այս առն-
չությամբ գրում է. «Ա նունս կա րե լի չէ ստու գա բա նել հա յե րէն ա պի րատ 
բա ռով։ Թե րևս ա ղա ւա ղո ւած ձևն ըլ լայ ա պի պատ պա տո ւա նու նին, ար-
տա սա նո ւած նախ ա պիր պատ, ա պա ա պի րատ, ո րուն նպաս տած կա րող է 
ըլ լալ ա պի րատ բա ռը։ Բայց թէ Ա պի րատ ըն դու նա՞ծ  էր Բիւ զան դիո նի ար-
քու նի քեն «ա պի պատ» տիտ ղո սը, չէ վկա յո ւած։ ...Գրի գոր և Ա պի րատ մէկ 
անձ  նա ւո րու թեան կրած եր կա նուն ներն են»26: Խոսքը, թերևս, «ապուհպատ» 
տիտղոսի մասին է, որը կրում էին նաև Վեստ Սարգիսն ու Վահրամ Պահ-
լավունին։ 

Հրաչյա Աճառյանն անվան առնչությամբ գրում է. «ԱՊԻՐԱՏ, արդյոք 
հայերեն ապիրատ «անար դար» բա՞ռն է. և ինչպե՞ս կարող էր այսպիսի մի 
հոռի ածական մարդու անուն դառնալ։ Այս անունը գործածական էր մեր 
մեջ ԺԱ-ԺԳ դարերում»27։ 

Վերջերս Ապիրատ անվանն անդրադարձել է լեզվաբան Հրաչ Մար-
տիրոսյանը, ըստ որի Ապիրատ անձնանունն իսկապես արտացոլում է 
գրա բարյան ապիրատ բառը, իսկ Գրիգոր Մագիստրոսի (Հասանի որդու) 

22 Մանր ժամանակագրություններ, XIII-XVIII դդ., հատ. 2, կազմեց՝ Վ. Հա կոբյան, Եր., 1956, էջ 502։
23 Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, էջ 183:
24 Մխիթար Այրիվանեցի, Պատմութիւն Հայոց, Մոսկվա, 1860, էջ 58 (այսուհետև՝ Մխիթար 
Այրիվանեցի)։
25 Տե՛ս Հակոբյան Թ., Երևանի պատմությունը, Եր., 1969, էջ 212-213։ 
26 Ակինյան Ն., Ներսես Լամբրոնացի, էջ 373։
27 Աճառյան Հ., Հայոց անձնանունների բառարան, հատ. Ա, Եր., 1942, էջ 193։ Հեղինակը գրում է, որ 
Ապիրատ անունը հանդիպում է նաև «Վրաց մեջ»՝ վկայակոչելով Վարդան Արևելցու պատմության 
մի հատված, որտեղ գրված է, թե Գրիգոր Բջնեցին իր հետ վերցնում է «Վրաց Ապիրատ իշխանին» 
ու երկու այլ մա գիստրոսների և կռիվ մղում սելջուկների դեմ (Վարդան Արևելցի, էջ 142): Սակայն 
շարունակության մեջ «Վրաց իշխանի» անունը Լիպարիտ է: Սա հայտնի դեպք է, վկայված նաև այլ 
աղբյուրներում և վերաբերում է 1048 թ. Բասենի դաշտում տեղի ունեցած ճակա տա մարտին, որին 
բյու զան դական կողմից մասնակցում էին Կատա կալոն, Ահարոն, Գրիգոր մա գիստրոսները և Վրաց 
Լիպարիտ իշխանը («Հայ ժողովրդի պատ մություն», հատ. 3, Եր., 1976, էջ 449): Արևելցու պատմության 
հրատարակության հա մար հիմք ծառայած ձեռագրերում հավանորեն գրչական սխալ է սպրդել, և 
Լիպա րիտը դարձել է Ապիրատ, հետևա բար «Վրաց մեջ» Ապիրատ անուն չկա:
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պարագայում գործ ունենք Գրիգոր Ապիրատ երկանվան հետ: Վատա-
նունության (cacophemism կամ dysphemism) օրինակներ շատ կան տարբեր 
լեզուներում, այդ թվում՝ հայերենում, հմմտ. Անպէտ, Ապուշ, Գեշ, Յիմար և 
այլ անձնանուններ: Ապիրատ անունը կարող է հարել այս խմբին28: Մյուս 
կողմից՝ ուսումնասիրողը հնարավոր է համարում նաև Ապիրատ անձ-
նանվան խնդրի լուծման մի այլընտրանքային տարբերակ: Քանի որ ապի-
րատ բառն իր հիմնական՝«անօրեն, անարդար, անիրավ» իմաստի (ստու-
գա բանորեն՝ «անդատ») կողքին մատենագրության մեջ վկայված է նաև 
«վտարված, արտաքսված, տարագիր» իմաստով, ապա կարելի է մտածել, 
որ Ապիրատ անձանվան հիմքում ընկած է այս իմաստը, որն իսկապես 
հանդիպում է անձնանուններում (հմմտ. Ղարիբ, Նժդեհ և այլն)29:

Թեև նախկինում մենք հակված ենք եղել ընդունելու Ն. Ակինյանի 
տեսակետը, ըստ որի՝ Գրիգորի կրած տիտղոսը դարձել է նրա մականունը, 
իսկ հետագայում հանդես եկել որպես առանձին անձնանուն, սակայն այժմ 
ավելի հավանական ենք համարում ի սկզբանե Գրիգոր Ապիրատ երկան-
վան գոյությունը։ Հայտնի չէ, թե նախկինում արդյո՞ք եղել է Ապիրատ ա նունը, 
քանի որ առաջին անգամ մատենագրության մեջ վկայվում է հենց Հա սանի 
որդի Գրիգոր Մագիստրոսի անվան առնչությամբ։ 

Հարկ է նշել, որ երկանվանությունը հիշյալ ժամանակի հայ ազնվակա-
նու թյան շրջանում շատ սովորական երևույթ էր։ Անին մայրաքաղաք հռչա-
կած Աշոտ Գ Ողորմած թագավորն Աշոտ Գագիկ երկանունն ուներ։ Այդ 
մասին վկայող հստակ հավելում է արված Սամվել Անեցու Ժամանակա-
գրության մեջ. «Գա գիկ թա գա ւոր օ ծաւ Հա յոց, որ է նոյն Ա շոտ որ դի Ա բա-
սայ»30։ Հանրահայտ է նաև Աշոտ Գ-ի թոռան՝ Հովհաննես Սմբատի երկա-
նունությունը, որի մասին հարկ է համարում ծանուցել Սամվել Անեցին՝ 
«Յովանէս, որ և Սմբատ, որդի Գագկայ շահնշահի»31։ Կարծում ենք, որ 
մատենագիրները նման պարզաբանումներն անհրաժեշտ էին համարում 
հետագայում թյուրիմացություններից խուսափելու համար, քանի որ ար-
ձա նա գրու թյուններում և այլուր երկանուն ունեցող գործիչները հիմնա-
կանում հիշատակվում են կամ մեկ, կամ մյուս անունով։ 

