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Հակիրճ: Ա խալց խա յի Երև ման Սբ. Խաչ ե կե ղե ցու խո րա նի որմ նա պա տի շար ված քում 2010 թ.
բաց վել են հա յե րեն ար ձա նագ րութ յամբ խաչ քա րեր: Նո րա հայտ ար ձա նա գրու -
թյուն նե րը հիմ նա վո րում են դեռևս ժա մա նա կին ա կա դե մի կոս Բ րոս սե յի ա ռաջա -
դրած այն թե զը, որ Սբ. Խաչ հայ կա կան ե կե ղե ցին հիմ նարկ վել է միջ  նա դա րում:
Ո րո շա կի է, որ XI-XIII դդ . Կով կա սում կա թո լիկ հա մայնք ներ չկա յին1, հետ ևա բար
ակն հայտ է, որ Սբ. Խա չը կա ռուց վել է որ պես հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի: XVII-
XVIII դդ .այն վե րա կա ռուց վել և  օգ տա գործ վել է որ պես հայ կա թո լիկ հա մայն քի
հոգ ևոր կենտ րոն: Հու շար ձան նե րի վե րա կանգն ման մի ջազ գա յին նոր մե րի բա ցա -
հայտ խա խտու մով վե րա կա ռուց ելուց հետո, այն 2012 թ. վե րաօծ եցին որ պես վրաց
կա թո լիկ Սբ. Ռո զեյ րիի ե կե ղե ցի: Շինարարության հետևանքով այստեղ ե ղած հայ -
կա կան խաչ քա րե րը և  ար ձա նագ րութ յուն նե րը կա՛մ տե ղա հան վե ցին, կա՛մ վնաս -
վե ցին, ա ռան ձին դեպ քե րում՝ պար զա պես ան հե տա ցան:
Հա յե րեն ար ձա նա գիր խաչ քա րե րի առ ատութ յու նն ինչ պես ե կե ղե ցու, այն պես էլ
բեր դի շրջա կայ քում վկա յում է, որ միջ նա դա րից ի վեր Ախալցխայում ե ղել է հայ -
կա կան հզոր հա մայնք, և մ տա ցա ծին է 1830 թ., այ սինքն՝ Կար նո գաղ թից հե տո
միայն Սամց խեում հա յե րի բնա կեց ման մա սին ա ռաս պե լը:

Բա նա լի բա ռեր՝ Ա խալց խա, Սբ. Խաչ, ե կե ղե ցի, խաչ քար, վի մա գիր:



Երև ման Սբ. Խաչ կամ Սբ. Ն շան ե կե ղե ցին
Վրաս տա նի Սամց խե գա վա ռում է, Ա խալց խա
քա ղա քի Ռա բաթ կոչ վող հին թա ղա մա սում, տե -
ղան քի վրա գե րիշ խող բլրի գա գա թին, ամ րո -
ցից՝ հյու սիս2: Ըն դուն ված տե սա կե տի հա մա   -
ձայն՝ հիմ նադր վել է միջ նա դա րում և, բազ մա -
թիվ վե րա կա ռու ցում նե րից հե տո, գոր ծել մինչև
XX դա րը (նկ. 1): Կա նաև տե սա կետ, որ այս
եկե ղե ցին հիմ նել է Ներ սես Շի նող կա թո ղի կո -
սը՝ VII դա րում3: Հա վա նա բար նման եզ րա -
հանգ ման հա մար հիմք է ծա ռա յել Վար դան
աշ խար հագ րի հետև յալ հա ղոր դու մը. «… անդ
(յԱ խալց խա) է օ ծեալ խաչն սուրբ հայ րա պե տին
Ներ սի սի, որ այժմ Մա ճա ռաց ա սի»4: Ըստ Ս.
Էփրիկ յա նի՝ ե կե ղե ցին բնո րոշ է միջ նա դա րին.
«…կա ռու ցո ւած է բարձր բլրան վրայ, Հա յոց մի -
ջին դա րու ե կե ղե ցեաց ձե ւե րով, ոչ այն չափ սրա -
ծայր կա թո ղի կէ, որ բա ւա կան հնու թեան նշան
է»: Ն րա գրքում զե տեղ ված է բա վա կա նին ու -
շագ րավ, մեզ ան հայտ սկզբնաղբ յու րից վերց -
ված փո րագ րան կար (նկ. 2), ո րում կան ինչ պես
միջ նա դար յան, այն պես էլ ուշ շրջա նի վե րա նո -
րո գում նե րի տար րեր5: Ցա վոք, հե ղի նա կը չի
նշում, թե ո՞վ է այս նկա րի հե ղի նա կը և  ե՞րբ է
այն կա տար վել: 

Դա րեր ի վեր կան գուն ե կե ղե ցու գմբե թը

կոր ծան վել էր 1828 թ. օ գոս տո սի 15-ին, ռուս-
թուր  քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ՝ թնդա -
նոթ նե րի ար կե րի հար ված նե րից6: Հիմք ըն դու  -
նե լով ե կե ղե ցու գմբե թի ա վեր ման մա սին պատ -
մա կան վկա յութ յու նը, կա րե լի եզ րա կաց նել, որ
փո րագ րա ն կարը կա տար վել է նախ քան ռուս-
թուր քա կան պա տե րազ մը:

1866 թ. ե կե ղե ցին վե րա կա ռուց վել է Ազ նի ւա -
ւո  րան (ի մա՝ Ազ նա վուր յան) եղ բայր նե րի հո վա -
նա  վո րութ յամբ7: Ե կե ղե ցուն արև մուտ քից կցվել
է ըն դար ձակ ա ղո թաս րահ և զան գա կա տուն
(նկ. 3)8: 

ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ: 2010 թ. ապ րի լ ամ սին, ըստ
ֆեյս բու քում տա րած ված տվյալ նե րի, Վ րաս տա -
նի պատ կան մար մին նե րի թույ լատ վութ յամբ և
Կով կա սի կա թո լիկ հա մայն քի հով վա պե տի նա -
խա ձեռ նութ յամբ ձեռ նարկ վել են Ա խալց խա յի
հին ե կե ղե ցին փլա տակ նե րից մաք րե լու աշ խա -
տանք ներ9: Ի հա կադ րութ յուն հու շար ձան նե րի
վե րա կանգն ման Վ րաս տա նում  գոր ծող կար գի,
երբ յու րա քանչ յուր պատմամշակութային արժեք
նա խօ րոք ման րա մասն հե տա զոտ վում է, այս
դեպ քում, պե ղում ներ կազ մա կեր պե լու փո խա -
րեն, նա խա ձեռ նո ղը շու կա յում վար ձա կա լել էր
բան վոր ներ և հանձ նա րա րել՝ հե ռաց նել ե կե ղե -
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Նկար 1. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցին նախքան վերակառուցումը (2010 թ. լուսանկար):



ցու ներ սում և  ար ևել յան ճա կա տի առջև կու -
տակ ված մշա կու թա յին հզոր շեր տը, ին չը կա -
տար վել էր ա ռանց հնա գե տի հսկո ղութ յան:
Հո ղա յին աշ խա տանք նե րի արդ յուն քում բա ցել
էին՝ ար ևել յան պատն՝ ար տա քուստ, ե կե ղե ցու
խո րա նը, ա վան դատ ներն ու հա րա կից տա -
րածք նե րը, ինչ պես նաև որմ նա պա տի մեջ ա -
գուց ված՝ խո րա նի պա տին՝ ե րեք, հյու սի սա յին
ա վան դա տան պա տին՝ մեկ, XIV-XV դդ. բնո րոշ
չորս խաչ քար` ե րեքն ար ձա նա գիր (նկ. 4):
Նախաձեռ նողները հա յե րեն ար ձա նագ րութ -
յամբ խաչ քա րե րի ի հայտ գա լուց ա նակն կա լի ե -
կած և տե ղի հայ հա մայն քի ընդվզ ման պատ -
 ճա ռով՝ աշ խա տանք նե րը ժա մա նա կա վո րա պես
դա դա րեց րել էին: Օգտ վե լով ա ռի թից, մենք տե -
ղում ու սում նա սի րե ցինք հու շար ձա նը, որն այժմ
լիո վին աղ ճատ ված է10:  

« Պե ղում նե րը», ինչ պես հե տա գա յում հո ղա յին
աշ խա տանք նե րը բնո րո շեց վրաց պաշ տո նա կան
կող մը, կա տար վել էին ա ռանց մաս  նա  գե տի
հսկո ղութ յան, հու շար ձան նե րի վե րա կանգն  ման

մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված սկզբունք  նե րի էա -
կան խախ տում նե րով: Բան վոր նե րը քան դել էին
մշա կու թա յին հո րի զոն նե րը (ե կե ղե ցու ար ևել -
յան պա տի տակ կու  տակ  ված հո ղե րի մեջ
հստակ եր ևում էին խե ցե ղե նի բե կոր ներ և  ոս -
կոր ներ, նկ. 5) տե ղա հա նել և  ի րար վրա ան փու -
թո րեն լցրել որմ նա քա րեր (նկ. 6): Ս րանց մեջ
կար նաև միջ նա դար յան խաչ քա րի մեկ բե կոր
(նկ. 101): Ն ման սկզբուն քով հո ղա յին աշ խա -
տանք ների կա տա րումը վկա յում է, որ ե կե -
 ղե ցին փլա տակ նե րից մաք րե լու նպա տա կը հու -
 շար ձա նի գի տա կան վե րա կանգ նու մը չէր: Ի րա -
 դար ձութ յուն նե րը հաս տա տե ցին ժո ղովր դի մեջ
շրջա նառ վող այն լու րը, թե վրաց պատ կան
մար մին նե րը ո րո շել են քան դել հայ կա կան հի նը
և տե ղում կա ռու ցել վրա ցա կան կա թո լիկ նոր ե -
կե ղե ցի: Եվ, ի րոք, 2012 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին,
հա մա լի րը վե րա կա ռուց վե լուց հե տո, այն վե րա -
բաց վեց որ պես վրաց կա թո լիկ ե կե ղե ցի: Ընդ
որում, հեր թա կան ան գամ, շի նա րա րա կան աշ -
խա տանք ներն ի րա կա նաց վե ցին այն պես, որ ե -
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

Նկար 2. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցին հյուսիս-
արևելքից (նկարն արտատպված է 

Ս. Էփրիկյանի  գրքից, էջ 59):

