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Արսեն Է. Հարությունյան 
Պատմ. գիտ. թեկնածու 

 

ՏԱՐԵՐԱՅԻՆ ԱՂԵՏՆԵՐՆ ՈՒ ԵՐԿՆԱՅԻՆ  
ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԻՄԱԳՐԵՐՈՒՄ 

Մաս առաջին։ Երկրաշարժ* 

 
Բանալի բառեր – երկրաբանական երևույթներ, երկրա-

շարժ, Արեգակի խավարում, վիմագիր, «Դիվան հայ վիմա-

գրության», Սեդրակ Բարխուդարյան, տապանագիր, խաչ-

քար: 

 

Մուտք 

 

Միջնադարյան Հայաստանի պատմության գրավոր սկզբնաղբյուրնե-

րի՝ վիմական արձանագրությունների և ձեռագիր հիշատակարանների հա-

ղորդած տեղեկությունները վաղուց հայ և օտարազգի հետազոտողների 

ուշադրության կենտրոնում են: Դրանց արժևորման վկան դեռևս խորհրդա-

յին տարիներից հրատարակվող «Նյութեր հայ ժողովրդի պատմության» և 

«Դիվան հայ վիմագրության» մատենաշարերն են, որոնց ստվարածավալ 

հատորներում ժամանակագրորեն, իսկ վիմագրերի դեպքում՝ ըստ շրջաննե-

րի/մարզերի, ամբողջացվում են հայ գրավոր մշակույթի նշխարները:  

Եթե ձեռագիր մատյանների՝ գրչության և հետագայում հավելված 

հիշատակարանները հավաստի տեղեկություններ են հաղորդում հիմնա-

կանում ձեռագրաստեղծման մանրամասների՝ գրչի, պատվիրատու-ստա-

ցողի, ծաղկողի, կազմարարի, գրչության վայրի ու ժամանակի, հաճախ՝ 

նաև երկրում տիրող բարքերի ու քաղաքական անցքերի մասին
1
, ապա վի-

մագրերն առավել սեղմ շարադրանքով փաստում են ժամանակի այս կամ 

այն իրադարձությունը՝ եկեղեցաշինություն, ջրօգտագործում, նվիրա-

տվություն, ապահարկում, կանոնաիրավական նորմերի հաստատում, կո-

թողի կանգնեցում, աղետալի երևույթների մասին հիշատակություն և այլն, 

որոնց առթիվ կամ ի նշանավորումն կատարվածի՝ վիմագիր է կազմվել: 

                                                            
*     12.12.2021  
1     .,   , ., 2019: 
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Նշելի է, որ, չնայած վիմագրերի բովանդակային առանձնահատկու-

թյուններին նվիրված մեծ ու փոքր աշխատությունների առկայությանը
2
, 

երկնային ու երկրաբանական երևույթների մասին վկայող վիմագրերը 

երբևէ հատուկ և համապարփակ քննության չեն արժանացել
3
: Նկատառե-

լով այդ՝ սույն հետազոտությամբ փորձելու ենք լուսաբանել հայերեն վի-

մագրերում այդօրինակ երևույթների վերաբերյալ հիշատակությունները՝ 

սկսելով երկրաշարժերից
4
: 

Հայկական լեռնաշխարհը գտնվում է լեռնակազմական հանգուցային 

գոտում, ինչով պայմանավորված՝ այս տարածաշրջանում տեկտոնիկ 

բնույթի երկրաշարժերի հաճախականությունը բավական մեծ է: Հիմնակա-

նում զգալի ավերածություններով ու զոհերով ուղեկցվող հայաստանյան 

երկրաշարժերը բազմիցս հիշատակվել են հայ մատենագրության մեջ, 

հազվադեպ՝ նաև վիմագրերում: Դրանց մասին անուղղակի հիշատակու-

թյուններ կան անգամ Վանի թագավորության սեպագրերում
5
: 

Հայկական լեռնաշխարհում տեղի ունեցած երկրաշարժերն ու դրանց 

առաջացման պատճառները, հիմնականում առանց վիմագրական աղբյուր-

ների վկայությունների, քանիցս ուսումնասիրվել են հետազոտողների կող-

մից: Ներկայացվել են դրանց ժամանակագրությունը, տարածումը, հանգու-

ցային կենտրոնները և պատճառահետևանքային դրսևորումները
6
: Մեր 

խնդրից դուրս են այդ հարցերին վերստին անդրադառնալն ու վերլուծու-

թյուններ անելը, ուստի վերադառնանք երևույթի մասին վկայող վիմագրե-

րին: 

 

1. Երկրաշարժերի վիմագիր հիշատակությունները 
 

 

Մեզ հայտնի ժամանակագրորեն վաղագույն վիմագիր հիշատակու-

թյունը պահպանվել է Քարկոփի կամ Խոտակերաց վանքի Ս. Աստվա-

                                                            
2 , ,  .,   IV-XI   , ., 1977, 

 .,  , ., 2000,  67-78,  .,  -
   , «  », 2006, N 2,  109-133, 

 .,    (9-14-  .), ., 2014 : 
3           –   ., -

   , «    »   -
  , N 12, , 2017,  259-265  

4          20TTSH-005 
   : 

5   .,    , ., 2001,  181, . 173VI16-20,  244-245, 
. 241F25-28  . Grekyan Y., Evidence of celestial phenomena in Urartian cuneiform texts?, “Aramazd” Armenian 

Journal of Near Eastern Studies, Vol. XIII, Issue 1, Oxford, 2019,  81, 84: 
6   .,    , , 1902,  .,  -

    , ., 1964,  .,   
    (    XIX  ), ., 1995, 
 .,  .,            

1975, ., 1977,  .,  , ., 2008 : 
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ծածին եկեղեցու հարավային պատի վերնամասում: 910 թվակիր ընդար-

ձակ արձանագրության քարերից մի քանիսն ընկել են, ինչի հետևանքով 

որոշ հատվածներ կորսվել են: Այդ է պատճառը, որ վիմագրագետ Սեդրակ 

Բարխուդարյանը երկրաշարժի մասին վկայող հատվածը վերականգնել է՝ 

հիմք ընդունելով պատմագիր Ստեփանոս Օրբելյանի ընդօրինակությունը: 

Վիմագրի համաձայն՝ խոտաճարակ կրոնավորների համար Սյունյաց գա-

հերեց իշխան Աշոտի կառուցած եկեղեցիները քանդվել են. «….զի հիմնա-
շարժ լինելով աւերեցան սուրբ եկեղեցիքս տեառն իմոյ Աշոտի….»