Երկանվանության երևույթի տեսական վերլուծությունը գտնում ենք ժա-
մանակի հանրահայտ գիտնական իշխանի՝ Գրիգոր Մագիստրոս Պահ-
լավունու (Բջնեցու) «Մեկնութիւն քերականին» գործում, որտեղ նա գրում է. 
«Երկանուն է, որպէս անունք երկու եդեալ ի վերայ միոյ մարդոյ», ապա մի 
օրինակ բերելով Աստվածաշնչից՝ «Եղիազարոս Աւարան», պարզաբա նում է, 
որ երկու անունները միշտ միասին չեն գործածվում, կարող է նշվել մեկը 

28 Վատանունության շարժառիթներից մեկը եղել է նորածիններին տանող չար ոգիներին խաբելը, 
թե՝ սա ապիրատ՝ անօրեն՝ անպետք երեխա է, լավը չէ, մի տար նրան մեզնից:
29 Հրաչ Մարտիրոսյանն իր տեսակետը մեզ է փոխանցել անձնական նամակագրությամբ, սակայն 
Ապիրատ անվան ստուգաբանությունը նա ներառելու է հայոց անձնանուններին նվիրված, առա-
ջիկայում հրատարակվելիք ուսումնասիրության մեջ։
30 Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, էջ 175։ Այս թագավորին Ա շոտ-Գա գիկ կամ Գա գիկ է կո չում 
Մատ թեոս Ուռ հա յե ցին (Մատ թեոս Ուռ հա յե ցի, էջ 8-9): Ն. Ա դոնցը Մ. Ուռ հա յե ցու հայտ նա ծը հա մա-
րել է «խառ նակ» տե ղե կութ յուն (Ա դոնց Ն., Եր կեր, հատ. Ա, Ե ր., 2006, էջ 521): Սակայն վերոնշյալ 
տեղեկությամբ հաստատվում է Մ. Ուռ հա յե ցու հա ղոր դածն այն մա սին, որ Ա շոտ Ո ղոր մա ծը «Ա շոտ 
Գա գիկ» եր կա նուն է ու նե ցել:
31 Նույն տեղում, էջ 183։
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կամ մյուսը. «…Եղիազարոս, նոյն և Աւարան կարէ կոչիլ»32։ Անիի այդ շրջանի 
իրականության մեջ այս առումով բնորոշ է նույն Հովհաննես Սմբատի օրի-
նակը, որը Հոռոմոսի վանքի 1036 թ. արձանագրության մեջ իր մասին գրում 
է. «ԵՍ ՍՄՊԱՏ շԱՀԱՆշԱՀ ՈՐԴԻ ԳԱԳԿԱ շԱՀԱՆշԱՀԻ», իսկ երկու տարի 
անց նույն վանքի մեկ այլ վիմագրում՝ «ԵՍ ՅՈՎԱՆՆԷՍ շԱՀԱՆշԱՀ ՈՐԴԻ 
ԳԱԳԿԱ շԱՀԱՆշԱՀԻ»33։ 

 Երկանուն ունեին նաև Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոսի ժամանակակից 
մի քանի Պահլավունի իշխաններ, ինչպես օրինակ՝ Գրիգոր Համզե, Վասակ 
Հոլոմ, Տիգրան Ապլղարիբ։ Այս միջավայրում բնավ տարօրինակ չէ, որ 
Հասանի որդին էլ Գրիգոր Ապիրատ երկանունն ունեցած լինի։ Այս տե-
սակետի օգտին է խոսում և այն, որ նրա սերնդի ներկայացուցիչները շատ 
երկար ժամանակ շարունակել են կրել Գրիգոր և Ապիրատ անունները։ Հե-
տաքրքրական է, որ Գրիգոր Ապիրատի թոռանը (Վասակի որդուն) Ստեփա-
նոս Օրբելյանը կոչում է «շիրակայ իշխանն՝ Գրիգոր Ապիրատեան», իսկ 
սրա թոռանը (Հասան Մագիստրոսի որդուն), որը հիշատակվում է 1170-
ական թվականներին. «Անեցին՝ Գրիգոր Ապիրատեան», քիչ անց՝ «Գրիգոր 
Մա ժիստրոս եանց»34։ Բայց այս նույն իշխանին Վարդան Արևելցին կոչում է 
Ապիրատ անունով՝ «մեծ իշխանն Ապիրատ»35, նույն կերպ է վարվում Սամ-
վել Անեցու շարունակողը36, իսկ նրա որդին՝ Անիի Սարգիս Ա եպիսկոպոսը, 
բազմաթիվ արձանագրություններում իրեն կոչում է «որդի Ապիրատի»37։ 
Այսինքն՝ ակներև է, որ այս իշխանն իր նախապապի նման Գրիգոր Ապի-
րատ երկանուն է ունեցել38։ 

Ներսես շնորհալին իր հոր՝ Ապիրատի (որը հարակից տվյալներից դա-
տելով՝ Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոսի թոռն էր՝ Ապլջահապի որդին) ան-
վան մասին գրում է. «Զնախ նա կան ա նուն ա ռեալ, որ Ա պի րատն էր յոր-
ջոր ջեալ»39 («Նախ նա կան», այ սինքն՝ նախն յաց, հայ րե նի)40։ Իսկ այս տոհ-
մից սերող վերջին կաթողիկոսն էլ գրեթե բոլոր աղբյուրներում հենց 
Գրիգոր Ապիրատ երկանունով է հիշատակվում41։

Ինչ պես վերևում տե սանք, իր ապրած ժամանակի աղբյուրներում՝ Ար-
զականի, Կե չա ռի սի և Տե կո րի ար ձա նագ րութ յաններում իշխանը կոչվում է 

32 Գրիգոր Մագիստրոս, «Մեկնութիւն քերականին», Մատենագիրք Հայոց, հատ. ԺԶ, Եր., 2012, էջ 
445։
33 Սարգիսեան Ն., Տեղագրութիւնք ի Փոքր և ի Մեծ Հայս, Վենետիկ, 1864, էջ 146, 166։ Հետաքրքիր 
է, որ Հովհաննես Սմբատի վաղամեռիկ որդին էլ է ունեցել երկանուն։ Արիստակես Լաստիվերտցին 
թագավորի մասին գրում է. «…որդի նորա Երկաթ վաղ վախճանեցաւ» (Արիստակես Լաստիվերտցի, 
էջ 32)։ Իսկ Երերույքի 1038 թ. արձանագրության մեջ թագավորի կինը գրում է. «Ես բարեպաշտ 
թագուիս… Սմբատ շահնշահի կինս և Աշոտոյ մարս…» (արձանագրությունը ցայժմ թերի հրատա-
րակություններ է ունեցել)։ Այստեղից երևում է, որ հավանորեն, ի հիշատակ Աշոտ Բ թագավորի, 
Հովհաննես Սմբատի որդուն կոչել են Աշոտ Երկաթ երկանունով։
34 Ստեփանոս Օրբելեան, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 320, 384-385։
35 Վարդան Արևելցի, էջ 133։
36 Տե՛ս Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, էջ 221։
37 Տե՛ս Մաթևոսյան Կ., Անի, Ս. Էջմիածին, 1997, էջ 75-80։
38 Իրավացի է Ն. Ակինյանը, որ իշխանին կոչում է հենց Գրիգոր Ապիրատ, թեև Ստեփանոս 
Օրբելյանի տեղեկությունը չի վկայակոչում (Ակինեան Ն., Ներսես Լամբրոնացի, էջ 394)։
39 Ներսեսի Շնորհալւոյ Բանք չափաւ, Վենետիկ, 1928, էջ 601։
40 Տե՛ս Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հատ. Բ, Վենետիկ, 1837, էջ 401։
41 Գրիգոր Զ Ապիրատ (1194-1203), «Տէր Գրիգոր Ապիրատն ամս եօթն» (Կիրակոս Գանձակեցի, 
Պատմութիւն Հայոց, աշխատասիրությամբ Կ. Մելիք-Օհանջանյանի, Եր., 1961, էջ 148, հմմտ. 
Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, էջ 232 և այլն)։ 
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Գրիգոր Մագիստրոս: Իսկ նրան Ա պի րատ ա նու նով հի շա տա կող ա ռա ջին 
պատ միչ նե րը՝ Մատ թեոս Ուռ հա յե ցին և Մխի թար Ա նե ցին, ի րենց եր կե րը 
գրել են իշ խա նի մա հից հա մա պա տաս խա նա բար շուրջ 110 և 170 տա րի 
անց։ Հնա րա վոր է, որ մատենագիրները նա խընտ րել են նրա երկ րորդ՝ 
Ա պի րատ ա նու նը նշել, որպեսզի խուսափեն այդ ժամանակ համընդհանուր 
ճանաչում գտած մեկ այլ նույնանուն իշխանի՝ Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ-
լա վու նու (Բջնե ցու) ան վան հետ շփո թութ յու նից: 

