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 Գե ղամ Մ. Ա սատր յան 

9-11-ՐԴ ԴԴ. ԽԱՉՔԱՐԵՐԸ ՄԱՔՐԱՎԱՆՔՈՒՄ*

 Բա նա լի բա ռեր -  Մաք րա վանք, 9-11-րդ դդ. խաչ քա րեր, 
վա ղա գույն խաչ քա րե րի պար զութ յուն,  Կո տայ քի գե ղար վես-
տա կան ոճ, խաչ քա րե րի ‹‹հրազ դան յան տիպ», ‹‹Ա նիի ոճ»: 

 Մուտք
 Մաք րա վան քի հա մա լի րը գտնվում է ՀՀ  Կո տայ քի մարզ կենտ րոն Հ րազ-

դան քա ղա քի հյու սիս-արև մուտ քում: Եր կար տա րի ներ բնա կա վայ րը կոչ վել 
է  Նա խա մարք: 

Ան վա նի պատ մա բան Թ.  Հա կոբ յա նը, անդ րա դառ նա լով գյու ղին և 
 վան  քին, նշում է. « Պատ մա կան  Հա յաս տա նում կար  Վա րաժ նու նիք ան վամբ 
ե րեք գա վառ՝ մե կը  Տու րու բե րա նում, մյու սը՝  Վաս պու րա կա նում, իսկ եր րոր-
դը՝ Այ րա րա տում:  Վեր ջի նիս  Վա րաժ նու նիք գա վա ռը գրա վում էր  Մար  մա րիկ 
գե տի մի ջին և  վե րին հո սանք նե րի շրջա նը և Հ րազ դա նի վեր նա  գա վա ռը: 
… Մաք րա վան քը գտնվում է այժմ յան Հ րազ դա նի շրջա նի  Մաք  րա վան գյու ղում, 
որն այժմ միաց ված է Հ րազ դան քա ղա քին և  կազ մում է վեր ջի նիս թա ղա մա-
սե րից մե կը: Այս վան քը կա ռուց վել է եր կու շրջա նով: … Բուն վան քի հո յա կապ 
տա ճա րը կա ռուց վել է XIII դա րում և  այժմ կան գուն է՝ շրջա պատ ված բա զում 
խաչ քա րե րով:  Կե չառքն (նկա տի ու նի  Կե չա ռի սը՝ այժմ յան  Ծաղ կա ձո րի տա-
րած քում -Գ. Ա.) ու  Մաք րա վան քը եր բեմն հի շա տակ վում են իբրև  Նիգ գա-
վա ռի վայ րեր»1: 

 Սույն ու սում նա սի րութ յան գլխա վոր նպա տա կը հա մա լի րի վաղ շրջա նի 
խաչ քա րե րին (9-11-րդ դդ.) անդ րա դառ նալն է՝ բնա կա նա բար դրանք դի-
տար կե լով ընդ հա նուր խաչ քա րա յին ար վես տի զար գաց ման հո լո վույ թում: 
 Ցա վոք, ցայ սօր ու սում նա սի րող նե րի ու շադ րութ յու նից ինչ-որ չա փով դուրս 
են մնա ցել այդ հո յա կերտ խաչ քա րե րը, ուս տի բա ցա կա յում են ինչ պես 
դրանց, այն պես էլ առ հա սա րակ  Մաք րա վան քին նվիր ված ա ռան ձին ու սում-
նա սի րութ յուն նե րը և հ րա պա րա կում նե րը, ե ղած ներն էլ դրանք դի տար կում 
են միայն խաչ քա րա յին ար վես տի զար գաց ման ընդ հա նուր կամ տա րա-
ծաշր ջա նա յին հա մա տեքս տում2: 

* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 15.04.2018։
1 Հակոբյան Թ. Խ., Հայ ժողովրդի պատմության հիշարժան վայրերը, Եր., ‹‹Լույս››, 1990, էջ 100-101: 
2 Դրանցից պետք է առանձնացնել Հ. Լ. Պետրոսյանի «Խաչքար. ծագումը, գործառույթը, պատկերա-
գրությունը, իմաստաբանությունը» հիմնարար ուսումնասիրությունը (Եր., «Փրինթինֆո», 2008) և Տ. Վ. 
Վարդանեսովայի «Культура Хачкаров Арагацотна и Котайка IX-XVII вв. », (Ер., Издательство ЕГУ, 2016) 
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1.  Խաչ քա րե րի ձևա վոր ման ըն թաց քը և   
վաղ շրջա նի խաչ քա րե րը  Մաք րա վան քում