7
, որից 

հետո վերջինիս այրի Շուշան տիկինը Սյունյաց Հովհաննես եպիսկոպոսի 

միջնորդությամբ վերահաստատել է վանքին ի սեփականություն տրված 

Արաստամող (Արաստամուխ) գյուղն ու խոնարհված եկեղեցիների տեղում 

կառուցել հինգ նոր եկեղեցի  մեկը՝ ամուսնու և իր հիշատակի, չորսը՝ զա-

վակների արևշատության և հոգիների փրկության համար. «….հինգ եկեղե-

ցիսդ այդ, զոր ես շինեցի, մին եկեղեցիդ, որ է Աստուածածինդ, տեառն 

իմոյ Աշոտի եւ յիմ անուն լիցի…. եւ ի չորեք եկեղեցիքդ եղիցին որդեկաց 

իմոց յարեւշատութիւն եւ հոգեացն փրկութիւն….»
8
:  

Այսու, վիմագրի բացակայող հատվածները վավերացվում են Ստե-

փանոս Օրբելյանի հաղորդմամբ, համաձայն որի՝ վայոցձորյան ավերիչ 

երկրաշարժը, ըստ ամենայնի, տեղի է ունեցել 906 թ. կամ փոքր-ինչ ավելի 

վաղ, քանի որ Տաթևի վանքապատկան կալվածքների սահմանները հաս-

տատող 906 թ. վճռագրից հետո պատմագիրը նկարագրում է վերոնշյալ 

դեպքերն ու հավելում. «Յառաջ քան զայս…. ի սաստիկ շարժմանէ տա-

պալին եկեղեցիքն և ամենայն շինուածք վանիցն (Խոտակերաց  Ա. Հ.)»
9
: 

Սաստիկ երկրաշարժից ավերված եկեղեցու նորոգման մասին է վկա-

յում Հաղբատավանքի Ս. Նշան եկեղեցու հյուսիսային շքամուտքի կամա-

րակալի 1016 թ. քառատող վիմագիրը, ըստ որի՝ Հոնովարի որդի Մուկը նո-

րոգել է վանական համալիրի կաթողիկե Ս. Նշան եկեղեցին, «որ աւերեաւ ի 
սաստիկ շարժմանէ»

10
: Բացի այդ՝ նա վանքին է նվիրաբերել իր գանձա-

գին ագարակն ու միաբանության կողմից պատարագի արժանացել Վար-

դավառի տոնին: Նշելի է, որ Հաղբատի վիմագրերում Մուկը երկիցս է հի-

շատակված. երկրորդ անգամ նրա անունը կարդում ենք որդու՝ կրտսեր Հո-

նովարի հիշատակին վանքի գրատան միջանցքում կանգնեցված խաչքարի 

1023 թ. վիմագրում, որում Մուկը վկայված է «իշխանաց իշխան» տիտղո-

սով
11
: 

                                                            
7 «   » (  ),  III   .    , 

  ., ., 1967,  206-207, . 666:  
8  : 
9  ,   , , 1910,  234, 236: 
10 ,  IX,  ,   .,   .,   .,  ., 2012,  131, 

. 236: 
11   ,  203, . 382: 
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Ինչ վերաբերում է հիշատակված «սաստիկ» երկրաշարժին, ապա 

վիմագրի նախորդ հրատարակիչներն այդ մասին հավելյալ որևէ աղբյուր 

չեն վկայակոչում: Մատթեոս Ուռհայեցու հաղորդմամբ՝ 1015 թ. մեծ երկրա-

շարժ է եղել Եկեղյաց գավառում, որի հետևանքով խոնարհվել են բազմա-

թիվ եկեղեցիներ, մեծապես ավերվել է Երզնկա քաղաքը: Աղետը տեղի է 

ունեցել ամռանը, երբ «խաւար և մութն լինէր ի վերայ երկրի, մինչև արե-

գակն և լուսին ի կերպս արեան երևէին»
12
: Բացի այդ՝ վիմագրին ժամա-

նակակից է Մաշտոցյան Մատենադարանի (այսուհետ՝ ՄՄ) 1737 ձեռա-

գրում՝ «Թագաւորք վերջինք Բագրատունիք» (էջ 68ա-9բ) խորագրով միա-

վորին կից՝ անանուն հեղինակի կազմած ժամանակագրության հիշատա-

կություններից մեկը, ըստ որի՝ «ի ՆԿԵ.-ն (1016) շարժ եկն սաստիկ»
13
: Ինչ-

պես ծանոթագրում է բնագրի հրատարակիչ Վազգեն Հակոբյանը, երկրա-

շարժը վկայված է նաև ՄՄ 8481 ձեռագրում և Մխիթար Այրիվանեցու եր-

կում, միայն թե տարբեր թվականներով՝ համապատասխանաբար 1018 և 

1011 թթ.
14
:  