Կարծում ենք, որ ինչպես սկզբնաղբ յուր նե րի տվյալների, այնպես էլ ու-
սումնասիրողների տեսակետների ներ դաշ նա կեց ման տեսանկյունից նպա-
տա կա հար մար կլինի այսուհետև հիշյալ գործչին կո չել Գրի գոր Ա պի րատ 
երկանունով: Այժմ տեսնենք, թե աղբյուրներում ինչ տեղեկություններ են 
պահպանվել նրա հոր և տոհմական ծագման մասին։ 

 4. Տոհմական ծագումը 

Գրիգոր Ապիրատի հո ր մասին Ն. Ա կին յա նը գրում է. «Հա սան. սա հայրն 
էր Ա պի րա տի. իր մա սին ա ւե լի բան չենք գի տեր»42: Բա րե բախ տա բար բո-
լո րո վին վեր ջերս Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րե րից մե կում (թիվ 3681) հայտ-
նա բեր վեց Հա սա նի ան վան մեկ այլ հի շա տա կութ յուն Հա վուց թա ռի ա ռաջ-
նորդ Նա թա նա յե լի (14-րդ դ.)՝ Սամ վել Ա նե ցու Ժա մա նա կագ րութ յան մեջ 
կա տա րած հա վել ման շնոր հիվ: Պարզ վում է, որ նույն Հա սա նի զա վակն է 
ե ղել նաև Քե ղի (Գե ղի) ամ րո ցի տեր իշ խան Գևոր գը, ո րը կա ռու ցել է Հա-
վուց թա ռի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին: Մին չև այժմ Մխի թար Այ րի վա նե ցու կարճ 
հա ղորդ մամբ հայտ նի էր այդ մասին՝ «շի նի և Հա ւուց թառն ի Գէոր գեայ 
իշ խա նէն Քեղ ւոյ»43։ Սակայն հայտնի չէր, թե ում զավակն էր Գևորգ 
իշխանը։ Եվ ահա նույն Կաթողիկե եկեղեցու կառուցման առնչությամբ՝ 
1002 թվականի դեպքերի շարքում Հավուց թառի վանահայր Նա թա նա յե լը 
Գևորգ իշ խա նի ծագ ման մա սին հայտնում է չա փա զանց ար ժե քա վոր 
տեղեկություն. «Գէորք իշ խա նաց իշ խանն, որ դի Հա սա նայ, եղ բար Ա -
պի  րա տին... »44: 

Գրի գոր Ապիրատի և Քե ղի ամ րո ցի տեր Գևորգ իշ խա նի եղ բայր ներ 
լի նե լու հան գա ման քի բա ցա հայտ ման շնոր հիվ պարզ է դառ նում, որ Հա-
սա նը նույն պես իշ խան էր, և որ Մխի թար Ա նե ցու՝ Ա պի րա տի վե րա բեր յալ 
ա սա ծը՝ «յանն շա նից մե ծա ցեալ», չի վե րա բե րում նրա տոհ մական ծագ մա-
նը, այլ նրա անձին։ Միա ժա մա նակ զգալի չափով հիմնավորվում են պատ-
միչ նե րի հա ղոր դում նե րն այն մասին, որ Գրի գոր Ա պի րա տը տեր էր 12 000 
հեծ յա լի, որը մինչև այժմ մեծ չա փա զան ցութ յուն էր թվում։ Հա սա նի որ դի-
նե րի իշ խա նութ յու նը տա րած վում էր Վա րաժ նու նի քից (Կե չա ռիս) մին չև 
Ե րևան, հաս նում Հա վուց թառի վանք ու Քե ղի ամրոց, ո րը սահ մա նա կից էր 
Դվի նի ա մի րա յութ յա նը։ Այս պի սի տա րած քի վրա իշ խող նե րը կա րող էին 
պատկառելի զի նուժ ու նե նալ։

Գևոր գի մա սին ա վե լաց նենք, որ Նա թա նա յել Հա վուց թա ռե ցու հայտ նա-

42 Ակինյան Ն., Ներսես Լամբրոնացի, էջ 373:
43 Մխիթար Այրիվանեցի, էջ 57: 
44 Մատենադարան, ձեռ. N 3681, թերթ 78ա, Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, էջ 181:
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ծի հա մա ձայն՝ իշ խա նը ոչ միայն կա ռու ցել է Հա վուց թա ռի ի նը խո րա նով 
Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին (այժմ ա վեր ված է), այ լև վան քին զգա լի նվի րատ  վու-
թյուն ներ կա տա րել, այդ թվում՝ Գողթ (Կոխթ) գյու ղը, որ գնել էր Գա գիկ Ա 
թա գա վո րից ու նրա որ դուց՝ Հով հան նես Սմբա տից45:

Նշենք, որ այս տոհ մի կրտսեր ներ կա յա ցու ցիչ նե րին անդ րա դառ նա լիս 
պատ միչ նե րը նրանց նախ նի նե րի թվար կու մը հասց նում են մին չև Հա սա նի 
ա նու նը։ Օ րի նակ՝ Մատ թեոս Ուռ հա յե ցին Գրի գոր Ա պի րա տի թո ռա նը՝ Գրի-
գորին, որը պատերազմում սպանվեց ու թաղվեց Կեչառիսում, ներ կա յաց-
նում է հե տև յալ կերպ՝ «…քաջ զո րա կանն և մեծ հա ւա տա ցեալն Գրի գոր, 
որ դի Վա սա կայ, որ դի Ա պի րա տին՝ որդ ւոյ Հա սա նայ, յազ գէ քա ջանց…»46։ 
Պատ մի չը և նրան հե տևե լով՝ Սմբատ Սպա րա պե տը նույն հե տա դարձ թվար-
կումն են ա նում այս Գրի գո րի եղ բո րը՝ Բար սեղ Ա Ա նե ցի կա թո ղի կո սին ներ-
կա յաց նե լիս47։ 