 Մաք րա վան քի հա մա լի րի ողջ տա րած քում կան տար բեր դա րե րի և 
 պահ պան վա ծութ յան տար բեր աս տի ճան ու նե ցող բազ մա թիվ խաչ քա րեր: 
 Խաչ քա րեր կան ինչ պես վան քի շուրջ բո լո րը, այն պես էլ պա տե րին ա գուց-
ված:  Միայն ե կե ղե ցու ար ևելյ ան կող մում կա շուրջ 15 խաչ քար:  Բազ մա թիվ 
խաչ քա րեր կան նախ կին գավ թի տա րած քում՝ գլխա վոր ե կե ղե ցու մուտ-
քի դի մացն ընդգր կող հատ վա ծում: Այդ տեղ նկա տե լի են ինչ պես տե ղում 
կանգ նեց ված խաչ քա րեր, այն պես էլ այլ հատ ված նե րից գտնված խաչ քա րե-
րի կտոր ներ, ո րոշ նե րը՝ պահ պան ված նվա զա գույն աս տի ճա նի:  Հա  մա  ձայն 
տար բեր փաս տաթղ թա յին ցու ցակ նե րի՝ հա մա լի րի խաչ քա րե րը հիմն  ա-
կա նում պատ կա նում են 9-15-րդ դդ., սա կայն ըստ մեզ՝ 9-րդ  դա րի խաչ-
քա րեր այս տեղ դժվար թե շատ քա նա կութ յամբ լի նեն:  Կար ծում ենք, որ 
 Մաք  րա  վան քում ա ռա ջին խաչ քա րե րը պետք է որ ի հայտ գա յին միայն հա-
մա լի րի ա ռա ջին մա տու ռի կա ռու ցու մից, այն է՝ 10-րդ  դա րից հե տո, քան զի 
«հազ վա գիւտ է մե կու սա ցած դիր քի մէջ խաչ քա րեր գտնել…»3:  Մի կող մից՝ 
այս հան գա ման քը, մյուս կող մից՝ պար զութ յամբ աչ քի ընկ նող խաչ քա րե-
րի մեծ քա նա կի բա ցա կա յութ յու նը մեզ թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ 
հա մա լի րում ա վե լի շատ քա նա կութ յամբ վա ղա գույն խաչ քա րե րը պետք է 
որ 10-11-րդ  դա րե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ լի նեն:  Խաչ քա րե րի ծաղկ ման 
շրջա նը  Մաք րա վան քում պետք է որ հա մընկ ներ գլխա վոր ե կե ղե ցու կա ռուց-
մա նը, ին չը տրա մա բա նա կան է թե՛ առ հա սա րակ խաչ քա րա յին ար վես տի 
զար գաց ման տե սանկյ ու նից, թե՛ պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ 
մեկ այլ տե ղե կութ յան հա մա ձայն էլ գավ թի խաչ քա րե րից 14-ը քան դակ-
վել են 1240-1265 թթ. և  պատ րաստ վել միև նույն վար պե տի ձեռ քով: Մ յուս 
խաչ քա րե րը քան դակ վել են 10-13-րդ  դա րե րում և կ րում են մի քա նի վար-
պետ նե րի կնիք ներ4:  Վի ճա հա րույց է նույ նիսկ 11-րդ  դա րը, երբ խաչ քա րա-
յին ար վես տը ողջ երկ րում դրսևոր վում է ո րո շա կի ան հա մա չա փութ յուն-
նե րով: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում, հատ կա պես դա րի երկ րորդ կե սից ընդ-
հուպ մինչև 12-րդ  դա րի ա ռա ջին կե սը, որ պես հետ ևանք նախ սել ջուկյ ան 
ար շա վանք նե րի, ա պա՝ նրանց տի րա պե տութ յան, նկատ վում է ընդ հա նուր 
մշա կույ թի ան կում, և  ի հետ ևանս դրա՝ մի կող մից՝ խաչ քա րե րի կանգ նեց-
ման նվա զում և թ վա կիր խաչ քա րե րի պա կաս, մյուս կող մից՝ վե րա դարձ 
դե պի հին և  պար զու նակ տե սակ նե րը5: Ակն հայտ է, որ վաղ խաչ քա րե րի 
ձևա վոր ման ըն թաց քը ոչ թե զուտ ար վես տա գի տա կան, այլ քա ղա քա կան-
դա վա նա կան ու ար վես տա գի տա կան միաս նա կան գոր ծըն թաց էր6:  Մեկ այլ 
բնու թագր մամբ՝ «սկզբնա կան խաչ քա րե րը, լի նե լով պար զու նակ կո թող-
ներ, ձևա վոր վել են ոչ թե «գի տա կան»-պաշ տո նա կան, այլ ժո ղովր դա կան 
մի ջա վայ րում: Ել նե լով խաչ քա րե րի ծա գումն ա բա նութ յան ժո ղովր դա կան 
բնույ թից՝ դրանց մշակ ման և  զար գաց ման հե տա գա ճա նա պար հը կա րե լի 
բոլորովին վերջերս հրատարակված աշխատությունը, որոնցում առկա են Մաքրավանքի խաչքարերին 
վերաբերող հատվածներ: 
3 Khachkar, Documenti di architettura Armena,  N 2, Mil., 1977, p. 73 (տեքստը` Լ. Ազարյանի և Ա. Մանուկանի): 
4 Տե՛ս Հարությունյան Զ., Տունդարձի քարավաններ, Եր., 2012, էջ 187: 
5 Տե՛ս Պետրոսյան Հ. Լ., Խաչքար. ծագումը…, էջ 111: 
6 Տե՛ս Պետրոսյան Հ. Լ., Խաչքար, Եր., «Զանգակ», 2015, էջ 14: 
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է հա մա րել պաշ տո նա կա նաց ման ու «կուլ տու րա կա նաց ման» և  ըստ այդմ՝ 
նշել պաշ տո նա կա նաց ման մի քա նի ուղ ղութ յուն ներ…»7:  Մաք րա վան քի հա-
մա լի րի տար բեր հատ ված նե րում թեև ոչ մեծ քա նա կութ յամբ, այ դո ւա մե-
նայ նիվ կան վաղ խաչ քա րե րի պար զութ յամբ աչ քի ընկ նող խաչ քա րեր: Իսկ 
ո՞րն է այդ պար զութ յու նը, և  առ հա սա րակ ի՞նչ է վաղ շրջա նի խաչ քա րը: 
Ու սումն ա սի րող նե րը 9-10-րդ  դա րե րը խաչ քա րե րի ճար տա րա պե տա կան 
ար տա քի նի, հո րին ված քի ու ար ձա նագ րա կան տեքս տի ձևա վոր ման փուլն 
են հա մա րում: Այդ շրջա նի խաչ քա րե րի ձևա վո րու մը պայ մա նա վոր վում է 
հարթ մա կե րե սի վրա վաղ միջ նա դար յան հո րին վածք նե րի և  դե պի ստո րին 
հատ ված ուղ ղանկյ ուն կամ կա մա րաձև խո րա նի մեջ նե րառ վող կլոր վարդ-
յա կի և  ար մա վա տեր ևա յին զար դի վրա խա չի նշմա րու մով:  Հո րին ված քի 
տար  բեր հատ ված նե րում տես նում ենք տար բեր թռչնա քան դակ նե րի տե-
ղադ րում, իսկ խո րա նի վեր նանկյ ուն նե րից կամ խա չի վե րին թևից դե պի 
խա չա հա տումն իջ նում են խա ղո ղի ող կույզ ներ կամ ար մա վա զար դեր:  Խա չը 
նույն պես անց նում է զար գաց ման և ձ ևա փոխ ման ո րո շա կի ճա նա պարհ: 
Ո ճա  կան ա ռու մով այդ շրջա նի խաչ քա րե րին բնո րոշ է քան դա կի ա ռա վել 
կո թո ղայ նութ յու նը8:  Թեև հե տա զո տութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ խաչ քա-
րե րի զար գաց ման վաղ (9-11-րդ դդ.) և  ա վար տա կան փու լում (16-17-րդ դդ.) 
դրանց ճար տա րա պե տա կան ձևերն ու գե ղար վես տա կան հո րին վածք նե րը 
ա մե նու րեք գրե թե միան ման են, և  միայն 12-րդ  դա րից են խաչ քա րե րը ստա-
նում վառ ար տա հայտ ված ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ9, այ դո ւա մե նայ նիվ 
փոր ձենք ա ռանձ նաց նել  Մաք րա վան քի վաղ շրջա նի խաչ քա րե րից (9-11-րդ 
դդ.) ա ռա վել աչ քի ընկ նող նե րը և  ո րոշ ա ռումն ե րով ո ճա կան ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն ներ ու նե ցող նե րը: 

