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ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արսեն Է. Հարությունյան
պատմ. գիտ. թեկնածու

ՍԻՍԻԱՆԻ Ն. ԱԴՈՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԱՐՁԱՆԱԳԻՐ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ*

Բանալի բառեր - Սիսիան, թանգարան, խաչքար, արձա-
նա գրություն, տապանաքար, ցուցանմուշ, պղնձյա սպասք, 
կա րաս, կղմինդր:

Մուտք
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի պատմության թանգարանը 

հիմնադրվել է 1989 թվականին՝ որպես Հայաստանի պատմության թան-
գա րանի մասնաճյուղ: 1993 թ. ստացել է ինքնու րույն թան գա րանի կարգա-
վիճակ՝ կրելով անվանի պատմաբան Նիկողայոս Ադոնցի անունը: 

Թանգա րանի ֆոնդերում պահվում են Սիսիանի տարածաշրջանի տար-
բեր պատմական դարաշրջանների մշակութային երևույթներն արտացոլող 
զանազան առարկաներ՝ նախամարդու աշխատանքային գործիքներից 
մինչև 19-20-րդ դդ. կիրառական արվեստի նմուշ ներ, որոնց հիմամբ կազ-
մավորվել է յոթ բաժնից բաղկացած մշտական ցուցադրություն: Ուշա գրավն 
այն է, որ ներթանգարանային ցուցադրությունից զատ, մինչ այդ բակում 
(փողոցի և թանգարանի շինության միջ նամասում) ստեղծվել է Քարադարան, 
որը ներառում է տարբեր վայրերից այստեղ հավաքած խաչքարեր, տա պա-
նաքարեր և այլ քարեղեն կոթողներ: Փողոցի կողմից, դեռևս 1983 թ. ճար-
տարապետ Արեգ Իսրայելյանի նախագծով կառուցված մուտք-կամարով, 
հիմնա դրվել է Քարադարանը: Մուտքի վերին ուղղան կյու  նաձև քա րին ըն-
թեռնելի է «Քարադա րան» անունը, իսկ ձախակողմյան ուղղա հայաց պատին 
արևի ժամացույց է քանդակված (նկ. 1):

Թանգարանի հրատարակած «Քարադարան» խորագրով գրքույկում 
նշված է, որ բակում ցուցադրված կոթողները գտնվել են տարաբնույթ 
շինարարական աշխատանքների ընթաց քում, ինչպես նաև Սպանդարյան 
ջրամբարի տակ մնացած գյուղերից1: Հիմնական մասը, որը ներ կա յացնում 
է Ուխտա սարից ու Ջերմաջուրից բերված ժայռապատկերներ, Անգեղակոթ 
*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 21.10.2018։
1 Քարադարան, տեքստերը՝ Պետրոսյան Ծ., լուսանկարները և ձևավորումը՝ Հակոբյան Վ., Սիսիան, 2010, 
էջ 3, 12:
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ու Որոտան (Որոտն) գյուղերից տեղափոխված խաչքարեր ու խոյատա-
պաններ՝ ծագումով Սիսիանի տա րա ծաշրջանի Շա ղատ, Արևիս, Դաս տա-
կերտ բնակավայրերից, թանգարան է բերվել 1980-ականների կեսին: Հավե-
լենք, որ բակի շուրջ 50 կոթողներից մեկ տասնյակից ավելին արձա նագիր 
են (ևս 5-ը՝ արա բերեն արձանա գրու թյամբ)2, որոնք, ինչպես նաև թանգա-
րանի արձա նա գիր ցուցանմուշները (պղնձյա սպասք, կղմինդրի բեկորներ, 
կարաս) մինչ օրս մասնագիտական հատուկ ուշա դրու թյան չեն արժանացել: 
Թան գարանի գույքացուցակներում և ցուցադրված ա ռարկաների պի-
տակ ների գրություններում առ կա էին որոշ անճշտու թյուն ներ, ըստ 
այդմ անհրա ժեշտ համա րեցինք արձանագրությունները տեղում վեր-
ծանել և հրատարակել3: 

Արձանագրությունները ներկայացնում ենք ժամանակագրական և տի-
պա բանական կար գով, վերծանություններն ուղեկցվում են գրչանկար նե-
րով4 և լուսանկարներով: Վիմագրերի վեր ծանություններում հատուկ պայ-
մա  նա կան նշանների միջոցով վերականգնել ենք գրիչների բաց թողած՝ 
հա  մա ռոտագրած, ինչպես նաև եղծված տառերը: Հարկ եղած դեպքում ար-
ձա նագրու թյուն ները ծանոթագրել և նշել ենք նա խորդ հրատարա կու թյուն-
նե րի մատենագիտությունը:

1. Վիմագրեր
1. ՍԱՐԿՈՖԱԳ. բազալտից, գտնվել է 1985 թ. Շաքի գյուղի ճանա պար հա-

մերձ հատ վածի շինա րարական աշխատանքների ըն թացքում (չափերը՝ ար-
տաքուստ՝ 2,18x0,65-0,70x0,44-0,48 մ, ներ քուստ՝ 1,90x0,40-0,46x0,32-0,36 մ): 

Հատակին ունի 5 սմ տրամաչափի անցք, 
ինչը թույլ է տա լիս կարծել, որ ավելի ուշ 
այն երկրորդա կան կիրառություն է ունեցել 
կամ էլ արվել է տեղափոխման նպատակով: 
Գլխամասի նեղ նիստն արտաքուստ արձա-
նագիր է, 3 տող. 

ԶՏԱՌԱ/ՊԵԱԼ
ԳՐԻԳՈ/ՐԻ ՅԱՐՔԱՅ5:

2 Արաբերեն արձանագրությամբ խոյատապաններին անդրադարձել է արևելագետ Տիգրան Միքայելյանը՝ 
վերծա նելով դրանցից 3-ի վիմագրերը: Ժամանակագրորեն վաղագույնը Սաֆար Ղուլիի տապանաքարն է, 
որը կրում է հիջրի 993 թ., այսինքն՝ 1584/5 թ., այնուհետ Մուհամմադ իբն Իսքանդարի (հիջրի 1010 թ. - 1601/2 թ.) և 
Իսքանդարի (հիջրի 1109 թ. - 1697/8 թ.) տապանաքարերն են: Մնացած երկու տապանագրերը հողմահարված 
են և վերծանել չի հաջողվել: Ուսումասիրողը նշում է, որ խոյատապանների մի մասը Սիսիանի թանգարան 
է տեղափոխվել Որոտան գյուղից և շրջակա բնակավայրերից, սակայն թե որ տապանաքարը ստույգ որ 
գյուղից է բերվել, պարզել չի հաջողվել (մանրամասն տե՛ս Միքայելյան Տ., Խոյակերպ տապանաքարեր 
Սիսիանից, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» XXIII, Եր., 2004, էջ 534-540, հմմտ. 
նույնի Մեմորիալ հուշարձաններ Սյունիքից, «Գիտություն և տեխնիկա», 2004, N 8, էջ 12-17):
3 Ուսումասիրությունների ընթացքում ցուցաբերած պատրաստակամության և աջակցության համար խորին 
շնորհա կալություն ենք հայտնում թանգարանի ղեկավարությանը՝ ի դեմս տնօրեն Լյուդմիլա Գրիգորյանի:
4 Գրչանկարները մերն են:
5 Տապանագրին առաջին անգամ համառոտ անդրադարձել է վիմագրագետ Սուրեն Սաղումյանը՝ նշելով, որ 
սարկոֆագը հայտնաբերվել է 1987 թ., Շաքի գյուղի մոտ, իսկ գիրը զետեղված է կափարիչին: Չնայած նրան, 
որ Ս. Սաղումյանը ևս հավանական է համարում, որ հիշատակված է 1166 թ. անհայտ հանգամանքներում 
վախճանված Սյունյաց թագավոր Գրիգոր Բ-ն, այդուհանդերձ, արձանագրության գոյությունը սարկոֆագի 
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Դատելով տառաձևերի հնագրական առանձնահատ կու թյուն ներից՝ տա-
պա նագիրն առավել հարազատ է 11-12-րդ դդ.: Սարկո ֆա գը, ըստ ամե-
նայնի, պատկանել է Սյունյաց թա գա վորության նախա վերջին արքա Գրիգոր 
Բ-ին, որն իր եղբայր Սմբատի հետ վախճանվել է 1166 թ.: Ստե փանոս 
Օրբելյանն իր Պատմության ԾԹ (59) գլխի «Վասն թա գաւորացն Սիւնեաց» 
խորագրի ներքո հիշատակում է նշված երկրամասի գահա կալների անուն-
ներն ու նրանց օրոք տեղի ունեցած կարևոր իրադար ձությունները6: Սյուն-
յաց արքաներից Գրիգոր Ա-ն վախճանվել է 1072 թ. և թաղվել Վահա-
նավանքում: Նրա տապանաքարը գտնվել է վանքի սյունա սրա հի արևելյան 
հատվա ծի պեղումների ընթացքում՝ հետևյալ արձանա գրությամբ. «ԹՎԱ-
ԿԱՆ ՇԻԱ. (1072), ԳՐԻԳՈՐ ԹԱԳԱՒՈՐ ՈՐԴԻ ԱՇՈՏԿԱ»7: Այսինքն, սարկոֆագի 
վիմա գրում հիշատակվածը պետք է Գրիգոր Բ-ն լինի, առավել ևս, որ նրա 
գերեզմանի տեղը ստույգ հայտ նի չէ: Վերջինս Սենեքերիմ թագավորի չորս 
որդիներից ավագն էր (մյուսների անուններն են՝ Սմբատ, Սևադա, Կյուրիկե), 
ում մասին Սյունյաց պատմագիրը հաղոր դում է. «և յետ նորա (Սենեքերիմի 
- Ա. Հ.) էառ զտէրու թիւն նորա որդի իւր Գրիգոր՝ նուազ և ընդաղօտ թա-
գա ւորեալ»8: Ինչ վե րաբերում է մահվան հան գամանքներին, ապա պատմա-
գիրը միայն տարեթիվն է նշում ու ժա մանակի դեպքերը շարադրում, մաս-
նա վորապես՝ հիշատակելով սելջուկների կողմից Բաղա բերդի գրա վումը 
1170 թ., գրում է, որ մինչ այդ. «...ինքն (Գրիգոր Բ թագավորը - Ա. Հ.) և 
եղ   բայր իւր Սմբատ յառաջ քան զառնուլ բերդին մեռանին ի 615 թուին»9, 
այսինքն՝ 1166-ին: Ցավոք, այլ տեղեկու թյուն ներ պատմագիրը չի հաղորդում: 
Դժվար է ասել, թե բարձրաս տիճան եղբայրներն ինչ հանգամանքներում 
են մահացել, սակայն փաս տելի է, որ տևական ասպատակությունները կա-
րող էին վերջնականապես հյուծել հասակավոր արքային, ինչով էլ պետք 
է պայմանավորել տա պանագրում վկայված «զտառա պեալ» բառի հիշատա-
կությունը: 

 Ուշագրավ է վիմագրի առկայությունը սարկոֆագի կողային նիստին, 
ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այն հողում չի թաղվել, այլ կափարիչով 
ամուր փակվելուց հետո դրվել է դամբա րանային կառույցի մեջ: Նմանօրի-
նակ ստորգետնյա կառույց հայտնի է Ջրվեժից, որը պեղվել է 1958-1962 թթ.՝ 
հնագետ Ն. Տոկարսկու ղեկավարությամբ10: Ցավոք, այն չի պահպանվել և 

վրա անիմաստ է կարծում՝ մեկնաբանելով, որ այն թաղվել է հողում և «արքայաաճյունը ծածուկ հուղար-
կավորողները մտորել են, թե երբևէ ի հայտ կգան թագավորի մասունքները, և հավիտենական մոռացումից 
փրկելու համար վավերագրել են նրա անունը» (Սաղումյան Ս., Նորահայտ վիմագրեր, «Լրաբեր» հաս. գիտ., 
2001, N 1, էջ 101): Վերջերս մենք հատուկ անդրադարձել ենք այս սարկոֆագին և նրա արձանագրությանը, ըստ 
այդմ այստեղ զերծ կմնանք մանրամասներից (Հարությունյան Ա., Սյունյաց Գրիգոր Բ արքայի անվանակիր 
սարկոֆագը, «Բանբեր հայագիտության», 2018, N 1, էջ 137-149):

Արձանագիր և քանդակազարդ սարկոֆագի լավագույն օրինակ է ծագումով Սուրխաթ քաղաքից (Ղրիմ) 
արա  բերեն արձանագրությամբ քարատապանը (կափարիչով), որի նեղ նիստերից մեկին խաչաքանդակ է 
պատկերված, մյուսին՝ բուրվառանման կանթեղ: Այն թվագրվում է 14-րդ դարով (մանրամասն տե՛ս Кра ма-
ровский М. Г., Человек средневе ковой улицы: Золотая Орда. Византия. Италия, СПб, 2012, с. 139-141, рис. 25-27): 
Ավելի վաղ, արձանագիր և քանդակազարդ սարկոֆագներ հայտնի են նաև եգիպտական ու հունահռոմեական 
արվեստում, որպիսիք ցուցա դրվում են Նյու Յորքի «Մետրոպոլիտեն» արվեստի թանգարանում:
6 Տե՛ս Ստեփանոս Օրբէլեան, Պատմութիւն նահանգին Սիսական, Թիֆլիս, 1910, էջ 317-321:
7 Գրիգորյան Գր., Վահանավանք. պատմահնագիտական ուսումասիրություն, Եր., 2007, էջ 58, արձ. 34:
8 Ստեփանոս Օրբէլեան, նշվ. աշխ., էջ 320-321:
9 Նույն տեղում, էջ 337, տե՛ս նույնի Ողբ ի Ս. Կաթուղիկէն, հրատարակեց Կ. Կոստանեանց, Թիֆլիս, 1885, էջ 38:
10 Տե՛ս Токарский Н. М., Джрвеж II, Вохджаберд. Результаты работ Джрвежской археологической экспедиции 
1958-1962 гг., Е., 1964, с. 39.
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վեր ջին տարիներին հողով լցվել ու ասֆալտապատվել է: Չի պահպանվել 
նաև Շաքիում գտնվող դամ բարանը, որտեղ ենթադրաբար ամփոփվել է 
Գրիգոր Բ-ի արձանագիր սարկո ֆագը: 

2. ԽԱՉՔԱՐ. Անգեղակոթից, 1420 թ. (1,71x0,82-0,88x0,15 մ): Թույլ շեշտ-
ված քիվի կենտ րոնում ունի խաչաքանդակ, 
հիմնախաչը ներառված է հիմքում ուղղանկյուն, 
վերևում սրածայր խորանում. հորիզո նա կան 
խա չա թևերի վերնամասում խաղողի զույգ ող-
կույզներ են, իսկ ար մավազարդի ելուստներն 
ավարտվում են խաչեր պարզած զույգ ձեռքերի 
տեսքով (խաչ բուռ): Խաչքարի ստորին մասը 
հարդարված է 8 ու 6 թերթանի վարդ յակ ներով 
և հավեր ժության խորհրդա  նիշով11: Անկանոն 
փորագրությամբ աչքի ընկնող ար ձանա գրու-
թյու նը զբաղեց նում է խաչքարի արտաքին գրե-
թե ողջ մակերեսը, 16 տող.