Քե ղիի տեր Գևորգ իշ խա նի ժա ռանգ նե րի մա սին մինչ այժմ ո չինչ հայտ-
 նի չէր, սա կայն հոր ան վան հայտ նի դառ նա լով՝ այժմ հնա րա վոր է նրանց 
փնտրել հենց նույն տոհմական վանքում՝ Հա վուց թա ռում: Վան քի տա րած-
քում պահ պան ված հնագույն ար ձա նագ րութ յու նը, ո րը խաչ քա րի վրա է, 
հե տև յալ բո վան դա կութ յունն ու նի. «Յի շէ Քրիս տոս զՀա սան, զոր դի Սմբա-
տա, զծա ռա քո և ո ղոր մեա նմա, ա մեն, թվ. շԼ (1081) էր»48: Ե թե նկա տի ու-
նե նանք հայ կա կան իշ խա նա կան տոհ մե րի մոտ ա վագ թո ռա նը պա պի 
ա նու նով կո չե լու կա յուն սո վո րութ յու նը49, ա պա կա րող ենք են թադ րել, որ 
Գևորգ իշ խա նի որ դին կրել է պա պի ա նու նը՝ Հա սան, և նրա ժա ռանգ ներն 
են Սմբատն ու նրա որ դի՝ պապի անունով կոչված Հա սա նը: Ա նուղ ղա կիո-
րեն այս են թադ րութ յան օգ տին է խո սում այն, որ Գրի գոր Ա պի րա տի եր կու 
որ դի նե րն Ապլ ջա հապ և Վա սակ ա նուն ներն ու նեին: Նա զա վակ նե րից մե-
կին հոր ա նու նով Հա սան չի ան վա նա կո չվել ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ այն պատ ճա ռով, որ իր ա վագ եղ բոր՝ Գևոր գի որ դին (Հասանի ավագ 
թոռը), ար դեն կրում էր այդ ա նու նը:

 Կար ծում ենք, որ հենց այս՝ Հասանի որդիների ավագության հարցի 
հա մա տեքս տում պի տի ո րո նել Ա պի րա տի մա սին աս վա ծը, թե նա «յան-
նշա նից մե ծա ցեալ և վասն խե լա ցի և ա ռատ ձե ռացն մին չև լի ներ տէր եր-
կո տա սան հա զար հե ծե լոց»: Հա վա նո րեն նա Հա սա նի կրտսեր որ դին էր, և 
մինչ Գևոր գն ա վա գութ յան ի րա վուն քով ժա ռան գել էր հոր իշ խա նութ յունն 
ու Քե ղի բեր դը, իր որ դուն էլ կո չել նրա ա նու նով՝ Հա սան, կրտսեր Գրի գոր 

45 «Գէորք իշ խա նաց իշ խանն, որ դի Հա սա նայ, եղ բար Ա պի րա տին վե րըս տին նո րո գեց զնա խադ րա-
կան հռչա կա ւոր սուրբ ուխտն զՀա ւուց թառ և շի նեց զփա ռա ւոր զհրա շա լի Կա թո ղի կէն Թ (9) խո րա-
նաւ, և ա րար գան ձա գին զմեր ձա կա գեղն զԿոխթ ի Գա գիկ շա հան շա հէ և Յո վա նի սէ և ետ Հա ւուց 
թա ռոյ Սուրբ Կա թո ղի կէին հայ րե նիք…» (Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, էջ 181):
46 Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 288։ 
47 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 226, Սմբատ Սպարապետ, էջ 82։
48 Հովսեփյան Գ., Հավուց Թառի Ամենափրկիչը և նույնանման հուշարձանները հայ արվեստի մեջ, 
«Նյութեր և ուսումնասիրություններ հայ արվեստի պատմության», հատ. Բ, Եր., 1987, էջ 17, 20:
49 Կիլիկյան հայկական ազնվական տոհմերին անդրադառնալով՝ Լ. Տեր-Պետրոսյանը գրում է. 
«Մեծ հոր և անդրանիկ թոռան անունների նույնությունը քարացած ավանդույթ էր հայ միջնադարյան 
ազնվական գերդաստաններում։ Համենայն դեպս Ռուբինյան և Հեթումյան ընտանիքների ազգա-
բանությունն այս առումով համարյա բացա ռություն չի ճանաչում. բոլոր այն դեպքերում, երբ հաս-
տատված է, որ թոռն անդրանիկն է, նա անպայման կրում է պապի անունը…» (Տեր-Պետրոսյան Լ., 
Խաչակիրները և հայերը, հատ. Բ, Եր., 2007, էջ 79)։
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Ապիրատն իր խել քով ու ձեռ նե րե ցութ յամբ «ոչ նշա նա վոր նե րից» կամ 
«փոք րե րից» բարձ րա ցել, ճանաչում էր գտել ու տեր էր դար ձել բազ մա քա-
նակ հե ծե լա զո րի: 

Գևորգ իշխանի և Գրիգոր Մագիստրոսի առնչության մեկ այլ վկայու-
թյուն պետք է համարել ժամանակին Հավուց թառում եղած, այժմ, ցավոք, 
կորած մի արձանագրություն, որն այս սկիզբն ունի՝ «Թուին ՆԿԲ (1013) ի 
թագաւորութեանն Գագկայ և ի հայրապետութեան տեառն Սարգսի, ես 
Գրիգոր Մագիստրոս…»50։ Հետագա տեքստում խոսվում է եկեղեցու կա-
ռուցման և վանքին նշանավոր Ամենափրկիչ խաչի նվիրատվության մասին, 
իսկ ամբողջ գործը վերագրվում է Պահլավունի Գրիգոր Մագիստրոսին և 
անգամ որպես վանահայր հիշատակվում է նրա որդի Վահրամը (հետա-
գայում՝ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոս)։ Իրականում, վերջինս այդ ժամա-
նակ հավանաբար դեռ չէր էլ ծնվել (եթե նկատի ունենանք, որ մահացել է 
1105 թ.), իսկ Պահլավունի իշխանը, ինչպես տեսանք, մագիստ րո սության 
պատիվ ստացել է 1045-ին։ 

Այս արձա նագրությանը մենք անդրադարձել ենք հանգամանալից ու-
սումնասիրությամբ և հանգել այն եզրակացության, որ դրա տեքստը 
կազմվել է ուշ շրջանում (15-րդ դար)։ Սակայն արձանագրության սկզբնա-
մասը, հավանորեն, քաղվել է մի հնագույն արձանագրությունից, որտեղ 
նշված Գրիգոր Մագիստրոսը (1013 թ.) չէր կարող այլ մարդ լինել, քան 
Գևորգ իշխանի եղբայր Գրիգորը51։ Ուշագրավ է նաև, որ Նաթանայել Հա-
վուցթառեցին Սամվել Անեցու Ժամանակագրության մեջ 1013 թ. ներքո մի 
տեղեկություն է մուծել՝ նշելով, որ Գագիկ Ա թագավորն այդ ժամանակ 
Ամենափրկիչ խաչը տվել է Գևորգ իշխանին52։ Սա հավելյալ կռվան է ենթա-
դրելու համար, որ այդ թվականին Հավուց թառում մի արձանագրություն է 
գրվել, որտեղ հիշատակվել է նաև Գևորգ իշխանի եղբոր՝ Գրիգոր Մա-
գիստրոսի անունը (թերևս նա էլ խաչի ընծայման առիթով իր հերթին 
նվիրատվություններ է կատարել)։ Սակայն հետագայում վանքի 15-րդ դա-
րի վանահայրերը, որոնք պարոնտեր էին ու իրենց Պահլավունյաց տոհմից 
էին համարում, արձանագրությունը վերախմբագրել են սեփական հայե-
ցողությամբ ու Գրիգոր Մագիստրոսին վերագրել նույնանուն Պահլավունի 
իշխանի տվյալները։