Մեր համոզմամբ՝ Բագրատունյաց վերջին թագավորներին նվիրված 

բնագրին կից ներկայացված ժամանակագրության մեջ հիշատակված է 

հենց Հաղբատի 1016 թ. երկրաշարժը, քանզի բնագրում գրիչը մանրամասն 

տեղեկություններ է հաղորդում թագավոր-թագուհիների եկեղեցաշինու-

թյան, ի մասնավորի՝ Խոսրովանույշ թագուհու նախաձեռնությամբ Սանա-

հինի ու Հաղբատի վանքերի հիմնադրման մասին. «Յաւուրս սորա (Աշոտ Գ 

Ողորմածի  Ա. Հ.), և ի ՆԺԵ. (966) թվականին, ի Սևորդիսն շինեցան Հաղ-

բատ և Սանահինն: Ժ. (10) ամաւ յառաջ զՀաղբատ շինեաց կինն Աշոտոյ 

Խոսրովանոյշ և ապա զՍանահինն (իրականում նախ Սանահինն է, ապա՝ 

Հաղբատը  Ա. Հ.), վասն արևշատութեան որդոց իւրեանց՝ Գուրգենայ, 

Սմբատայ և Գագկայ»
15
: Ենթադրելի է, որ ժամանակագրության հեղինա-

կին ծանոթ պիտի լինեին ոչ վաղ անցյալում տեղի ունեցած դեպքերը, ուս-

տի արձանագրել է երկրաշարժը՝ առանց տեղանքը մասնավորեցնելու
16
:  

                                                            
12  , , . , , 1898,  98: 
13    ´  «       -

», . .,   ., ., 2009,  1032:    , 
«  . XIII-XVIII .», . II,   ., ., 1956,  502: 

14   ,  503, . 6:   
15  ,  501: 
16       1139 . :    

  «….  ,    ,     -
 ,      . (2)      ,  

   » (    , .   
1776 .,  . , ., 2014,  213)      
«….     (1139 .  . .)     ,      

,    ,    ….      -
         ,    ,   

   » (  ,  ,  . -
, ., 1961,  200): 
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Ոչ միայն երկրաշարժի, այլև Արեգակի խավարման մասին է վկայում 

երկիրը սելջուկներից ազատագրելու առթիվ 1195/6 թ. կանգնեցված Կոշի 
որմնափակ խաչքարի պատվանդանի արևմտյան նիստի ընդարձակ ար-

ձանագրությունը, ըստ որի՝ կոթողը կանգնեցվել է համաձայն Պետրոս 

վարդապետի (Ականատեսի) տեսիլքի, որը «հոգոյ ակամբք» և երկնային 

նշանի, այսինքն՝ խաչի մասնակցությամբ տեսել էր 20 տարի առաջ՝ 1175 

թ.: Տեսիլքի նկարագրությանը զուգահեռ՝ Պետրոս վարդապետը հատկա-

նշում է. «….եւ մին այղ տարին (ըստ Պարույր Մուրադյանի՝ հաջորդ տարին 

(=1176 թ.)  Ա. Հ.) խաւարեցաւ Արեգակն…. եւ դղրդեցաւ Երկիր….»
17
: Վի-

մագրի նախորդ հրատարակիչներից Պ. Մուրադյանն ու Հ. Պետրոսյանն են 

նկատել, որ տեսիլքի իրական հիմքը 1176 թ. ապրիլի 11-ին Արևի լրիվ խա-

վարումն է եղել
18
, ինչը նաև զանազան կանխատեսումների առիթ է դար-

ձել, իսկ երկրաշարժի մասին աղբյուրներում որևէ այլ հիշատակություն 

չհանդիպեց
19
:  

1176-1177 թթ. ավատատիրական ապստամբության (հայտնի՝ նաև Օր-

բելիների կամ Դեմնա արքայազնի ապստամբություն անվամբ) նախա-

դրյալները ներկայացնելիս Արեգակի խավարման մասին մանրամասն տե-

ղեկություններ է հաղորդում մատենագիր և դեպքերին ժամանակակից 

Դավիթ Քոբայրեցին: Նրա հաղորդմամբ՝ «Նախ քան զայս միով ամաւ 

խաւարեցաւ արեգակնն յապրիղիոս ամսուոջ ի նորում կիւրակէին, յառաջ-

նումն ժամու և նշանք յետ այսր ցուցան շփոթման»
20

: Երևույթը մանրա-

մասն նկարագրել է նաև Ներսես Լամբրոնացին. «….յառաւօտուն պահու 

ընդ ծագել արեւուն եղեւ խաւար ի վերայ երկրի, զոր ոչ ոք ի մարդկանէ 

էր տեսեալ այնպիսի, ոչ որպէս զխաւարումն արեգական, այլ որպէս զհա-

սարակ գիշերի՝ յորժամ իցէ առանց լուսնի և աստեղաց, ի յաշխարհէն Պա-

ղեստինացւոց մինչեւ ի Բիւզանդիոն եւ յայլ բազում գաւառս»
21
: Ժամանա-

կի առումով Դավիթ Քոբայրեցին մի քանի տարեթիվ է նշում՝ հայկազյան 

627 թ. (=1178 թ.), Հովհաննես Սարկավագի 94 թ. (=1178 թ.), մեր թվարկու-

թյան 1179 թ., հռոմեական 398 թ. (=1177 թ.)
22

: Խնդրին անդրադարձած 

պատմաբան Հայրապետ Մարգարյանն առաջարկում է 1179-ից հանել 2 

                                                            
17        ,  1175 .  -
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, « », ., 1958, 27 ):    .,     

, «  », 1968, N 2,  198,  .,  
 .  , ., 1977,  106,  ., . 