ՅԱՆՈՒՆ²Ú , ԵՍ՝ ՆՈՒ/ՐՓԱՇ ԵՒ ԳՈՐԳ/ԻԿ 
ԴԵՌԱՅԲՈՅՍ / ՏՂԱՅՔ, ԿԱՆԿՆ/ԵՑԱՔ / 
ԶԽԱՉՍ / Ի ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ / ՀՕՐ ՄԵՐ՝ / 
ԹԱԴՈ/ՍԻՆ, ՀՕՐ/ԵՂԲԱՒՐ՝ /îð  ՄԿՐՏՉԻՆ / 
ԵՒ ՄՕՐ ՈՒ ԴՕՆ/ԴԻՇԻՆ, / ՈՎ ԿԱՐԴԱՅՔ 
ՅԻՇԵՑ/ԷՔ Ի øê : ԹՎԻՆ:ՊԿԹ: (1420)12:

Վիմագրի առաջին հրատարակիչ Հ. Պետրոսյանը Նուրփաշ անձնանունը 
կարդացել է Նուրփայ, Դոնդիշը՝ Դոր դիշ: Համաձայն արձանագրության՝ 
դեռևս երիտասարդ Նուր փաշն ու Գորգիկը 1420 թ. խաչքար են կանգնեցրել 
իրենց ծնողների, ինչպես նաև հորեղբայր տեր Մկրտչի և Դոնդիշի հոգի-
նե րի փրկության համար: Հիշատակված Նուրփաշ և Դոնդիշ անձնա նուն-
ներն ինքնին հետաքրքիր են. Նուր առաջին բաղադրիչով անունները հատ-
կապես 15-րդ դ. հաճախադեպ են, օրինակ՝ Նուրայ, Նուրբակի, Նուրջահան, 
Նուրխաթուն, Նուրմէլիք, Նուրպէկ և այլն, իսկ Նուրփաշը, ըստ էության, 
Նուրիփաշա իգական անձնանվան կրճատ ձևն է. այն հիշատակում է նաև 
Հր. Աճառյանը՝ վկայված 1493 թվակիր Ավետարանի հիշատակարանում՝ 
իբրև ձեռագրի պատվիրատու13: Ինչ վերաբերում է Դոնդիշ իգական անձ-
նան վանը, ապա այն քանիցս վկայված է 15-րդ դ. մատենագրության մեջ. 
1458 թվակիր Սաղմոսարանի հիշատա կարանում կարդում ենք, որ Զա քարե 
վարդապետը Խառա բաս տավանքի Իգնատիոս կրոնա վորին պատվիրել է 

11 Նմանօրինակ վարդյակներն առհասարակ հատուկ են Սյունիքի վաղմիջնադարյան ճարտարապետության 
դպրոցին, որի լավագույն օրինակները Տեղ գյուղի Ս. Գևորգ եկեղեցու հարավային մուտքի բարավորի 
զույգ քանդակներն են, որոնք կարծես քննվող խաչքարի միևնույն պատկերագրության նախօրինակները 
լինեն (տե՛ս Հասրաթյան Մ. Ս., Տեղ գյուղի միջնադարյան հուշարձանները, «Պատմա-հնագիտական 
ուսումասիրություններ», Եր., 1985, էջ 242, աղ. 1):
12 Պետրոսյան Հ., Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերագրությունը, իմաստաբանությունը, Եր., 
2008, էջ 197:
13 Տե՛ս Աճառյան Հր., Հայոց անձնանունների բառարան, հատ. Դ., Եր., 1948, էջ 96:



185

Վ
էմ

   
հա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
  
  
  
 Ժ

Ա
 (
Ժ
Է)

 տ
ա

րի
, 
թ
իվ

 2
 (
66

),
 ա

պ
րի

լ-
հու

նի
ս,

 2
01

9

գրել և նկարազարդել գրչագիրը՝ իր, եղբորորդի Մկրտիչ սարկավագի, 
մայր Դոնդիշի և այլոց օգտագործման և հիշատակի համար. «ես՝ նուաստ 
և ներգևեալ ոգի՝ պիտականուն Զաքարէ վարդապետ, ետու գրել և ոսկե-
զաւծ ծաղկազարդ նկարել զՍաղմոսա րանս, զՊատարագամատոյցս և 
զԱղաւ թամատոյցս ի վայե լումն անձին իմոյ, և եղբաւրորդւոյն իմոյ Մկրտիչ 
սարկաւագի, և մօրն Դաւնդիշի...»14: 

3. ԽԱՉՔԱՐ. Որոտանից, 1420 թ. (1,18x0,62-0,66x0,13-0,18 մ, պատ-
վանդանը՝ 0,80x0,37x0,30 մ): Թույլ շեշտված քիվը հարդարված է երեք 
խա չա քանդակով, հիմնախաչը նե րառված է վերնամասում սրածայր խո-
րանում, արմավազարդի ելուստները պսակված են տա րա ձև խաչերով, 
ստորին մասում հավերժության խորհրդանիշն է: Անարվեստ տառա ձևերով 
արձա նա գրությունը զբաղեցնում է խաչքարի արտաքին ողջ մակերեսը՝ 19 
տող.

ՅԱՆՈՒՆ ²Ú  , ԵՍ՝ / ԱԴԱԼՄՈՒԼՔՍ, 
ԿԱՆԿ/ՆԵՑԻ ԽԱՉՍ Ի Փ/ՐԿՈՒԹԻՒՆ ՀՈԳՈՅՆ / 
ՈՐԴՈՅ ԻՄ ՇԱ/ՀՐԻԱՐԻՆ, / ՈՐՊԷՍ ՎԱՐԴ / 
ՓԹԹԵ/ԱԼ :Է: (7) Ե/ՂԲԱՐՑ / ՅԻՇԱՏ/ԱԿ  
ՎԵՐՋ/ԻՆՍ, ՍԱՅ / :ԺԵ: (15) ԱՄԵ/ԱՅ  
ՊՍԱ/[Ա]ԿԵՑ/ԱՒ Ի ø¾ , ՈՎ ՈՐ ԿԱՐԴԱՅՔ / 
ՅԻՇԵՑԷՔ Ի øê : 
ԹՎԻՆ :ՊԿԹ: (1420):

Նկատառելով այս և նախորդ խաչքարի ժամանակային, քանդակային 
ու վիմա գրական ընդհան րությունները՝ հավանական ենք համարում, որ 
դրանք միևնույն վարպետի ձեռագործն են: Խաչքարը կանգնեցրել է Ադալ-
մուլքն իր յոթ որդիներից փոքրի՝ Շահրիարի հոգու փրկության համար, որը 
կյան քից հեռացել է վաղաժամ՝ տասնհինգ տարեկան հասակում: Ադալ մուլք 
անձնանունն այլուստ մեզ հայտնի չէ:

4. ԽԱՉՔԱՐ. Որոտանից, 1423 թ. (1,72x0,85-0,88x0,25 մ, պատվան դանը՝ 
1,04x0,68x0,25 մ): Գիրը՝ քիվին և քիվատակին՝ 4 տող, եզրերի վերին և 
ստորին մասերում՝ 3 տող, վարդ յակի տակ՝ 3 տող, պատվանդանի մակե-
րեսին՝ վարպետի անունը՝ 1 տող.

14 ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, հատ. Բ., կազմեց` Խաչիկան Լ., Եր., 1958, էջ 100, N 
135: Դոնդիշ անձնանունը վկայված է նաև նույն դարի այլ հիշատակարաններում - տես նույն տեղում, էջ 
139, N 179, 428, N 541/ա, նույնի հատ. Գ., կազմեց Խաչիկան Լ., Եր., 1967, էջ 146, N 188:
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ԿԱՄԱՒՆ ²Ú , ԵՍ՝ ՈՀԱՆԷՍ ՔԱՀԱՆԱՅ / 
ՈՒ ԷԶԴԱՆԲԱՇԽ ՈՒ ՄՈԲՐԱՏՍ ՈՒ / 
ՄԱՅՐՆ ՄԵՐ ՍԱՒԼԹԱՆ, ԿԱՆԿՆԵՑ/ԻՆՔ 
ԶԽԱՉՍ Ի ՓՐԿՈՒԹԻՒՆ / ՀՈԳՈ ԽՈՒ/ՄԱՐԻՆ, 
/ ՀԱՒՐՆ ՄԵՐՈ ԱՒՂՈՒԼԲԷԿԻՆ / ԵՒ ՅԻՇԱՏԱԿ 
ՄԵԶ ՅԻՇԵՑԷՔ Ի øê : 
ԹՎԻՆ ՊՀԲ. (1423):
ԽՈՒԹԼՈՒԲԷԿ:

 
Խաչքարն, ըստ էության, Խութլուբեկ քարգործի ձեռակերտն է, որի 

անու նը նշված է պատ վանդանին: Հարդարված է պարզ ու համաչափ զար-
դաքանդակներով, վայելչագիր արձանա գրու  թյամբ: Դատելով վիմագրից՝ 
Ոհա նես քահա նան, Էզդանբաշխը, Մուրատը (թերևս սխալ մամբ փորագրվել 
է Մոբրատ) և նրանց մայր Սուլ թանը խաչքար են կանգնեցրել Խումարի, 
հայր Օղուլբեկի և իրենց հիշատակի համար:

Էզդանբաշխ արական անձնանունը 15-րդ դ. մատենագրության մեջ բազ-
միցս է հանդիպում՝ հիմնականում Եզդանբախշ ձևով15, ըստ այսմ ենք 
վերականգնել բառամիջի Դ տառը: Այն հի շատակում է նաև Հր. Աճառ յանը, 
ըստ որի՝ անձնա նունը ծագումով պարսկական է, նշանակում է «աստ վա-
ծատուր, աստվածաշնորհ»16: Վիմա գրա կան այլ վկայություններ մեզ հայտնի 
չեն:

5. ԽԱՉՔԱՐ. Որոտանից, 1424 թ. (1,81x0,84-0,85x0,25 մ, պատվան դանը՝ 
0,98x0,62x0,40 մ): Գիրը՝ քիվատակին, 3 տող, հիմնախաչի հորիզոնական 
թևերի վերնամասում թվականն է՝ 1 տող.

ԿԱՄԱՒՆ ²Ú , ԵՍ՝ ԱՍԱԴՍ, ԿԱՆԿՆԵՑ/Ի 
ԶԽԱՉՍ ԵՂԲԱՒՐ[Ր]Ն ԻՄՈ 
ՇՄԱՒՈ/Ն ՔԱՀԱՆԱՅԻ, 

ՅԻՇԵՑԷՔ Ի øê :
ԹՎԻՆ ՊՀԳ. (1424):

15 Տե՛ս ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, հատ. Բ., էջ 58, N 78, 103, N 138/բ, 141, N 181 և 
այլն, հատ. Գ., էջ 87, N 102, 111, N 137, 131, N 166 և այլն:
16 Աճառյան Հր., Հայոց անձնանունների բառարան, հատ. Բ., Եր., 1944, էջ 94:
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Ժամանակագրական, քանդակագործական ու վիմագրական ընդհան-
րությունները նախորդ խաչքարի հետ ավելի քան հիմնավորում են մեր այն 
տեսակետը, թե այս մեկը ևս Խութլուբեկ քարգործի ձե  ռակերտն է: ԽԱՉՍ 
բառում փորագրիչը Չ-ն բաց է թողել, ապա վերևում լրացրել: Որոտան 
գյուղի գերեզմանոցում է գտնվում թերևս միևնույն Շմավոն քահանայի 
տապանաքարը, հետևյալ արձանագրությամբ. ԱՅՍ Է ՀԱՆԳԻՍՏ ՇՄԱՒՈՆ 
ՔԱՀԱՆԱՅԻ:

6. ԽԱՉՔԱՐ. Անգեղակոթից, 1549 թ. (1,70x0,74-0,82x0,25 մ, պատվան-
դանը՝ 1,04x0,78x0,33 մ): Գիրը՝ քիվին, 1 տող, քիվատակի խաչի թևերի 
շուրջ թվականն է, իսկ հիմնա խորանի վերին անկյուններում՝ վարպետի 
անունը՝ ելնդատառ, 2 տող.

ԵՍ՝ ՄԻՐԱՂԷՍ, ՀԷԿԱԶՍ, 
ԿԱՆԿՆԵՑԻՆՔ ԽԱՁ(=Չ)Ս:
ԹՎԻՆ ՋՂԸ. (1549):
ԱԿՈ/Բ ՆԿԱՐ/ՈՂ17:

 

16-րդ դարի շնորհաշատ խաչքարագործ վարպետների շարքում Ակոբ 
Նկարողին անդրա դարձել է վիմագրագետ Սեդրակ Բարխուդարյանը՝ նշե-
լով, որ Սիսիանի շրջանից բավական սակավաթիվ կազմողների անուններ 
են մեզ հասել, որոնցից ամենատաղանդավորը Ակոբ Նկա րողն է: Նրա ան-
վանակիր կոթողները, որոնք խաչքարեր ու տապանաքարեր են, պահ պանվել 
են Անգեղակոթ գյուղում, որոնցից է ներկայումս Սիսիանի թան գարանի Քա-
րա դարանում գտնվող հիշյալ խաչքարը: Ըստ Ս. Բարխու դար յանի հաղորդ-
ման՝ այն կանգնած էր Անգե ղակոթի Ս. Աստվածածին եկեղեցու դիմաց՝ 
գե րեզմանատանը, որը հետագայում պատվան դանից ընկել է, բայց չի վնաս-
վել: Ս. Բարխուդարյանը նշում է, որ խաչքարը կանգնեցնողներն են Ամիր 
աղան և Հեկազը (Հայկազը), մինչդեռ վիմագիրը վերծանելիս հավատարիմ 
է մնում բնա գրին՝ առաջինի անունը կարդալով Միրաղէս18: Խաչս բառի 
խաձս ձևով փորագրումը Ս. Բար խու դարյանը պայմանա վորում է այս վայ-
րերում չ-ձ տառերի գրչության շփոթությամբ, քանի որ նույն Ակոբ Նկարողի 

17 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ II, Գորիսի, Սիսիանի և Ղափանի շրջաններ, կազմեց` Բարխուդարյան 
Ս. Գ., Եր., 1960, էջ 122, արձ. 367, տե՛ս նաև Բարխուդարյան Ս., Միջնադարյան հայ ճարտարապետներ 
և քարգործ վարպետներ, Եր., 1963, էջ 192, արձ. 39, Հասրաթյան Մ. Ս., Սյունիքի բնակավայրերի պատ-
մությունից, «Պատմա-հնագիտական ուսումասիրություններ», էջ 159:
18 Տե՛ս Բարխուդարյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 151, 192:
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վեց խաչքա րերից չորսի վիմագրերում խաձս ձևն է19: Նշենք, որ Ակոբ 
Նկարող-կազմողի ստորա գրությամբ և նախորդ ներին ժամանա կա մերձ ևս 
երկու խաչքար գտնվում է Արենիի Ս. Աստվա ծածին եկե ղեցու բակում. 
դրան ցից մեկը կրում է Հայոց ՌԸ (1559) թվականը20:

7. ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ. ուղղանկյունաձև, նախնական տեղն անհայտ, 1281 թ. 
(1,80x0,50 մ): Հարդարված է հարթ եզրազարդով, որից ներս մարդու գրա-
ֆիկական պատկեր է, երկրաչափական ու բուսական զարդեր, հավեր ժու-
թյան բոլորակ-խորհրդանիշ: Գիրը զետեղված է մարդու գրաֆիկական 
պատ կերի շրջագծի ներսում՝ 7 տող.

ԹՎԻՍ :Չ: :Լ: (1281)
²ÌՈՂՈՐ/ՄԻ ԱՅՍՐ Ճ/ԱՄՇԱՀԻ,
ՈՎ ԿԱՐԴԱՅ/Ք ՅԻՇԵՍԱՅ/Ք Ի øê :

Երկրորդ տողի ԱՅՍՐ բառը գրաբարյան ԱՅՍ դերանվան սեռական 
հոլովաձևն է՝ նա խադաս դիրքում: ՅԻՇԵՍԱՅՔ-ը ՅԻՇԵԼ բայի բուն հրա-
մայականի հոգնակի թվի երկրորդ դեմքի կրավորաձև խոնարհումն է (ճիշտ 
ձևը պիտի լիներ՝ ՅԻՇԵՑԱՅՔ, ց/ս անցումն անհարկի է), որն այս դեպքում 
նշանակում է՝ կհիշվեք: Այսպիսով՝ արձանագրության աշխարհաբար թարգ-
մանու թյունը հետևյալն է. «Աստված ողորմի այս Ճամշահին: Ովքեր կարդաք, 
կհիշվեք Քրիստոսի մոտ»21: Ճամշահը նույն Ջանշահ կամ Ջանփաշան է:

8. ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ. ուղղանկյուն օրորոցաձև, Անգեղակոթից, 16-րդ դար 
(0,36x0,63x0,16 մ): Լայն նիստերից մեկը հարդարված է սյունազարդ կա-
մար ների մեջ ներառված երեք միմյանցից տարբեր խաչաքանդակներով, 
որոնք, թերևս, Սուրբ Երրորդությունն են խորհրդա նշում: Հանդի պակաց 
նիս տին երկրաչափական զարդա տարրեր են, իսկ նեղ նիստերին՝ դարձյալ 
խա չա քանդակներ: Տապանաքարի երեսին հասակով մեկ մարդ է պատ-
կերված՝ ձեռքին պնա կիտ՝ վրան եռաստեղն Ա: Բուն արձանագրությունն 
այս քանդակին կից է, 5 տող.