Մաք րա վան քի հա րա վար ևելյ ան կող մում՝ կի սա վեր գավ թի տա րած քում 
է գտնվում 959 թ. մի խաչ քար (նկ. 1):  Վաղ շրջա նի հա մար այն բա վա կա-
նին հե տաքրք րա կան է:  Նախ հատ կան շա կան է թվագ րու մը, քան զի, ինչ-
պես նշե ցինք, այս տեղ 10-րդ  դա րի բազ մա թիվ խաչ քա րեր չկան, երկ րորդ՝ 
խնդրո ա ռար կա ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ու րույն տեղ է գրա վում եր կու հար-
ևան մար զե րում՝  Կո տայ քում և Ա րա գա ծոտ նում ա ռանձ նաց վող վաղ շրջա նի 
խաչ քա րե րի շար քում: Այս պես, այդ շար քի խաչ քա րերն են  Կատ րա նի դե թա-
գու հու՝ 879 թ. խաչ քա րը (նկ. 2) և 882 թ. թվագր վող խաչ քա րը  Թա լի նում, 
973 թ. խաչ քա րը Ա րու ճում, 975 թ.  Թա լի նի և 986 թ.  Մուղ նու խաչ քա րե րը 
(նկ. 3): Այդ շար քում, ինչ պես նշե ցինք, ու րույն տեղ ու նի նաև  Կո տայ քի, 
մաս նա վո րա պես  Մաք րա վան քի նշված խաչ քա րը:  Վե րոնշ յալ շար քի գրե թե 
բո լոր խաչ քա րե րում նկա տե լի են ա ռա ջին խաչ քա րե րին բնո րոշ պար զութ-
յուն և  վար պետ նե րի փոր ձա ռութ յան պա կաս10:

7 Սահական Ա. Ս., Խաչքարերի և ճարտարապետական մեծ կոթողների իմաստաբանական առնչություններ, 
«Լրաբեր» հասարակական գիտությունների, Եր., 1987, N 6, էջ 72:
8 Տե՛ս Պետրոսյան Հ. Լ., Խաչքար, էջ 14-15: 
9 Տե՛ս Варданесова Т. В., Культура Хачкаров Арагацотна и Котайка IX-XVII вв., с. 155. 
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 26: 



158

 Նկ. 1 Նկ. 2 Նկ. 3
  Խաչ քար, 959 թ.,  Մաք րա վանք:  Խաչ քար, 879 թ.:  Խաչ քար, 986 թ.,  Մուղ նի11:

 Մաք րա վան քի խաչ քա րե րի քննութ յան ա ռու մով հարկ է անդ րա դառ նալ 
 Գառ նու հնա գույն գե րեզ մա նո ցի տա րած քում գտնված մի խաչ քա րի (նկ. 4): 
Այս կո թո ղը ևս  դաս վում է վե րը ա ռանձ նաց ված շար քին12:  Խաչ քա րը ու նի 
վաղ շրջա նի հա մար բա վա կա նին հե տաքրք րա կան լու ծումն եր. այն ներ կա-
յաց նում է մեկ սա լի վրա քան դակ ված, բայց շրջա նակ նե րով ա ռանձ նաց ված 
ու եր կու հատ վա ծի բա ժան ված և  ըստ այդմ՝ եր կու միան ման խաչ կրող 
հո րին վածք:  Հե տաքրք րա կան է, որ խա չի թևե րի նման ա վար տով հո րին-
վածք տես նում ենք նաև  Մաք րա վան քի խաչ քա րե րից մե կում (նկ. 5), և  ե թե 
մի պահ ան տե սենք այն հան գա ման քը, որ  Գառ նու խաչ քա րը երկ մաս է, 
տպա վո րութ յուն կլի նի, որ գործ ու նենք միև նույն ստեղ ծա գոր ծութ յան հետ: 
Այս խաչ քա րի կենտ րո նա կան խա չի ստո րին՝ եր կու կող քե րին նման փոքր 
խա չեր են: Ուս տի հաշ վի առ նե լով այս եր կու խաչ քա րե րի հո րին ված քա յին 
նմա նութ յուն նե րը՝ կա րող ենք  Մաք րա վան քի վե րոնշ յալ խաչ քա րը ևս  դա սել 
վե րը ա ռանձ նաց ված խաչ քա րե րի շար քին: Ակն հայտ է, որ դրանք պա տա-
հա կա նո րեն չեն դաս վում միև նույն շար քին, այլ կար ծես հիմք են նա խա-
պատ րաս տում նշյալ տա րա ծաշր ջա նի 12-15-րդ դդ. խաչ քա րե րի հա մար, 
երբ «խաչ քա րա յին ողջ բազ մա զա նութ յու նը սկսեց միա վոր վել մեկ խաչ քա-
րա յին դպրո ցի մեջ»13: Որ քան էլ դյու րին չէ խաչ քա րա յին դպրո ցը ա ռանձ-
նաց նե լը, այ դո ւա մե նայ նիվ, ոչ միայն ար դեն հի շա տակ ված, այլև այլ խաչ-
քա րե րի օ րի նա կով ցույց տանք, որ  Կո տայ քում գո յութ յուն ու նե ցող ինք նու-
րույն դպրո ցի շար քում իր ու րույն տեղն ու նի նաև խաչ քա րե րի «հրազ դան-
յան տի պը»: Նրա մեջ են մտնում  Մաք րա վան քի խաչ քա րե րը, իրողություն, 
ո րը լիո վին դրսևոր վում է միայն 12-րդ դ. վեր ջից: 

11 Լուսանկարները՝ Տ. Վարդանեսովայի:
12 Տե՛ս նույն տեղում: 
13 Նույն տեղում, էջ 156: 
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 Նկ. 4 Նկ. 5
  Խաչ քար, 9-10-րդ դդ.,  Գառ նի: Խաչ քար, 9-10-րդ դդ.,  Մաք րա վանք14:

2. «Ա նիի ո ճի» խաչ քա րե րը
 Մաք րա վան քի 11-րդ  դա րի խաչ քա րե րից ա ռա վել ու շադ րութ յան է ար-