Նկար 3. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու
հատակագիծը 

(չափագրությունը՝ Հ. Սանամյանի, 2010 թ.):



կե ղե ցու վրա յից «ան հե տա ցան» հայ կա կան ար -
ձա նագ րութ յուն ներն ու խաչ քա րե րը: 

Մեր այ ցե լութ յան ժա մա նակ՝ 2010 թ., ե կե ղե -
ցական համալիրը կի սա կոր ծան էր: Հու շար ձա -
նա խում բը բաղ կա ցած էր միջ նա դար յան ե կե ղե -
 ցուց (VII-XIII դդ.), ա ղո թաս րա հից, զան գա -
կատ նից (1881 թ.), գե րեզ մա նո ցից (XIV-XX դդ.)
(նկ. 1, 3):

ԵԿԵՂԵՑԻՆ: Հա մա լի րի ար ևել յան մա սում
էր կի սա կոր ծան, ար տա քուստ՝ ուղ ղանկ յուն,
ներ քուստ՝ խա չաձև հա տա կագ ծով կա ռույ ցը:
Այն պատ կա նում է կենտ րո նագմ բեթ սրա հա վոր

հո րին ված քով ե կե ղե ցի նե րի տի պին11: Ուղ ղանկ -
յուն հատակագծով խո րա նի աջ և ձախ կող մե -
րում քա ռանկ յու ն հա տա կագ ծով փոքր ա վան  -
դատ ներ էին (նկ. 3): Կա ռուց ված է ե ղել տե ղա -
կան՝ կարմ րա վուն, դեղ նա վուն և կապ տակա -
նա  չա վուն կո փա ծո քա րե րից, իսկ լից քում
օգ տա  գոր ծել են նաև գե տա քա րեր՝ ամ րակց ված
կրա շա ղա խով: Հա րա վա յին ա վան դա տան մեջ
կա վա ծեփ հար թակ էր՝ կենտ րո նում, փո սի կի
մեջ ամ րաց ված կա րա սի հա տա կա մաս, ո րը,
հա վա նա բար, օգ տա գործ վել էր այր ված մո մե րի
մնա ցորդ նե րը վե րամ շա կե լու հա մար: Ինչ պես
հա տա կա մա սը, այն պես էլ մեր ձա կա պա տե րը
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Նկար 4. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցին փլատակներից մաքրելուց հետո (2010 թ. լուսանկարներ):



մրոտ ված էին (նկ. 7): Հյու սի սա յին պա տի մեջ
մկրտութ յան փոքր և պար զու նակ ա վա զան էր
(նկ. 8): Ե կե ղե ցու գմբե թը, գմբե թա կիր կա մար -
նե րը, ա ղո թաս րա հի թա ղե րը խո նհար ված էին:
Բեմն ա վեր ված էր: Ե րե սա պա տի քա րե րը մե ծ
մա սամբ թափ ված էին: Ե կե ղե ցին դա րե րի ըն -
թաց քում քանիցս վե րա կա ռու ցվել էր, ո րի հե -
տևան քով ձևա փոխ վել էին ար ևել յան պա տը,
ո րը շար վել էր թե քութ յամբ, ուղ ղանկ յու նաձև
խո րա նը, ա ղո թաս րա հի՝ գմբե թա կիր որմ նա -
մույ թե րից հյու սիս և հա րավ, ան հա վա սա րա -
չափ լայ նութ յամբ հատ ված նե րը: Մուտ քը չէր
պահ պան վել: Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ

այն արև մուտ քում է ե ղել և, հե տա գա յում, ե կե -
ղե ցուն կցված ա ղո թաս րա հի կա ռուց ման ժա -
մա նակ,  վե րա փոխվել էր ու դար ձել ե կե ղե ցու
արևմտ յան խա չաթ ևի լայ նութ յամբ կա մա րա -
կապ բաց վածք: Վե րա կա ռուց ման արդ յունք են
նաև ա ղո թաս րա հի ուղ ղանկ յու նաձև, հյու սիս-
հա րավ ձգվա ծութ յամբ սեն յակ նե րը, ո րոնք կա -
մա րա կապ բաց վածք նե րով արև մուտ քից միա  -
նում էին ա ղո թաս րա հին, իսկ հյու սի սից և հա -
րա վից՝ ե կե ղե ցու արևմտ յան խա չաթ ևին: Պա -
տե րի շար ված քում` ա րա տա քուստ և ներ քուստ,
ա գու ցել էին խաչ քա րեր ու տա պա նա քա րեր (նկ.
9), հա տա կը սա լա պա տել՝ օգ տա գոր ծե լով նաև
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

Նկար 5. Մշակութային ավերված հորիզոնների
հողը (2010 թ. լուսանկար):

Նկար 6. Եկեղեցու փլատակներից հանված
որմնաքարերը (2010 թ. լուսանկար):

Նկար 7. Հարավային ավանդատան հատակին
ամրացված կարասը (2010 թ. լուսանկար):

Նկար 8. Մկրտության ավազանը 
(2010 թ. լուսանկար):



վրա ցե րեն ար ձա նա գիր տա պա նա քա րեր12: 
Հա վա նա բար, վե րա նո րո գում նե րից մե կի

ժա մա նակ ե կե ղե ցին ներ քուստ և  ար տա քուստ
պատ վել էր կրաս վա ղով, ո րի հետ քե րը պահ -
պան վել էին հա րա վա յին ճա կա տի որմ նա քա րե -
րի և  ար ձա նա գիր խա չա քան դա կի վրա (նկ. 91): 

Ներ կա յաց նենք ե կե ղե ցու պա տե րին ա գուց -
ված տա պա նա քա րե րից մի քա նի սը.

1.  Կար միր բա զալ տից կեր տած ուղ ղանկ յու -
 նաձև, հարթ ճա կա տով սա լա տա պան: Մա կե -
րե սին մար դա կերպ ուր վագ ծա յին պատ  կեր է,

ո րի կրծքին փո րագր ված է վար դյակ՝ հա վեր -
ժութ յան խորհր դան շան: Չա փե րը՝ 62x32 սմ:
Ագուց ված էր մկրտութ յան ա վա զա նին մեր ձա -
կա, ե կե ղե ցու գմբե թա կիր՝ հյու սի սա յին որմ նա -
մույ թի ար ևել յան ճա կա տին (նկ. 92):

2.  Հա ման ման սա լա տա պան չա փե րը՝ 77x42
սմ: Ա գուց ված էր մկրտութ յան ա վա զա նին մեր -
ձա կա, ե կե ղե ցու գմբե թա կիր՝ հյու սի սա յին որմ -
նա մույ թի հա րա վա յին ճա կա տին (նկ. 93):

Ե կե ղե ցու հա րա վա յին պա տի վեր նա մա -
սում, պա տու հա նից ձախ, ա գուց ված էր մի
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Նկար 9. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու պատերին
ագուցված խաչքարեր և տապանաքարեր

(2010 թ. լուսանկարներ):



խաչ քար, ո րը հար դար ված է ե ղել միան ման,
զույգ մեծ խա չե րով:  Հո րին ված քի ձա խա կողմ -
յան հատ վա ծի քան դակ նե րը կոտր ված են:
Աջա կող մում պահ պան վել էր ա կան թի տերև -
նե րի վրա բարձ րա ցող մեծ խա չը, ո րի հո րի  -
զո նա կան թևե րից վեր խա ղո ղի ող կու զա քան -
դակ ներ էին, իսկ վար՝ պարզ, փոքր խա չեր: Աջ
եզ րա գո տու վրա պահ պան վել էր ար ձա նագ -
րութ յուն (8 տող), ո րի մի հատ վա ծը հնա րա վոր
ե ղավ վեր ծա նել13 (նկ. 94).

... / ՍԱՐ/ԳՍ/ԻՆ / ԵՒ / Ծ/Ն(Ո)/Ղ/ԱՑ:
Խաչ քա րից հինգ շարք ցած, պա տու հա նի եզ -

րին տե ղադր ված էր բա զալ տե տա պա նա քա րի
բե կոր, ո րի վրա փո րագծ ված էր ուղ ղանկ յու -
նաձև ի րա նով և շր ջա նաձև գլխով մար դու
պատ կեր (նկ. 94):

Հա րա վա յին պա տին ա գուց ված ար ձա նա -
գիր մյուս խաչ քա րը (նկ. 91)  հրա տա րա կել է
Սամ վել Կա րա պետ յա նը14: 

Ա ղո թաս րա հի հյու սիս-ար ևել յան անկ յու նում
կու տակ ված էին խաչ քա րե րի և քան դա կա զարդ
որմ նա քա րե րի մոտ մեկ տասն յակ բե կոր ներ: 

ՆՈՐԱՀԱՅՏ ԿՈԹՈՂՆԵՐ: Ե կե ղե ցու խո -
րա նը փլա տակ նե րից մաք րե լու ժա մա նակ,
արևել յան որմ նա պա տի ստո րին մա սում, ներ -
քուստ բաց վե լ էին ար ձա նա գիր ե րեք խաչ քա րի
բե կոր ներ: Դ րանք թե րի էին, ար ձա նա գ րու թ -
յուն նե րը՝ մա սամբ եղծ ված: Ա մե նայն հա վա նա -

 կա  նութ յամբ, խո րա նի պա տին շար ված այս
խաչ քա րերն օգ տա գործ վել էին հե տա գա վե րա -
կա ռուց ման ժա մա նակ, իսկ սրանց վեր նա մա սե -
րը ջարդ ել էին՝ շար քի քա րե րին հար մա րեց  -
նե լու նպա տա կով:

1.  Հա րա վա յին ա վան դա տան պա տից 110 սմ
հ յու սիս, որ մի մեջ ա գուց ված էր գորշ ա վա զա -
քա րից կերտ ված խաչ քար (չա փե րը՝  պահ  պան-
  ված մա սի բարձ րութ յու նը՝ 105, լայն քը՝ 90,
հաս տութ յու նը՝ 21 սմ): Այն ճա քել էր, բա ժան վել
եր կու մա սի, իսկ վե րին կե սը բա ցա կա յում էր
(նկ. 111): Դա տե լով պահ պան ված հատ վա ծից, ե -
ղել է գե ղա քան դակ, մեծ խաչ քար՝ ե զեր ված ո -
լո րահ յուս եր կայ նա կան եզ րա գո տի նե րով: Երկ -
ճ յուղ, ե ռա բող բոջ թևե րի ծայ րե րով կենտ րո նա -
կան մեծ խա չը կանգ նեց ված էր ա կան թի տերև -
նե րով զար դար ված հիմ քի վրա: Ս տո րին թևի
եր կու կող մում քան դակ ված էին հա ման ման
խա չեր, կանգ նեց ված «Ա դա մի գե րեզ մա նի»՝ սե -
ղա նաձև հիմ քե րից վեր ըն ձյուղ վող ձո ղե րի վրա:

Մեծ խա չի ստո րին մա սում քան դակ ված էր
շրջա նի մեջ վերց ված, միմ յանց հյուս ված հա վա -
սա րաս րուն ե ռանկ յու նի նե րից կազմ ված վե -
ցաթև աստղ, ո րը փո րագ րո ղը կո չում է Դավ թի
նշան՝ «նշան Դավ թայ»: Ս րա կենտ րո նում փոքր
խաչ էր, ո րը, թերևս, խորհր դան շում է Դավ թից
սե րող Ք րիս տո սին: Վար դյա կի ներ քո, քա րի
լայն քով փո րագր ված է հա յե րեն քա ռա տող ար -
ձա նագ րութ յուն (նկ. 112).