, , , , ., 2008,  366: 
18   ., . .,  106,  ., . .,  366: 
19       1176 .  ,     . 
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տարի, որը համընկնում է նաև հռոմեական թվականի՝ 1177-ի հետ, քանզի 

«….միաբնակ Քոբայրեցին հաշվումների համար հիմք է ընդունել հայկա-

կան քրիստոնեական թվականը»
23

, իսկ «նախ քան զայս միով ամաւ» ար-

տահայտությունն ինքնին հուշում է, որ Արեգակի խավարման ստույգ տա-

րեթիվ պիտի սահմանել 1176-ը (1177-1 սկզբունքով), ինչը հաստատվում է 

նաև Օպպոլցերի կազմած Արեգակի խավարման աղյուսակներով
24

:  

Համանման է նաև բյուզանդագետ Ազատ Բոզոյանի տեսակետը։ Նա, 

հղում անելով Ներսես Լամբրոնացուն, Արեգակի խավարման տարեթիվ է 

համարում 1176-ը
25

, քանզի այն տեղի ունեցավ Միրիոկեֆալոնի ճակատա-

մարտի տարում. «….չորիւք ամսօք յառաջ, յետ սրբոյ Պասեքին, յաւուր նոր 

Կիւրակէին»
26

:  

Պետք է փաստել, որ Կոշի խաչարձանի վիմագիրը համալրում է սա-

կավաթիվ այն վիմագրերի շարքը, որոնցում վկայված են նաև երկնային 

երևույթներն ու աղետները։ Այս դեպքում Արեգակի խավարմանը հաջորդել 

է նաև երկրաշարժը: Այն, որ երկրաշարժերին հաճախ նախորդել են երկ-

նային երևույթները, ի մասնավորի՝ Արեգակի խավարումը, վկայում են 

նաև մատենագրական աղբյուրները: Այսպես՝ Անանուն Սեբաստացու տա-

րեգրության մեջ արձանագրված է Երզնկայի 1045 թ. երկրաշարժը, որը, 

ըստ մատենագրի, օրեր շարունակ ցնցել է երկիրը, իսկ «….զամառային 

ժամանակն խաւար և մութն լինէր արեգակն և լուսին ի գոյն արեան 

երևէին»
27

։ Կամ՝ Անանուն Վանեցու տարեգրության մեջ կարդում ենք, որ 

1692 թ. ապրիլի 13-ին Վանում «….արեգակն նուաղեցաւ և մէգ պատեաց 

զերկիր այնքան, զի մարդիկք մերձ գոլով զմիմեանս ոչ տեսանէին ի ցերե-

կի, և մինչև յերեկոյ կարմիր փոշի տեղեաց ի յերկիր, և եղև մահ անդրան-

կաց և սաստիկ շարժ»
28

։ Իսկ Անանուն Լիվոռնացու ժամանակագրության 

հաղորդմամբ՝ 547 թ. Իտալիայի Տոսկանա գավառում «….տեղեաց արիւն ի 

յերկնից ի միջօրէի: Եւ արեգակն խաւարեցաւ և երկիր երէրէր»
29

:  

Սպասվող երկրաշարժի մասին է վկայում Բագրատունյաց Հայաս-

տանի մայրաքաղաք Անիի վիմագրերից մեկը՝ պահպանված Առաքելոց 
եկեղեցու գավթի արևելյան պատին՝ արտաքուստ՝ հյուսիսային խորշի 

զույգ նիստերին: Ըստ բնագրի՝ տեր Սարգսի առաջնորդության և Փախրա-

դինի մելիքության շրջանում Մխիթար եպս. Տեղերեցին «….ի ցասմանէ 

                                                            
23  .,     .     , ., 1980,  181: 
24   .,  , ., 1970,  494: 
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1995,  139: 
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շարժի աւուրքս բարձաք զկիրակէի վաճառն ի փողոցէ….»
30

, այսինքն՝ 

երկրաշարժի վտանգի պատճառով արգելել է փողոցներում կիրակնօրյա 

վաճառքը
31

: Թե ստույգ որ երկրաշարժի մասին է վկայում վիմագիրը, 

դժվար է ասել, քանի որ նախորդ հրատարակիչները ևս շրջանցել են այդ 

հարցը: Անշուշտ, այս բացառիկ հիշատակությունը ևս կարելի է կապել 

երկնային երևույթների, մասնավորապես՝ Արեգակի հնարավոր խավար-

ման հետ, որին, ինչպես տեսանք, սովորաբար հաջորդել է երկրաշարժը, 

ինչը զգուշանալու հիմք է դարձել:  

Նշենք, որ Մխիթար եպս. Տեղերեցու գործունեության ժամանակա-

շրջանն ընդունված է համարել 13-րդ դ. 70-ական թթ.
32

: Այդ են փաստում 

նաև նույն գավթի որմնախորշերում պահպանված գրչությամբ և բովան-

դակությամբ ժամանակամերձ մյուս վիմագրերը, որոնցից թվակիր վաղա-

գույն հիշատակությունը 1269 թվականից է: Անիի քահանայից դասը (իրի-

ցանիս) բաժից (վաճառահարկ, հողահարկ) ապահարկելու մասին վկայող 

այդ վիմագրի թվականը նախորդ հետազոտողներից շատերը ՉԺԸ-ի (1269) 

փոխարեն սխալմամբ ՉԺԲ (1263) են կարդացել
33

: Թերևս հենց այս թվա-

գիրն է հիմք հանդիսացել պատմաբան Լավրենտի Բարսեղյանի՝ Անիում 

1263 թ. տեղի ունեցած երկրաշարժի հիշատակության համար, քանի որ նա 

իբրև աղբյուր է վկայակոչում հայ վիմագրության Անիի պրակը
34

: Ի հավե-

լումն ասենք, որ Ուշիի Ս. Սարգիս վանքի գավթի բարավորի 1264 թ. վի-

մագրի հաղորդմամբ՝ մեծ գավիթը կառուցվել է խախտված եկեղեցու տե-

ղում, «….զոր շարժեալ ի հիմանց….»
35

, այսինքն՝ այստեղ ավելի վաղ մեկ 

այլ եկեղեցի է եղել, որը վնասվել է երկրաշարժից: Սա լավ կռվան է՝ 

1260-ականների սկզբներին Հայաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժը 