ժա նի գավ թի տա րած քում գտնվող խաչ քա րե րից մե կը (նկ. 6):  Խաչ քարն 
ար ձա նա գիր է և թ վագր վում է 1039 թվա կա նով15: Այն ու նե ցել է պատ վան-
դան, որն այժմ չկա:  Խաչ քա րի կոտր ված լի նե լու պատ ճա ռով բա ցա հայ տո-
րեն դժվա րա նում, ընդ հուպ մինչև անհ նար է դառ նում դրա ամ բող ջա կան 
նկա րագ րութ յու նը, սա կայն միայն ստո րին կեսն էլ բա վա կան է՝ նշե լու, որ 
գործ ու նենք բա վա կա նին հե տաքրք րա կան պատ կե րի հետ:  Խա չը հեն ված 
է աս տի ճա նաձև պատ վան դա նի վրա, ո րի կող քե րից ծա գում են ար մա վա-
զար դեր: Այս հո րին վածք նե րի դեպ քում ար դեն կա րե լի է խո սել ոչ միայն 
սոսկ ուղ ղա ձիգ ար մա վա զար դի անդ րա դարձ ման, այլև նոր զար դաձ ևի 
ստեղծ ման մա սին:  Հո րի զո նա կան այդ զար դը մի դեպ քում կար ծես հենց 
եր  կու հա կա դիր ար մա վե նի նե րի ար տա պատ կե րում լի նի, բայց մյուս կող-
մից՝ այն ա վե լի նման վում է լայ նա թերթ, շքեղ մի թփի՝ հար դար ված պտղա-
յին կլոր զար դե րով: 

 Բա վա կա նին հե տաքրք րա կան է աս տի ճա նաձև պատ վան դա նի և 
 հե տա   գա յում դրա նից դե պի վարդ յակ ան ցու մա յին պատ կեր նե րի տար բե րակ-
ման հար ցը: Այս պես, շա րու նա կե լով վաղ միջ նա դար յան ո րոշ խա չա յին հո-
րին վածք նե րում ձևա վոր ված ա վան դույ թը՝ մի շարք խաչ քա րե րում վարդ յա կը 
դրվում է աս տի ճա նաձև պատ վան դա նի վրա, իսկ ար մա վա զար դը ծա գում է 
հենց վարդ յա կի կող քե րից: Աս տի ճա նա բար՝ վարդ յա կի չա փե րի մե ծաց մա նը 
զու գա հեռ, վարդ յակն ու աս տի ճան նե րը դառ նում են գրե թե ի րար բա ցա ռող 
տար րեր:  Սո վո րա բար որ տեղ պատ կեր վում է աս տի ճա նաձև պատ վան դա-
նը, բա ցա կա յում է վարդ յա կը և  ընդ հա կա ռա կը: Այդ պի սի խաչ քա րե րը դի-
տար կե լիս կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ այս եր կուսն էլ՝ և՛ աս տի ճա նաձև 
պատ վան դա նը, և՛ վարդ յա կը, սկզբնա պես գտնվել են  Գող գո թա յի խորհր-
14 Լուսանկարները՝ Տ. Վարդանեսովայի:
15 Տե՛ս Պետրոսյան Հ. L., Խաչքար. ծագումը…, էջ 126: 
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դա բա նութ յանն առնչ վող դաշ տում16:
Ըստ ու սում նա սի րող նե րի՝ վարդ յա կի ա ռա ջին լիար ժեք պատ կե րում նե-

րը խաչ քա րա յին հո րին ված քում վա վե րաց ված են Խծ կոն քի 1031 թ. և  Ցա ղաց 
քա րի 1041 թ. խաչ քա րե րում17:  Դա տե լով դրա նից՝  Մաք րա վան քի վե րոնշ յալ 
խաչ քա րի վրա վարդ յա կի բա ցա կա յութ յու նը կա րող ենք բա ցատ րել նրա-
նով, որ ըստ ա մե նայ նի՝ վարդ յա կի պատ կեր ման ա վան դույ թը դեռևս հստա-
կո րեն չէր ձևա վոր վել  Մաք րա վան քում18: Ըստ եր ևույ թին՝ 1039 թ. այս խաչ-
քա րը պայ մա նա կա նո րեն «Ա նիի ո ճի» հո րին վածք է: Ս տեղծ ված լի նե լով 
Ա նիի թա գա վո րութ յան ժա մա նա կաշր ջա նում, միև նույն ժա մա նակ «հիմն-
վե լով 11-րդ դ. թվագր ված մի շարք հայտ նի խաչ քա րե րի, ո րոն ցից են Ա նիի 
ո րոշ խաչ քա րեր և  ու սում նա սիր վող տա րա ծաշր ջա նի 11-րդ դ. խաչ քա րե րի 
հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան վրա՝ կա րե լի է գալ այն եզ րա կա ցութ յան, 
որ չնա յած Ա րա գա ծոտ նի և  Կո տայ քի խաչ քա րե րի բազ մա զա նութ յա նը՝ 
դրանց հո րին ված քի հիմ քում ըն կած է միև նույն հո րին ված քի կա ռուց ված-
քը»19: Ս րանք, ի տար բե րութ յուն 11-րդ  դա րի այլ խաչ քա րե րի, ար ված են 
բարձր կա տա րո ղա կան վար պե տութ յամբ: Այդ ազ դե ցութ յու նը կրող խաչ-
քա րե րի շար քին, բա ցի  Մաք րա վան քի վե րոնշ յալ խաչ քա րից, դաս վում են 
նաև եր կու խաչ քար Ա րու ճից, այլ օ րի նակ ներ նաև Աշ տա րա կից և  Հա վուց 
 Թա ռից, ևս  մե կը՝ Հ րազ դա նի տա րա ծաշր ջա նից՝ Ջ րա ռա տի և Ա ղավ նա ձո-
րի միջև գտնվող ճա նա պար հի հատ վա ծից20: 