ՆՇԱՆ ԴԱ(ՒԹԱ)Յ Բ/(ԱՐԷ)/Խ(ԱՒ)Ս Տ(Է)Ր
Դ(Ա)ՒԹ(Ի)Ն, ՀՕՐ(Ն)  Ս…Յ/ …ՆԹ
ԹՈՐՎ[ԱՐ]Դ(ԻՆ) ԵՒ ԶԱ/ՒԱ(ԿԱ)Ց ԻՒՐՈՑ:

Շր ջա նի մեջ վերց ված, միմ յանց հյուս ված
հա վա սա րաս րուն ե ռանկ յու նի նե րից կազմ ված
վե ցաթև աստղ՝ կենտ րո նում փոքր խաչ՝ հայտ -
նի է նաև Հա յաս տա նի այլ տա րա ծաշր ջան նե -
րում15: Սա կայն նշվա ծը ե զա կի է իր ար ձա  նա -
գ րութ յամբ, ո րը մեզ հայտ նի միակ օ րի նակն է:
Ար ձա նագ րութ յու նը հստա կեց նում է զար դա -
քան դա կի ի մաս տը: Սա վե ցաթև աստ ղը Դավ -
թի նշան կո չե լու հնա գույն վկա  յու թ յուն նե րից է16:
Հա մաք րիս տո նեա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող
այս խաչ քա րի բե կորն այժմ դրված է ե կե ղե ցու
բա կում, նո րա կա ռույց պա տի տակ: Լու սան կա -
րից հստակ եր ևում է, որ վե րա կանգն ման քո ղի
տակ բե մից հան ված խաչ քա րի պահ պան ված
հատ վա ծը ջար դո տել էին: Այ նու հետ բե կոր նե րը
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

Նկար 10. Խաչքարի բեկոր՝ հայտնաբերված
փլատակները մաքրելիս 

(2010 թ. լուսանկար):
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

Նկար 11. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու խորանին ագուցված արձանագիր խաչքար: 1. խաչքարը նախնական
տեսքով, 2010 թ. լուսանկարներ, 2. խաչքարի գրչանկարը, 3. խաչքարի տեսքը  §վերականգնումից¦ հետո

(2013 թ. լուսանկար):

1 2

3
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

Նկար 13. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու հյուսիսային ավանդատան որմնաշարում ագուցված խաչքար: 
1. խաչքարը նախնական տեղում (2010 թ. լուսանկար) 2. տեղահանված խաչքարը (2013 թ. լուսանկար):

Նկար 12. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու խորանին ագուցված արձանագիր խաչքար: 1. խաչքարը նախնական
տեսքով 2. խաչքարի գրչանկարը (2010 թ. լուսանկարներ):

1 2

1 2
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

1 2

3 4

Նկար 14. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու խորանին ագուցված արձանագիր խաչքար: 1. խաչքարը նախնական
տեսքով (2010 թ. լուսանկար) 2. խաչքարի գրչանկարը, 3. խաչքարը եկեղեցու վերակառուցման ժամանակ, 

4.  ջարդված խաչքարը  բերդի տարածքում (2013 թ. լուսանկարներ):



միաց րել էին, սա կայն ա ռանց այդ էլ վնաս ված
խաչ քա րի վրա յի բազ մա թիվ քան դա կա զար դեր
խեղվել են (նկ. 113):

2.  Գորշ բա զալ տից կերտ ված մյուս խաչ քա -
րից պահ պան վել էր ստո րին կե սը (պահ պան -
ված մա սի չա փերն են՝ բարձ րութ յու նը՝ 62,
լայ նութ յու նը՝ 32, հաս տութ յու նը՝ 24 սմ): Ռե լիեֆ
եզ րա գո տու մեջ պատ կեր ված էր երկճ յուղ թևե -
րին ե ռա բող բոջ ծայ րե րով խաչ, ո րի վրա պահ -
պան վել էին կար միր ներ կի հետ քեր: Ս տո րին
թևի տակ ա կան թի տերև նե րից ձևա վոր ված
քնա րաձև հիմքն էր (նկ. 12): Ար ձա նագ րութ յունն
սկսվում էր խա չի ստո րին թևի աջ ու ձախ կող -
մե րից և  ա վարտ վում ա կան թի տերև նե րի ստո -
րին մա սում (7 տող): Պատ վի րա տո ւի ան վան
սկզբնա մա սը կոտր ված էր, սա կայն ար ձա նագ -
րութ յու նը հիմ նա կա նում ըն թեռ նե լի էր.

[ԵՍ ԱՌ]ԱՔ(Է)ԼՍ ԿԱ/ՆԿԵՑԻ/ ԶԽԱՉ/Ս/
ՅԻՇԱՏԱԿ Ի(Ն)Ձ /ԵՒ ԾՆՈՂԱՑ/  ԻՄ(Ո)Ց:

Այս խաչ քա րի ճա կա տա գիրն այժմ, ե կե ղե ցու
վե րա կառուցու մից հե տո, ան հայտ է:

3. Եր րորդ խաչ քա րը կերտ ված է կարմ րա -
վուն բա զալ տից: Վեր նա մա սը կոտր ված է: Այն
ամ րաց ված էր պատ վան դա նին կամ դրվել էր
որմ նա քա րի վրա, փոքր-ինչ ներս ըն կած դիր -
քով: Կենտ րո նի՝ գրե թե ամ բող ջութ յամբ պահ -
պան ված մեծ խաչն ու նի երկճ յուղ, ե ռա բող բոջ
ծայ րե րով թևեր: Խա չը քան դակ ված է քնա -
րաձև՝ հնգաթև ա կան թի տերև նե րից ձևա վոր -
ված հիմ քի վրա: Ս րա ներ քո եր կու միմ յանց հետ
ո լո րահ յուս վար դյակ է՝ կենտ րո նում վե ցաթև
ծաղ կեպ սակ: Մեծ խա չի չորս կող մում փո րագր -
ված են փոքր, պար զու նակ խա չեր: Խաչ  քա րի
եզ րա գո տին ո լո րահ յուս է, ու ղիղ ան ցում նե րով,
ո րոնք կազ մում են վե րից վար ձգվող շե ղանկ յու -
նի նե րի հա ջոր դա կան շար քեր: Շե ղանկ յու նի նե -
րի ներ սում քան դակ ված են ռոմ բաձև, ռե լիեֆ
զար դեր (նկ. 141): Խաչ քա րի պահ պան ված հատ -
վա ծի չա փերն են՝ բարձ րութ յու նը՝ 94, լայն քը՝ 63,
հաս տութ յու նը՝ 31 սմ, պատ վան դա նի լայն քը՝ 70
սմ  է, բարձ րութ յու նը՝ 40 սմ: Ար ձա նագ րութ յու նը
քան դակ ված է եզ րա գո տու ստո  րին հատ վա ծում:
Տա ռե րը զա տո րոշ ված են տո ղա միջ յան գծե րով:
Ար ձա նագ րութ յունն սկս վում է ձախ եզ րա գո -
տուց (6 տող) և շա րու նակ վում աջ կող մում (ևս 6
տող): Պատ վի րա տո ւի ա նու նը եղծ ված է (նկ. 142).

(…)/ԵՍ Կ/ԱՆԿ(Ն)/ԵՑԻ /ԶՍ(ՈՒՐ)Բ /ԽԱՉՍ/

Վ(Ա)Ս(Ն) /ԵՂԲ/ԱՒՐ Ի/ՄՈ(Յ): /  ԹՎ(ԻՆ) /:
ՊԻԵ: (1376):

Այս խաչ քարն Ա խալց խա յում հայտ նա բեր -
ված հնա գույն ար ձա նա գիր կո թողն է: Ե կե ղե ցու
վե րա կանգն ման ժա մա նակ այն ան փու թո րեն
դուրս էր նետ վել (նկ. 143): Այժմ ան հաս կա նա -
լիորեն հայտն վել է Ա խալց խա յի բեր դի տա րած -
քում՝ վնաս ված վի ճա կում  (նկ. 144):  

4. Հա րա վից հաշ ված չոր րորդ նո րա հայտ
խաչ քարն ամ րաց ված էր հյու սի սա յին ա վան դա -
տան ար ևել յան պա տին: Այն կերտ ված է տե ղա -
կան, թերևս Ծուղ րու թի բա զալ տից: Ամ բող -
 ջո վին կրա պատ էր:  Մեծ խա չի ե ռա բող բոջ ծայ   -
րե րով թևե րի վե րին մա սում և կենտ րո նում փո -
րագր ված են պարզ խա չեր: Եզ րա գո տին ռե լիեֆ
կի սագ լան է (նկ. 131): Չա փերն են՝ բարձ րութ յու -
նը՝ 83/84, լայն քը՝ 46/47 սմ: Ամ բող ջա կան,
սակայն հողմ նա հար ված այս խա չը թերևս
պատ  կա նում է XIII դ.:

Ներ կա յումս այս խաչ քա րը ամ րաց ված է ե -
կե ղե ցու պա տին՝ ներ քուստ (նկ. 132):

ԱՂՈԹԱՍՐԱՀԸ: Ա մեն այն հա վա նա կա -
նութ յամբ 1866 թ. վե րա կա ռու ցման ժա մա նակ17