ԵՍ՝ ՀԷԿԱԶՍ, / ԿԱՆԿՆԵՑԻ Տ/ԱՊԱՆՍ  
Ղ/ԱՐԱՅՊԷԿ/ԻՆ:

19 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 192, ծնթ. 2:
20 Տե՛ս Դիվան հայ վիմագրության, պրակ III, Վայոց ձոր. Եղեգնաձորի և Ազիզբեկովի շրջաններ, կազմեց` 
Բարխուդարյան Ս. Գ., Եր., 1967, էջ 31, արձ. 66-67:
21 Մեկնաբանության համար շնորհակալություն ենք հայտնում լեզվաբան Խաչիկ Հարու թյուն յանին:
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Դատելով տապանագրից՝ Հեկազը (Հայկազը) տապանաքար է կանգնեց-
րել Ղարաբեկի (Ղարայպէկ) գերեզմանին: Ուշագրավ է առաջին տողում 
որոշ տառերի հակառակ ձևով փորա գրումը (օրինակ՝ Հ, Է, Զ), ինչը, թերևս, 
գաղտ նագրման նպատակով է արվել: Կարծում ենք՝ տապանագրում հիշա-
տակ ված Հէկազը վերոնշյալ խաչքարի վիմագրում վկայված անձն է, որը 
Մի րաղի հետ Ակոբ Նկարող-կազմողին խաչքար է պատվիրել: Երկու կո-
թողներն էլ Անգեղա կոթից են, ըստ այդմ նաև թվագրում ենք 16-րդ դարով:

9. ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ. խոյաձև, Շաղատից, 1653 թ. (0,90x0,50 մ): Նիստերից 
մեկին մարդ է պատ     կերված՝ ձեռքին պնակիտ, որի վրա մասամբ նաև թվա-
կանն է զետեղված, հիմ նական տա պա նագիրը՝ դարձերեսին և մեջքին՝ 6 
տող.

 

ԽԱՆԻՆ / ՈՐԴԻ ԻՍԱՅ / ԱՅՍ ՔԱՐՍ ԻՄ / ԵՍ՝ ՕՎԱՆԵՍՍ ԿԱՆԿՆԵՑՈՒՑԻ:
Ի ԹՎԻՆ ՌՃԲ. (1653) ԷՐ22:

Առաջին հրատարակիչ Ս. Սաղումյանը նկատում է, որ տապանագրի 
տողերը խառնիխուռն են, և թեպետ վերից վար հաջորդականությամբ 
ստաց վում է նշված վերծանությունը, այդուհան դերձ հնարավոր է նաև հե-
տևյալ տարբերակը. Ի ԹՎԻՆ ՌՃԲ (1653) ԷՐ, ԵՍ` ՕՎԱՆԵՍՍ, ԿԱԿՆԵՑՈՒՑԻ 
ԱՅՍ ՔԱՐՍ ԻՄ ՈՐԴԻ ԻՍԱՅԽԱՆԻՆ23: Այսինքն՝ ննջեցյալը Իսախանն է, որի 
տա պանաքարը կանգնեցրել է հայրը՝ Օվանեսը: Բառախաղերով այլ վի-
մա գրեր մեզ հայտնի չեն, ըստ այդմ ընդունելի ենք համարում առաջին 
տար բերակը: Հետաքրքիր է, որ տապա նա գրերը ննջեցյալների անուններից 
բացի երբեմն հայտնում են նաև քարը կանգնեցնողների, այսինքն՝ պատ-
վիրատուների անունները, ինչպես այս դեպքում Օվանեսն է:

10. ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ. խոյաձև, Շաղատից, 1661 թ. (1,35x0,65 մ): Հարավային 
նիս տին ունի խոշորատառ ու անվարժ փորագրությամբ արձանագրություն՝ 
3 տող.

22 Սաղումյան Ս., Նորահայտ վիմագրեր, էջ 101, արձ. ա:
23 Նույն տեղում:
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ԵՍ՝ ՄԷԼԻՔԻ ՈՐԴԻ ԱՂԷՍ, 
ԳԱՆԿՆԵՑԻ / ԶԴԱԲԱՆՍ ԷՂԲԱՒՐՆ 
ԻՄ ՍԱՐՔԻՍ/ԻՆ, 
ԹՎԻՆ ՌՃԺ. (1661)24:

Տապանագիրն աչքի է ընկնում տեղական բարբառով պայմանավորված 
բառաձևերով, ուղղագրական շեղումներով: Այստեղ ևս հայտնի է քարը 
կանգնեցնողի՝ Մելիքի որդի Աղայի անունը, որն այն տեղադրել է իր եղբայր 
Սարգսի գերեզմանին:

11. ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ. խոյաձև, Սիսիանի գյուղերից, ԺԷ դար (1,30x0,78 մ): 
Եռատող արձանա գրու թյունը զետեղված է խոյի մեջքին և, թերևս, միակն 
է, որն ամբողջովին վերծանել չհա ջող վեց, քանի որ կիսաեղծ է.

ԵՍ՝ ՆԷԼԻՃ, ԿԱԳԱՆԻ ԷՍ 
ՇԱՀՆԱՇ... Ա...
ՏԱՊԱՆՍ ՈՐԴԻՍ ՇԱՀ:

Տապանաքարի զույգ լայն նիստերը հարդարված են բարձրարվեստ 
պատկերաքանդակ ներով, մի կողմում՝ ցլամարտի, մյուսում խրախճանքի 
տեսարաններ են (նկ. 2 ա, բ):

2. Կենցաղային սպասքի և կղմինդրի մակագրություններ

Թանգարանի հավաքածուն ունի նաև արձանագիր ցուցանմուշներ, 
որոնք հիմ նականում պղնձյա առարկաներ ու մի քանի կղմինդրի բեկորներ 
են: Հարկ ենք համարում դրանք ևս ներ կա յացնել՝ նկատի առնելով նաև 
այն, որ գրություններից շատերը չէին հրապարակվել:

12. ՊՂՆՁՅԱ ԹԱՍ. Սիսիանի պատմության թանգարան (ՍՊԹ), Մայր 
մատյան (ՄՄ)-1356 (տրամ.՝ 13,3 սմ, հատակ՝ 6 սմ, բարձր.՝ 4 սմ): Ունի հարթ 
հատակ, որի կենտրոնում՝ փոքր անցք, արտաքուստ հարդարված է ակոսա-
գծերով, զիգզագաձև զարդերիզով, իրանին պատկերված է թռչուն: Նույն 
իրանի մակերեսին արտաքուստ մակագրված է միայն թվականը (փորա-
գիր), նաև՝ արևելյան արաբական թվերով.

24 Նույն տեղում, արձ. բ:
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1876, ۱۲۹۳

Արաբական թվերով հաշվում ենք հիջրի, այսինքն՝ մահմեդական թվա-
կանը: Տվյալ դեպքում վկայված է հիջրի 1293 թ., որը համապատասխանում 
է փրկչական 1876/7 թվականին:

13. ՊՂՆՁՅԱ ԿՈՎԿԻԹ. ՍՊԹ, ՄՄ-168 (տրամ.՝ 20 սմ, հատակ՝ 18 սմ, 
բարձր.՝ 32 սմ): Ունի ոչ բարձր օղակաձև նստուկ, զույգ բռնակներ, արտա-
քուստ հարդարված է ակոսագծերով, իսկ վեր նամասում՝ բուսական և երկ-
րա չափական զարդատարրերով: Կենտրոնում միայն թվականն է.