Հ.  Պետ րոս յա նը նշում է, որ  Մաք րա վան քում, Բջ նիում,  Վա հա նա վան քում, 
 Սոդ քում,  Վե րին  Խա չե նում և  Քա շա թա ղում այ սօր վա վե րաց ված են ա նիա-
կան այդ տի պի խա չքա րեր21: Այդ հո րին վածք նե րը հիմ նա կա նում ներ կա յաց-
նում են հիմ նա խարս խի վրա կանգ նեց ված հա վա սա րա կողմ կամ եր կա րաձգ-
ված խաչ, ին չը ու սում նա սիր վող խաչ քա րի դեպ քում, չնա յած վեր ևի հատ-
վա ծի կոտր ված լի նե լուն, ո րո շա կիո րեն նշմար վում է՝ բարդ կա ռուց ված քով 
ար մա վա զարդ, խա չի թևե րի՝ ե ռա կի բող բոջ նե րի զույ գով ա վարտ, խա չի 
գա գա թի՝ ար մա վե նու ճյու ղե րով զար դա րում:  Վեր ջին բնու թագ րա կա նը ու-
սում նա սիր վող խաչ քա րի հետ հա մադ րե լը, ինչ պես նշե ցինք, խաչ քա րի 
կոտր ված լի նե լու պատ ճա ռով անհ նար է: Մ յուս կող մից էլ՝ ընդ հա նուր առ-
մամբ 11-րդ  դա րին բնո րոշ է ‹‹հո րին վածք նե րի հա մա տա րած «ար մա վայ նա-
ցու մը»՝ խա չի ար մա վե նաճ յուղ թևեր, հո րին ված քի վեր ևից ու ներք ևից ա ճող 
ար մա վա զար դեր, լայ նա ժա պա վեն հյուս վածք ներ»22:  Ցա վոք, խաչ քա րի գրե-
թե կի սով չափ պահ պան ված լի նե լու հան գա ման քը մեզ թույլ չի տա լիս ըն-
դար ձա կե լու դրա նկա րագ րութ յու նը:

16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 279: 
17 Տե՛ս նույն տեղում: 
18 Վերոնշյալը գրելուն մեզ հիմք է տալիս այն հանգամանքը, որ Մաքրավանքում միևնույն` 1259 թվականին 
կանգնեցված և իրար կողք կողքի դրված երկու խաչքարերն ունեն և՛ խաչատակի աստիճաններ, և՛ վարդյակ: 
Այդ հանգամանքը հստակորեն ցույց է տալիս, որ նույնիսկ 13-րդ դարում խաչատակի աստիճաններից 
դեպի վարդյակ անցումը Մաքրավանքում դեռևս ձևավորված չէր: Այդ փաստին կանդրադառնանք հաջորդ 
հրապարակումներում:
19 Варданесова Т. В., Культура Хачкаров Арагацотна и Котайка IX-XVII вв., с. 160.
20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 41-43: 
21 Տե՛ս Պետրոսյան Հ. Լ., Անիի խաչքարային մշակույթը, «Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական 
և քաղաքակրթական կենտրոն, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր», Եր., 2012, էջ 294: 
22 Պետրոսյան Հ. Լ., Խաչքար..., էջ 16: 
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Նկ. 6: Խաչ քար, 1039 թ.,  Մաք րա վանք23:

Ինչ պես տե սանք բեր ված օ րի նակ նե րով, ա նիա կան ո ճի 1039 թ. խաչ-
քա րը միա կը չէ  Կո տայ քի կենտ րո նա կան հատ ված նե րում, և  դա թույլ է 
տա լիս նշել, որ այդ ո ճի խաչ քա րե րի պատ րաս տու մը մա սամբ դար ձել էր 
բնո րոշ  Կո տայ քում դրա նից մեկ դար անց ձևա վոր վե լիք «հրազ դան յան տի-
պի» խաչ քա րե րին: Դ րա հետ մեկ տեղ հարկ է նշել, որ այդ պի սի հո րին ված-
քով խաչ քա րեր հան դի պում են գրե թե ա մե նու րեք, և  բա վա կա նին բարդ է 
դրա տա րած ման շրջա նը ո րո շե լը: 

3.  Կո տայ քի խաչ քա րե րի «հրազ դան յան տի պը»
Այն, որ  Կո տայ քում գո յութ յուն է ու նե ցել ձևա վոր ված ինք նու րույն դպրոց, 