ե կե ղե ցուն արև մուտ քից կցվել է ուղ ղանկ յուն
հա տա կագ ծով մի ըն դար ձակ սրահ (նկ. 15): Այն
կա թո լիկ ճար տա րա պե տութ յա նը բնո րոշ շի -
նութ յուն է՝ մուտ քե րի աջ և ձախ որ մե րին ե կե -
ղե ցի մտնող նե րի հա մար ձեռ քե րը լվա նալու
համար քա րե փոքր ա վա զան նե րով (նկ. 154, 6):
Ներ քուստ պա տե րի հար թութ յուն նե րը մշակ -
ված են որմ նա մույ թե րով, ո րոնք միմ յանց են
միա նում որմ նա կա մար նե րով: Ա ղո թաս րահն
ար ևել յան կող մից ե ռա կա մար բաց ված քով
միա նում է ե կե ղե ցու արևմտ յան խա չաթ ևին:
Հա րա վա յին և  արևմտ յան ճա կատ նե րին բաց -
ված է մե կա կան մուտք, իսկ հյու սի սա յին, արև -
մտ յան և հա րա վա յին պա տե րին՝ ե րե քա կան
լայն լու սա մուտ: Կա ռուց ված էր տե ղա կան
կոփա ծո քա րե րից, իսկ որմ նա մույ թե րը, որմ նա -
կա մար նե րը, բաց վածք նե րի եզ րե րը և  ճա կատ -
ները շարված էին բաց գոր շա վուն, սրբա տաշ
բա զալտ քա րե րից (նկ. 153, 5): Ներ քուստ՝ մույ թե -
րի շար ված քում, օգ տա գոր ծել էին վրա ցա տառ
ար ձա նագ րութ յամբ տա պա նա քա րեր (նկ. 16):
Դ րան ցից մե կի ար ձա նագ րութ յունն է. 

q. moixsene ufal // Ք. հի շիր տեր
simonaT ovanes // Սի մո նենց Օ վա նես/ին/
vnc  waik Txos // ով կար դա…
Ա ղո թաս րա հի երկ թեք տա նի քը քանդ ված էր: 
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

1 2

3 4

5 6

Նկար 15. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու աղոթասրահը: 1-2 ներքին տեսքը, 3. հյուսիսային ճակատը, 
4. ձեռքեր լվանասլու ավազան, 5. արևմտյան ճակատը, 6. հարավային մուտքը՝ ներքուստ 

(2010 թ. լուսանկարներ):
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

1 2

3 4

5 6

Նկար 16. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու աղոթասրահի պատերին ագուցված վրացատառ
արձանագրություններով տապանաքարեր (2010 թ. լուսանկարներ):



ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆԸ: Կա ռուց վել է ա ղո թա -
սրա հի արևմտ յան ճա կա տին կից, հա րա վա յին
մուտ քի դի մաց: Երկ հար կա նի կան գուն կա ռույց
է: Կա մար նե րով ի րար միա ցած չորս հզոր մույ -
թե րի վրա հանգ չում է ու թա նիստ «թմբու կը»,
որի վրա բարձ րա նում է ութս յու նա նի զան գաշ -
տա րա կը (ռո տոն դան, նկ.171): Ի րա կա նաց վել է
սրբա տաշ քա րե րից՝ կրա շա ղա խով: Հա րա վա -
յին ճա կա տին կար մի րով ներ կած, վրա ցա տառ
ար ձա նագ րութ յուն է, ըստ ո րի այն կա ռուց ել են
Ազ նա վուր յան նե րը, 1881 թ. (նկ. 172): 

1881 aRaSena samrek[l]o ese elisabeT

zur[k]arovis // 1881. Կա ռու ցեց զան գա կա -
տունն այս Է լի սա բե թը` Զուր կա րո վի

Aasuli aznaurovis q[v]rivma //դուստր
Ազ նաու րո վի այ րին

Tvisisa da mSo[b]el // իր և ծ նող ….18:

ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑԸ: Ե կե ղե ցա կան հա մա լի րի
հա րա վա յին և  արևմտ յան մա սում տա րած վում
է ըն դար ձակ գե րեզ մա նո ցը (նկ. 18): Այս տեղ
կան խաչ քա րեր, սա լա տա պան ներ, խո րա նար -

դաձև տա պա նա քա րեր, մի մա սը՝ հա յե րեն և
վրա ցե րեն ար ձա նա գութ յուն նե րով, խո յա տա -
պան ներ (XIV-XX դդ.):

ԽԱՉՔԱՐԵՐ: 1. Ե կե ղե ցու արևմտ յան մա -
սում է, գե րեզ մա նո ցում: Փոքր-ինչ ա ռաջ դրված
քի վով գե ղա քան դակ խաչ քա րի քի վի վրա քան -
դակ ված է երկճ յուղ, ե ռա բող բոջ ծայ րե րով ե րեք
խաչ: Եզ րա գո տին կազմ ված է ու թաթև վար -
դակ նե րի վե րից վար ձգվող շար քե րից, ո րոնց
կենտ րո նում քան դակ ված են ու թա թերթ ծա ղիկ -
ներ: Կենտ րո նում ա կան թի տերև նե րով ա -
վարտ վող, քնա րաձև հիմ քի վրա կանգ նած է
երկճ յուղ թևե րով, ե ռա բող բոջ ծայ րե րով ա -
վարտ վող ձգված խաչ: Ս րա վե րին թևի եր կու
կող մում քա ռա կու սի ներ են՝ ներգծ ված վա դակ -
նե րով, իսկ կենտ րո նում և հո րի զո նա կան թևե -
րի աջ և ձախ կող մե րում փո րագր ված են պար  -
զու նակ խա չեր (նկ. 192): Ըստ Ս. Կա րա պետ յա -
նի՝ թվագր վում է XIV-XV դդ.19: Ըստ 1950 թ. լու -
սան կա րի՝ կանգ նեց ված է ե ղել ա ղո թաս րա հի
հա րա վա յին մա սում, ար տա քուստ (նկ. 191): Հե -
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Նկար 17. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու զանգակատունը և  կառուցողական արձանագրությունը 
(2010 թ. լուսանկարներ):



տա գա յում խաչ քա րը տե ղա փո խել և  օգ տա գոր -
ծել են որ պես տա պա նա քար՝ վրա ցա խոս ննջե -
ց  յա լի հա մար: Խա չի ներ քո ա գուց վել է վրա ցա  -
տառ ար ձա նագ րութ յամբ մար մա րե սա լիկ, ո րի
վրա նշված են 1831-1912 թվա կան նե րը20: 

2. Խաչ քարն ըն կած էր մեջ քի վրա, ե կե ղե ցուց
հա րավ, գե րեզ մա նո ցում: Գե ղա քան դակ, կարմ -
րա վուն քա րից խաչ քա րի մա կե րեսն ամ բող ջո -
վին ծածկ ված էր քա րա քոս նե րով: Եր կայ նա կան
կո ղե րով ձգվում էր պա րա նահ յուս եզ րա գո տին:
Կենտ րո նում, քնա րաձև հիմ քի վրա, պատ կեր -
ված էր եկրճ յուղ թևե րին ե ռա բող բոջ ծայ րե րով
ձգված խաչ: Չա փե րը՝ բարձ րութ յու նը՝ 160, լայն -
քը՝ 90, հաս տութ յու նը՝ 26 սմ: Ար ձա նա գիր հատ -
վա ծը եղծ ված էր (նկ. 201): Խաչքարի ոճը բ նո րոշ
է XIV-XV դդ.: Այժմ այն տե ղա շարժ ված է, սա -
կայն ե կե ղե ցա կան հա մա լի րի տա րած քում է:

3. Ա ղո թաս րա հից արև մուտք, դեռևս 1950 թ.,
այ սինքն խորհր դա յին կար գե րի օ րոք ծա վալ -
ված հա կակ րո նա կան ար շա վից շուրջ եր կու
տասնամ յակ անց, երբ այլևս պե տա կա նո րեն
դա դա րեց վել էին պաշ տա մուն քա յին կա ռույց նե -
րի ա վե րու մը, կանգ նած էր ևս մեկ գե ղա քան -
դակ խաչ քար (նկ. 193): Ս րա ջար դոտ ված
բե կոր նե րը հայտ նա բե րել են 2012 թ. վե րա կա -
ռուց ման և տա րած քի բա րե կարգ ման աշ խա -
տանք նե րի ժա մա նակ: Այժմ դրանք դրված են
ե կե ղե ցու հա րա վա յին մա սում կա ռուց ված պա -
տի տակ: Գե ղա քան դակ խաչ քա րը ժամ նա կին
ամ րաց ված է ե ղել պատ վան դա նի վրա, ին չի

մա սին վկա յում է պո չու կը: Վե րին և  եր կայ նա -
կան կո ղե րին ձգվում է ո լո րահ յուս եզ րա գո տին՝
կենտ րո նում, ա կան թի տերև նե րով ա վարտ վող
քնա րաձև հիմ քի վրա պատ կեր ված է նրբա գեղ,
եկրճ յուղ թևե րին ե ռա բող բոջ ծայ րե րով ձգված
խաչ: Ս րա հո րի զո նա կան թևե րից վեր և վար
պատ կեր ված են հա ման ման, փոքր խա չեր: Ք -
նա րաձև հիմ քի ստո րին մա սին քան դակ ված է
շրջա նի մեջ վերց ված, միմ յանց հյուս ված հա վա -
սա րաս րուն ե ռանկ յու նի նե րից կազմ ված վե -
ցաթև աստղ՝ կենտ րո նում փոքր խաչ (նկ. 194):

4. Ա խալց խա յի բեր դի արևմտ յան մա սում,
բլրի թեք լան ջին ըն կած է գե ղա քան դակ, խիստ
հողմ նա հար ված, վե րին ձախ եզ րից կոտր ված
մի խաչ քար, ո րի չա փերն են՝ բարձ րութ յու նը՝
154, լայն քը՝ 72, հաս տութ յու նը՝ 30 սմ: Սրա ստո -
րին մա սում փո րագր ված ար ձա նագ րութ յունն
սկսվում է վար դա կից աջ և շա րու  նակ վում ձախ
մա սում (յու րա քանչ յուր կող մում 5 տող): Տո ղերն
ի րա րից ա ռանձ նաց ված են ընդ լայ նա կան գծե -
րով.21