Տոհմի ծագման վերաբերյալ հետաքրքրական ակնարկ է պահպանվել 
ուշ շրջանի մեկ այլ հեղինակի՝ Մանուել Բջնեցի եպիսկոպոսի՝ Հավուց թա-
ռի վանքին նվիրված գանձում (15-րդ դ.), որտեղ Գևորգ իշխանն անվանվում 
է՝ «ոստ Բագրատունի»53։ Եթե հավատանք սույն վկայությանը, ապա չի բա-
ցառվում, որ այս տոհմը, օրինակ, իգական գծով կապված է եղել Բագրա-
տունիների հետ։ Հետաքրքրական է, որ երբ Անիի Գագիկ Ա թագավորն ու 
նրա կինը՝ Կատրամիդեն, Քրիստոսի ծննդյան 1000-ամյակը նշանավորեցին 
50 Հովսեփյան Գ., Հավուց Թառի Ամենափրկիչը, էջ 7։
51 Տե՛ս Մաթևոսյան Կ., Հավուց թառի վանքը, Եր., 2012, էջ 23-30։ Վիմագիրն ավելի վաղ քննած Գ. 
Սարգսյանը եկել է այն եզրակացության, որ արձանագրության հայտնաբերման և տեղադրության 
հանգամանքները հնարովի են, և այն կեղծ է (Սարգսյան Գ., Հավուց թառի հիմնադրման վկայագրի 
շուրջ, «Լրաբեր հաս. գիտ.», 1988, N 4, էջ 68-71)։
52 Տե՛ս Սամուէլ Անեցի և շարունակողներ, էջ 182։
53 Գանձ Ամենափրկչին ի տէր Մանուէլ Բջնեցւոյ (Մատենադարան, ձեռ. 427), տե՛ս Մաթևոսյան Կ., 
Հավուց թառի վանքը, էջ 94։
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մայրաքաղաքում 1001 թվականին շքեղ եկեղեցիների կառուցմամբ (Անիի 
Գագկաշեն Ս. Գրիգոր և Մայր տաճար), նրանց օրինակին հետևեցին երկրի 
գլխավոր իշխանները, որոնց թվում առաջինները հենց Հասանյաններն 
էին, որ, ինչպես տեսանք, 1002-ին եկեղեցի են կառուցել Հավուց թառում 
(Գևորգ իշխան) և 1003-ին՝ Կեչառիսում (Գրիգոր Ապիրատ)։ Նրանց հա-
ջորդեցին այլ իշխաններ՝ Սմբատ Մագիստրոսը (Բագնայր, 1010 թ.), Վահ-
րամ Պահլավունին (Մարմաշեն, 1029 թ.)54։ Թերևս պատահական չէ նաև 
Գագիկ Ա-ի թանկագին նվերը Գևորգ իշխանին (Ամենափրկիչ խաչը), Գրի-
գոր Ապիրատի մագիստրոսության արժանանալն ու կտրուկ վերելքը նույն 
այս թագավորի ժամանակ, իսկ հետագայում՝ Հովհաննես Սմբատի ջերմ 
վերաբերմունքը նրա զավակների նկատմամբ, հանգամանքներ, որ նույն-
պես տոհմական մերձավորության կամ ազգակցության օգտին են խոսում։

5. Գրիգոր Ապիրատի զավակները 

Համառոտակի անդրադառնանք նաև Գրիգոր Ապիրատի զավակներին, 
քանի որ նրանց վերաբերող տեղեկությունները զգալիորեն ամբողջացնում 
են նաև իշխանի կենսագրությունը։ Ինչպես տեսանք Մատթեոս Ուռհայեցու 
վկայությունից, 1021 թ. Դվինում Գրիգոր Ապիրատի սպանությունից հետո 
զորավար Սարին իշխանի ընտանիքը բերեց Անի, որտեղ Հովհաննես 
Սմբատը ստանձնեց նրա երկու որդիների խնամակալությունը («…թա գա-
ւորն Յով հան նէս կա րի յոյժ ա պա շա ւէր զա նի րաւ մահն Ա պի րա տին Հա յոց 
իշ խա նին: Եւ որ դեաց նո րա Ապլ ջա հա պայ և Վա սա կայ, և Սա րէ և զամե-
նայն զօ րացն տայր թա գա ւորն Հա յոց գա ւառս և զիշ խա նու թիւնս»)55: Դա-
տելով պատմիչի՝ Գրիգոր Ապիրատի զավակների անունները տալու 
հերթակա նությունից՝ Ապլջահապն ավագն էր։ Սակայն չի բացառվում, որ 
Մատթեոս Ուռհայեցին (կամ նրան տեղեկություն հայտնողը) սխալված լի-
նեն։ Վասակի ավագության օգտին է խոսում այն, որ նա մնացել է Անիում, 
մինչ դեռ Ապլջահապն այս կողմերում չի հիշատակվում։ Վասակն իր ավագ 
որ դուն հոր անունով Գրիգոր է կոչել, որի մահից հետո նրան հուղարկավո-
րել են Կեչառիսում, այսինքն՝ տոհմական, պապական ճյուղի վանքում։

Քանի որ մեր պատմիչները կանանց անուններ տալու մեջ խիստ ժլատ 
են, Ուռհայեցու մոտ ևս բացակայում է Գրիգոր Ապիրատի դստեր անունը, 
բայց, ինչպես վերևում տեսանք, այդպիսին եղել է և 1042 թվականին էլ ար-
ձանագրություն է թողել Տեկորում։ Թե որքան հոգատար է գտնվել Հովհան-
նես Սմբատն այս ընտանիքի նկատմամբ, կարծում ենք, երևում է հենց այս 
աղջկա օրինակով, որը հիշյալ արձանագրության մեջ իրեն կոչում է Վեստ 
Սարգսի կինը։ Հայտնի է, որ Վեստ Սարգիսն այդ ժամանակ մեկն էր «ի 
գլխա ւոր ա զա տացն Հա յոց»56, արքունիքում մեծ կշիռ ունեցող և թագավորին 
մերձավոր մարդ էր, ուստի նրա ամուսնությունը չէր կարող պատահական 

54 Թեև Մարմաշենի արձանագրության մեջ նշված է 1029 թվականը, սակայն, հավանաբար, 
Կաթողիկե եկեղեցու կառուցումն ավելի վաղ է ավարտվել (տե՛ս Մաթևոսյան Կ., Սամվել Անեցին և 
նրա շարունակողները մի քանի վանքերի կառուցման մասին, «Էջմիածին», 2012, Բ, էջ 10-21): 
55 Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 16-17:
56 Արիստակես Լաստիվերտցի, էջ 57:
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կերպով լինել: Միանգամայն հավանական է, որ Գրիգոր Ապիրատի դստե-
րը, որպես նրա խնամակալ, հենց Հովհաննես Սմբատ թագավորն է Վեստ 
Սարգ  սին կնության տվել։ Դրանով վերջինս ավելի է մտերմացել Հովհաննես 
Սմբատին։ Պատահական չէ, որ թագավորի մահ վան ժա մա նակ Վեստ Սար-
գի սը հիշատակվում է որպես նրա հո գա բար ձու57: 