վավերացնելու առումով, որի հետևանքներն արտացոլվել են վերոնշյալ 

վիմագրերում:  

Արենիի Ս. Աստվածածին եկեղեցու արևմտյան մուտքի կամարա-

կապ բարավորի ուղղանկյունաձև շրջանակով երիզված վիմագրում հիշա-

տակվում են եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնողի՝ Սյունյաց առաջնորդ 

Հովհաննես արք. Օրբելի, նրա մերձավորների՝ իշխանաց իշխան, «քաջ մե-

նամարտիկ» Բուրթելի, կողակից Վախախի և զավակների՝ «նորաբողբոջ» 

Բեշքենի և Իվանեի անունները, վերջում՝ նաև Մոմիկ վարդպետի (ճար-

                                                            
30 ,  I   ,   ., ., 1966,  24, . 76: 
31   ., .     , . , 1997,  80   

    , « », 2021, ,  69: 
32   ,  108:  
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տարապետի) անունը, կառուցման ժամանակն ու տեղի ունեցած երկրա-

շարժը. «Թվին ՉՀ. (1321 թ.), շարժ եղեւ, Մոմիկ վարդպետ»
36

: 

13-14-րդ դդ. գործած շնորհաշատ արվեստագետ Մոմիկի ձեռակեր-

տը համարվող այս կառույցն աչքի է ընկնում քանդակային բարձրարվեստ 

լուծումներով։ Այսպես՝ արևմտյան մուտքի կամարակապ բարավորի կենտ-

րոնում՝ բուսական, ծաղկահյուս հարդարատարրերի հենքին, գորգին 

նստած Տիրամայրն է՝ մանուկ Հիսուսը գիրկը (Օդիգիդրիա)
37

, իսկ գմբե-

թատակ քառակուսու անկյուններում՝ առագաստների վրա, չորս ավետա-

րանիչների լուսապսակակիր խորհրդանշաններն են (Մարդակերպ հրեշ-

տակ, Առյուծ, Եզ/Ցուլ, Արծիվ)՝ իրենց ավետարաններով: Ինքնատիպ են 

նաև արևելյան զույգ խաչաձև և դրանց վերևում մեկ կլոր լուսամուտները, 

որոնց միակ նախատիպը կարող է համարվել 1295 թ. ի հիմանց վերակա-

ռուցված Տաթևի վանքի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, որի ճարտարա-

պետը ևս համարվում է Մոմիկը
38

:  

Ինչ վերաբերում է վկայված երկրաշարժին, ապա, վիմագրից բացի, 

1321 թվակիր մի համառոտ հիշատակություն է պահպանվել ՄՄ 3854 ձե-

ռագրում, որը, ի թիվս այլ մանր ժամանակագրական միավորների, հրա-

տարակել է Վ. Հակոբյանը: «Վասն անցեալ աւուրցն» խորագրով հատվա-

ծը սկսվում է 846 թ. Գանձակի կառուցման մասին հիշատակությամբ և 

հասնում մինչև 1388 թ., իսկ 1321-ի դիմաց նշված է «շարժն երեկ»
39

: 

Դժվար է ասել՝ արդյո՞ք վկայվածը Վայոց ձորի երկրաշարժն է։ Ճարտա-

րապետ Ստ. Մնացականյանը նկատում է, որ այդ երկրաշարժի մասին 

գրավոր որևէ աղբյուր մեզ չի հասել, բայց վիմագիր հիշատակությունը 

վկայում է, որ այն բավական ուժգին է եղել
40

: Ճարտարապետն այդ նույն 

երկրաշարժի հետևանք է համարում Նորավանքի գավթի և Սպիտակավոր 

Ս. Աստվածածին եկեղեցու գմբեթի վերակառուցումները
41
, որին հետևե-

լով՝ Կարեն Մաթևոսյանը հավելում է, որ Արենիի եկեղեցու վիմագրում 

երկրաշարժի հիշատակումը «Մոմիկի համար գուցե անհրաժեշտ էր որպես 

«հուշում» այդ շրջանում եկեղեցիներում իրականացվող կամ իրականաց-

վելիք վերականգնումների մասին»
42

: 

Կարծում ենք՝ հիշյալ երկրաշարժի հետ են աղերսվում նաև ՀՀ Գե-

ղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղի արևմտյան գերեզմանոցում 
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պահպանված զույգ տապանագրերը: Դրանցից մեկը թվակիր է՝ 1322 թ., 

ըստ որի՝ ննջեցյալը ոմն Մռիհոնի եղբայր Մամիկոն սարկավագն է, որը 

երկրաշարժի զոհ է դարձել. «շարժս զմեզ տարաւ. վայ մաւրն»
43

: Կից տա-

պանաքարին կարդում ենք Խուտեր քահանայի որդիների՝ Մռիհոնի և Սա-

յինի անունները, որոնք կյանքից հեռացել են, քանզի «ընդ մեղաց բարկա-

ցաւ Աստուած ու մեք՝ ԺԱ. (11) հոգի ի շարժէ անցաք»
44

: Իրավացի է Ս. 