5. Մեկ այլ խաչ քար էլ ամ րաց ված է ե ղել ամ -
րո ցի աշ տա րակ նե րից մե կի պա տին22: Վե րա -
կանգն ման պատր վա կի տակ այս խաչ քա րը
տե ղա հա նել են (նկ. 24): Ս րա հե տա գա ճա կա -
տա գի րը մեզ ան հայտ է:

Երև ման Սբ. Խա չի վե րա կանգ նման և տա -
րած քի բա րե կարգ ման ժա մա նակ կա տա ր ված
հո ղա յին աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ հայտ նա -
 բեր վել են մոտ մեկ տասն յակ խաչ քա րի բե կոր -
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 
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Նկար 18. Հատվածներ Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու գերեզմանոցից
(2010 թ. լուսանկարներ):



ներ: Ս րան ցից ա ռանձ նա նում է ձվաձև պատ յա -
նով ե զեր ված, երկճ յուղ թևե րին գնդաձև ծայ րե -
րով խաչ քան դա կը, ո րի թևե րի վրա փո րա -
գծ ված են միմ յանց մեջ ներգծ ված անկ յուն նե -
րից կազմ ված եղև նա զարդ: Հո րի զո նա կան
թևից վեր փո րագծ ված են փոքր, պար զու նակ
խա չեր, իսկ ստո րին թևի եզ րե րից բարձ րա ցող
սյու նե րը վե րած վում են խա չա քան դակ նե րի:

Սրանց եր կու կող մե րում և մեծ խա չի կենտ րո -
նում նուն պես փո րագր ված են պար զու նակ խա -
չեր (նկ. 202): Իր ո ճա կան ա ռանձ նա հատ  կու -
թ յուն   նե րով այս խաչ քա րը հա տուկ է X-XI դդ., և
դ րա նով իսկ, փաս տո րեն հիմ նա վո րում է
եկեղեցու՝ վաղ միջ նա դա րում հիմ նարկ ված լի -
նե լը:
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3 4

Նկար 19. Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու բակում կանգնեցված խաչքարերը և դրանց ժամանակակից վիճակը.
1, 3 խաչքարերի տեսքը 1950 թ. (լուսանկարները՝ Ա. Այվազյանի) 2. N1 խաչքարի ժամանակակից տեսքը 

(2010 թ. լուսանկար) 4. N 2 խաչքարի ժամանակակից տեսքը (2013 թ. լուսանկար):



ՏԱՊԱՆԱՔԱՐԵՐ: Խո րա նար դաձև, վե րին
մա սը դա գա ղաձև լայ նա ցող, բա զալ տե տա պա -
նա քար, չա փե րը՝ 153x61x42 սմ: Վե րին մա սում
քան դակ ված է ե րեք ուղ ղա հա յաց գծե րով տա -
րան ջատ ված, խա չա զարդ խույր: Ս րա տակ գա -
վա զան է, խաչ և բաց ված է ջե րով գիրք, ին չը

են թադ րում է հան գուց յա լի ու սում նա տենչ լինելը
(նկ. 22): Ս րանց ներ քո եղծ ված՝ մի տում նա վոր
քեր ված ար ձա նագ րութ յուն է (4 տող), որն ըն -
թերց վում է հատ վա ծա բար.

ԱՅՍ Է Տ(Ա)ՊԱՆ ... / ...ՍՏԵՓԱՆՆՈՍԻՆ / ...
Ս... /...:
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Երևան, §Հուշարձան¦ հրատ. 

1 2

Նկար 20. Խաչքարեր Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու գերեզմանոցում
(1.  2010 թ. լուսանկար, 2. 2013 թ. լուսանկար):

1 2

Նկար 21. Խոյատապաններ Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու գերեզմանոցում, XV-XVI դդ.
(2010 թ. լուսանկարներ):



Ու շագ րավ են նաև խո յաձև, հսկա տա պա նա -
քա րե րը (նկ. 211, 2), ո րոնք ժա մա նա կին կանգ նեց -
ված են ե ղել ե կե ղե ցու հա րա վա յին հրա -
 պա րա կի մուտ քի մոտ23: Ս. Կա րա պետ յա նը
գրում է, որ 1988 թ. դրան ցից տե ղում պահ պան -
վել է միայն մե կը24: Ի րա կա նում, 2010 թ. մեր այ -
ցե լութ յան ժա մա նակ, եր կու տա պա նա քա րն էլ
գե րեզ մա նո ցում էին, թեև դրան ցից մե կը տե ղա -
փոխ ել էին եր կա թե ցան կա պա տի մոտ: Այժմ
խո յաձև ար ձան-տա պա նա քա րե րը դրվել են հա -
մա լի րի հա րա վա յին մուտ քի մոտ: Լ. Զա գուրս -
կին, ո րը 1872 թ. շրջա գա յել և հան գա մա նա լից
ու սում նա սի րել է Ա խալց խա յի գա վա ռը, գրել է,

որ հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րում գա ռան ար ձան -
ներ (ի մա՝ խո յա տա պան ներ) կան և  որ գա ռը
հա յոց մեջ ան մե ղութ յան խորհր դա նիշ է, հե -
տևա բար դրանց ար ձան նե րը դրվում էին մա -
նուկ նե րի գե րեզ ման նե րի վրա25:

Գե րեզ մա նո ցում կան նաև հարթ, անմ շակ
սա լա տա պան ներ և խո րա նա ր դաձև տա պա նա -
քա րեր: Ս րանց մի մա սի վրա կան հա յա տառ,
վրա ցա տառ և ռու սա տառ ար ձա նագ րութ յուն -
ներ: Դ րանց մի մա սը 2012-2013 թթ., հու շար ձա -
նը որ պես վրաց կա թո լիկ ե կե ղե ցի վե րա կա-
 ռու  ցե լու և տա րած քի բա րե կարգ ման արդ յուն -
քում տե ղա շարժ վել է ի ր տե ղից:

ՀԱԿՈԲ ՍԻՄՈՆՅԱՆ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՆԱՄՅԱՆ
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Նկար 22. Տապանաքար Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու գերեզմանոցում, XIX դար
(2010 թ. լուսանկարներ):



Տ պա վո րիչ է Ա խալց խա յի բեր դի գրավ ման
ժա մա նակ, 1828 թ. օ գոս տո սի 15-ին զոհ ված քա -
ջա րի սպա Պետ րոս Բե ժա նո վի ( Բե ժան յա նի)
գե րեզ մա նը, ո րը գտնվում է ա ղո թաս րա հի
արևմտ յան պա տի տակ: Հա յազ գի քա ջի գե րեզ -
մա նի վրա ժա մա նա կին ե ղել է ռու սե րեն և վ րա -
ցե րեն ըն դար ձակ ար ձա նագ րութ յուն նե րով
մար մա րե կո թող, ո րը հրա տա րա կել է ա կա դե -
մի կոս Բ րոս սեն26: Այդ ար ձա նա գիր տա պա նա -
քա րը ոչն չաց ված է: Պահ պան վել է միայն քան  -
դա  կա զարդ պատ վան դա նը, ո րը նույն պես
պատ  րաստ ված է մեծ խնամ քով (նկ. 23):

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ, ԿԱԶՄԱ -
ՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱ -
ԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ: Ե կե ղե ցու՝ VII դա րում հիմ -
 նար կ ման մա սին են խո սում հա րա վա յին զույգ,
գմբե թա կիր, կտրված քում խա չաձև մույ թե րը, ո -
րոնք օր գա նա պես կա պակց ված չեն ե կե ղե ցու
լայ նա  կան պա տե րին, ի հա կադ րութ յուն հյու սի -
սա յին գմբե թա կիր որմ նա մույ թե րի: Հան րա -
հայտ է, որ հա տա կագ ծում խա չաձև մույ թե րը
բնո րոշ են Հա յաս տա նի վաղ միջ նա դար յան ե -
ռա նավ կամ գմբե թա վոր բա զի լի կ նե րին: Ա մե -
նայն հա վա նա կա նութ յամբ նախ  կինում ե կե ղե  -
ցին ու նե ցել է գմբե թա վոր բա զի լիկ հո րին վածք,
որն ա վե լի բնո րոշ է VII դա րին:  

Ե կե ղե ցու տա րած քում հայտ նա բեր ված X-XI
դդ. բնո րոշ խաչ քա րի առ կա յութ յու նը հիմ նա վո -
րում է հոգ ևոր կա ռույ ցի առ կա յութ յան և ս րա

շրջա կայ քում ձևա վոր ված գե րեզ մա նո ցի մասին:
Հա ջորդ վա վե րա գի րը՝ Ս. Էփ րիկ յա նի գրքում

հրա տա րակ ված փո րագ րան կարն է27: Ս րա
քննու թ յու նը բա ցա հայ տում է Երև ման Սբ. Խաչ
ե կե ղե ցու տի պը (գմբե թա վոր սրահ) և ծա վա լա -
տա րա ծա կան հո րին ված քը՝ տասն վեց նիստա- 
 նի գմբե թը, տրա մա տա վոր քի վե րը, պա տու -
հան նե րի շրջա նակ նե րը և ճա կատ նե րի ձևա վո -
րու մը խա չա զարդ քա րե րով, ո րոնք բնո րոշ են
զար գա ցած միջ նա դա րին: Այս նկա րը հիմ նա վո -
րում է այն տե սա կե տը, որ ե կե ղե ցին կա ռուց վել,
կամ հիմ նո վին վե րա կա ռուց վել է XIII դ., Զա -
քար յան նե րի տի րա պե տութ յան շրջա նում:

Ըստ Մ. Բ րոս սեի, ե կե ղե ցու ար ևել յան ճա կա -
տին ա գուց ված են ե ղել XV դա րի (1451, 1454,
1475, 1491 թթ.) ար ձա նագ րութ յուն ներ28: Բա ցի
այդ, ե կե ղե ցու խո րա նում և հա րա վա յին ճա կա -
տի մոտ 2010 թ. մենք վա վե րագ րել ենք XIV-XV
դդ. թվագր վող խաչ քա րեր, ո րոնք ե կե ղե ցու ան -
ընդ մեջ գոր ծու նեութ յան վկա յութ յուն նե րից են:
Հա վա նա կան է, որ ե կե ղե ցին մե ծա պես վնաս -
վել է 1416 թ. Ատր պա տա կա նի խան Կա րա- Յու -
սու ֆի ա վե րիչ ար շա վան քի հետ ևան քով: Գու ցե
դրա նից հե տո կա տար վել են վե րա նո րոգ ման
աշ խա տանք ներ և, հենց այս ժա մա նակ էլ, խո -
րա նում ա գուց վել են մեր ներ կա յաց րած XIV դ.
խաչ քա րե րը, պա տե րի վրա՝ Մ. Բ րոս սեի հրա -
տա րա կած ար ձա նա գիր խաչ քա րե րը, հա րա վա -
յին պա տի խաչ քա րերն ու տա պա նա քա րը:

Ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մի արդ յուն քում
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Նկար 23. Հայազգի սպա Պետրոս Բեժանովի գերեզմանը Երևման Սբ. Խաչ եկեղեցու արևմտյան պատի
տակ (2010 թ. լուսանկարներ)



ա վեր ված ե կե ղե ցին 1866-1881 թթ.  հիմ նո վին վե -
րա կա ռու ցում է տե ղի հայ կա թո լիկ հա մայն քը՝
Ազ նա վուր յան նե րի հո վա նա վո րութ յամբ: Արև -
 մու տից ե կե ղե ցուն կցվում է ըն դար ձակ ա ղո թա -
ս րահ, ո րի կա ռուց ման ժա մա նակ հիմ նո վին վե -
 րա կա ռուց վում է ե կե ղե ցու արևմտ յան հատ վա -
ծը: Արևմտ յան ճա կատն ըն դար ձակ վում է, վե -
րա փոխ վում ա ղո թաս րա հի լայ նութ յամբ ե ռա  -
կա մար բաց ված քի, ո րով նո րա կա ռույց ա ղո թա -
ս րա հը հա ղոր դակց վել է ե կե ղե ցուն և  ա վագ խո -
րա նին: Այս շի նա րա րութ յան ժամանակ օգ տա -
 գոր ծել են նաև միջ նա դար յան տա պա նա քա րեր: 

1881 թ. կա ռուց ված զան գա կա տու նը դրվել է
նո րա կա ռույց ա ղո թաս րա հի հա րա վա յին մուտ -
քի ա ռանց քին հա մա չափ: Այն իր ծա վա լով ծած -
կում է հա րա վա յին ճա կա տի մուտ քից աջ ու
ձախ գտնվող դե կո րա տիվ խոր շե րը: Այս տե ղից
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ա ղո թաս րա հը կա -
ռուց վել է մինչև 1881 թ., թերևս 1866 թ.: Հետ ևա -
պես հիմ նա վոր ված չէ ա ղո թաս րա հը 1903 թ.
կա ռուց ված լի նե լու տե ղե կութ յու նը: Թերևս այն
վե րա բե րում է ա ղո թաս րա հի վե րա նո րոգ մա նը:

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: Ե կե ղե ցու պա տե րի մեջ
ա գուց ված ար ձա նագ րութ յուն նե րը վկա յում են,
որ բազ միցս վե րա կա ռուց ված ե կե ղե ցին պետք
է որ հիմ նարկ ված լի ներ առն վազն XI-XIII դդ.:
Ս րա շուր ջը գո յա ցել է պատ մա կան գե րեզ մա նո -
ցը` ար ձա նա գիր տա պա նա քա րե րով և խաչ քա -
րե րով: Ե կե ղե ցին ի րա վամբ միջ նա դա րով են
թվագ րել Մ. Բ րո սսեն և Լ. Զա գուրս կին, ո րոնք
զար մանք են ար տա հայ տել, թե ինչ պես է, որ
նման վաղ ե կե ղե ցին պատ կա նում է կա թո լիկ
հա մայն քին: Վեր ջի նիս գո յութ յու նը XI-XIII դա -
րում ա վե լի քան վի ճա հա րույց է: Ա վե լին, միայն
XVIII դա րում է լայն թափ ստա ցել հա յե րի կա -
թո լի կաց ման գոր ծըն թա ցը, ո րի արդ յուն քում
հայ ա ռա քե լա կան մի շարք ե կե ղե ցի ներ, այդ
թվում՝ նաև Երև ման Սբ. Խաչն ան ցել են հայ
կա թո լիկ նե րին: Եվ դա ա ռա ջաց րել է ա ռա քե լա -
կան հոգ ևո րա կան նե րի բո ղո քը: Այս պես, Սի մոն
կա թո ղի կոսն ակն կա լում էր. «Եվ ե րեք ե կե ղե ցի -
նե րը, որ կան Ա խալց խա յում, հանձն վեն հայ քա -
հա նա նե րին»29: Մեկ այլ աղբ յուր վկա յում է. «… 
ախ թար մայքն (կա թո լիկ հա յե րը՝ Հ.Ս.) զե կե ղե -
ցիսն Ախլց խա յու ի խղճա լի ժո ղովր դէն մեր մէ
բռնու թեամբ ա ռեալ էին և  իւ րա ցու ցեալ, և զ նո -

սա յար տաքս թո ղեալ…: Ո րոյ ա ղա գաւ և գ րեց
սմա, գրել Սու լեյ ման փա շա յին, զի մի ե կե ղե ցին
յախ թար մա յիցն ա ռեալ, հա յոց տա ցէ»30: Ա խալ -
ց խա յի գրա վու մից ըն դա մե նը մի քա նի տա րի
անց, ռու սա կան կայ սե րա կան պաշ տո նա կան
տվյալ նե րի հա մա ձայն, քա ղա քում կար մեկ
վրա ցա կան, մեկ կա թո լիկ և  ե րեք հայ կա կան
գոր ծող ե կե ղե ցի31:

Միջ նա դա րում ե կե ղե ցու հայ կա կան լի նե լը
բա ցա հայտ է: Այժմ քննար կենք, թե XVIII-XX
դդ. ո՞ւմ է պատ կա նել Երև ման Սբ. Խաչ ե կե ղե -
ցին` կա թո լիկ հա յե րին, թե՞ վրա ցի նե րին: Ա -
խալց խա յի հայ կա թո լիկ հա մայն քը վկայ վել է
դեռևս 1728 թ., երբ Մ խի թար Աբ բա Սե բաս տա -
ցու ա շա կերտ Հայր Հա կո բոս Բու զա յա նի քա րո -
զին ունկնդ րել է շուրջ եր կու հա զար հա վա  տաց -
 յալ32: Լ. Զա գուրս կին 1872 թ. իր շրջա գա յութ յուն -
նե րի մա սին գրում է. «…Ա խալց խա յի կա թո լիկ
հա մայն քը հիմ նել են հա յե րը: Այս են թադ րութ -
յան օգ տին է վկա յում այն, որ կա թո ղի կե ե կե ղե -
ցի նե րում ա րա րո ղա կար գը կա տար վել և  այժմ էլ
կա տար վում է հա յե րեն»33: Ե կե ղե ցու հայ կա թո -
լիկ նե րին պատ կա նե լու, այս տեղ հա յե րեն պա -
տա րագ մա տու ցե լու մա սին բազ մա թիվ են  XIX
դ. հայ պար բե րա կան նե րի հա ղոր դում նե րը: 1880
թ. ե կե ղե ցու հոգ ևոր հո վիվն էր հայր Սի մօ նը, ո -
րը վե րա բա ցեց Երև ման Սբ. Խա չի դպրո ցը: Ու -
շագ րավ է, որ այս ե կե ղե ցու ծխա կաննե րը, մինչև
1880 թ., դպրո ցի՝ շուրջ ե ռամյա ան գոր ծութ յան
տա րի նե րին, փոր ձել են ի րենց որ դի նե րին ու -
ղար կել ոչ թե վրա ցա կան կամ ռու սա կան, այլ
հա յոց լու սա վոր չա կան Կա րա պետ յան դպրոց,
սա կայն կա թո լիկ քա հա նա ներն ըն դի մա ցել են,
քան զի երկյուղել են հայ մա նուկ նե րի հա վա նա -
կան դա վա նա փո խութ յու նից և  ա ռա քե լա կան ե -
կե ղե ցու գիր կը վե րա դառ նա լուց34: 

Անդր կով կա սի կա թո լիկ ե կե ղե ցի նե րը են -
թարկ վել են Սա րա տո վի լա տին ե պիս կո պո սին:
Այս տեղ հրա տա րակ ված Ռու սաս տա նի կա թո -
լիկ հա մայնք նե րի պաշ տո նա կան տո նա ցույց-
գրքի՝ “Церковный римско-католическiй указа -
тель святой литургiи, и священныхъ молитвъ
для Тираспольской епархiи на 1872 год” կազ մի
վրա դրոշմ ված են լա տին և հայ-կա թո լի կաց
թա գերն ու գա վա զան նե րը, քան զի ըն դուն ված
էր, որ հայ կա թո լիկ ներն ա ռան ձին ե կե ղե ցի և 
ա ռան ձին ժո ղո վուրդ են35: Ի թիվս Ռու սա կան
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կայս րութ յու նում ե ղած բո լոր կա թո լիկ ե կե ղե ցի -
նե րի և քա հա նա նե րի ցու ցա կի, ա ռան ձին գլխով
ներ կա յաց ված են Անդր կով կա սի հայ-կա թո լի -
կաց չորս վի ճակ ի ե կե ղե ցի նե րի և քա հա նա նե -
րի ա նուն նե րը: Ն րանք են թարկ վում էին
Անդր կով կա սի հայ կա թո լի կաց հոգ ևոր կա ռա -
վա րութ յա նը, ո րն Ա խալց խա յում էր: Այս գրքում
հստակ նշվում են Ա խալց խա յի կա թո լիկ ե կե ղե -
ցի ներն ու քա հա նա նե րը՝ բո լորն էլ հա յեր. 1883
թ. Երև ման Սբ. Խաչ ե կե ղե ցու կա ռա վա րիչն ու
ա վագ քա հա նան Սի մօն վար դա պետ Աս լա -
նեանն էր, օգ նա կա նը՝ քա հա նա տէր Յով սեփ
Խու ցի նեա նը36: Բա ցի Երև ման Սբ. Խաչ ե կե ղե -
ցուց, 1883 թ. Ա խալց խա յում գոր ծել է ևս  ե րեք
հայ կա թո լիկ ե կե ղե ցի՝ 1750 թ. հիմ նար կած Սբ.
Հով հան նես Մկր տի չը (ա վագ քա հա նա տէր Պօ -
ղոս Ղա զա րեան, օգ նա կան՝ քա հա նա տէր Ա -
րիս տա կէս Շա հա նեան), 1836 թ. կա ռուց ված Սբ.
Աստ վա ծա ծի նը (ա վագ քա հա նա տէր Ա կոբ Աբ -
գա րեան-Չթ ճեան, օգ նա կան ներ՝ քա հա նա ներ
տէր Պետ րոս Ղա զա զեանց և տէր Ան տոն Ա կո -
բեան) և 1691 թ. Մե պի սեան եղ բայր նե րի կա ռու -
ցած Սբ. Խա չը (ա վագ քա հա նա տէր Թով մաս
Չի լին կա րեան, օգ նա կան՝ Սի մոն քա հա նա Շա -
հի նեան): Բո լո րը միա սին ու նեին 3376 ծխա -
կան37, ո րոնք հիմ նա կա նում ե կել էին Արև -
մտյա ն Հայաս տա նից և խո սում էին հա յե րեն38: 