Թեև ուղղակի վկայությունները բացակայում են, սակայն բնական պի-
տի համարել, որ Հովհաննես Սմբատը նույն հոգատարությամբ կին է ընտ-
րել նաև Գրիգոր Ապիրատի որդիների համար։ Այսպես, Գրիգոր Բջնեցու 
որդի՝ 1066-ից Հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Բ Վկայասերի մասին Մատթեոս 
Ուռհայեցին հայտնում է, որ նա, 1072 թվա կա նին գնալով Ա նի, տեղի ե պիս-
կո պոս է ձեռնադրել իր քրոջ որդի Բարսեղին, որը Ապիրատի որդի Վասակի 
որդին էր. «…Տէր Գրի գո րիս գնա ցեալ ի մայ րա քա ղաքն Հա յոց, որ կո չի 
Ա նի, և անդ ձեռ նադ րեաց ե պիս կո պոս զԲար սեղն՝ զքե ռոր դին իւր՝ զոր դի 
Վա սա կայ, որդ ւոյ Ա պի րա տին, որդ ւոյ Հա սա նայ»58։ Այսինքն՝ Գրիգոր Ապի-
րատի որդին՝ Վասակը, ամուսնացել է Անիի թագավորության մեկ այլ նշա-
նավոր իշխանի՝ Գրիգոր Բջնեցու դուստրերից մեկի հետ։ Եթե նկատի ու-
նե նաք, որ 1021 թվականից Վասակն անհայր էր մնացել և հանձնվել Հով-
հաննես Սմբատի խնամակալությանը, միանգամայն հավա նական պիտի 
համարենք, որ նրա համար հարսնացուի նման շահեկան ընտրություն կա-
տարողը նույնպես թագավորն է եղել։ 

Վասակն ու նրա կինն ունեցել են չորս զավակ՝ Գրի գոր, Բար սեղ, Հա-
սան, Ապլ ջա հապ։ Սրանցից Գրիգորը Անիում գլխավոր հայ իշխանն էր Մա-
նուչե ամիրայի ժամանակ, սեփական զորքն ունեցող քաջ զորական, նրա 
եղբայրը՝ 1072-ին Անիի եպիսկոպոս, իսկ 1081-ին (1105-ից միանձնյա) կա-
թողիկոս դարձած Բարսեղ Ա Անեցին էր։ Գրիգորի՝ Հասան Մագիստրոս 
ա նու նով հիշատակվող որդու զավակներն էին 12-րդ դարում հայտնի իշ-
խան Գրիգոր Ապիրատն ու Բարսեղ Բ Անեցի եպիսկոպոսը։

Գրիգոր Ապիրատի որդի Վասակի ու Գրիգոր Բջնեցու դստեր կազմած 
ընտանիքի մասին խոսքն ավարտենք ևս մի դիտարկումով։ Նախկինում 
նշել ենք, որ Հասանյան (Ապիրատյան) տոհմը Պահլավունիների հետ նույ-
նաց նող հեղինակները դրա համար սկզբնաղբյուրներից բխող հիմնավո-
րումներ չեն ներկայացնում։ Իսկ այս ամուսնության փաստն ինքնին բա ցա-
ռում է այդ տոհմակցությունը, քանի որ նույն տոհմի անդամների միջև 
ա մուս նությունն արգելված էր եկեղեցական կանոններով։ Այլ հարց է, որ 
նկատի ունենալով հենց այս ամուսնության պարագան՝ տոհմի հետագա 
անդամների համար պատմիչները երբեմն նշում են Պահլավունի տոհ մա-
նունը՝ հաշվի առնելով իգական գիծը (Գրիգոր Բջնեցու դստեր հանգա ման-
քը)։ Սակայն հատկանշական է, որ այս տոհմի՝ Վասակի ճյուղի ներ կայա-
ցուցիչները, իրենց գրած արձա նագրություններում երբեք Պահլավունի չեն 
կոչվում։

Ցավոք, աղբյուրներում նշված չէ, թե ինչպես է ընտանիք կազմել Գրի-
գոր Ապիրատի մյուս որդին՝ Ապլջահապը։ Ն. Ա կին յա նն այս առնչու թյամբ 
գրում է. «Վկա յո ւած է, թէ Վա սա կի կի նը Գրի գո րի դուստրն է, բայց լռած է 

57 Տե՛ս նույն տեղում:
58 Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 226, Սմբատ Սպարապետ, էջ 82:
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պատ մու թիւ նը ի մա սին Ապլ ջա հա պի։ Մինչ Վա սակ մնաց Ա րե ւելք (Ա նի, 
Խա չէնք), Ապլ ջա հապ կե րե ւայ թէ 1045-ին իր ա նե րոջ հետ գաղ թեց Մի ջա-
գետք և տի րա ցաւ այն տեղ Ծովք ա մուր բեր դին»59։ Ներսես Ա կին յա նի այն 
են թադ րութ յու նը, որ հենց Գրի գոր Ա պի րա տի որ դի Ապլ ջա հապն է ե ղել 
Գրի գոր Բջնե ցու դուստ րե րից մե կի ա մու սի նը, ո րից ծնվել են նրանց Ա պի-
րատ, Գրի գո րիս, Վահ րամ, Վա սակ զա վակ նե րը, միան գա մայն հնարավոր 
է։ Թեպետ հաճախ չի պատահում, որ երկու եղբայրների ամուսնացնեն 
երկու քույրերի հետ, բայց եթե հիշենք, որ Գրիգոր Ապիրատի զավակների 
ապագան որոշողը Հովհաննես Սմբատն էր, չի բացառվում, որ թագավորի 
առաջարկով Գրիգոր Բջնեցին իր երեք դուստրերից երկուսին կնության է 
տվել Ապլջահապ և Վասակ եղբայրներին։ 

Քանի որ ուղղակի վկայություն չունենք, պետք է հաշվի առնենք հարա-
կից տվյալները։ Այս խնդրի լուծման համար էական է հիշյալ ընտանիքի 
անդ րա նիկ որ դու ան վա նա կո չութ յու նը Ա պի րատ հազ վագ յուտ ա նու նով։ 
Եթե Վասակն ավագ որդուն կոչել է հոր անունով՝ Գրիգոր, հնարավոր է, 
որ Ապլջահապն էլ իր անդրանիկին կոչել է երկանուն ունեցող հոր մյուս 
անունով՝ Ապիրատ։ Ինչպես վերևում տեսանք, վերջինիս զա վա կը՝ Ներ սես 
շնոր հա լին, այդ անունը համարել է «նախ նա կան», այսինքն՝ հայ րե նի։ 