Բարխուդարյանը, երբ նշում է, որ չնայած այս տապանաքարը թվակիր չէ, 

բայց, անկասկած, նախորդի ժամանակակիցն է: Տապանագրերը կարծես 

«վավերացնում են» Մոմիկի հիշատակած երկրաշարժն ու ընդգծում աղե-

տի կործանարար լինելը: Հատկապես վերջին հիշատակությունն ուշա-

գրավ է այնքանով, որ հստակեցնում է երկրաշարժի հետևանքով զոհված-

ների թվաքանակը՝ 11 հոգի:  

Երկրաշարժերի մասին անուղղակիորեն վկայող վիմագիր հիշատա-

կություններ են պահպանվել Գեղարքունիքի Լիճք և Ակունք գյուղերում: 

Ժամանակագրորեն վաղագույնը Լիճքի Ս. Աստվածածին եկեղեցու 
արևելյան պատի հյուսիսային կողմում՝ ներքուստ ագուցված խաչքարի 

1456 թվակիր վիմագիրն է, ըստ որի՝ ոմն Ճանտար խաչքար է կանգնեցրել 

իր հոգու փրկության համար, քանզի «….ԺԸ. (18) տարի գեղս աւեր էր շի-

նեցի, տանուտրութիւն արի»
45

: Ավերված գյուղը վերաշինելու մասին վկա-

յության հիման վրա Լ. Բարսեղյանը երկրաշարժ է հիշատակում նաև խաչ-

քարը կանգնեցնելու թվականին՝ 1456 թ.
46

, մինչդեռ եթե երևույթը պայմա-

նավորենք ենթադրյալ երկրաշարժով, ապա աղետի տարեթիվ պիտի հա-

մարել առնվազն 1438-ը, որի հետևանքով տասնութ տարի ավեր մնացած 

գյուղը Ճանտարը շենացրել ու տանուտրություն է արել: 

Մյուս հիշատակությունը պահպանվել է Ակունք գյուղից մոտ 4 կմ 

հարավ ընկած «Գոմեր» գյուղատեղի խոնարհված եկեղեցու հյուսիսային 

կողմում կանգուն գեղաքանդակ խաչքարի վիմագրում: 1552 թվակիր ար-

ձանագրության համաձայն՝ Սարգիս երեցը (որը թերևս նաև խաչքարա-

գործ վարպետն է) և իր կողակից Մելիքխաթունը խաչքար են կանգնեցրել 

իրենց հոգիների փրկության համար, քանզի «….Դ (4) որդի իմ փոխեցան ի 

Քրիստոս. Աւետարանի հրամանք է՝ ամեն ցաւէ փախացկի պիտի, մահովն 

տեսանք՝ փախացն ապրէց, նստածն մեռաւ, բաւ է իմաստնից»
47

: Իր տեսա-
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կով ինքնատիպ այս վիմագրի բովանդակությունը ևս թույլ է տվել Լ. Բար-

սեղյանին այն ընդգրկել երկրաշարժերի համահավաք ցուցակում
48

: Չնա-

յած նրան, որ վիմագիրը մեզ հետաքրքրող աղետի մասին ուղղակի տեղե-

կություն չի հաղորդում, այնուհանդերձ տրամաբանական ենք համարում 

վկայված չորս որդիների մահը, նաև փախածի փրկվելն ու նստածի մեռ-

նելն իրապես երկրաշարժի հետևանք համարելը, ինչի առթիվ խաչքար է 

կանգնեցվել: 

Նմանօրինակ մի վկայություն էլ Սանահինի վանքի Ս. Ամենափրկիչ 
եկեղեցու ժամատան վիմագրերից մեկում է պահպանվել: Ըստ արձա-

նագրության՝ վանքի առաջնորդ, ծագումով Արղության տոհմից Սարգիս 

արքեպիսկոպոսը միաբանների հետ միասին 1652 թ. նախաձեռնել է վանքի 

բարենորոգչական աշխատանքները, որոնց արդյունքում «….նորոգեցի 

Ամենափրկիչն եւ Աստուածածինն, զանկակատունն, Սբ Գրիգորն, նշխա-

րայխուցն. ամէն»
49

: Վիմագրի ծանոթագրության մեջ նշվում է, որ Սարգիս 

արքեպիսկոպոսը վանքում նորոգչական աշխատանքներ է նախաձեռնել 

երկրաշարժից հետո
50

, սակայն ո՞ր երկրաշարժն են նկատի ունեցել ուսում-

նասիրողները՝ դժվար է ասել (թերևս այդ տեսակետը մեծամասշտաբ նո-

րոգումներով է պայմանավորված): Սանահինի վանքին նվիրված մենա-

գրության մեջ Կարո Ղաֆադարյանը երկրաշարժի մասին որևէ տեղեկու-

թյուն չի հաղորդում, փոխարենը խնդրո առարկա արձանագրությունը հա-

մարում է վանքի ընդհանուր նորոգման մասին վկայող վավերագիր և 

տարբեր առիթներով հիշատակում վանքի առաջնորդ Սարգիս արքեպիս-

կոպոսին և նրա օրոք նորոգման գործը ստանձնած ուստա Սարգսին ու 

վերջինիս աշակերտներին՝ Հերապետին, Դավթին, Հեսուին և Կարապե-

տին, որոնց անունները հիշատակված են մեկ այլ՝ կցագրերով աչքի ընկ-

նող վիմագրում
51
:  

Ի տարբերություն նախորդ հիշատակությունների՝ մատենագրության 

մեջ բազմիցս վկայված է 1679 թ. Երևանի մեծ երկրաշարժը, որը հիմնա-

հատակ ավերեց ողջ Արարատյան դաշտը՝ սկսելով Գառնիից՝ հասնելով 

Գեղարդ, Հավուց թառ, Քանաքեռ, Նորագավիթ, Խոր Վիրապ, մինչև ան-

գամ Սևանի ավազան: Այս երկրաշարժը մանրամասն նկարագրել է պատ-

մագիր Զաքարիա Քանաքեռցին
52

։ Այն հիշատակված է նաև ճանապար-

հորդ, վաճառական Զաքարիա Ագուլեցու օրագրության մեջ
53

, գրիչ Գրիգոր 
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Երևանցու հիշատակարաններում
54