Մեկ այլ աղբ յու րի հա մա ձայն՝ Ա խալց խա յի
կա թո լիկ ծխա կան նե րի քա նա կը 1885 թ. կազ մել
է 2909 մարդ39: Ըն դա մե նը վեց տա րի անց՝ 1891-
ին հայ կա թո լիկ նե րի թի վը նվա զե լով հա սել է
2875-ի: Հայ-կա թո լիկ նե րի թվա քա նա կի նվազ -
ման այս մի տու մը, մեր կար ծի քով, արդ յունք էր
կա թո լիկ հա յե րի վրա ցաց ման: Ու շագ րավ է Լ.
Զա գուրս կու այն հա ղոր դու մը, որ լա տին միս -
սիո ներ նե րը հայ կա թո լիկ նե րից փոր ձում էին
խլել հայ ա նու նը: Վի րա խոս կա թո լիկ նե րի՝ Մեծ
պա հոց ա վագ Շա բաթ վա պա տա րագ նե րը լա -
տի նե րե նից թարգ ման ված վրա ցե րե նով կա տա -
րե լու խնդրագ րին Սա րա տո վի ե պիս կո պո սը
պա տաս խա նել է «… վ րաց լե զո ւով՝ ան հիմն է և 
այդ սո վո րու թիւ նը հայ-կա թօ լի կաց ե կե ղե ցի նե -
րում եր բէք գո յու թիւն չէ ու նե ցած, այլ ընդ հա կա -
ռա կը այդ ա ղօթք նե րը յի շեալ ե կե ղե ցի նե րում
մտցրած է կար դալ միայն հա յոց լե զո ւով… այլև
ա պա գա յին չը ձանձ րաց նել ինձ հա ման ման ան -
հիմն խնդիր նե րով»40: 

1890 թ. օ գոս տո սին Սբ. Վե րա փոխ ման տո -
նի քա րո զը կա տա րել է Տեր Պո ղոս Ղա զազ յա -
նը41: Այն փաս տը, որ Երև ման Սբ. Խաչ ե կե ղե ցու
տո նա կա տա րութ յուն նե րին, պա տա րագ նե րին և
քա րոզ նե րին մաս նակ ցում էին նաև տար  բեր
հա սա կի և սե ռի հայ լու սա վոր չա կան ներ42, հիմ -
նավորում է, որ պա տա րագ նե րը միշ տա պես կա -
տար վել են հա յե րեն և  ե կե ղե ցին ե ղել է հայ -
 կա կան: Մ յուս խո սուն վկա  յու թ յունն այն է, որ
1880 թ. Ա խալց խա յի հայ կա թո լիկ հա մայն քը,
ան սա լով դժվա րութ յուն նե րը, հան գա նա կութ -
յուն է կատարում Հա յաս տա նի սով  յալ նե րին օգ -
նե լու հա մար: Ընդ ո րում՝ թղթա կից Քե րովբ
Տեր- Պո ղոսյան ցը հստակ գրում է. «… մենք՝ Ա -
խալց խա յի հայ-կա թօ լիկ ներս»43: 

Վ րա ցա խոս հայ կա թո լիկ նե րի՝ ե կե ղե ցա -
կան ա րա րո ղա կար գը հա յե րեն կա տա րե լու մա -
սին վկա յում է նաև Ս. Էփ րիկ յա նը: Նա գրում է.
«Եր կար ժա մա նակ Վ րաց հետ խառն ապ րե լով
քա ղա քիս բնիկ Հայ-կա թո լիկ նե րը, և մո ռա նա -
լով ի րենց մայ րե նի լե զուն, այժմ մե ծաւ մա սամբ
վրա ցե րէն կը խո սին, թէ և  ի րենց ե կե ղե ցի նե րի
մէջ միշտ հա յե րէն կը կա տա րո ւին ժա մեր գու -
թիւնք և  այլ աս տո ւա ծա յին պաշ տա մունք»44: 

1893 թ. Ա խալց խա քա ղա քի մեր ձա կայ քի
ավե րակ վան քի շրջա կայ քում հո ղա շի նա կան
աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ ի հայտ են ե կել հա -
յե րեն ար ձա նագ րութ յուն ներ և խաչ քա րեր: Այն
ժո ղովր դի հա մար դար ձել էր ուխ տա վայր45:
Աղբ յուր նե րը նո րա բաց վան քի մա սին այլ
տվյալ  ներ չեն հա ղոր դում: Դա տե լով քա ղա քին
մոտ լի նե լու մա սին վկա յութ յու նից, կա րե լի է են -
թադ րել, որ այն այժմ էլ տե ղա բա նակ հա յե րի
ուխ տա վայր հա մար վող, այս պես կոչ ված « Քուր
ու ախ պոր» կի սա կոր ծան վանքն է, ո րի ե րե սա -
պա տի քա րերն ամ բող ջութ յամբ բա ցա կա յում
են: Ա ռանց որ ևէ լուրջ հիմ նա վոր ման, վրաց
հոգ ևո րա կան ներն այս ե կե ղե ցին նույն պես յու -
րաց րե ցին՝ պե տա կան ցու ցակ նե րում 2013 թ.
գրան ցե ցին որ պես վար ցա կան ե կե ղե ցի և կա -
տա րե ցին վե րաօծ ման պա տա րագ: 

1236 թ. Սար գիս Ա թա բե կի ա ռաջ նոր դութ -
յամբ Ա խալց խան` «Իշ խա նաց եր կի րը» դառ նում
է ինք նիշ խան և շուրջ չորս հար յուր տա րի՝ մինչև
1625 թ., իր ան կա խութ յան հա մար հե րո սա բար
պայ քա րում էր  մի կող մից լա զե րի, մյուս կող մից
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վրաց թա գա վոր նե րի և Օս ման յան կայս րութ յան
աշ խար հա կալ բա նակ նե րի դեմ: Երև ման Սբ.
Խաչ ե կե ղե ցին և նո րա հայտ խաչ քա րերն ա նա -
չառ վկա յութ յուն ներ են միջ նա դա րում Ա խալց -
խա յի հայ կա կան բազմամարդ հա մայն քի մա  -
սին: Կա րե լի է են թադ րել, որ շուրջ չորս դար
տևած Ա խալց խա յի ինք նիշ խա նութ յան կեն սու -
նա կութ յու նը պայ մա նա վոր ված էր հայ ստվա -
րա քա նակ բնակ չութ յամբ: Եվ այս հան գա մանքն
է ե ղել այն ո գեշն չող ու ժը, ո րը դար ձել է Ա խալց -
խա յի չորս դար յա ան կա խութ յան հիմ քը: Մեր
կար ծի քով հայ հա մայնքն այն հզոր ազ դակն էր,
ո րի վրա խարսխ վել էր ինք նիշ խա նութ յան գո -
յա մար տը: Այ լա պես ինչ պե՞ս կա րե լի է մեկ նա բա -
նել, որ թուր քե րի և լա զե րի դեմ մղվող օր հա -
 սա կան պայ քա րում ան գամ ա խալց խա ցի նե րը
ոչ միայն չմիա ցան, այլև հա ջո ղութ յաբ դի մա կա -
յե ցին վրաց ար քու նի քի՝ գա վա ռին տի րե լու
նկրտում նե րին:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ: Ցան կա ցած ե կե ղե ցու վե րա -
կանգ նում և վե րա բա ցում ու րա խա լի եր ևույթ է,
ե թե այդ կա տար վում է ազ նիվ նպատակնե րով՝
Աստ ծո տա ճա րը հա վա տաց յալ նե րի ա ռաջ բա -
ցե լու, հի նը պահ պա նե լու և նո րաց նե լու մղու -
մով: Սա կայն Ա խալց խա յի Երև ման Սբ. Խաչ
ե կե ղե ցու դեպ քում խախտ վել են հու շար ձան նե -
րի վե րա կանգն ման մի ջազ գա յին նոր մե րը:
Դեռևս 1964 թ.՝ « Վե նե տիկ յան խար տիա յում»
հաս տա տագր վել է, որ հու շար ձա նի ամ բող ջա -
կան վե րա կանգ նու մը կա րող է կա տար վել
միայն հա վաս տի նյու թե րի առ կա յութ յան դեպ -

քում, պահ պա նե լով պատ մա կան վե րա կա ռու -
ցում նե րի բո լոր շեր տե րը: Սա կայն, չու նե նա լով
հա վաս տի հիմ նա վո րում ներ, Երև ման Սբ. Խաչ
ե կե ղե ցին վե րա կանգն վել է ամ բող ջա պես: Հու -
շար ձա նը կա ռու ցել են նոր նյու  թե րով՝ եր կաթ -
բե տոն, ուղ ղանկ յու նաձև սղո ցած քա րի բլոկ ներ:
Խախտ ված է Ս. Էփ րիկ յա նի գրքում հրա տա -
րակ ված ե կե ղե ցու միակ հին նկա րում պատ կեր -
ված ծա վա լա տա րա ծա կան հո րին ված քը՝ ճակ-
  տոն նե րի բարձ րութ յուն նե րը և հա մա չա փութ -
յուն նե րը, 16 նիս տա նի թմբու կը փո խա րին վել է
ութանիս տ, կարճ թմբու կով, ձևա փո խել են պա -
տու հան նե րը, տա նիք նե րի և վե ղա րի քա րե ծած -
կա սա լե րը փո խա րի նվել են կղմինդր նե րով,
ա ղո թաս րա հի ծածկն ի րա կա նաց րել են մե տա -
ղա կան կոնստ րուկ ցիա յով: Ա վե լին, ամ բող ջո -
վին ա պա մոն տա ժել են որմ նա պա տե րի պահ  -
պան ված հատ ված նե րը, ին չի հետ ևան քով հու -
շար ձա նը զգա լիո րեն կորց րել է իր պատ մա ճար -
տա րա պե տա կան ար ժե քը: Սա կայն ա մե նից
ցա վա լին հայ մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ան թա -
քույց ոչն չա ցումն է՝ տե ղա հան վել են ճա կա տին
և բե մում ա գուց ված բո լոր խաչ քա րե րը: Դ րանք
որ պես շի նաղբ դուրս են նետ վել, ո րի արդ յուն -
քում ջար դոտ վել են, իսկ հա յե րեն ար ձա նագ -
րութ յուն նե րը վնաս վել կամ ոչն չաց վել: Այ նու -
 հետև դրանց մի մա սը, տե ղա հա նե լով, ամ րաց -
րել են ե կե ղե ցում, նոր կա ռուց ված պա տին,
մյուս մա սը իս պառ ոչն չաց րել: Դ րանց հետ ևան -
քով ե կե ղե ցին զրկվել է հայ կա կան ճար տա րա -
պե տութ յան կո թող լի նե լու ա նա ռար կե լի վկա յու -
թ յուն նե րից: Եվ այս տեղ նո րից բախ վում ենք ու -
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Նկար 24. Ախալցխայի բերդի աշտարակի ագուցված ոչնչացված խաչքարը 
(1. 2006 թ. լուսանկար, 2. 2012 թ. լուսանկար):



