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(Ա յդ  հաստատությունների հիմնադրման 1000-ա մյա կի ա ռթիվ)

Հեռա վոր ժամանակներից Ա նդրկովկա
սում, Ասիսւյի Ա Եվրոպայի սահմանի վրա, 
ընկած էր բա վա կա նին ընդարձակ մի աշ
խարհ' պատմական Հա յա ստ ա նը: Իր անկա
խության դարերում այն համարվում էր ժա
մանակի քա ղա քա կիրթ և  հզոր պետության- 
ներից մեկը, իսկ նվաճված տարիներին' մա
քառումներով Ա թագա վորա թյուններով հւլի 
մի վտ ա նգ' բոլոր իշխողների համար: Բա
վական էր, որ հանգամանքները ներեին, և 
նւս նորից ոտ քի կկանգներ իր ողջ մեծու
թյամբ Ա ստ եղծա գործա կա ն բնատուր հան
ճարով: Դ րա  փայլուն ապացույցներից մեկն 
էր հայոց Բագրատունյւսց թագավորության 
ծնունդն ա  հերոսական պատմությանը: Մեծ 
չէր նրա գոյատևման շրջանը, ընդամենը եր
կու դա ր, ա յն է լ հաճախակի բռնկվող պ ա 
տերազմական գործողություններով լի. բա յց 
մեծ եղա վ նրա թողած Ա զդեցությունը ոչ մի
այն հայ ժողովրդի, ա յլև ողջ մարդկության 
պատմության մատյանում: Ա ղթամարն ու
Անին, Հա ղպ ա տ ն ու Սսւնսւհինը, Գրիգոր 
Նա րեկա ցին ա  Գրիգոր Մագիստրոսը, Հո վ 
հաննես Սարկավագն ու Մխիթար Գոշը, 
«Ս ա սա նցի Գ ա վիթ» էպոսն ու մեր բա րձր
արվեստ հայրենները բավական էին հայ ժո
ղովրդին դասելու իր ժամանակի սւմենաա- 
ոա ջավոր երկրների շարքը: Իսկ եթե հիշենք 
նաև Կիլիկյսւն Հայաստանի ծնունդն ու ծա ղ
կումը, նրա քա ղա քներն ու տաճարները, 
բերդերն ա  ամրոցները, ինչպես նաև աշ
խարհին ս|սւրգևսւծ նրա տիտաններին' Ն եր- 
սես Շնորհա լա ն և  Թորոս Ռոսլինին, Ն եր- 
սես Լամբրոնացուն ա  Վարդան Ա յգեկցուն, 
ւսպա պատկերն ավելի պ ա րզ կփ նի, որով
հետև ա յդ թագավորութտւնը Բագրւստունի- 
ների ռազմա -քա ղա քա կւսն, սոցիսղ-տնտե-

սական, կր|9ա-մշակաթւսյին կյանքի գոյա- 
տեվման մի նորւղւակ բռնկումն էր' Մ իջերկ
րական ծովի բարձրադիր ավւերին:

Հ ա յ ժողովրդի հոգևոր հարստություն նե- 
|փն քաջատեղյակ ռուս գիտնական Վ . 
Բրյուսովը, խոսելով Բսւգրատանիների ժա
մանակաշրջանի գիտության և գրականու
թյան զարգացման աստիճանի մասին, 
գրում է.

«Ա յդ  դարաշրջանի ստեղծագործություն
ները վկայում են, որ հայ գիտնականների ի- 
մւսցաթյանների մակարդակը 10— 11-րդ դդ. 
ոչնչով պակաս չէր նրանց եվրոպացի գըր- 
չա կիցներից»: «Բոլոր հիմքերը կան ասելու, 
ւղւ Բագրատանիների ժամանակաշրջանում 
կրթա թյա ն միջին մակարդակը Հա յա ստ ա 
նում եվրոպական այն ժսւմանակվա մի քա 
նի երկրներից բավւսկանաչավւ բարձր էր»: 
Ստեղծւ[ած գրական արտադրանքը' այն 
ժսւմանակվա բանաստեղծությունը, արդեն 
բովանդակում է  հաջորդ դարերի վւարթամ 
ծսւղկամի սաղմերը և  մի շարք առումներով 
մնում է չգերա զա նցվա ծ»1:

Բագրատանիների թագավորության անդ
րանիկ քա յլը եղա վ որոնել Արտաշեսյան և 
Արշակունի թագավորների ազգաբանական 
ու պետական սահմանները: Գ եթ  հյուսիսում 
դա նրանց հաջողվեց: Հիշենք Հովհաննես 
Դրասխանակերտցա վկայությունը հայոց 
Սմբատ Առաջինի տիրույթների մասին. «Եւ 
այսպէս, ձգտեա լ աճեցուցանէր զշա փ ղ տե- 
րաթեան իւրոյ յարևմտից հիւսիսոյ մինչև 
ցԿարնոյ քա ղա ք, և  անդր ևս ասն զԿղսւրջս՛ 
քերեալ մինչև աո աւին ծովուն մեծի, ևմինչ1ւ

1 В. Брюсов, Летопись исторических судеб ар
мянского народа, Ереван. 1940, стр. 87.
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ցսահմւսնս Եգերացտց Ա մինչև Я ^ п р п ш  մե
ծի լեոինն Կովկասու, զԳուգարւսցիս և  զԾա - 
նւսրս մինչև ցԳուռն Ա լա նա ց» :

Բւսգրատունիների թագավորությունն իր 
օաոառաեան և  տնտեսական խնդիրներից 
բացի, հատուկ ուշադրություն նվիրեց նաև 
եոեոի կոթական, լուսավորական և  աոհա- 
սարւսկ ւէշա1|ութային հարցերին: Մաշտոց- 
յան դպրության հալածական ավանդները, 
որ թիկունքում ունենին 5-րդ դարի ոսկեղե
նիկ դպրությունը, մտան զարգացման նոր

հՈթագրատունյաց թագավորական տան նա
խաձեռնություններից մեկը, և  թերևս ամե-, 
նաարդյունավետը, եղա վ Սւսնսւհին և  Հւսղ- 
պատ մենաստանների ստեղծումը: Անշուշտ, 
դրանք կենտրոններ Էին, ուր պիտի հոգւսց- 
վեին Ժամանակի կրոնական պետքերը, բա յց 
դրանք միաժամանակ ա յդ օրերի բա րձրա 
գույն ուսումնական հաստատություններն
11 Ր

Պատկերավոր մտածած լինելու համար 
եթե թույլ տանք մ եզ 9 - 1 8 - ր դ  դարերը 
պատկերացնել համատարած գիշերվա սե- 
վությամբ, ապա ա յդ խավարը փարատող ա- 
մենւսհդոր ջահերը կտ եսնենք հաղպատ-սա- 
նահինյան բարձունքներում, հետո նան 
նրանց լծակից Նոր Գետիկամ, մեկ Էլ' հե
ռավոր Կիլիկիայում: Ա յստեղից հասկանալի 
Ւ, թե որքան մեծ դեր ու ճակատագրական 
անելիքներ Էին վիճակված մայր հայրենիքի 
այդ սրբազան օջախներին: Ա յդտեղ, այդ
լեռնագագաթներին մի կողմից մարմնավոր
վում Էին հայ ժողովրդի ճարտարապետա
կան փայլուն կարողությունները, քա նդա կա 
գործական բարձրաճաշակ արվեստը, իսկ 
մյուս կողմից' ծաղկում Էին գրչության, ման
րանկարչության և  մանավանդ գիտության, 
գեղարվեստական գրականության, մանկա
վարժական ուսումնառության բնա գա վա ռնե
րը: Հիրավի, հոգևոր սննդի լուսավոր ա ղբ
յուրներ, որոնք դարեր շարունակ ոռոգեցին 
հայ միտքն ու մշակույթը:

Հա յ կնոջ անունը հաճախ Է հնչել մեր 
կյանքի ճակատագրական, ինչպես և  ա ռօր
յա իրադարձություններում: Սանահինն ու 
Հաղպատն Էլ կանացի նախաձեռնության 
արգասիք հանդիսացան: Բւսգրատունյաց Ա - 
շոտ Երրորդ կամ Ողորմած թագավորի ու
սումնասեր կինը' Խոսրովանուշ թագուհին

5 Հովհաննես Դրասխսւնակերտցի, Պսսոմա|տխն
Հայոց, Թիֆլիս, 1912, Լջ 181:

Էր ա յս անգամ, որ միտք հղացավ Հսւյոց աշ
խարհին իր պ ա րգևա ծ երկու արքայազուն 
զավակների' Սմբատի և Դա րգենի արևշա
տության համար կերտ ել երկու անզուգա
կան կոթողներ' Սանահնի և Հաղպսւտի 
աստվածամերձ բարձունքներում: Բարե
բախտ զուգադիպությամբ նույն ժամանակա
շրջանում Տրդա տ ճարտարապետը, որի 
հանճարով Էլ, ըստ որոշ տվյալների, մարմ
նավորվեցին ւսոսրովւսնուշ թագուհու երա
զանքները:

Սանսւհինը հիմնադրվեց 967, իսկ Հսսլ- 
պատը' 977 թվականին: Շուտով այնտեղ
հավաքվեցին կես հազարից ավեւի մտավո
րականներ, հոգևորականներ, ճգնավորներ, 
որպեսզի ոչ միայն ա ղոթքով ու ճգնությամբ, 
պ յլև մտքի ու արվեստի նորակերտ հրաշա
լիքներով իսկապես հավերժացնեի ն Բագրսւ- 
տունյաց տոհմի և  նրանց ծնոո սերունդների 
հիշատակը:

Ա յդտ եղ, Սանահնի և  Հաղպասփ կրթօ
ջախներում իրենց մեծահարուստ գիտ ելիք
ներն ի սպաս դրին հայ դպրության զա րգա ց
ման գործին այնպիսի խոշոր դեմքեր, ին>- 
պիսիներից են Դիոսկորոս կաթողիկոսը, Ա- 
նանիա Սանահնեցին, Գրիգոր Մագիստրո
սը, Հովհաննես Սարկավագը, Գրիգոր Տու- 
ւոեորդին և ուրիշներ: Մ ինչև հիմա Էլ Սա
նահնի հոյակապ կառույցների մեջ կանգուն 
Է «Մագիստրոսի ճեմարանը», որտեղ դա- 
սավանդել Է հայ իրականության այն ժսսէա- 
նակվա ամենամեծ մտածողը' Գրիգոր Մա
գիստրոսը: Վերջինիս թոթերից և բանաս
տեղծություններից մեր առաջ հառնում Է 
դեռևս իր ամբողջական գնահատությանն 
սպասող փիլիսոփան, լեզվա բա նը, քերա
կանը, թարգմանիչը, բանաստեղծը, ւսստ- 
վա ծա բա նը, մանկավարժը, տեսաբանը, 
ինչպ ես նաև զորականն ու զորավարը: Այդ 
նա Էր, որ ճիշտ գնահատելով պատմական 
դեպքերի զարգացումը, նկատում Էր, թե հայ 
գրերի գյուտից հետո, սեփական պետության 
բացակայության պատճառով, գրի և  դպրու
թյան սքանչելի գյուտը դարձավ յոկ հոգևոր 
բնագավառի մենաշնորհր: Ա յժմ, ասում Էր 
նա, երբ սեփական թագավորություն վերա
ս տ ե ղ ծ վ ի  Է, պ ետ ք Է զարկ տալ աշխարհիկ 
մանկակրթությանր, նկատի ունենալով պե
տության և  ժողովրդի անմիջական շահերր 
դրսևորող գիտության և  գրականության 
ստեղծման անհրաժեշտությունը: Գա  արդեն 
մշակույթի աշխարհականացման մեծ երե
վույթի տեսությունն Էր' մշակված Անի-Բջնի- 
Հաղպատ-Սանահին շառավիղով գործող 
Գրիգոր Մագիստրոսի կողմից: Ա յդ նա Էր, 
որ մոռացության փոշուց դուրս յյաշեց Ահա-
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նիա Ծիրակացա գիտական և  մանկավար
ժական աշխատությունները' պահանջելով 
պատշաճ վերաբերմունք: Նր՜ա գրչի տւսկ էր 
նաև, որ ծնվեց հայրենասիրական և  աշխար
հիկ բովանդակությամբ գրվա ծ աոաջին կա
նոնավոր բարձրւսվեստ բանաստեղծությու
նը: Այստեղ նա, դիմելով ժամանակի երի
տասարդությանը, մի կողմից կոչ է անում 
ելնել երկիր մտած և  «Արարատեւսնն գա- 
գա յ»» պղծելու եկած յտշնամու դեմ, իսկ մյուս 
կողմից' համանման բանաստեղծություններ 
գրելու արվեստը սովորել: Ահա ա յդ հազվա
դեպ, իր տեսակի մեջ միակ բանաստեղծու
թյունից մի նմուշ, ար նա զենքի է կոչում ըն
թերցողին.

Աղէ', զինեա', զինուորեա', սպառազի- 
նեա', դու վա ոեսւ...

Արդ, միլարեայն դա  պնդնա', զլայնալիճ
հայրենին,

Զերեքթևեա նն մխեա', յաոաջ մատիր և
քաղեա',

Այս ըեզ Բէլայն հաս հանդէս և  թորգոմ-
եանն Հա յկա յ...*

Որքա՜ն աշխարհիկ բանաստեղծական 
մտածողություն, բավական է այս տողերը 
թարգմանել աշխարհաբար, և  կստացվի ժա 
մանակակից բանաստեղծություն:

Իր նամակներից մեկում նա, արդեն շատ 
հեովից, Միջագետքից, կարոտով և  արտաս-. 
վալից հառաչանքով դիմում է  Սանահնի իր 
ծանոթներին, ընկերներին՝ «Յիշելով  զհայ- 
րական ծերոցդ ծայրագունից խնամս ա ո մեզ 
և խրատ և ողորմաթեամբ բարեկարգու- 
թիւնս, և  զերիտասարդացն, որք ի վարժա- 
րանսն, հռետորական և  երաժշտական զնո- 
ցայն զմտաւ ա ծեա լ հանդէս և  զմրցումն և 
զգեղեցիկ մոլութիւնս և  զմանկանցն սաղմո- 
սերգութիւնս քաղցրաձայնութեամբ վերա ռե- 
ցեալ, որ գրեթէ պետութեանցն և  բոլորն 
երկնային դասու և  զօրութեանց գերակատար 
գտ եսղք»4: Այս ուշագրավ տողերում նա Սա
նահնի ուսումնառության, երգասացության, 
երաժշտության և գիտական մրցահանդեսնե
րի մակարդակը բարձր է դասում անգամ ե- 
րեվակայվածից:

Անհարկի չէր լինի այս նամակից հիշեյ 
նաև այն տողերը, ուր նկարագրվում է, թե 
ինչպես են ապրել տեղի ճգնավորները: 
Նրա նք «ի մորթուց փայտից զգեստսսոր- 
եա լ... խոտովք վայրենի շատացեսղք. և  ո

3 Կ. Կոստանյանց, Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, 
1910, էշ 234:

4 Անդ, էջ 136—137:

մանց մաշկեօք միայն և  սւոանց պսւրեգօտի 
և  զգեստ  ու' զտսւս| ամարւսյնոյ և  զսառնսւ- 
մսւնեւսցն... ձմերա յնոյ... սովու և  ծարսսու 
համբեր եսւլ»: Ն ա  պատմում է, որ շատերն 
էլ, ճիշտ է, կրում էին զգեստ , բայց տակից 
հագնում էին այծի մորթուց կսւրկատած, չո
րացած կշկոտուքներ, որոնց ատամնավոր 
չոր եզրերը, ժամանակի ընթացքում, կտրա
տում էին որովայնի մաշկը և պատճառում 
«տ ենչա լի» մահ: Գրիգոր Մագիստրոսը հի
շում է իր տեսածներից մեկին, որր ձիու ձա
րից և  անասունների պոչերի մազից խիստ 
ծանր քուրձ էյւ պատրաստել' կոշտ ու կո
պիտ հանգույցներով, իսկ ոտքերին ու ձեռ
քերին' «ոտնակապսւնս երկաթիս և  շղթայս 
և  ձեոնակապսւնս և  կանդրիւս... Ծսւնրութիւն 
երկաթոյն և  թոռոպին էր լտերս ճ  և  1ս» 
(140 , շուրջ 45— 50 կ լգ ր .): Իսկ սնունդը' «Ի  
տերևոց ցաքւոյ և  ի կորզա ց հիւնից ւսղաց- 
եալ թրէին. յսւրեգակնային տապոյն ա ր ա ր ֊ 
եալ բլիթս, և  այն իսկ էր նայսւ կերակուր և 
ոչ հաց. ա յլ ամենևին ջուր, բա յց միայն եթէ 
թթաիկ յեւթերորդում ատւրն. և  մերկք և  բո- 
կանիք և  ամենայն գիշեր սաղմոսերգա- 
թ ե ա մ բ...»6: Հետա քրքրա կա ն է նաև նրանց 
առալջու]9յան վիճակը. «Զօրա թեսւմբն Աս- 
տուծոյ ոչ հիւանդացեսւլք, այլ քսւջողջու- 
թեամբ իւրոյ զակն ի մարմնի բոլոր Արամ- 
եանս գտ եա լք»*: Ա յսինքն, նրանք ողջ հայ 
ժողովրդի ամենաւսոողջ մարդիկն էին:

Նմա ն կենսագրություն է ունեցել նաև հըռ- 
չակավոր գիտնական և բանաստեղծ Հո վ 
հաննես Սարկավագը: Հաղպատի գրիչնեյվւց 
մեկը, հիշելով նրա շիրիմը, գրում է. «Սւսր- 
կաւագի վարդա պ ետ ի... և  թեփակեր ճգնսւ- 
ւորի սուրբ շիրմիս»7: Այս սնունդ-թեւիը' հոնի 
կորիզի և  ցաքվի տերևի ւիոշեբլիթն է ' եւի- 
փ սծ արևի տակ: Ա յդ նույն Հովհաննես Սար
կավագն էր, որ մի քանի օր պատահաբար 
փ ակված էր մնացել Հաղպատի վանքի գրա 
տանը: Երբ մի օր դուռը բա ցելով զարմա
ցած հարցրել են, յ»ե ինչո՞վ է սնվել, նա 
ցույց է  տ վել գրապահոցի հին ձեռագրերը' 
ա սելով: «Ա յդ  է իմ կերակուր և  ըմպելի, զոր 
կերայ և  արբի զաւուրս զայսոսիկ»8:

Ե վ  ա յս  Հո վ հ ա ն ն ես  Ս ա րկա վա գն էր , որ 
հա ղպ ա տ -սա նա հինյա ն լեռնա ստ ա նների 
գա գա թ ն եր ի ն  երկնեց իր մեծա հռչա կ մա թե
մա տ իկա կա ն, տ ոմա րա գիտ ա կա ն, պսւտմա-

՚  Անդ, էջ 188:
՛Ա նդ, էջ 189:
7 Լ. Խաչիկյան, Հիշատակարաններ, <+Ե դար, Ա, 

էջ 414:
* Կիրսւկոս Դանճակեցի, Պատմոււտիւն Հայոց, 
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1|Ш(;, մեկնողական երկերը, հոգեշունչ . յ-  
ղոթքները և  մանավանդ «Ա ո  ձ ա գ ն ...»  խո
հական, դրամատիկական երկւսրաշունչ 
քերթվա ծը: Այս քերթվա ծում տեսական ծա ն
րակշիռ իմացությունների տեսակետից, ւս- 
ոաջին անգամ, քննվում և  լուծվում է միջնա
դարի ամենամեծ հարցը' բնության ե. դոգմա 
տիզմի հարաբերության խնդիրը, Ա ա յն' հօ
գուտ բնության: Տեսություն, որը ժամանակի 
համաշխարհային մտածողության ամենարո- 
սավոր կետերից մեկն է: Ա յստ եղ էր, որ ծրն- 
վեց նրա մյուս հանճարեղ միտքը, որով տ ե
սության և փորձի հարաբերության մեջ ա- 
ոա ջնա թյա նը տրվում էր փորձին: 

Անձնուրացությամբ գիտությանը, մանկա
վարժությանը և փիլիսոփայու՛թյանը նվիր
ված Հովհաննես Սարկավագի «դպ րոցին մեջ 
էր, որ աոաջին ա նգա մ,— ասում է հայագետ 
Արշակ Ա լպ ոյա ճյա նը,— հնչեց բացատրու- 
թյանր նոր մեթոդի մը, որ իր ժամանակեն 
4— 5 հարյուր տարի վերջ Պեյգընի և Տեգա ր- 
դի կարող գրիչներուն տակ բա նաձևված, 
առաջադիմության զորավոր և արդյունաշատ 
նոր ազդակ մը պիտի ըլլա ր»1':

Ծանր օրեր տեսան Սանսւհինն ու Հա ղ- 
պատը, Ա նին ու Հա յա ստ ա նը: Հունական հօւ- 
լածանքներին հաջորդեցին սելջուկյան ավե
րածությունները, քա րուքա նդ ա նող տ եղա 
հանությունները: Հովհաննես Սարկավագն 
իր աղոթախցից երկնքի անհունին նայեց և 
մրմնջաց.

Տէ 'ր , տ եսա նես զվսւրատումն երամոց ա- 
ղաւնեաց քոց՝ յորսորդւսց չարաց, 

Տեսա նես զգահսւվիժութիւն հօտի քո' ի 
գա զա նա ց շաղղակերսւց, 

Մի՛ անվւոյթ առներ, աղաչեմք,
Այլ հալւսծեա'... ի վերւսյ մեր յարձակմու-

ն ը ս ...10

Սրանք են մայր հայրենիքում ծնվա ծ ա յղ 
օրերի բանաստեղծության հայրենասիրա
կան ջերմ տ ողերը, և  դրանց բնօրրա նը Հսպ - 
պատն է:

*  *

Հա ղպ ա տ -սա նա հինյա ն մենւսստաննեոը 
դարեր շարունակ եղել են ոչ միայն գիտու
թյա ն, կրթության, լուսավորության տա րա ծ
ման խոշոր կենտրոններ, այլև դրւսնցից ա ն
բաժան՝ գրչության ու մանրանկարչության 
զա րգա ցմա ն վիթխարի օջախներ:

9 Ա. Ալպպաճյսւն, ՊատԱուքփւն Ниц դպրոցի, Գսւ- 
նիրե, 1947, էշ 270:

10 «Սովւերք հայկական!!», 1854, Ժէ, էշ 34:

Այստեղ էր, որ, աստիճանաբար, նվիրսւ- 
տըվաթյունների, ընդօրինակությունների և 
շարադրանքների եղանակով հավաքվեցին 
մեծ քանակությամբ ձեռագրեր' պահանջ՛՛ա
ռաջացնելով, որ ստեղծվեին նաև հատուկ 
գրատուն-գրապահոցներ թե' մեկում և թե' 
մյուսում:

Անշուշտ, միայն ճգնավորական կյանքի ու 
հոգևոր կոչումի նվիրված մարդկանց ջ,ան- 
քերով չէր, որ աճամ էին ձեռագրերն այս
տեղ: Նրա նց թիկունքում կանգնած էին ժա
մանակի կարող մեծատունները և ժողովուր
դը, որոնք արժեքավոր նվիրաբերություններ 
էին կատարում և' վանական հաստատու
թյուններին առհասարակ, և' գրատուն-գրա- 
պահոցներին: Հասկանալի է, որ դա միայն 
վանքի կարիքների համար չէր, այլ նաև գրր- 
չական պարագաներ հայթայթելա և տար
բեր վայրերում ընդօրինակություններ պ ա տ ֊ 
վիրելա, գնումներ կատարելու համար: Իսկ, 
ինչպես հայտնի է , Հաղպսւտ ֊Ս ա  նա հինը ոչ 
միայն, եթե կարելի է ասել, «արտահանում» 
էին ձեռագրեր, այլև «ներմուծում»՝ հավա
սարակշռելով իրենց և  մյուս օջախների պա
հանջն ու առաջարկը: Հա յտնի է , օրինակ, 
որ Գրիգոր Տղա  կաթողիկոսը (12-րդ  դար) 
Կիլիկիափց դիմում էր Հաղպատ-ՍանահՕի 
միաբաններին (օրինա կ' Գրիգոր Տա տ եոր- 
դուն), խնդրելով «մա շկա լա թ» (այսինքն 
մագա ղա թ) հին գրքեր: Հա յտնի է նաև, որ 
Գրիմում, Երասաղեմում, Կիլիկիայում և  այ- 
լուր գրվում էին ձեռագրեր' Հաղպատի և 
Սանահնի համար:

Թե որքան ձեռագրեր են ծնվել Հւսղպսւ- 
տամ և  Սանահնում, ստույգ տվյալներ չու
նենք: Խոսքը վերաբերում է  լոկ պահպան
վածին, իսկ պահպանվածը շատ չնչին մասն 
է ընդհանուր ամբողջության: Ոչ լրիվ տեղե
կությունների համաձայն այժմ Հաղպսսոում 
գրվա ծ ձեռագրերից փրկվածների թիվը 
հասնում է ընդամենը չորս տասնյակի, իսկ 
Սանահնից վւրկվածներինը' երեք տասնյա
կ ի ": Ի՞նչ եղավ մնացածը: Ծանր ճակատա- 
գիր էր վիճակված գրչական այդ մեծ հա- 
րըստաթյանը: Դ ե ռ  վա ղ ժամանակներում 
վանական միաբանները, օտար ասպատա
կություններից փրկելու նպատակով, ձեռա
գրերը տեղափոխում են մոտակա անդնդա
խոր ձորի անմատչելի քարայրները:

Թ ե ինչպիսի նվիրվածության և անձնա
զոհություն են ցուցաբերել սանահնեցիներն 
ու հաղպատցիները ազգային ա յդ սրբություն-

11 Այս տվյալներն աոնվւսծ են Ա. Մաթևոսյանի 
«Հայկական գրչական կենտրոններ» մեծարժեք քար
տարանից (Մատենադարան):
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նեոը պահպանելու համար, կարելի է  պատ
կերացնել հետևյալ օրինակով: Սաք' ^ Ի
հռչակավոր ավանդամատյանում ( « Ք ո 

թուկ») կարդում ենք. «Իսկ Ի ^ 17 Տ ս ւ  հ'
նւսւրէն րոնատրացն ջաղաթայիցն եկեւսլ ի 
ձորն ՍԱորդեաց վասն աւերելոյ վւսնորէիցն 
Հաղպատու և  Սանահնայ և  Կամուրջերացե 
քանդելոյ, ի նայն զաւրացն ւԻսնաւ^  ^  *“ ՜  
ււաջ գնացեալ հասեալ Սանահին, ի այն 
տեղն, որ երեք կրաւնաւորք և  երկոտասաՈ 
սաոկաւագունք վանից անաւթն, սուըբ 
ն շ ա ն ք  և  ըզգեստ ք տարեալ ի արևմտեան
կողմն պահեալ և  եկեալ պատահեալ ի մէջ 
տափին անաւրէն զաւրացն. բազում նեղու- 
»ի ւն  ետուն, թէ սրբութեանց տեղիսն նշւսնց 
տան, և  միարանքն ոչ կամեցան զսրբութիւն 
գերի տալ, և  անաւրէնքն սուր եդեա լ նա- 
հատւսկեցին երեք կրաւնաւորքն և  երկոտա- 
սան սարկաւագ: Եւ յետ ոյ առա ջնորդք երեք 
խւսչ կանգնեցին ի վերայ գերեզմանացն, որ
մ ի ն չ և  ցայժմ ասի երեք խ ա չ...»  :

Փաստերից երևում է, որ Հաղպատ-Սա- 
նահնի քարայրներում ձեռագրեր Ա հարըս- 
աություններ են պահպանվել ոչ թե օրերով, 
ամիսներով, տարիներով, ա յլ դարերով: Դ եռ 
հուսալի օրերի չհասած և  պահուստները ետ 
տոերած՝ տեղացիները, նորանոր աղետների 
պատճառով, դրսում կուտակված հետագայի 
հարստություններն ու ձեոագրերր տարել և 
պահել են ուրիշ քարայրներում: Եթե «այտնի 
I;, որ սելջուկ-թաթարական արշավանքների 
ժամանակ է  տեղի ունեցել ձեռագրերի հիմ
նական հավաքածուի տեղափոխությունը, 
ապա մեր Մատենադարանում գտ նվող Սա- 
նսւհնի ավանդամատյանը, վկայում է , որ ին
քը քարայր է  մեկնել 18-րդ դարում, որովհե- 
տեվ ինքը ծնվա ծ է 17-րդ դարում: Ա յդ  մատ
յանը քարայրից դուրս է բերվել 18-րդ դարի 
վերջերին և  ա յդ մասին ունի հատուկ հիշա
տակարան: Հովսեփ արքեպիսկոպոս Ար- 
ղությանը գրում է, թե ինչպես ինքը գա լով 
Սւսնահին' առաքում է «զՍանահնեցի Մու- 
րատենց Ա ռա քել վարդապետն վասն որոնե- 
լոյ գրեացն, ի յայրս նոըին բա ցեա լ յԱջա- 
ոաց այրն ընդ բազում գրեանց և  զանկակաց 
գրեալ էր և  այս Քեօթուկ գիրքս, որ ունի 
զօրինակ ամենայն հարկատր թղթոցն նոյն 
վանիցն»13: Ստանալով ա յդ ձեռագիրը' նա 
վերստին նվիրում է Սանահնի վա նքին, որ
տեղից և  այն հետո տեղափոխվում է Թիֆ- 
լիս, ապա գալիս Մատենադարան:

Որ, իրոք, դրսի աշխարհում, այսինքն' 
Հաղպատ-Սանահնի մենաստաններում նո

րից կուտակվել էին ձեռագրեր, ա յդ մասին Լ 
վկայում նաև Սանահնի առա ջնորդ 11ւսրգիս 
եպիսկոպոսը 17-րղ դարի կեսերին' գրելով. 
«Ե ս ... Սւսրգիս եպիսկոպոս... նստաք ի յւս- 
թոռս Սւսնահնիս...»: Ապա նա պատմում Լ 
իր մեծամեծ շինարարական, բարենորոգչա
կան աշխատանքների մասին, ա յդ թվում 
նաև ձեռագրերի գնման ե  նորոգման. «Եւ 
Մովսէս գիրք, (իմա ' Մովսես 1սորենացի), 
Ցովա ննէս գիրք (իմւս' Հովհ. Դրւսսխանւս- 
կերտ ցի), Միխւսյել գիրք (Մ իքա յել Ա սորի), 
Վար դան (Ա ր ևելցի), Ստեփւսննոս (Օրբել- 
յա ն ), Ո-ըստւսկէս (Լսւստիւ|երցի), Կիրսւկոս 
(Գւսնձակեցի) Բ գիրք, Р  կանոնք, աւետւս- 
րւսնի լուծմունք, շարակնոց, ւսղթարացո*) 
գնեցի... և  ետու Ս. Աստուածածնի դռան 
վախմ, և  ա յլ բուն սաղմոսարան, և  ւսյլ ժա 
մագիրք գնեցի, և  այլ' հին գրեւսնք նորոգեւ 
ետու, որ ոչ գոյ համար»՛4:

Նույն դարի երկրորդ կեսի մասին կա տ ե
ղեկություն, որի համաձայն Հաղպատում 
Մխիթար իշխանը հանդիպում է բազմաթիվ 
ձեռագրերի. «Գւուսնէ,— ասում է պատմիչ 
Հովհա ննես Ղրիմեցին,— զերկոսին վերնա- 
խորանս սուրբ Գրիգոր եկեղեցւոյ լի անհա
մար գրչա գիր և երկաթագիր հնագոյն մսւտ- 
եանք, նոյնպէս և  զչորեսին խորանս միջ- 
նայսւրկի զա նգա կա տ ա ն»15:

Հաղպւստ-Սանւսհնի քարայր-պահոցների 
մասին ուշագրավ տեղեկություն է թողել 
վրաց Վախաշտի ա րքայազնը իր «Վրսւս- 
տանի աշխարհագրության» մեջ: Ի  միջի այ
լոց, նա այն սխալ պատկերացումն է ունե
ցել, թե «Հւսղպատը և Սանահինր կառուցվել 
են վրաց թագավորների կողմից», որոնցից 
իբր թե հետագայում ա նցել է հայերին: Գա 
լով ձեռագրերի պահոցներին' նւս գրա մ է. 
«Ա յստ եղ, բարձր ժայռի մեջ գտնվում են 
բա զմա թիվ այրեր, իսկ նրանց մեջ պահ
պանվում են մեծ թվով հին ձեռագրեր, որոնք 
սակայն չեն կա րող օգտ ա գործվեի որովհե- 
տեվ անհնար է մարդուն հասնել ա յդ քա 
րա յրները»16:

Վախուշտին, որ գրել է այս տայերը, հա
վաստում է, որ մինչև 18-րդ ղարի առաջին 
կեսը քարայր-պահոցներն անձեռնմխելի են
եղել:

Բայց ա հա գտնվում են մարդիկ, որոնք 
կարողանում են թափանցել ա յդ անմատչելի 
քարայրները և  այնտեղից հանել ձեռագրերն

11 Шт. № 3081, И-РР
11 Ահդ, рЬрр 1р:

117ւս:

ч ԶԱո. М 8150, рЬрр 81ш—32|!: 
ւտ Հովհ. Ղրիմեցի, Պատմա|»իւն հոչսւկավոր վաԱխւ 

Հսււլս|ատայ ս. ՆշանիԱ, ՎիԱնԱսւ, 1965, Լջ 120—121:
10 Вахуш ти, География Грузин, Тифлис, 1904. 
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ու ւսյլ հարստությունները: Ա յդ մասին նույն 
Հովհ. Ղրիմեցին պատմում է, թե ինչպես 
Հաւլս|ւսսփ ւսոաջնորդ Աբրահամ Թիքեր- 
տաւլցին Ա ոմն բախտախնդիր Պետրոս Տի - 
րսւցու, դուրս են հանում քարայրների ձեռա
գրերը և դրա նք, ինչպես նաև վանքում գրտ- 
նըվուլ վերոհիշյաւ ձեռա գրերը, կարճ ժամա
նակում անհոգաբար շռայլում են, վատնում, 
ցրում, իսկ նրանց հին, մաշված, թերթահան, 
կազմահան օրինակները հրկիզում: «ժ ո ղ .ս |-  
եալ առհասարակ և դիզեա լ հւսնդէպ զսւն- 
գալատան դրան' իբր տասն կամ երկոտա- 
սան ոտնաչափ բւսրձրութեամբ,— պատմում 
է նույն հեղինակը,— հուր էարկ և այրեաց 
իբրև ա նպ իտ ա ն»17:

Այո', եղել են նաև այսպիսի հոգևորական
ներ: Եվ դրանից հետո էր միայն, որ քա 
րայրներում դեոևս մնացած ձեռագրերի 
բա խ տ ով սկսեցին հետ ա քրքրվել Հովսեփ 
ւսրք. Արղությանը, Սարգիս արք. Զալալյսւ- 
նԸւ Ա ղեքսանդր Երիցյանը, Գյուտ քահանա 
Աղա նյա նցը և ուրիշներ՝ հասնելով մասնա
կի արդյունքի:

Հաղպատ-Սանահնի ձեռագրերի ոչնչա ց
ման հիմնական պատճառը, սակայն, եղել են 
սելջուկյան, մոնղոլական, պարսկական, 
կովկասյան լեռնցիների և ուրիշ ասպսւտա- 
կողների բարբարոսությունները: Նրա նք
կա՛մ հրկիզում և ոչնչացնում էին ա յդ ար
ժեքները, կա՞մ գերեվարում, որպեսզի հետո 
ծանր գնով  վաճառեին հայերին:

Ն մա ն արշավանքներից մեկի մասին Սար
գիս վարդապետը գրում է. «Ցա րշա սսնս ա նդ 
Մւսհմատսւյ արքա յին պարսից ի Վրաստան 
ի գերել նորա զՏփ խ իս' ոչ միայն գրութիւնք 
և մատեւսնք յիշատւսկարանաց վսւնւսց, այլև 
բովանդակ տ նօթք և կա յք նորա ի քաւլաքի 
անդ գոլով' համանգամայն յափշտակեալ կո
րա ն»19:

Ըստ երևույթին ա յդ հարստությունները 
նախապես փ ոխա դրվա ծ են եղել Թ իֆլիս' 
ս|ահպանությսւն: Երևի հենց ա յդ ժամանակ, 
գուցե և  ձեռագրերի հետ Հաւյպւստից Թ իֆ- 
լիս է տեղա փոխվել նաև Սսւյաթ-Նովան և  մի 
քանի օր հետո Թիֆլիսի ավերման ժամա
նակ նահատակվել:

Կորած ձեռա գրերից է Հաղպատի վսւնքի 
ավանդամատյանը կամ «Ք ոթ ուկը »: Ա յն
ստ եղծվա ծ է եղել վա ղ ժամանակներում, և 
նրա մեջ ա րձանագրված են եղել արքա յա 
կան ու անհատական բոլոր նվիրսւտվա- 
թյա նները, համապատասխան իրադարձու
թյունները, դեպ քերը: Վկա յվա ծ է, որ այն

17 Հովհ. ՂրիմԱցի. Նշված աշխ., Լջ 122-123:
՛* Հովհ. Ղրի>1է(փ, Նշված աշխ., էջ 45—40:

Ь 9 5  թվականին, Աղա Մահմեդ խանի նշված 
արշավանքի ժամանակ, «կորնչի և անհետ 
լինի ընդ այլոց կայից մենաստանիս... Քւս- 
նակութիւն նորա, ըստ պատմելոց ականսւ- 
տեսից, ի չափ մեծութեան Աստուածաշունչ 
մւստենի. ւոուփ նորա ... շղթայագործ արծա
թի պահպանսւկօք, յորում կային արձանսւ- 
ԳՐեալ անուսւնք և  ընծա յք և  պատճէնք հրո- 
վարտակաց և ձեռնադրութեանց բազում 
թագաւորաց և իշխանաց Հա յոց և  վ ր ա ց, և 
այլ բա զմա զա ն իրք և  բա նք պ իտանիք..՝.»1": 

Ա սենք, որ նման մատյան չունեն|շ առհա
սարակ. եղածը Սանահնի «Ք ոթուկն» է, որը 
շատ աղքատիկ ու անշուք է այս կորածի հա
մեմատությամբ:

Վրաց Վախուշտի արքայազնի վերոհիշյալ 
աշխատության 1904 թվականի հրատարա
կության մեջ, քարայրներում սւահվող ձեռա
գրերի մասին խոսք եղած տեղում, տրված է 
հրւստարակողի հետևյալ ծանոթությունը. 
«Վախուշտիի հաղորդումը (ձեռագրերի մա
սին) ճշմարտվեց, ա յդ քարայրներում գտնր- 
ված մի քանի քարացած ձեռագրեր հսւնձնր- 
ված են գիտությունների ակադեմիային, իսկ 
«Իվելփ ա »-ի անցյալ տարվա դեկտեմբեր 
ամսվա համարում տպված հաղորդման հա
մաձայն նորից գտ նվա ծ են շատ ձեռա գրեր»: 