, ինչպես նաև հետագա ուսումնասիրող-

ների աշխատություններում
55

: Աղետի հետևանքով խոնարհված բազմաթիվ 

եկեղեցիների տեղում 17-18-րդ դդ. կառուցվեցին նորերը՝ հիմք դնելով հիշ-

յալ պատմաշրջանի ճարտարապետական դպրոցի ձևավորմանը
56

: 

Հայտնի է, որ Երևանի Կոնդ-Կոզեռնի երբեմնի գերեզմանոցը քաղա-

քի կենտրոնում բավական ընդարձակ տարածք է զբաղեցրել, ուստի   

1930-ական թթ  Երևանի հատակագծման և քաղաքի ընդարձակման աշ-

խատանքների ընթացքում որոշվել է այն «տեղափոխել»՝ թողնելով միայն 

Մովսես Տաթևացի կաթողիկոսի (1629-1633 թթ.) մատուռ-դամբարանը, որ-

տեղ հանգչում էին նաև նշանավոր տոմարագետ Հովհաննես Կոզեռնը, 

րաբունապետ Մելքիսեթ Վժանեցին, Սահակ Մելիք-Աղամալյանն ու իր ըն-

տանիքի անդամները: Նշենք, որ դամբարանն այսօր վերածվել է բնակելի 

տան, իսկ սուրբ հայրերի տապանաքարերը պարզապես կորած են համար-

վում
57

: Գերեզմանոցի տապանագրերից շուրջ հարյուրը ժամանակին հրա-

տարակել է Կ. Ղաֆադարյանը, որոնցից մեկում հիշատակվում է նույն 1679 

թ  երկրաշարժը. «Այս է տապան Ովանէսի որդի Մկրտիչին, որ վաղճանե-

ցաւ մեծ շարժով, յունիսի Դ. (4), թվին ՌՃԻԸ. (1679)»
58

: 

Հիշյալ երկրաշարժի հետևանքով են զոհվել նաև Առինջի պատմա-
կան մեծ գերեզմանոցում թաղված տեր Գալուստիկը, Հոռոմն ու որդի 

Գևորգը («….որ նահատակեցան ահագին շարժմանն, թվին ՌՃԻԸ. 

(1679)»
59

), տեր Մանուել քահանան և իր կողակիցը («….որ կարճայհա-

սակնս հատեցաւ ի շարժելն երկրիս»), իսկ տեր Ազարիայի՝ նույն գերեզ-

մանոցում գտնվող 1679 թվակիր տապանագիրը հուշում է, որ նա նույնպես 

երկրաշարժի զոհերից է. «Այս է տապան տէր Ազարիային, թվին ՌՃԻԸ. 

(1679)»
60

: Հիրավի, նշված տապանագրերը գալիս են վերահաստատելու 

մատենագրության մեջ վկայված 1679 թ. արհավիրքը: 

Հետաքրքիրն այն է, որ հիշյալ երկրաշարժից անսասան են մնացել 

մեր նվիրական երեք նշանավոր վանքերը՝ Ս. Էջմիածնի Մայր տաճարը, Ս. 

Հռիփսիմեն և Ս. Գայանեն: Ըստ Գրիգոր Երևանցու հիշատակարանի՝ երկ-

րաշարժի հետևանքով մեծ Մասիսից մինչև Շամիրամի բլուրը հիմնահա-
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տակ քարուքանդ է եղել, «բայց ի գլուխ կաթուղիկեաց հանուրց եկեղե-

ցեաց՝ լուսաւորչաշէն բարձրագումբէթն Էջմիածին միայն մնաց՝ հանդերձ 

Գայանաւ եւ Հռիփսիմէիւն, ի պարծանս ազգիս մերոյ»
61
: Չնայած դրան՝ Ս. 

Էջմիածնի Մայր տաճարի գմբեթի խաչաթոռը գոտևորող ելնդատառ 

արձանագրությունը վկայում է, որ Եղիազար Այնթապցի կաթողիկոսի 

(1681-1691 թթ.) օրոք՝ 1690 թ., նորոգվել է երկրաշարժից ու կայծակից 

խախտված (թերևս՝ վնասված) խաչը. «.…ի շարժմանէ եւ ի կայծակնայ 
խախտեալ կրկին նորոգեցաւ ՌՃԼԹ. (1690) թվին»

62
: Մեր ուսումնասիրու-

թյունը պարզեց, որ թեպետ Արարատյան դաշտում երկրաշարժեր են հիշ-

վում նաև 1681 և 1683 թթ.
63

, այդուհանդերձ, Մայր տաճարի խաչի ու խա-

չաթոռի՝ 1690 թ. նորոգված լինելու փաստը պիտի պայմանավորել 1679 թ. 

ուժգին երկրաշարժով, որի հետևանքով Մայր տաճարի գմբեթը, այնուա-

մենայնիվ, վնասվել է
64

: 