1881

14. ՊՂՆՁՅԱ ԹԱՍ. ՍՊԹ, ՄՄ-1412 (տրամ.՝ 18,5 սմ, հատակ՝ 14 սմ, 
բարձր.՝ 4,5 սմ): Հարթ հատակով և դուրս ճկված շրթով. շրթին և իրանին 
արտաքուստ ունի ակոսագծեր: Գիրը զե տեղված է իրանին, արտաքուստ՝ 
փորագիր, 1 տող.

ՄԻՐԶԱՅ ԳԱՐԵԳԻՆ, 1896 + 

15. ՊՂՆՁՅԱ ՓԻԱԼԱ. ՍՊԹ, ՄՄ-1343 (տրամ.՝ 15 սմ, նստուկ՝ 7,5 սմ, 
բարձր.՝ 9 սմ): Օղակա ձև նստուկով և թույլ շեշտված շրթով, արտաքուստ 
հար դարված ակոսագծերով և ալիքաձև նախ շերով, որի միջնամասում արա-
բերեն գրություն կա, իսկ ակոսագծերի տակ միայն հիջրի թվա կանն է.

(տէրը՝ Ասքար) اسكر صاحبه
۱۳۳۲ (1332=1914/5)25

16. ՊՂՆՁՅԱ ԹԱՍ. ՍՊԹ, ՄՄ-1337: Հարթ հատակով և դուրս ճկված 
շրթով թաս է, շրթի վրա ունի միատող ելնդատառ արձանագրություն, որից 
հե տո՝ խաչապատկեր.

îð  ՄԿՐՏԻՉ + 

25 Վերծանությունը՝ արաբագետ Միհրան Մինասյանի:
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Ժամանակագրորեն բնորոշ է նախորդներին՝ 19-րդ դարավերջ:

17. ՊՂՆՁՅԱ ԹԱՍ. ՍՊԹ, Ազգագրություն (ԱՆ)-307, ՄՄ-1338 (տրամ.՝ 
19 սմ, հատակ՝ 15 սմ, բարձր.՝ 4 սմ): Ձևով նման է նախորդին, գործա ծու-
թյու նից ձևափոխված, արտաքուստ հարդարված է ակոսագծերով, իրանին 
ունի միատող փորագիր արձանագրություն.

ԱՆՈՒՇ ՄԻԿՐՏՈՒՄՕՎ

Ժամանակամերձ է նախորդներին՝ 19-րդ դարավերջ: Այս և նախորդ 
առարկաների մակագրություններում հիշատակված անձինք հավանաբար 
պատվիրատու-նվիրատուներն են:

18. ՊՂՆՁՅԱ ՍԿՈՒՏԵՂ-ՄԱՏՈՒՑԱՐԱՆ. ՍՊԹ, ՄՄ-1 (տրամ.՝ 57 սմ), Շա-
քի գյուղից: Եզրերը ալիքաձև են, հարդարված փորագիր բուսական և երկ-
րաչափական զարդատարրերով: Կենտրոնում ընթեռնելի է հետևյալը.

ԱՄՈՅՓԱ

Դժվարանում ենք մեկնաբանել բառիմաստը, միգուցե՝ անձնանուն է:

19. ԿՂՄԻՆԴՐԻ ԲԵԿՈՐ. ՍՊԹ, ՄՄ-673 (14x12,5 սմ), Աղիտուից, 
արձանագիր, 3 տող.

...Ս ՅԱՂԱ/ՒԹՍ

ՅԻՇԵՑ/ԷՔ26:

Այս և ստորև ներկայացվող արձանագիր կղմինդրների բեկորները 
հայտ նաբերվել են Աղիտուի հուշակոթողին կից եկեղեցու 1991 թ. հնագի-
տա կան պեղումների ընթացքում27: Ինչպես նշում է պեղումների ղեկավար, 
հնագետ Համլետ Պետրոսյանը, կղմինդրները բնորոշ են 11-12-րդ դարերին, 
իսկ արձանագրությունները հիշատակային բնույթ ունեն28: Արձանագրակիր 

26 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Հանդաբերդի վանքը և նրա պեղումները, Եր., 
2009, էջ 82, ծնթ. 157:
27 Պեղումերի արդյունքների մասին տե՛ս Պետրոսյան Հ., Աղիտուի 1991 թ. պեղումերի հիմական 
արդյունքները, Հանրապետական հնագիտական նստաշրջան. զեկուցումերի հիմադրույթներ, Եր., 1994, 
էջ 51-53:
28 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 82:
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կղմինդրներ հայտնի են նաև Դվինից29, Աքորիից30, Հանդաբերդի վանքից31 
և այլ հնավայրերից32: 

20. ԿՂՄԻՆԴՐԻ ԲԵԿՈՐ. ՍՊԹ, ՄՄ-1313 (14x10,5 սմ), Աղիտուից, 5 տող.

...ԶԱՅՍ ԵՎԱ...

...Ս ԵՒ ՍՆՊԱՏ... 

...ԱՐՔԱ...

...ԻՍՍ...

...ԷՒ...33

21. ԿՂՄԻՆԴՐԻ ԲԵԿՈՐ. ՍՊԹ, ՄՄ-671 (29x17 սմ), Աղիտուից՝ 2 տող.

ՈՒՔՍՈՄ
ԵՍ՝ ԽՈՍՐՈՎԻՅԴՈՒԽՏ...34

Առաջին տողում ընթերցվող Ուքսոմ-ը, կարծում ենք, անձնանուն է: Միջ-
 նադարյան սկզբնաղբյուրներում հանդիպում են Ուքան, սակավ՝ Ուքոս35 
ան վանաձևերը: 