րի շի ար ժեք նե րը սե փա կա նաց նե լու Վ րաս տա -
նի որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յա նը: Ե թե Ադր -
բե ջա նում և Թուր քիա յում դրանք պար զա պես
ոչն չաց վում են, ա պա Վ րաս տա նում վե րա -
կանգն ման քո ղի տակ դրանք ձևա փոխ վում են,
զրկվում հայ ազ գա յին ճար տա րա  պե տութ յա նը
բնո րոշ տար րե րից: Այս քա ղա քա կա նութ յու նն
Ա խալց խա յում ի րա կա նաց վում է ա ռանձ նա կի
հետ ևո ղա կա նութ յամբ, ո րով վրա ցի ազ գայ նա -
մոլ նե րը փոր ձում են ար մա տա խիլ ա նել այն ա -
մե նը, ին չը վկա յում է հա յե րի գոր ծու նեութ յունն
այս տեղ՝ նախ քան Կար նո գաղ թը: Թ վար կենք
դրան ցից մի քա նի սը՝ Ա խալց խա յի բեր դի աշ -
տա րա կի ճա կա տից, վե րա կանգն ման քո ղի
տակ, հան վել է հայ կա կան խաչ քա րը (նկ. 24),
բեր դի մուտ քի աշ տա րա կի հիմ քում ամ րաց ված
գե ղա քան դակ, հա յե րեն ար ձա նագ րութ յամբ
խաչ քա րերի46 մա կե րե սները տաշ վել - հղկվել են
(նկ. 25): Ա խալց խա յի երկ րա գի տա կան թան գա -
րա նում չկա որ ևէ վկա յութ յուն հա յե րի 1918-1921
թթ. հե րո սա մար տի մա սին: Ե թե նույ նիսկ այդ
մա սին խո սում են, ա պա դա վե րագ րում են վրա -
ցի նե րին: Հա յե րի հա մար ար գել ված է Մար դա -
յի Սբ. Ն շան ե կե ղե ցու գոր  ծար կու մը, այն դեպ -
  քում, երբ հայ հա մա ն քի հան գա նա կութ յամբ
դրա կա ռու ցու մը փաստ ված է ար խի վա յին բազ -
մա թիվ փաս տաթղ թե րով: Եվ ա մեն ան գամ կի -
րառ վում է մտա ցա ծին նույն հիմ նա վո րու մը, թե
վի ճա հա րույց է այդ ե կե ղե ցիների հայ կա կան լի -
նե լը, քան զի տե ղում, ա վե լի վաղ ե ղել են, ի հար -
կե չպահ պան ված, վրա ցա կան եկե ղե ցիների
հիմ  քեր:

Հա րա վա յին Կով կա սում Վա տի կա նի դես -
պան, ար քե պիս կո պոս Կ լաու դիո Գու ջե րո տին
բազ միցս հայ տա րա րել է, որ ի րենք ա մեն ինչ ա -
նե լու են, որ պես զի պահ պա նեն Երևման Սբ.
Խաչ ե կե ղե ցում ե ղած հայ կա կան բո լոր հու շար -
ձան ներն ու կո թող նե րը: Սա կայն խո րա նի շար -
ված քում բաց ված չորս խաչ քա րը, ե կե ղե ցու
ար տա քին պատին ա գուց ված խաչ քան դակ նե -
րը՝ բո լորն էլ հա յե րեն ար ձա նագ րութ յամբ,
այլևս ի րենց տե ղում չեն: Այ պի սով, վրաց պատ -
կան մար մին նե րի թողտ վութ յամբ, խախ տե լով
մի ջազ գա յին նոր մե րը, քան դե լ են ևս մեկ հայ -
կա կան ե կե ղե ցի, ար մա տա խիլ ա րե լ հայ կա կան
կո թող նե րը և հ նի տե ղում կա ռու ցե լ միան գա -
մայն նո րը:

***
Ե կե ղե ցու բա կում միմ յանց կող քի հաշտ ու

խա ղաղ ննջում են ե կե ղե ցու ի րա կան տե րե րը՝
Սաա թա բա գո յի ժա մա նակ այս տեղ ապ րող
հայն ու վրա ցին: Եվ դժվար է պար զել ան գիր
տա պա նա քա րե րի տակ ննջող նե րի ազ գա յին
պատ կա նե լիութ յու նը: Մի բան ո րո շա կի է՝
նրանք ա վե լի ի մաս տուն էին և հս տակ գի տակ -
ցում էին, որ հայ և վ րաց ժո ղո վուրդ նե րի բա րե -
կե ցութ յու նը խարսխ ված է նրանց բա րե կա  մու-
թ յան ու փո խա դարձ հար գան քի վրա: Այժմ, հայ -
կա կան կո թող նե րը մի տում նա վոր ա վե րող նե րը
թերևս պետք է ան սան ի րենց նախ նի նե րի կան -
չին, զղջան և դա դա րեց նեն հայ կա կան ար ժեք -
նե րի ոչն չաց ման քա ղա քա կա նութ յու նը:
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Նկար 25. Ախալցխայի բերդի մուտքի աշտարակի հիմքում դրված և եղծված խաչքարեր 
(1. 2008 թ. լուսանկար, 2. 2013 թ. լուսանկար):



1 http://hy.wikipedia.org.
2 Աշխարհագրական կոորդինատները (ըստ տեղում

վերցրած JPS Garmin սարքի). լայնությունը՝ 41,64,67,
երկարությունը՝ 42,97,37, բարձրությունը ծովի մա -
կար դակից՝ 1007 մ (ըստ GOOGL-ի՝ լայնությունը՝
41,38,488, երկարությունը՝ 42,58,85, բարձրությունը
ծովի մակարդակից՝ 1052 մ):

3 Գեղամեանց Յ. 1879, Նամակ Ախալցխայից, Փորձ,
N 1, էջ 443; Սամվել Կարապետյան, 2008. Ախալ -
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Резюме

Во время очистки отвалов в 2010 г. в кладке восточной стены алтаря церкви Еревман
Сурб Хач были обнаружены хачкары XIV в. с армянскими надписями. Новонайденные
надписи подтверждают гипотезу, выдвинутую еще в середине XIX в. академиком М.
Броссе, что армянская церковь Сурб Хач была построена в средневековье.

Общеизвестно, что в XI-XIII вв. на Южном Кавказе отсутствовали общины
католического вера исповедования. Из этого следует, что Сурб Хач была воздвигнута
как армянская апостольская церковь. В XVII-XVIII вв. она была переделана в
армянскую католическую церковь. В 2012 г. с вопиющими нарушениями междуна -
родных канонов реставрации древних памятников она была перестроена в духовный
центр грузинских католиков и переименована в церковь Св. Розейрии. Во время
реставрационных работ все армянские хачкары и камни с армянскими надписями на
кладке стен церкви были изяты, повреждены, либо уничтожены. Среди них
уникальный хачкар общехристианского значения, на котором древнейшее изображение
гектограммы и армянская надпись 1381 г. с упоминанием Моген Давида, как символа
царя Давида.

Многочисленные средневековые хачкары с армянскими надписями, которые
находились как на территории церкви Сурб Хач, так и в близлежащей крепости,
свидетельствуют о том, что в Ахалцихе с древнейших времен существовала мно -
гочисленная армянская община. Отдельные грузинские ученые и политики считают,
что армяни в Самцхет появились после 1830 г., из-за депортации армян из Карина
(Эрзерума) в ходе первой русско-турецкой войны. Эта версия лишена какого-либо
основания.

Ключевые слова: Ахалцихе, Сурб Хач, церковь, хачкар, надпись.
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Summary

In 2010 in the wall masonry of the sacristy of Church Yerevman Sb. Khach (Revelation
St. Cross) in Akhaltskha, kachkars (cross-stones) with Armenian inscriptions were revealed.
The newly found lithography confirms the idea proposed by the academician M. Brosset in
the XIX c. that the Armenian Church Sb. Khach was founded in the mediaeval ages. It is
certain that in the XI-XIII centuries there were no Catholic communities in the Caucasus;
therefore it is obvious that Sb. Khach was built as an Armenian Apostolic Church. In the
XVII-XVIII cc. it was restored and functioned as a religious center for the Armenian Catholic
community.  But completely ignoring the international norms for restoration of the monu-
ments the once again rebuilt church was re-anointed as Georgian Catholic church of St.
Rozeyri. 

During the restoration work all the Armenian khachkars and Armenian inscriptions in the
masonry of the church walls were taken away, damaged or in some cases, simply disappeared.
Among them was a unique khachkar of Christian significance on which the oldest image of
the hectogram and an Armenian inscription of 1381, mentioning the name of Mogen David
as the symbol of King David was cut. 

The presence of a great number of Armenian kachkars both in the church and around the
fort not far from the church, are evidence that since the middle ages there existed a strong
Armenian community in Akhaltskha, and the myth that Armenians came to Samtskhe only
after the agreement signed in the city of Karin in 1830, is fictitious. 

Key -words: Akhaltskha, Sb. Khach, Church, khachkars, lithography 
(stone  inscriptions).
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