 Սակայն պետք է նշել, որ Ապլ ջա հապ ա նունն այս տոհ մի սե րունդ նե րի 
մեջ այ լևս չի կի րառ վել։ Ապիրատի որդին՝ Ներսես շնորհալին, որն այնքան 
սիրով է հիշատա կում իր հորը, ոչ մի անգամ չի տալիս նրա հոր, այսինքն՝ 
իր պապի անունը։ «Վիպասա նութիւն նախնի ըստ Հոմերի սկսեալ ի վե-
րուստ» երկում Ներսես շնորհալին պատմում է իր տոհմի մասին, գո վա-
բանական ոճով անդրադառնում է Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու 
գոր  ծու նեությանը, նկարագրում նրա Վահրամ որդու կաթողի կոսա նալը 
(Գրի գոր Վկա յա սե ր), որի քրոջ թոռն էր ինքը: շնորհալին գովաբանում է 
Ապիրատի մայրական գծով պապին՝ Գրիգոր Մա գիստրոս Պահլավունուն, 
ու հիշատակում անգամ վերջինիս հորը՝ Վասակին60։ Քա նի որ կա թո ղի կո-
սա կան իշ խա նութ յու նը շա րու նա կե լու տե սա կե տից Ներսես շնոր հա լու հա-
մար չա փա զանց կա րևոր էր իր և ա վագ եղ բոր՝ Գրի գո րի (Գրի գոր Գ 
 Պահ լա վու նի կաթողիկոս) Պահ լա վուն յաց, այսինքն՝ Ս. Գրի գոր Լու սա վոր-
չի տոհ մից սեր ված լի նելն ընդգ ծե լը, նա հա տուկ տեղ է տա լիս դրան61, 
սա կայն խոստովանում է, որ մայ րա կան գծով են կապ ված Պահ լա վու նի նե-
րին։ Հայրական կողմի մոռացության մատնումը կարող էր բացատրվել 
հենց այդ հանգամանքով։ Չի կարելի բացառել նաև ներընտանեկան ինչ-
ինչ գժտությունները։ Հնարավոր է, որ հետ նորդ նե րի կող մից մո ռա ցութ յան 
մատն ված Ապլ ջա հա պը բա վա կան վաղ է մա հա ցել62 ։ Նման են թադ րութ-

59 Ակինյան Ն., Ներսես Լամբրոնացի, էջ 379-380, Կիւլէսէրեան Բ., Ծովք (Ծովք-Տլուք և Հռոմ-Կլայ), 
Վիեննա, 1904, էջ 10-16: 
60 Տե՛ս Ներսեսի Շնորհալւոյ Բանք չափաւ, էջ 587-588։ 
61 Հատկանշական է 1166 թ. ապրիլի 17-ին Հռոմկլայում կաթողիկոսական ձեռնադրության ժամանակ 
Ներսես շնորհալու արտասանած ճառի այն հատվածը, որը վերաբերում է նրա նախնիներին՝ 
Գրիգոր Լուսավորչից մինչև Գրիգոր Վկայասեր և Բարսեղ Անեցի (Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց 
կաթողիկոսի թուղթք, Վենետիկ, 1873, էջ 8)։
62 Եթե ենթադրենք, որ Գրիգոր Բջնեցու դստեր ամուսինը Ապլջա հապը չէր, ինչն ակնարկում է 
Վ. Վարդանյանը («Ծովքի Պահլա վու նիները դարաշրջանի որոգայթ ներում», ՀՀ ԳԱԱ պատմության 
ինստի տուտ, «Հայոց պատմու թյան հարցեր», N 8, Եր., 2007, էջ 47-48), այլ մեկ ուրիշը, միևնույն 
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յան օգ տին է խո սում այն, որ նրա եղ բայր Վա սակն իր ա մե նակրտ սեր որ-
դուն (դա տե լով Ուռ հա յե ցու թվար կու մից) կո չել է Ապլ ջա հապ, գու ցե ի հի-
շա տակ մա հա ցած եղ բոր։ Հնարավոր է, որ Ապլ ջա հա պի զա վակ նե րը մա-
նուկ հա սա կից մնա ցել են մայ րա կան պա պի՝ Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ-
լավունու խնամ քին։ Մաս նա վո րա պես նաև այդ ի մաս տը կա րե լի է տես նել 
Ներ սես շնոր հա լու խոս քե րում, ո րը Գրի գոր Մագիստրոս Պահլա վունու՝ իր 
հոր՝ Ա պի րա տի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը բնու թագ րում է «Հօրն մե րոյ 
նա հայր ե ղեալ, ըստ մայ րա կանն մեջ նոր դեալ»63 բա ռե րով։ Այ սինքն՝ 
մայ րա կան պապն է, որ հայ րութ յուն է ա րել իր հո րը։ 

 Հատ կան շա կան է, որ Գրի գոր Մագիստրոս Պահլավունու որ դին՝ Գրի-
գոր Վկա յա սե ր կաթողիկոսը, նույն պես շատ կապ ված է ե ղել հատ կա պես 
իր այս քրոջ ըն տա նի քի ու նրա չորս զա վակ նե րի հետ։ Հենց նրա ցուցումով 
Բարսեղ Ա Անեցին (Վասակի որդին, որին, իմիջիայլոց, Ներսես շնորհալին 
կոչում է իր «արենառուն», այսինքն՝ արյունակիցը)64, իրենից հետո 1113 թ. 
կաթողիկոսական գահը փոխանցեց Ապիրատի որդի Գրիգորին, որն այդ 
ժամանակ գրեթե պատանի էր65, ու այդ պատճառով աթոռին մնաց կես 
դարից ավելի (53 տարի)։

 Գրիգոր Գ-ից սկսած (որը, ի տարբերություն սովորաբար ծննդավայրի 
անունով մական վանվող մյուս կաթողիկոսների, կոչվում է տոհմաբանական 
Պահլավունի մականունով)՝ այս տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հայրապե տա-
կան ա թոռն ի րենց ձեռ քում պա հե ցին 90 տա րի, մին չև Գրի գոր Զ  Ա պի րա տ 
(1194-1203)։ Նրանք ի րենց հա մա րում էին Ս. Գրիգոր Լու սա վոր չի տոհ մա-
կից ներ՝ Պահ լա վու նի ներ, և բազ մում կա թո ղի կո սա կան ա թո ռին տոհ մա-
կան ժա ռան գա կա նութ յան «հիմնավորմամբ»66։

Այսպիսով, 11-րդ դարի արշալույսին Բագրատունյաց թագավորու-
թյան ազնվականության մեջ հանդես է եկել Հասանի որդի Գրիգոր 
Ապիրատը՝ որպես մեծ իշխան, որը 1001 թվականից հիշատակվում է 
մագիստրոս տիտղոսով, կառուցել է Կեչառիսի Ս. Գրիգոր եկեղեցին և 
հիմնել է ջրանցք Երևանում։ Սպանվել է 1021 թ., որից հետո Հովհան-
նես Սմբատ թագավորի հովանա վորությունը ստացած նրա որդիները, 
խնա միական կապ ստեղծելով Պահլավունիների հետ, ապահովել են 