Կղմինդրների արձանագրությունների ուսումնասիրությունը կարևոր-
29 Դվինի 1937-1938 թթ. հնագիտական պեղումների արդյունքում փաստագրվել են նաև արձանագրված 
կղմինդրի գտածոներ, որոնք հնագետ Կ. Ղաֆադարյանը վերագրում է կաթողիկե Ս. Գրիգոր եկեղեցու 
նորոգման ժամանակաշրջանին, այն է՝ մարզպան Սմբատ Բագրատունու 607-617 թթ. նորոգումներին: 
Կղմինդրներից մեկին հիշատակված է նաև եկեղեցու՝ Սուրբ Գրիգոր անունը: Գրերի՝ կղմինդրի վրա 
թրծվելուց առաջ փորագրված լինելու հանգամանքը Ղաֆադարյանին թույլ է տվել ենթադրել, որ դրանք 
հատուկ պատվերով են արվել, սակայն, մեծ մասամբ այդ արձանագրությունները մանր հիշատակագրեր 
ու գրչախաղեր են` գրված անհայտ միաբանների անունից (տե՛ս Ղաֆադարյան Կ., Դվին քաղաքը և նրա 
պեղումները. հատ. I, Եր., 1952, էջ 246, նկ. 230, 231): Դվինի արձանագիր կղմինդրի մասին տե՛ս նաև Тер-
Аветисян С., Древнеармянские надписи, найденные во время раскопок Двина 1937-1938 гг., «Հայագիտական 
հետազոտություններ», Եր., 2010, էջ 278-282, Քոչարյան Գ., Դվինի վաղմիջնադարյան կղմինդրը որպես 
թվագրման գործոն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016, N 2 (20), էջ 34:
30 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Հոբոսյան Ս., Աքորու վաղմիջնադարյան տաճարի պեղումերը, «Հնագիտական 
աշխատանքները Հայաստանի նորակառույցներում (1986-1987 թթ. պեղումերի արդյունքները)», Եր., 1993, 
էջ 132, աղ. CLIX. 4:
31 Տե՛ս Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Հանդաբերդի վանքը և նրա պեղումերը, էջ 81-
82, նկ. 94, 95:
32 Դեռևս անտիկ ժամանակաշրջանից հայտնի կղմինդրի գործածությանն ու տիպաբանությանը անդրա-
դար ձել է հնագետ Դիաննա Միրիջանյանը, տե՛ս Միրիջանյան Դ., Վաղմիջնադարյան շինարարական խե-
ղե ցենի մի տեսակի մասին, «Էջմիածին», 2010, ԺԱ., էջ 74-78 + 8 էջ ներդիր:
33 Պետրոսյան Հ., Կիրակոսյան Լ., Սաֆարյան Վ., Հանդաբերդի վանքը և նրա պեղումերը, էջ 82, ծնթ. 
157:
34 Նույն տեղում, ծնթ. 157:
35 Այս անունը վկայված է Գլաձորում գրված 1304 թվակիր (սխալմամբ 1334 է գրվել) մի Ավետարանի 
հիշատակարանում (տե՛ս Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ. ԺԴ. դար, մասն Ա. (1301-1325 թթ.), 
կազմողներ` Խաչիկան Լ., Մաթևոսյան Ա., Ղազարոսյան Ա., Եր., 2018, էջ 72, N 63):
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վում է նաև հայ հնագրության զարգացման տեսանկյունից, քանի որ դեռևս 
վաղ միջնադարով թվագրվող Դվինից հայտնի կղմինդրների գրերն ուղ-
ղա գիծ երկաթագրի ու շղագրի նման են: Այս հարցին հանգամանորեն 
անդրադարձել է Կ. Ղաֆադարյանը, որը Դվինից հայտնաբերած արձանա-
գիր կղմինդրները հիմք ընդունելով պնդում է, որ դեռևս վաղ միջնադարից 
հայերն ունեցել են գրչության երեք հիմնական ձևեր՝ բոլորաձև երկաթագիր, 
ուղղագիծ երկաթագիր և նոտրգիր (շղագրանման): Եթե առաջինն առա վե-
լապես բնորոշ է վիմագրերին, իսկ երկրորդը՝ ձեռագիր մատյաններին 
(վաղ ձեռագրերին հատուկ է նաև բոլորաձև երկաթագիրը), ապա շղա-
գրան  ման նոտրգրով հանդես են գալիս հենց կղմինդրների և զանազան 
խե ցանոթների արձանագրությունները36: Նույնը նաև ներկայումս Սիսիանի 
պատմության թանգարանում գտնվող Աղիտուի, ինչպես նաև Հանդաբերդի 
վանքի արձանագիր կղմինդրների դեպքում է, երբ շղագրանման գրա-
տեսակն իր գոյությունը պահպանում է նաև զարգացած միջնադարում:

22. ԿԱՐԱՍ. ՍՊԹ, ՄՄ-1769, (բարձ. 1,50 մ, շուրթի տրամ. 0,28 մ): Ան-
գեղակոթից հայտնաբերվել է 1980-ականներին, հողային աշխատանքների 
ընթացքում, գնվել է 2012 թ. դեկտեմբերին, Հակոբ Հակոբյանից (նկ. 3): Կա-
րասի իրանի վերին նեղացող հատվածում՝ իրար տակ, առկա են երկու 
արձանագիր կնիքներ՝ շրջանաձև և քառանկյուն՝ 3 սմ տրամաչափով.

ա. Շրջանաձև կնիքի կենտրոնում թվականն է, իսկ շրջագծին, թերևս, 
վարպետի անունը.

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ ԳՐԻԳՈՐ ՌՈՒՇԱՆԵԱՆ, 1854:

բ. Քառանկյուն կնիքին, 3 տող.

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾԱՌԱՅ / ՀԱՅՐԱ/ԲԵՏ +:

Կարասների վրա դեռևս ուրարտական ժամանակաշրջանից հայտնի են 
նրանց տարողությանը վերաբերող սեպագրեր և զանազան հիերոգլիֆներ37: 
36 Տե՛ս Ղաֆադարյան Կ., Դվին քաղաքը և նրա պեղումերը, հատ. I, էջ 246-247:
37 Տե՛ս Հարությունյան Ս., Քալանթարյան Ա., Պետրոսյան Հ., Հոբոսյան Ս., Սարգսյան Գ., Մելքոնյան 
Հ., Ավետիսյան Պ., Գինին հայոց ավանդական մշակույթում, Եր., 2005, էջ 47-48, աղ. 18-19: Ուրարտական 
կարասների և նրանց չափման միավորներ-կնիքների մասին տե՛ս նաև Ղասաբյան Զ., Թեյշեբաինիի 
(Կարմիր բլուրի) գինու կարասները, ՊԲՀ, 1959, N 4, էջ 215, И. Б. Брашинский, Урартские карасы. проблемы 
метрологии и стандартов, ИФЖ, 1978, N 1, с. 141-154, Варданян Р., Асатрян Д., Некоторые замечания по 
метрологии Урарту, ИФЖ, 1980, N 2, с. 171, рис. 2, Փիլիպոսյան Ա., Մկրտչյան Ռ., Գեղհովտի վանտոսպյան 
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Տրամաբանական է, որ խեցեգործական մշակույթն ավանդաբար պետք է 
շարունակվեր նաև անտիկ ժամանակաշրջանում և միջնադարում: Դվինից, 
Անիից, Գառնիից, Ամբերդից, Զվարթնոցից և այլ հնավայրերից հայտնա-
բեր վել են մեծաթիվ դրոշմազարդ կարասներ, խուփեր ու դրանց բեկորներ: 
Խոսելով Դվինի դրոշմազարդ կարասների մասին՝ Կ. Ղաֆադարյանը 
դրանք թվագրում է 9-12-րդ դարերով և նշում, որ կարասների վրա հիմ նա-
կանում պատկերվել են միջնադարում այնքան սիրելի որսի ու խրախճանքի 
տեսարանները38: Ինչ վերաբերում է կարասների՝ արձանագիր կնքա դրոշմ-
ներ ունենալու խնդրին, ապա այդօրինակ խեցանոթներ մեզ հայտնի չեն, 
փոխարենը վավերացվել են բուսաերկրաչափական պատկերների տեսքով 
վարպետանշաններ, իսկ խուփերի նմանօրինակ զարդատարրերի կողքին 
երբեմն պատահում են նաև հայերեն գրերի «իմիտացիայի» ձևով ար տա-
հայտված դրոշմազարդեր39: Ստացվում է, որ ծագումով Անգեղակոթից 
խնդրո առարկա կարասի արձանագիր զույգ կնքադրոշմներն ուշագրավ 
են ոչ միայն Սիսիանի տարածաշրջանում 19-րդ դարում գոյություն ունեցած 
զար գացած խեցեգործության մասին վկայելու, այլև վարպետների անուն-
ներն ամբողջությամբ վավերացնելու առումով: Ըստ ամենայնի, վարպետներ 
Հայրապետն ու Գրիգոր Ռուշանյանը հմուտ խեցեգործներ լինելով՝ ունեցել 
են իրենց անձնական կնիքը: Ենթադրելի է, որ նրանք գործել են վան քա-
պատկան արհեստանոցում, ինչի մասին է վկայում նրանց կնիքների պար-
տադիր բաղադրիչ «Քրիստոսի ծառայ» արտահայտությունը:

Վարպետների կնքադրոշմներ հանդիպում են նաև գեղարվեստական 
մետաղի, փայտարվեստի նմուշների, ձեռագիր մատյանների, քարեղեն 
հու շա կոթողների, մասնավորապես՝ խաչքարերի վրա: Վերջիններիս դեպ-
քում դրանք վարպետի ամբողջ կամ սղված ստորագրության տեսքով են՝ 
ՔԻՐԱՄ ԿԱԶՄՈՂ, ԱԿՈԲ ՆԿԱՐՈՂ և այլ ձևակերպումներով, իսկ, օրինակ, 
Սար դարապատի հայոց ազգագրության թանգարանից հայտնի 18-րդ 
դարով թվագրվող պղնձյա ափսեի պսակի հակառակ կողմում պահ պանվել 
է վարպետ Կարապետի անվանակիր կնքադրոշմը՝ ԿԱՐԱՊԵՏ վեր տառու-
թյամբ40: Ամենից բնորոշը, սակայն, 17-19-րդ դդ. ձեռագրերում հա ճախ 
հանդիպող կնքադրոշմներն են, որոնց վրա հիմնականում փորա գրված են 
նշանավոր հոգևորականների, գրիչների, ծաղկողների կամ ձեռա գրի պահ-
պանության պատասխանատու-ավանդապահի անունները: Օրինակ, 18-րդ 
դ. բազմաշխատ գրիչներից է Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի նո տար, գրագիր, 
ծագումով աշտարակեցի Ղունկիանոսը, որի անվանակիր շրջա նաձև և 
ութանկյուն կնքադրոշմներին հիմնականում կարդում ենք «ՔՐԻՍՏՈՍԻ 
ԾԱՌԱՅ ՂՈՒՆԿԻԱՆՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ». նշվում է նաև թվականը41:

(ուրարտական) քարայր-դամբարանը, «Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները», հատ. 18, Եր., 2001, 
էջ 153, աղ. 30, Franco Mileto (with an appendix by Mirjo Salvini), On the Estimation of the Volumes of some 
Urartian Pithoi, AWE 9, 2010, p. 40, fig. 9, p. 41, fig. 10. 
38 Տե՛ս Ղաֆադարյան Կ., Դվին քաղաքը և նրա պեղումները, հատ. I, էջ 188, 197, նկ. 170-171:
39 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 198, նկ. 178:
40 Տե՛ս Հարությունյան Ա., Բաբաջանյան Ա., Պղնձե արձանագիր առարկաներ Սարդարապատի հայոց 
ազգագրության թանգարանից, «Սեդրակ Բարխուդարյան - 120» գիտական հոդվածների ժողովածու (խմբ. 
Գ. Սարգսյան, Ա. Հարությունյան), Եր., 2019, էջ 145, արձ. 10:
41 Տե՛ս Ա. Հարությունյան, Գրիչ Ղունկիանոս Աշտարակեցու տապանագիրը և մատենագրական վաստակը, 
«Վէմ», 2016, N 2 (54), էջ 113, 119, նկ. 3-9:
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Ամփոփելով Սիսիանի Ն. Ադոնցի անվան պատմության թանգարանի 
արձանագիր առարկաներին նվիրված մեր ուսումնասիրությունը՝ կարելի է 
փաստագրել հետևյալը.

Քննության ենթակա 22 արձանագրություններից (11 վիմագիր և նույն-
քան թանգարանային առարկաների մակագրությամբ) նախկինում հրա-
տարակվել են 8-ը: Արձանագրությունների ուսումնասիրությամբ պարզ վե-
ցին խաչքարերի տեղագրական-ծագումնաբանական հարցերը, վավերաց-
վեցին քարգործ վարպետների անունները և այլն: Ակնհայտ է, որ կոթողները 
հիմնականում Սիսիանի մերձակա գյուղերից են՝ Անգեղակոթից, Որոտանից, 
Շաքիից, Շաղատից և այլն, իսկ քանդակային բազում ընդհանրությունները 
վկայում են, որ դրանց մի մասը միևնույն վարպետների ձեռքով են կերտվել:

Արձանագրությունների քննությամբ գիտական շրջանառության մեջ են 
դրվում նաև մի շարք նոր կամ սակավ հանդիպող անձնանուններ, ինչպես 
օրինակ՝ Նուրփաշ, Ադալմուլք, Նելիճ, Դոնդիշ, Էզդանբաշխ և այլն: Թան-
գարանի հարուստ հավաքածուի ինքնատիպ նմուշներ են նաև ծագումով 
Աղիտուից, 11-12-րդ դդ. թվագրվող արձանագիր կղմինդրի բեկորներն ու 
Ան գեղակոթից բերված 1854 թվակիր կարասը, որի իրանի վերին մասում 
պահ պանվել են խեցեգործ վարպետների անվանակիր զույգ կնքա դրոշմ-
ները:

Արսեն Է. Հարությունյան - գիտական հետաքրքրությունների 
շրջանակն ընդգրկում է հայ վիմագրությունն ու ձեռագրագիտու-
թյունը: Ուսումնասիրում է հատկապես Արմավիրի մարզի, ինչպես 
նաև Տաթևի վանքի վիմագրական ժառանգությունը: Մի քանի մե-
նա  գրությունների և շուրջ վեց տասնյակ գիտական հոդ վածների 
հե ղինակ է, որոնց մեծ մասը նվիրված է հայոց հո գևոր կենտրոն 
Վաղարշապատի վանքերի նորահայտ արձանագրու թյուն ներին:

Summary

THE INSCRIBED OBJECTS OF HISTORY MUSEUM
AFTER N. ADONTZ IN SISIAN

Arsen E. Harutyunyan

Key words - Sisian, museum, cross-stone (khachkar), inscrip-
tion, gravestone, exhibit, copper utensils, tile, cask (karas).

The History Museum in Sisian of the RA Syunik Province, founded in 1989, 
has a rich collection presenting the cultural heritage of the region that includes 
the working tools of the primitive men and the 19th-century samples of applied 
art. The yard in the front side of the museum decorated with stone obelisks is 
called Stone Museum (Karadaran). Here petroglyphs, architectural details of the 
buildings, cross-stones (khachkars), gravestones (mainly ram-shaped) and other 
objects brought from surrounding villages and archaeological excavations over 
the years are exhibited. Many of the exhibits of the Museum as well as the 
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outdoor Stone Museum are inscribed. Among them the most prominent are the 
sarcophagus bearing the name of King Grigor II of Syunik (12th c.), the beautifully 
sculpted cross-stones (15th-16th cc.) transported from the villages of Angeghakot 
and Vorotan : they were erected for the salvation of the souls of Tados, Dondish, 
friar Mkrtich, untimely deceased Shahriar, Khumar, Oghulbek, priest Shmavon 
and others are especially notable. The inscribed samples of the copper utensils, 
as well as, the fragments of the inscribed tiles originating from Aghitu (11th-12th 
centuries) and the cask (karas) with two stamps (1854) are also worth mentioning. 
The unskillfully made fine printed inscriptions of the tiles testify that still in 
Medieval Ages the special italic script called “notrgir” was used (cursive). Such 
samples are also known from Dvin (7th c. AD). 

Резюме

ПРЕДМЕТЫ С ПАМЯТНЫМИ НАДПИСЯМИ ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ИМ. Н. АДОНЦА В СИСИАНЕ

Арсен Э. Арутюнян

Ключевые слова - Сисиан, музей, хачкар, надпись, над-
гробье, экспонат, медная утварь, черепица, карас.

Музей истории в г. Сисиан Сюникской области Республики Армения, 
основанный в 1989 году, располагает богатой коллекцией, представляющей 
культурное наследие области – от орудий древнейшего человека до образ-
цов прикладного искусства XIX века. Украшенная каменными памятниками 
парковая часть перед входом в музей именуется Карадараном (от арм. «кар» 
– камень). Здесь представлены камни, покрытые наскальными рисунками, 
архитектурные детали древних строений, хачкары, надгробья (большей ча-
стью в виде овна) и другие памятники, в разные годы привезенные из 
окрестных деревень и мест проведения археологических раскопок. Многие 
экспонаты музея, как и памятники, представленные в Карадаране, снабже-
ны памятными надписями. Особо знаменательными из них являются имен-
ной саркофаг царя Сюника – Григора II (XII в.), покрытые искусной резьбой 
хачкары (XV-XVI вв.) из деревень Ангехакот и Воротан, воздвигнутые во 
спасение души Тадоса, Дондиша, Тер Мкртича, безвременно скончавшегося 
Шагриара, Хумара, Огулбека, священника Шмавона и других. Примечатель-
ны также выставленные в музее образцы медной утвари с памятными над-
писями, а также обломки черепицы (XI-XII вв.) из Агиту и обнаруженный в 
Ангехакоте карас (большой глиняный кувшин) с двойной печатью (1854 г.). 
Выполненные неопытной рукой и мелким шрифтом памятные надписи на 
черепице являются свидетельством того, что еще в средние века в Арме-
нии, наряду с другими шрифтами, использовалось курсивное письмо. Из-
вестны также образцы такового из Двина, VII в.).
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