Մեր Մատենադարանում այժմ կան մի քա 
նի մեծարժեք ձեռագրեր' հանված այդ այրե
րից: Դրանցից արդեն հիշեցինք Սանահնի 
հռչակավոր «Ք ոթուկը»: Այդպիսիներից են 
նաև ամբողջապես քարացած ձեոագիրը և 
ուրիշներ:

Վերջերս Մատենադարանից հատուկ մի 
ւսրշավախումբ մեկնեց և ա յդ քարայրներում 
(«Ա չւսռա ց ա յր», «Զւսոնի ա յր», «Պւսււնի 
ա յր», «Ծ ա կ ա յր »), հայտնաբերեց 9— 15-րդ 
դարերին պատկանող խիստ քայքայված 
բա զմա թիվ ձեռագրերի բեկորներ, կազմի 
տախտակների և կաշիների մնացորդներ, ո- 
րոնք տեղափոխվեցին Մատենադարան30: 

Հաղպատ-Սանւսհինյան մատենադարան
ները, այդոսսմենսւյնիվ, իրենց գոյությունը 
պահպանեցին մինչև 1930-ւսկան թվական
ները: 1981-ին այդտեղից Մատենադարան 
են տեղափոխվում հազարամյա գոյատևա- 
թյան վերջին վւաստական ւլկաները, ընդա 
մենը 45 ձեռագիր (12-ը ' Հաղպատից, 88-ր' 
Սա նա հնից): Դրանից հետո նրանք, որպես 
մատենադարաններ, ավարտում են իրենց 
պատմական պանծալի դերը: Պետ ք է սաեւ, 
սակայն, որ նրանք հիմա էլ որոշ աոամու|

10 Ահդ, Լջ 128:
31 |Հսւ(!|ւ1ւր |ք||||||և(ւաւլա|ւսւ1ւ|ւ, №  5 , 1960, էջ  58Տ— 

5.48 (II. 4.ոլսւհջյա(!|ւ |{ւսւլււ|ւլլււււէլւ) :
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դեո չեն «հսւնձնղէղ»: Խոսքը քսւրայր-պա- 
հոցների մասին Է, որոնց խորհրդավոր խոր
շերում այսօր Էլ շատ մասունքներ, ով գիտե, 
գուցե և  բա զմա թիվ ամբողջական ձեռագրեր

ւ'Հաղպատ-Սանահնի ձեռագրական ֆոնդե
րը, կազմված լինելով հին ձեռա գրերից, ի- 
րենց մեջ ունեցել են նւսե խիստ հազվադեսւ 
ունիկումներ, որոնցից Է, օրինակ, «Թ ա րգ
մանչագիր» կոչվա ծ սաղմոսարանը, որի 
ծնունդը կապվում Է Մեսրոպ Մաշտոցի, Սւս- 
հւսկ Պարթևի և  նրանց աշակերտների հետ: 
Այդ ձեռագրի հայտնաբերողը եղել Է Հով
հաննես Սարկավագը: Նշվա ծ ձեռագրի հըո- 
չակը ժամանակին այնքան մեծ Է եղել, որ 
Հովհաննես Գա ոնեցին ոտ քով մեկնել Է 
այնտեղ և ընդօրինակելով' տարել Գաոնի: 
Ա յդ ձեռագրից նաև շատ ուրիշներն են օգ- 
տըվել: Մեծ հռչակ Է ունեցել Սանահնի 
«6ա շո ց»-ը : Արվեստի բացառիկ նմուշ Է 
1211 թվականին ստեղծված Հա կոբ Գրչի ե  
Մարգարե Նկարչի Ավետարանը: Ա յստ եղ Է, 
որ խորանների սրբազան վերնւսմսաերում 
տեղ են գտեյ իշխանական ծագում ունեցող 
մի աղջիկ և  մի տղա' ձեռքին մեծ ձուկ: Դ ի 
մացից, ավետարանական համաբարբառնե
րի միջից, լսվում Է աշխարհիկ մի առօրյա 
ձայն' հասնելով ասես մինչև մեր ականջը. 
«Շերա նի՜կ, քանի գաս' ձուկն բեր»:

Ըստ երևույթին Շերանիկը կամ Շերենիկը 
ոչ այլ ոք Է, քա ն Սանահնի ա յն մեծահա
րուստ Շարենիկի հաջորդը, որի մասին 1152 
թվականի արձանագրությունն ասում Է. 
«...տ ուա ք զսուրբ Սարգսի տանն' Սարգսի' 
Շերենկանն որդուն»21: Եթե այո, ապա նշված 
ձեռագրում առկա են իրական դիմապատ
կերներ:

Հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե որն Է ե- 
ղել տեղում ստ եղծվա ծ աոաջին ձեռագիրը: 
Բարեբախտաբար ունենք համապատասխան 
վկայություն: Սանահնի «Քոթուկում» արտա
գրվա ծ Է նրա հիշատակարանը. «Ե ս անար
ժան... գրիչս ՍիմԷաւն... Ն Ի Ա  (թուականին) 
ի նորաշէն վանքս, որ կոչեցեա լ Սանահին, 
հրամանաւ հաւր իմոյ Ցովհւսննիսի, որ էր 
վանիցս շինութեան ամք Զ . . . » “ : Ա յստեղից 
էլ' վանքի շինության թվականը 972— 6— 966 
կամ 967, նայած, թե տոմարական ճշգրտված 
հաշիվները ի՛նչ ցույց կտան: Ինքը ' ձեոա- 
գիրը գրվա ծ է  եղել 972 թվականին, Սանահ
նի վանքի կառուցման 6-րդ տարում: Կորած 
է նաև այս ձեոագիրը:

31 Կ. Ղաֆադարյան, Սանահնի վանքը և նրա ար
ձանագրությունները, Երևան, 1957, էջ 99—100:

и  Ձեո. №  8081, թերթ 19ր:

•  •

Վերևում ակնարկ արվեց հւսյ կնոջ դերի 
մասին Սանահին և Հաղպսւտ մենաստան
ների հիմնադրման և վանքերի կառուցման 
առնչությամբ: Դա  լինելով հայ իրականու
թյան բնութագրական կողմերից մեկը' յու
րովի արձագանք գտ ա վ Լոովւս ձորերում 1ւ 
սարավանդակներում: Խոսրովսւնուշի օրի
նակով ա յդ կողմերում, ազնիվ նպատակնե
րից մղված, նորանոր տիկիններ և օրիորդ
ներ երևա ցին, նրանցից մեկը (Վ ա նենի) 
մի ամուր կամուրջ կապեց Հւսղպատ տանող 
ճանապարհի գետանցի վրսւ, մյուսը (Մւս- 
րիամ) հիմնեց Հաղպատի Կյուրիկյւսն ար
քայատոհմի տապանատունը, երրորդը կա
ռուցեց ս. Աստւխւծածնի եկեղեցին, որը հա
ճախ նրա անունով կոչվում է Խաթունսսլեն, 
մի ուրիշը «ոսկեմա ծ» ձեոագիր ընծայեց 
վանականներին, և  յուրաքանչյուրն իր աժի 
սահմաններում նպաստեց ընդհանուր գոր
ծին:

*
•  *

Հաղպւստ-սանահինյտն մենաստանները, 
նվիրված լինելով գրչության, դպրության, 
լուսավորության, գիտության նպատակնե
րին, միաժամանակ հանդիսանում էին քա 
ղաքական կյանքի հետ կապված կենտրոն
ներ: Չմոռանանք, որ դրա նք հիմնադրված և 
հարստացված էին թագավորական ընտա
նիքների կողմից: Ա յդտ եղ էին հաճախ թաղ
վում երկրի կյանքում մեծ դեր խաղացած 
գործիչները' ավելի քա ն պատկառելի դարձ
նելով սրբավայրերի հեղինակությունը: Ըստ 
երևույթին, ա յդտ եղ են պահվել նաև թագա
վորական հին ու նոր զանազան ձեռագրեր, 
հրովարտակներ և  թղթեր: Ա յդ մասին է հու
շում մեր Մատենադարանի №  7777 ձեուս- 
գիրը, վկայելով, թ ե Հովհաննես Սարկավա
գը վերոհիշյալ թարգմանչագիր սաղմոսա
րանը գտ ավ «ի յա րկեղ սուրբ վարդապե- 
տ ա ցն և  թագաւորւսցն»: Հա յ զորավարները, 
ռազմի դաշտ մեկնելուց առաջ, հսւճախ, այս
տեղ էին գալիս երդվելու, աղոթելու և  օրհ
նություն ստանալու:

Հովհաննես Թումանյանը նման արարո
ղություններ է նկատի ունեցել' «Ա նուշի» ւս- 
ռաջին տարբերակում' գրելով.