է, նրա անունը, փաստորեն, իր սե րունդները մոռացության են մատնել, որի ստույգ պատճառն 
անհայտ է։
63 Ներսեսի Շնորհալւոյ Բանք չափաւ, էջ 587-588:
64 Տե՛ս Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի թուղթք, էջ 8։
65 Մատթեոս Ուռհայեցին 1113 թ. Գրիգոր Գ-ի օծման մասին գրելիս շեշտում է նրա վաղ տարիքը՝ 
միաժամանակ նշելով, որ նա Վասակ Պահլավունու որդի Գրիգոր Մագիստրոսի տոհմից էր. 
«Յայսմ ամի նստաւ յաթոռ հայրապետութեանն Տանն Հայոց տէր Գրիգորիս որդի Ապիրատին, 
որ էր յազգէ Գրիգորոյ Մագիստրոսին՝ որդւոյ Վասակայ Պալհաւունւոյ, վասն զի զկնի մահուանն 
Տեառն Բարսեղի եղև ժողով եպիսկոպոսաց և հարանց ի Կարմիր վանքն՝ մերձ ի Քեսուն գաւառ՝ 
և… ի նմին աւուր տան զձեռնադրութիւն կաթուղի կոսութեանն ի վերայ աթոռոյ սրբոյն Գրիգորի, և 
նստաւ ի հայրապետական աթոռն մինչ էր ի տղայութեան հասակին, վասն զի չև ևս էր լեալ սկիզբն 
մօրուացն» (Մատթեոս Ուռհայեցի, էջ 360-361)։
66 Հաջորդաբար կաթողիկոս դարձան Ապիրատի որդի Գրիգոր Գ Պահլավունին՝ 1113-1166 թթ. և 
նրա եղբայր Ներսես Դ Կլայեցին (շնորհալի)՝ 1166-1173 թթ., ապա նրանց Վասիլ եղբոր որդին՝ 
Գրիգոր Դ Տղան (1173-1193)։ Վասիլի դստեր որդին էր Գրիգոր Ե Քարավեժ (1194) կաթողիկոսը, իսկ 
Զորավար եղբոր որդին էր Գրիգոր Զ Ապիրատը (1194-1203)։ Զորավարի դստեր՝ շահանդուխտի և 
իշխան Օշինի որդին էր Կի լիկիայի հայտնի եկեղեցական գործիչ Ներսես Լամբրոնացին (1153-1198)։ 
Նրա եղբայրներից մեկը Ապիրատ անունն էր կրում: Հասանի որդի Գրիգոր Ապիրատ Մագիստրոսի 
տոհմի մասին այլ մանրամասներ և մեր կազմած տոհմածառը տե՛ս Մաթևոսյան Կ., Անի-շիրակի 
պատմության էջեր, Եր., 2010, էջ 101-137։
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տոհմի երկարատև գործունեությունը և առաջնակարգ դերը 11-12-րդ 
դդ. հայ իրականության մեջ։ 

Կարեն Ա. Մաթևոսյան – Գիտական հետաքրքրություններն 
ընդգր կում են միջնադարյան Հայաստանի պատմությունն ու մշակույ-
թը, որմնանկարչությունը, մատենագրությունը և ձեռա գրական ար-
վեստը։ Մասնավորապես, հրատարակել է Սամվել Անեցու և նրա 
շա րունակողների Ժամանակագրությունը (Ադամից մինչև 1776 թ.), 
անդրադարձել Անիի պատմության հարցերին, Աղթամարի, Արու-
ճի, Կեչառիսի, Մուղնու, Հավուց թառի և այլ միջնադարյան բնա-
կավայրերի և վանքերի պատմությանն ու մշակույթին։

Summary        
                        

GREGORY APIRAT MAGISTROS
The Forgotten “Great Prince” of  11th Century

Karen A. Matevossian

Key words - Gregory VI Apirat, Grigor Magistros Pahlavuni, 
Hovhannes-Smbat, Kecharis, a double name, Grand Duke, proto-
col, emperor, Catholicos, son, daughter.

During the Bagratuni period the history of  many of the princely houses in 
Armenia has not been studied in detail and are therefore artificially identified 
with  better  known Pahlavunis. Historians treated other noble houses of the 11th 
century Hasanyan the same way, identifying them with the Pahlavunis. The most 
well known representative of this family is mentioned in some sources as Greg-
ory Magistros, in others, as Apirat.Comparative evidence shows that originally he 
was called by the dual name of Gregory Apirat. And the researchers often con-
fused him with Gregory Magistros Pahlavuni. 

Hassan’s son Gregory from the Bagratuni family was an eminent prince and 
was called by historians the “Great Prince”. The first time he is referred to as 
Magistros is in 1001 in Arzakan records.  In 1003 he built St. Gregory Church of 
the Kecharis Monastery and also set up a canal in Yerevan. The prince’s brother, 
George who was the owner of the Keghi castle, built the church for the Havuts 
Tar Monastery in 1002. At a time Gregory Apirat saved the life of Hovhannes-
Smbat, King of Ani, and afterwards was killed in Dvin in 1021. Despite the avail-
ability of this data, Gregory Apirat Magistros’s name is not mentioned in Arme-
nian Academy’s 1976 and 2014 editions of history volumes, nor is it mentioned 
in the encyclopedias. 

After his death, the prince’s children have gone under the care of the King 
Hovhannes-Smbat, who later married Gregory Apirat’s daughter to a famous 
prince named Vest Sargis. His sons, Apljahap and Vassak married the daughters 
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of Gregory Magistros Pahlavuni. These families gave birth to prominent clans, 
such as Hasanyan-Pahlavuni, whose descendants have long used the name Greg-
ory and Apirat separately and as a dual name, Gregory Apirat.

Резюме
ГРИГОР АПИРАТ МАГИСТР

Забытый великий князь 11-го века 

Карен А. Матевосян

Ключевые слова - Григор VI Апират, Григор Магистрос 
Пахлавуни, Ованнес-Смбат, Кечарис, двойное имя, великий 
князь, протокол, император, Католикос, сын, дочь.

История армянских княжеских домов периода Багратидов пока детально 
не изучена, поэтому некоторые роды искусственно были связаны с более 
знаменитыми Пахлавуни. Исследователи поступили так с княжеским домом 
Гасанянов (11-12 вв). Более известный представитель этого рода в некоторых 
источниках упоминается как Григор Магистр, а в некоторых- Апират. 
Сопоставление фактов показывает, что изначально он носил двойное имя 
-Григор Апират. Исследователи часто путали его с Григором Магистром 
Пахлавуни.

Сын Гасана, Григор, был выдающимся князем царства Багратидов, исто-
рики называют его  ’’Великим Князем’’.  Впервые он упоминается с титулом 
магистра в 1001 г. (надпись Арзакана), построил церковь Св. Григор монастыря 
Кечарис (1003 г.), основал канал в Ереване. Братом князя был владелец замка 
Кехи - Геворг, который в 1002 г. построил церковь в монастыре Авуц тар. 
Во время одного инцидента Григор Апират спас жизнь царя Ани Ованнеса 
Смбата, а некоторое время спустя был убит в Двине в 1021 г.. Несмотря на 
наличие этих фактов, имя Григора Апирата Магистра не отмечено ни в 
академических томах “Истории армянского народа” (изд. в 1976 и 2014 г.г.), 
ни в армянских энциклопедиях.

После смерти дети Григора Апирата перешли на попечительство к 
Ованнесу Смбату, который отдал дочку князя замуж за князя Веста Саргиса, 
а сыновей - Аплджахапа и Васака, женил на дочерей Григора Магистра 
Пахлавуни. С этих семей берут свое начало знаменитые роды (Гасанян-
Пахлавуни), в которых имели применения имена Григор и Апират, как 
отдельно, так и двойное имя – Григор Апират.
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