այլևս կաս կա ծի տե ղիք չի տա լիս, ին չի մա սին նշում են նաև ու սում նա սի-
րող նե րը: Այս պես, խո սե լով այդ ժա մա նա կաշր ջա նում ձևա վոր ված ինք նու-
րույն ո ճե րի և  խա չի թևե րի ե ռաբլ թակ նե րի՝ ո րոշ օ րի նակ նե րում ե ռա բող-
բոջ նե րի վե րած վե լու փաս տե րի մա սին՝ Հ.  Պետ րոս յա նը ոչ թե  Մաք րա վան քի, 
այլ  Կե չա ռի սի խաչ քա րե րի օ րի նա կով կար ծես ինք նու րույն դպրոց է հա մա-
րում նաև  Կո տայ քը: Ըստ նրա՝ «11-րդ  դա րում մի քա նի դրսևո րում ներ ու-
նե ցավ ճար տա րա պե տա կան կա մա րի մեջ նե րառ ված հո րին ված քը ( Ցա ղաց 
 Քար,  Հա վուց  Թառ, Ա րուճ, Բ յու րա կան, Ա նի, Աշ տա րակ,  Կե չա ռիս,  Կար միր 
վանք)»24:  Խո սե լով ար դեն 12-14-րդ դդ. խաչ քա րե րի մա սին՝ նա նշում է, որ 
այդ ժա մա նա կաշր ջա նում նկա տե լի են դառ նում տա րա ծաշր ջա նա յին տար-
բե րութ յուն նե րը: Այդ շար քին է դաս վում նաև Ա րա գա ծոտն- Կո տայ քի դպրո-

23 Լուսանկարը՝ Հ. Պետրոսյանի:
24 Նույն տեղում: 
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ցը25:  Կո տայ քի՝ ինք նու րույն խաչ քա րա յին դպրոց ու նե նա լու փաս տի մա սին 
կար դում ենք այլ ու սում նա սի րութ յուն նե րում ևս. « Հե տա զոտ վող տա րա-
ծաշր ջա նում 9-17-րդ դդ., չնա յած ձևե րի տե սա նե լի բազ մա զա նութ յա նը, 
խաչ քա րերն ու նեն բազ մա թիվ ընդ հա նուր գծեր, ին չը թույլ է տա լիս խո սել 
խաչ քա րա յին դպրո ցի գո յութ յան մա սին»,- այս պես է եզ րա փա կում Տ. 
 Վար դա նե սո վան  Կո տայ քի և Ա րա գա ծոտ նի՝ 9-17-րդ դդ. խաչ քա րե րին 
նվիր ված իր աշ խա տութ յու նը26: Ըստ ո րում, նկա տե լի է, որ ի րար բա վա կա-
նին նման և  ըստ էութ յան միև նույն դպրո ցի նմուշ հա մար վող խաչ քա րե րը 
գտնվում են եր բեմն բա վա կա նին հե ռու, ինչ պես, օ րի նակ՝ 11-րդ  դա րի Բջ-
նիի,  Վա հա նա վան քի և  Ցա ղաց  Քա րի խաչ քա րե րը27: Ի րա րից բա վա կա նին 
հե ռու գտնվող վայ րե րում խաչ քա րե րի ակն հայտ մեր ձա վո րութ յու նը (տվյալ 
դեպ քում խոս քը ա նիա կան ո ճի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մա սին է, ուս տի 
որ պես օ րի նակ վերց նում ենք Խծ կոն քի,  Մաք րա վան քի, Բջ նիի,  Ցա ղաց 
 Քա րի,  Սոդ քի,  Քա շա թա ղի և  Վա հա նա վան քի նշյալ խաչ քա րե րը), հիմք է 
տա լիս խո սե լու ‹‹ոչ թե տար բեր տե ղե րում նույն խմբի խաչ քա րե րի տա-
րած ման, այլ ա վե լի շուտ Ա նիում և ն րա շրջա պա տում գոր ծող վար պետ-
նե րի մի խմբի մա սին, ո րոնց խաչ քար էին պատ վի րում ժա մա նա կի հայտ-
նի վա նա կան կենտ րոն նե րը»28: Իր հեր թին  Կո տայ քում ձևա վոր ված ինք նու-
րույն դպրո ցի ա ռան ձին նմուշ է հա մար վում «հրազ դան յան տի պը»: «Ու-
սում նա սիր վող տա րա ծաշր ջա նի հա մար բնու թագ րա կան է եր կու՝ Ա րա գա-
ծոտ նի և  Կո տայ քի գե ղար վես տա կան ո ճե րի առ կա յութ յու նը, ո րոնք 12-15-րդ 
դդ. խաչ քա րե րի ողջ բազ մա զա նութ յու նը միա վո րում են մեկ խաչ քա րա յին 
դպրո ցի մեջ: Ա րա գա ծոտ նի գե ղար վես տա կան ո ճը բնո րոշ վում է «Աշ տա-
րա կի տի պի» խաչ քա րա յին հո րին ված քով, իսկ  Կո տայ քի ո ճը տա րա ծաշր-
ջա նի կենտ րո նա կան մա սե րում՝ «Ա ռին ջի» և «Հ րազ դա նի» տի պե րով: Ա վե-
լի ուշ՝ 13-րդ  դա րասկզ բին,  Կո տայ քում ա ռանձ նաց վում է նաև « Գե ղար դի» 
հո րին ված քը, որն իր մեջ պա րու նա կում է թե՛  Կո տայ քի և  թե՛ Ա րա գա ծոտ նի 
ո ճա կան ո րոշ հատ կա նիշ ներ»29: 

Եզ րա կա ցութ յուն ներ
Այս պի սով, չնա յած ձևե րի ոչ տե սա նե լի բազ մա զա նութ յա նը՝ ներկա ու-

սում նա սի րութ յամբ փոր ձե ցինք վեր հա նել  Մաք րա վան քի 9-11-րդ  դա րե րի 
խաչ քա րե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Դ րանք, ի րենց վրա կրե լով հան-
դերձ խաչ քա րա յին ար վես տի զար գաց ման ընդ հա նուր օ րի նա չա փութ յուն նե-
րը, ար դեն իսկ 9-11-րդ  դա րե րից ձեռք են բերում նաև զար գաց ման որոշակի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ և սկ սած 12-րդ  դա րից՝ լիո վին դրսևոր վում են՝ 
ձևա վո րե լով խաչ քա րե րի «հրազ դան յան տի պը»: Նման խաչ քա րե րը դուրս 
չեն նաև զար գաց ման ընդ հա նուր օ րի նա չա փութ յուն նե րից, ին չի ա պա ցույ ցը 
այդ դա րե րին գրե թե ա մե նու րեք հան դի պող «Ա նիի ո ճի» խաչ քա րե րի առ-
կա յութ յունն է նաև Հ րազ դա նում, մաս նա վո րա պես՝  Մաք րա վան քում: 

25 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 22-23: 
26 Տե՛ս Варданесова Т. В., Культура Хачкаров Арагацотна и Котайка IX-XVII вв., с. 155. 
27 Տե՛ս К вопросу об определении “художественной школы’’ в культуре хачкаров, «Հայագիտության 
հարցեր››, Варданесова Т. В., Եր., 2014, N 3, էջ 127: 
28 Պետրոսյան Հ. Լ., Անիի խաչքարային մշակույթը, էջ 295: 
29 Варданесова Т. В., Культура Хачкаров Арагацотна и Котайка IX-XVII вв., с. 156: 
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 Գե ղամ Մ. Ա սատր յան - ար վես տա բան, ու նի տպագր ված վեց 
գի տա կան հոդ ված:  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը հիմն ա կա-
նում վե րա բե րում են հայ ար վես տի պատ մութ յա նը, մաս նա վո րա-
պես միջ նա դար յան խաչ քա րա յին ար վես տին: Ու նի նաև տպագր-
ված աշ խա տանք ներ՝ նվիր ված 19-րդ դ. վեր ջի և 20-րդ դ. սկզբի 
հա յ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րի պատ մութ յան և  ազ գա-
յին-հե ղա փո խա կան եր գե րի առն չութ յուն նե րին: 

Summary

9-11th CENTURIES CROSS-STONES IN MAKRAVANK

Gegham M. Asatryan

Key words - Makravank, 9-11th centuries cross-stones, ear-
lykhachkars, simplicity, Kotayk’s artistic style, “Hrazdan type” of 
cross stones, “Annie style”.

There are numerous cross-stones in different stages of preservation 
throughout the territory of the complex of Makaravank located in the north-west 
ofKotayk’sregional center, Hrazdan. Early cross-stones date back to the 9-11th 
centuries. They, along with the patterns of general cross-stone art development, 
still have certain peculiarities and thus, since 9-11th centuries have been the basis 
for the “Hrazdan type" of cross-stones, which dates back to the twelfth century 
and is older than the other, i.e., “Geghard type" formed in Kotayk. They have 
playedunique role in establishing it, as well asin the separation from the early 
cross-stones,that is, the cross-stone of 959 AD, which is a separate set of cross-
stone school in two neighboring provincesof Kotayk and Aragatsotn.There are 
also several other early cross-stones as well as the cross-stone of 1039, which, 
as we found out is a cross-stone of “Annie style". The latter clearly allows us to 
conclude that this style had not gone beyond the central parts of Kotayk.

Резюме
ХАЧКАРЫ 9-11-ГО ВВ. В МАКРАВАНКЕ 

Гегам М. Асатрян

Ключевые слова-Макраванк, хачкары 9-11-го вв., ранняя 
хачкарная простота, котайкский художественный стиль, 
«разданский тип» хачкаров, «анийский стиль».

 На территории комплекса Макраванк, расположенного на северо-западе 
города Раздан Котайкской области РА, есть многочисленные хачкары, 
созданные в разные века, которые находятся в различной степени сохран-
ности. Первые хачкары датируются 9-11-ым веками. Они, будучи образцами 
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общего развития искусства хачкаров, имеют также определенные особен-
ности и, таким образом, стали основой для «разданского типа» хачкаров, 
который восходит к двенадцатому столетию и древнее, чем сформиро-
вавшийся в Котайке другой тип хачкаров - «Гегардский». В создании этого 
типа хачкара особую роль играют некоторые из ранних хачкаров Макраванка, 
например, хачкар 959-го года, занимающий особое место среди хачкаров 
общей хачкарной школы Котайка и Арагацотна, а также найденный нами 
хачкар «анийского стиля» 1039 года. Последнее обстоятельство позволяет 
сделать ясный вывод о том, что этот стиль не выходит за пределы 
центральных частей Котайка. 
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