Երկրաշարժից խոնարհված եկեղեցին վերակառուցելու մասին է 

վկայում նաև ներկայիս Վանաձորի Ս. Աստվածածին եկեղեցու արև-

մտյան մուտքի բարավորի արձանագրությունը, ըստ որի՝ եկեղեցին «.…յա-

ռաջ ի շարժմանէ փլուցաւ, որ քար ի քարի վերայ որ ոչ մնաց.…»
65

, իսկ 

վերակառուցումն իրականացվել է յուզբաշի (հարյուրապետ) Փիլում Թա-

յիրյանցի և համայնքի միջոցներով: Թեմակալ առաջնորդ և տեղագիր 

Սարգիս արք. Ջալալյանցի վկայությամբ՝ 1828 թ  Ղարաքիլիսայում ուժգին 

երկրաշարժ է գրանցվել, որի հետևանքով եկեղեցին և հարակից շինու-

թյունները «ի միասին անկեալ հիմնովին կործանեցան»
66

, որից հետո՝ 1830 

թ , պարոն Փիլում Թայիրյանցի և հայ բնակչության միջոցներով եկեղեցին 

վերակառուցվել է
67

: Փաստորեն, Ջալալյանցի հաղորդած տեղեկությունը 

հաստատվում է նաև խնդրո առարկա վիմագրով, որը կարելի է թվագրել 

հենց 1830-ական թթ  սկզբներով: Վկայված է, ըստ ամենայնի, Թիֆլիսի 

1828 թ. մայիսի 20-ի կամ Փամբակ-Շորագյալի հունիսի 23-ի երկրաշարժե-

րից մեկը
68

: 

Երկրաշարժի մասին համառոտ մի հիշատակություն է պահպանվել 

նաև ՀՀ Կոտայքի մարզի Շահապ (ներկայիս՝ Մայակովսկի) գյուղի       
Ս. Գևորգ (հիշվում է նաև Ս. Աստվածածին անունով) եկեղեցու արև-
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մտյան պատին ագուցված խաչաքանդակի 1829 թ. վիմագրում: Դրանում 

հիշատակված է տեր Ղազարի անունը, որը, ըստ ամենայնի, նաև կոթողի 

քանդակագործն ու փորագրիչն է. «Սբ խաչս յիշատակ է տէր Ղազարին, 

ձեռամբ իւր կազմեաց, թվին 1829»
69

: Վիմագրի վերջում հետագայում մանր 

տառերով լրացում է արվել. «1840-ին, յունիսի 20-ին, յԱկուռու շարժն»
70

: 

Անշուշտ, վկայված է Ակոռիի հայտնի երկրաշարժը, որի հետևանքով հիմ-

նահատակ ավերվեցին ողջ գյուղն ու տեղի սրբավայրերը: Հովհաննես 

եպս. Շահխաթունյանցը գրում է, որ սաստիկ երկրաշարժը «....ծածկեալ 

զմենաստան Սրբոյն Յակոբայ եւ զեկեղեցին բնակչօք հանդերձ՝ էջ, կալաւ 

եւ ծածկեաց զբովանդակ գիւղն Ակոռի.... յորում գտանէին աւելի քան 

զհազար բնակիչս»
71

: Շահապի եկեղեցու պատին այսօրինակ հիշատա-

կությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ Ակոռիում զոհվել են նաև Շահապ 

գյուղից գնացած հայեր:  

Անշուշտ, երկրաշարժերի մասին վիմագիր հիշատակություններն 

այսքանով չեն սպառվում: Հընթացս կատարվող ուսումնասիրություններն 

ու հնագիտական պեղումները բացահայտելու են հայ վիմագրության այլ 

ուշագրավ էջեր, որոնք դեռ պիտի համալրեն մեր աղբյուրագիտական 

շտեմարանը: Այդուհանդերձ, նշվածներն էլ բավարար են ընդհանուր 

պատկերացում կազմելու վիմագիր սկզբնաղբյուրներում հիշատակված 

երկրաշարժերի ժամանակագրության, տեղագրության և առհասարակ 

դրանց հետևանքների մասին: Փաստելի է այն, որ երկրաշարժերի մասին 

հիշատակությունները տեղ են գտել ինչպես շինարարական ու նվիրա-

տվական, այնպես էլ խաչքարային ու տապանաքարային արձանագրու-

թյուններում։ Վկայված օրինակներն ամբողջացնող աղյուսակը ներկայաց-

նում ենք ստորև։  
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Արսեն Է. Հարությունյան  գիտական հետաքրքրությունների շրջա-

նակն ընդգրկում է հայկական վիմագրությունն ու ձեռագրագիտությունը: 

Հեղինակ է 9 գրքի և 8 տասնյակից ավելի գիտական հոդվածների։  

 

Էլ. հասցե՝ ars.vimagraget@gmail.com 

 

Summary 
 
 

THE NATURAL DISASTERS AND CELESTIAL PHENOMENA IN 

EPIGRAPHS 

Part I: Earthquake 

Arsen E. Harutyunyan 
Candidate of Sciences in History 

 

Key words – geological phenomena, earthquake, solar 
eclipse, epigraph, “Corpus of Armenian Epigraphy”, Sedrak 
Barkhudaryan, epitaph, khachkar (cross-stone). 

 

The epigraphic inscriptions of medieval Armenia are of various content. The 
building, donative inscriptions approving the legal norms and epigraphic texts 
created on other events provide reliable evidence on the celestial and geological 
phenomena, in particular about earthquakes, solar eclipse, draught, sea storm and 
other similar cases. With the given study we have made an attempt for the first time 
to explain the mentions about natural disasters and celestial phenomena, evidenced 
in Armenian epigraphs, in the first turn – the earthquakes. The memorial 
inscriptions of the 10th-19th centuries in the monasteries of Karkop, Haghpat, 
Sanahin, the khachkar of Kosh (cross-stone) embedded into the wall, inscriptions 
from the villages of Areni, Vardenik, Lichk, Arinj, Mayakovski and other 
settlements and monuments shed light on the chronology of earthquakes, the 
topographical features and the cause-sequential manifestations of natural disasters 
that took place in the Armenian Highland. 

Significantly, similar cases were also documented and were traditionally 
evidenced within the epigraphic context compiled in different occasions of 
memorial inscriptions (building ones, erection of a monument, epitaph, etc.). The 
epigraphic inscriptions enable us to definitely state that the celestial phenomena, in 
particular solar eclipse was often preceded by earthquakes, which was not once 
evidenced also in the works of chroniclers. 
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