Այս ձորերումն էր, որ Բագրսւտունին
Բախտի հետ խադաց յուր խաղը վերջին.
Սեգ Տուտեորդին, Օհան Օձնեցին
Հա յրենյա ց պաշտպան սուսերն օրհնեցին:
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Հաղպատ-Սանահին մենաստանների հսւյ- 
րենասիրւսկան աշխատանքների մեջ աոան
ձին տեւլ էյւ գրավում դավանանքի անխոտոր 
ընթացրի պահպանությունը: Ինչպ ես երևում 
է, ա յստ եղ, էր տեսական այն անխախտելի 
ամրոցը, որին բախվում էին հանամոլ գոր
ծիչները և Բյուզանդիոնի գործակալները 
Անիի անկման նախօրյակին: Դրա  փայլուն 
վկայությունն է քաղաքական աոումով կաս
կածելի Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսին' 
Դիոսկորոս կաթողիկոսով փոխարինելու մի
ջոցառումը. իսկ վերջինս Սանահնեցի էո: 
Ըստ երևույթին, դեպ քերն այլ ընթա ցք կըս- 
տանային, եթե Գետադարձի կողմնակիցնե
րը նորից չհեոա ցնեին Դիոսկորոս Սանւսհ- 
նեցուն և  տեղը չբա զմեցնեին Պետրոս Գ ե
տադարձին: Շատ չա նցա վ ա յդ օրից, երբ 
վերջինս հույներին հանձնեց քաղաքի մուտ
քերի բա նա լիները: Դիոսկորոս ի ա ռողջ և 
անդավաճան վարքն էր պատճառը, որ իր 
միջավայրում նա մինչև վեր? հորջորջվեց 
կաթողիկոս:

Անեցիներն էլ, որ մի օր, նրա դեմքի կա 
թողիկոսական քոդո պ ա տ ոելով, գահրնկեց 
էին արել նրան, ըստ երևույթին, շատով 
զղջա ցին: Պահպ ա նվա ծ մի զրույցի համա
ձայն, Անիի բնա կիչները ա յդ դեպ քից հետո 
Անիին հասած կոտորածների ու '.Ավերածու
թյունների հիմքում տեսնում էին Դիոսկորոս 
կաթողիկոսի գահազրկումր: Ուստի նրանք 
մարդ ուղարկեցին Սանահին՝ նրա գերեզմա 
նից մասունքներ գողանալու և  Անի տ ա նե
լու, որպեսզի տ նեցիները զղջա լով աղեր- 
սեին ու հաւցեին նրա օգնությունը, «զի  թեր
ևս թողութիւն ա րա սցէ քա ղ ա քիս*: Սանահ
նի առաջնորդը, իմանալով ա յդ մասին, ար
գելեց նշխարներ տեղափոխելր' ասելով, թող 
«ժողով բազմութեան բնա կչա ցն Անւոյ ւսյսո 
գա յցեն, և  մեք ընդ նորա պաղատ ես ցուք' 
խնդրել զթողութիւն»**:

Զրույցը' զրույց, բա յց այս զրույցի հիմքում 
ընկած է Դիոսկորոսի քաղա քա կա ն հա
յացքների պաշտպանության գադւսփարը: 

Երևում է նաև, որ այս նույն միջավայրի 
այնքան անվանի գործիչ Գրիգոր Մ ա գիստ 
րոսը գա յթա կղվել և  հեռացել էր  հաղպատ- 
սանահինցիներից' մտնելով Պետրոս Գ ե
տադարձի կուսակիցների շա րքը: Սսւնահնե- 
ցիները չեն մոուսզեւ ա յդ և  կշտամբական 
նամակ են ուղարկել նրան' Հա յոց Միջսւ- 
գետ ք: Գրիգոր Մագիստրատ, որ արդեն 
զղջա ցել էր, տ եսնեյով հույների խաբեու
թյունը, նամակ է գրում, հավատացնելով, որ 
երբեք չպիտի մոռանա նրանց, ինչպես «Ա յն-

я  Հովհ. Ղրիմեցի, Նշված աշխ., էջ 258:

ոքիկ, որք վարեալք էին ի Ռաբեյովնէ ուխ
տելն աո յԵրուսաղէմ»: Ուշ էր արդեն: Սսւ- 
նահինը, սակայն, կայուն էր, արդարադատ 
ա  ճշմարիտ' իր լեռնային աննվաճ բար
ձունքների նման:

Կկամենայինք գնահատական խոսք ասել 
նաև Հաղպատ-Սւսնահնի այն դերի մասին, 
որը վերաբերում է  Հյուսիսային Հայաստա
նում, Վ րա ստ ա նում և Աղվանքում գտնվող 
հւսյ բնակավայրերի ազգային կյանքը հըս- 
կելու և  «հովվելու* բնա գա վա ռին: 18-րդ 
դա րի մի վավերաթուղթ տալիս է մի հազվա
գյուտ ցանկ, որն օգնում է տեսնելու հւսյ ժո
ղովրդի էթնիկական լայնասփյուռ այն սահ
մանները, որոնց վրա իր հոգևոր իշխանու
թյան պահպանիչ թևերն էր տարածել Հա ղ- 
պսսոր: Ըստ ա յդ վավերաթղթի Հայաստանի, 
Վրաստանի և Աղվանքի թագավոր ներր 
11-րդ դարում Հաղպատի իրավունքների 
տակ են դնում հայաբնակ և լուսավորչական 
հետևյալ թեմերը (անուններր մասամբ աղա
վաղված ե ն ) . «Ա լստ եա նցն, Տա շիրն... Լօ- 
ռի-.. Բսւզանց տ ա ղտ ն... էսօրւսնուտա- 
կոտ ն... Հայունւոյ և  ԵՆւնկունոյ տախտն... 
Օձնու տա խ տ ն... Թ իֆլիզ քաղաքն, Վ ե ր [ի ]ն  
ԳօրԻ, Սամշվէրդէն, Դմոնիսն և Բուղսւմա 
ձորն..- Վերի Ցխ ելվա ն, Թամարշէն, զՕրին- 
սըն, Զիխօրն, Սամծուէրն և Մ ծօվրէթն... 
Բրինձն, Ն ա բա ստ էվն... Սուրամն, Ղօգիցին, 
Ատ ենն, Դեղումն, Կախէթն, Շաքին, Վար- 
խըոանն, Զուրուբւսթի Ծ ա յր ն , բոլոր Սում- 
խէթսւյ տանն, Ն ա խ է Դուռն, Ծապսղայն, 
Տա լւսւէրն... Ախալքալաքն, Սամցխէն, Իմօգ- 
վին (Թ մ ո գվ ին), Սաջաւախօն, Զաւպէն, Ի- 
մերէթ, զԱրդանւսճն, Բուլբուլեանն, Քօբու- 
ւեանն, Սււսնւոսղէն, Թատումն, Ա ծողվէրն... 
Տա յ օղն, Գօրակա նն, Ձորւսգեղն, Կայեանն, 
Կա յէծօնն, Ա ղէստ ա ֆէն, իյօջա բազա րն, 
Մահկանն, Գ ա քէն, Շւսմքօրն, Շ ա քեն... Գա- 
ւսւզէնն, Բարամն... Մա նա սն... մինչև ի Վ օ- 
դա մա ծ' իւրեան շրջակա} գիւղօրէիւքն» ու 
նրանց թեմերով24:

Անշուշտ, նշված ոչ բոլոր վայրերի ամբողջ 
բնակչությունն է  եղել հայ և  դրա նք ոչ բո 
լորն են ի սկզբանե եղել հայապատկան բնա 
կավայրեր ու գավա ռներ, բա յց որ այդպիսիք 
զգա լի տ եղ են գրավում նշված ցանկում, վեր 
է ամեն կասկածից: Ուշագրավ է նաև Ատենի 
կոչվա ծ թեմր, ուր մինչև օրս էլ կանգուն է 
հայոց ճարտարապետական կոթողներից 
մեկը' կառուցված 7-րդ դարում հայ ճարտա
րապետ Թոդոսակի գլխավորությամբ: Պահ
պանված հայագիր և  հայաբաո հիշատա
կարանն ասում է . «Ե ս Թոդոսակ շինող սըր-

*  «Լումայ», 1898, Ա, էջ 260—264:



բոյ եկեդեցտ յս» : Ն ա և այդ թեմի վրա է, որ 
ի?խե| է Հաղպւստը, որս|հււ հւսյ լուսավոր
չական թեմի:

Ն մա ն խնդիրները մեզ տանում են դեպի 
իր ժամանակի հայ-վրացական հարաբերու
թյունները, որոնք միշտ էյ եղել են բա րի
դրացիական:

ձայ-վրացակւսն բարեկամական փոխհա
րաբերությունները' կապված Հաղպւստ-Սա- 
նահինի հետ հնից են գալիս: Պ ետ ք է ասել, 
որ հենց սկզբից Հաղպատն ու Սանահինը 
հսւրգալից վերաբերմունքի են արժանանում 
ճան վրաց թագավորների և իշխանների 
կողմից: «Ո չ միայն թագաւորք Հա յոց,— գը- 
րում է Հովհաննես Ղրիմեցին,— այլև թագա
ւորք Վ րա ց... պսսոուի կալան միշտ զայս 
ա թոռ»: Որպես օրինակ նա հիշում է  « Գ ա 
վիթ որդի Գէորգեսւյ» արքա յին, «Գորգի 
քաջն' հայր Թսւմարայ թւսգուհւոյն», իրեն' 
«Թամար թագուհուն», և  ուրիշներին;

Ա յդ բարեկամության բազմանշանակ 
դրսևորումներից մեկն է  Հովհաննես Սար
կավագի և  Գա վիթ Վրաց թագավորի մտ եր
մությունը: «Ք ա րթլիս Ցխովրեբւս» երկի ներ - 
մուծման հեղինակը գրում է , թ ե  Վրաց Դ ա 
վի |э արքան, որ շատ էր սիրում հայերին (և  
կինն էլ հայ է ր ), գալիս է ա ո ոտն «հոեւոոր 
վարդապետի ի Հաղպատ' Սարկաւագ անուն- 
խոստովւսնէր նմա զյանցանս իւր, և  կորա- 
ցուցեալ զպատուական գլուխն' աւրհնէր ի 
նմանէ. և  նստէր ընդ նմա և փարէր զպա- 
րանոցաւ նորա: Եւ նա ասէր. «Լուծեալ եմ և 
հոտեալ ի ծերութենէս. ի բա ց գնա  յինէն, 
զի մի' աշխատ լիցիս»: Եւ թագաւորն համ
բուրեր և  ասէր. «Անպակաս լիցի հոտս այս 
յինէն, հա՛յր պատուական»: Եւ (Հովհ. Սար
կա վա գը)... զա յս ասէր՝ եդեա լ զձեոս ի վե- 
րայ գլխոյն. «Գ տ ի զԴ ա փ թ  ծաոայ իմ և  իւ- 
ղով սրբով իմով աւծի զ ն ա »... Եւ զուարճա- 
նայր արքայն, և  գովէր զգեղեցկատիպ 
թւսրգմանութիւնն Հա յոց»*7: Ա յդ  թարգմա
նությունը իսկապես, հոչակավոր էր, որով
հետև նկատի ուներ Հաղպատի վերոհիշյալ 
թարգմանչագիր Սաղմոսարանը՝ գտ նված 
Հովհաննես Սարկավագի ձեռքով: Ուշա
գրավ է  նաև այն պարագան, որ Վրաց Դ ա 
վի թ արքան այնքան լավատեղյակ է  եղել

50 Լ. Մելիքսեթ-Բեկ, Տեղեկագիր, 1946, >№ 5, էջ 4: 
“  Հովհ. Դրիմեցի, Նշված աշխ., էջ 94:
27 Քարթլիս ցխովրերայի... հին հայերեն թարգմա

նությունը (հայերեն ն վրացերեն), Թրիլիսի, 1958, 
էջ 255:

հայոց լեզվին Ա դս|րաթյսւճր, որ ճկսւտել I. 
ա յդ Սաղմոսարանի րճտիր թարգմանության 
լինելը:

Հաղպւստ-Սանանինում, դարեր հետո, ե- 
ղել է նաև Վրւսց Հերա կլ Երկրորդ թագավո
րը և  1790-ւսկան թվականներին Հսւղպատամ 
վերահաստատել նրա՝ կովկասահայության 
վրա ունեցած հին իրավունքները: Հասկա
նալի է, որ նա ա յդտ եղ պիտի հանդիպած լի
ներ նւսև իր վաղեմի բարեկամին և պալա
տական երգչին' Սայաթ-Նովային (արդեն 
տեր Ստ եփ ա նոս), որն ա յդ ժամանակ ճա ղ
պատում տխուր կատակով մրմնջում էր.

Հաղպատի լուսարար Սսւյւսթ-Նովեն իմ,
Մե կանթեղս վառելու ձեթ չունիմ...

Աոհւսսարակ Հաղպատն ու Սանահինը 
հանդիսացել են արքայական մենաստան
ներ, և  նրանց հետ ավելի շատ թագավորա
կան ա ռօրյա  է կապված եղել, քա ն որևէ այլ 
մենաստանի հետ:

Կիլիկյան հայ թագավորներն անգամ, 
հեռվից հեոո1լ  չէին մոռանում Հաղպատն ու 
Սանահինը: Հա յտ նի է, օրինակ, որ 1271 
թվականին Լևոն Երրորդ թագավորը, իր օծ
ման ա ռիթով, Հաղպատին է  նվիրում շատ 
ընծաներ, ա յդ թվում նաև «ընտիր գրչագիր 
օրինակ մի Սաղմոսամեկնչի Լամբրոնսւցտյ»: 

Հիրա վի, մեծ և  հարուստ է եղել Հաղպատ 
և Սանահին մենաստանների առօրյան: Ն ը- 
րանք ապրել են հազարամյա մի փառահեղ 
ու փոթորկոտ կյանք, որի նշանաբանն են 
հանդիսացել հետևյալ պատգամները, հայ
րենիք, ա զգա յին անխոտոր դավանանք, լու
սավորություն, մշակույթ, ժողովուրդները 
բարեկամություն և  խաղաղություն: Ա յդ  հսղ- 
րենապահպան պատգամներով է, որ նրանք 
ա նցել են իրենց դժվարին ուղին' ձգված 
10-րդ դարից մինչև 20-ր դ  դարը: 

Պահլավունյաց տոհմի ներկայացուցիչնե
րից մեկը, դեռևս 1030-ական թվականներին 
մի նվիրաբերության առթիվ, Հաղպատի տ ե
ղավայրերից մեկի մասին գրել է- «զԱ րծ- 
ուէբոյնն ի Հա ղպ ա տ »: Հիրավի արծվաբույն, է 
ա յդ թվում և ' Հա ղբա տ ը, և ' Սանահինը, ո- 
րոնց ճարտարապետական սրբազան կա
մարների տակ դարեր շարունակ ապրեց և 
հզորացավ, մաքառեց ու դիմացավ հայ ժո
ղովրդի ազատասեր և  արվեստասեր ոգին: 

Մ ենք հպարտ ենք ա յդ սրբարաններով: 
Աշխատենք միայն արժանի պահապանն ու 
մեկնաբանը լինել ա յդ լուռ կոթողների:


