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Էս թեր Խեմ չյան*

Անդ րա դառ նա լով Վա նի նա հան գի Մոկս գա վա ռա կի ավան դու թյուն նե
րին` առանձ նաց վել և քննու թյան են են թարկ վել կրո նա ե կե ղե ցա կան այն 
ավան դու թյուն նե րը, որոնք ներ կա յաց նում են եկե ղե ցի նե րի ու սրբա վայ
րե րի հրա շա փառ հիմ ադր ման պատ մու թյու նը և դրանց հրա շա գործ կա
րո ղու թյուն նե րը: Առան ձին վեր լուծ վել են հա մա հայ կա կան հնչե ղու թյուն և 
հռչակ ու նե ցող Մոկ սի Ս. Ամե նափր կիչ վա նա կան հա մա լի րի, Ս. Աստ վա
ծա ծին մե նաս տա նի, Ս. Մի նաս եկե ղե ցու և Փութ կու Ս. Գև որգ սրբա վայ րի 
մա սին պատմ վող ավան դու թյուն նե րը: Վեր են հան վել այդ ավան դու թյուն
նե րի ոչ մի այն նա խաք րիս տո նե ա կան ժա մա նակ նե րի հա վա տա լի քա յին, 
ծի սա կան, սո վո րու թա յին տար րե րի ձու լու մը քրիս տո նե ա կան հա վա տա
լիք նե րի հետ, այ լև իրա կան, պատ մա կան ու առաս պե լա կան տար րե րի 
մի ա խառն ման ինք նա տիպ և օրի նա չափ երև ույ թը եկե ղե ցա շի նու թյան ժո
ղովր դա կան ըմբռ նում ե րի լույ սի ներ քո:

Բա նա լի բա ռեր. ավան դու թյուն, եկե ղե ցի, սրբա վայր, հա վա տա լիք, քրիս
տո նե ու թյուն, պատ մու թյուն, ծես, սո վո րույթ, եկե ղե ցա շի նու թյուն, նա խաք
րիս տո նե ա կան ժա մա նակ:

Պատ մա կան Հա յաս տա նի յու րա քան չյուր գա վա ռի բնա կիչ նե րի 
ավան դու թյուն ներն ու ավան դազ րույց նե րը խարսխ ված են տվյալ գա վա
ռի հայ ժո ղովր դա կան սո վո րույթ նե րի, պաշ տա մուն քա յին հա վա տա լիք նե
րի և բնաշ խար հի առանձ նա հատ կու թյուն նե րի վրա, ու նեն տե ղա յին նշա
նա կու թյուն, ստու գա բա նում և տար բեր բնույ թի (պատ մա կան, աշ խար
հագ րա կան, կեն ցա ղա յին, կրո նա կան) տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում 
սերն դե սե րունդ: Վաս պու րա կա նի Մոկս գա վա ռա կի ավան դու թյուն ներն 
ինք նա տիպ են և ամ բող ջաց նում են Մո կաց լեռ նաշ խար հի բնա կան մի ջա
վայ րը, լեռ ներն ու գե տե րը, քա րերն ու ծա ռե րը, աղ բյուր ներն ու սրբա վայ
րե րը, կեն դա նա կան ու բու սա կան աշ խարհ նե րը: Ըստ իրենց գոր ծա ռույ թի 
Մո կաց ավան դու թյուն նե րը դա սա կարգ վում են հե տև յալ թե մա տիկ խմբե
րում.

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի բա նա հյու սու թյան տե
սու թյան և պատ մու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող, բա նա սի րա կան գի տու
թյուն նե րի թեկ նա ծու:
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ա) եկե ղե ցի նե րի ու սրբա վայ րե րի հրա շա փառ հիմ ադր ման և 
դրանց հրա շա գործ կա րո ղու թյուն նե րի մա սին (Մոկ սի Ս. Ամե
նափր կիչ եկե ղե ցի, Ս. Աստ վա ծած նի մե նաս տան, Փութ կու 
Ս. Գև որգ, Ս. Մի նաս, Փե սա վանք),

բ) տե ղա նուն նե րի (երկ րա մա սի, լեռ նե րի, քա րե րի, աղ բյուր նե րի) 
ան վա նում ե րի ստու գա բա նա կան ավան դու թյուն ներ,

գ) բու ժիչ հատ կու թյուն նե րով օժտ ված և սրբա վայ րա յին հատ կա
նիշ ներ ձեռք բե րած տե ղա վայ րեր (ական ջա ցա վի և ատամ ա
ցա վի աղ բյուր ներ, զա վակ պար գև ող և մեջ քի ցավ բու ժող քա
րեր, հո դա ցավ բու ժող աղ բյուր ներ ու սրբա զան ծա ռեր, կաթ
նաղ բյուր ներ, որ նպաս տում են ծծմայ րե րի կա թի առա տու թյա նը 
և այլն),

դ) ավան դու թյուն ներ և ավան դազ րույց ներ քրիս տո նե ա կան հա
վա տա լիք նե րի, պատ մա կան որո շա կի դեպ քե րի, սրբակ րոն 
Գրի գոր Նա րե կա ցու վար քի ու հրա շա գոր ծու թյուն նե րի մա սին:

Մոկ սի ավան դու թյուն նե րի ու ավանդ նազ րույց նե րի ժա մա նա կագ
րա կան ընդգր կու մը շատ լայն է: Այն սկզբնա վոր վել է նա խաք րիս տո նե ա
կան ժա մա նակ նե րում և դա րա վոր փո խանց ման ճա նա պար հին իր մեջ նե
րա ռե լով տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա վա տա լի քա յին, ծի սա կան, 
սո վո րու թա յին տար րեր` մի և նույն ժա մա նակ կրել է կո րուստ ներ` պայ մա
նա վոր ված իմաս տազրկ մամբ և մո ռաց մամբ: Հատ կա պես քրիս տո նե ու
թյան մուտ քով և ար մա տա վոր մամբ պայ մա նա վոր ված հնա գույն հե թա նո
սա կան հա վա տա լիք նե րը կամ դուրս են մղվել կամ էլ վե րա ձև ա փոխ վել և 
հար մա րեց վել նոր կրո նա հա վա տա լի քա յին պա հանջ նե րին:

Միջ նա դա րում Մո կաց թե մը մտել է Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյան 
մեջ (1113 –1895) և եղել է նրա կա րև որ ստո րա բա ժա նում ե րից մե կը1: Այն 
հայ գրչու թյան կա րև որ կենտ րոն նե րից մեկն է եղել (հայտ նի են Մոկ սի 
Ավե տա րան նե րը, Սար գիս Մո կա ցու և այ լոց ման րան կար չա կան նկա րա
զար դում ե րը): Մոկ սի նշա նա վոր վա նա կան հա մա լիր նե րի մա սին հյուս
ված ավան դու թյուն նե րը ձև ա վոր վել են հա մա լիր նե րի կա ռուց մա նը զու
գա հեռ, սա կայն դրանց ատաղձն ու հիմ քը հին ծա գում ու նեն և 
ան մի ջա կա նո րեն սնու ցում են ստա ցել հե թա նո սա կան ավան դույ թից: 
Պետք է նկա տել, որ ավան դու թյուն նե րի մեջ որ պես կա րև որ եզ րույթ հան

1 Վար դա նյան Վ., Ս. Էջ մի ած նի ընդ հան րա կան աթո ռի և Աղ թա մա րի կա թո ղի կո
սու թյան հա րա բե րու թյուն նե րի շուրջ (XII դ.  – XIX դա րա վերջ). – ՊԲՀ, 2012, թիվ 
2, էջ 155 –169: Նույ նի, Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյուն. – ՀՍՀ, հ. 1, Երև ան, 1974, էջ 
255 –256:
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Հրաշ քի գոր ծո նը Մո կաց կրո նա ե կե ղե ցա կան ավան դու թյուն նե րում

դես են գա լիս Մո կաց բնաշ խար հին բնո րոշ և խորհր դան շա կան նշա նա
կու թյուն ու նե ցող քա րը և ջու րը, որոնք, պաշ տա մուն քա յին նշա նա կու թյուն 
ու նե նա լով, դա րե դար պաշտ վել են տա րա ծաշր ջա նի հայ ազ գաբ նակ չու
թյան կող մից և ան շուշտ ու նե ցել են իրենց շուրջ հո րին ված պատ մու թյուն
ներ:

Ս. Ամե նափր կիչ եկե ղե ցու, Փութ կու Ս. Գև որ գի և Փե սա վան քի մա
սին ավան դու թյուն նե րը ներ կա յաց նում և մեկ նա բա նում են հո գև որ տա
ճար նե րի կա ռուց ման նա խադ րյալ նե րը: Ըստ ավան դու թյուն նե րի` դրանց 
կա ռուց ման վայ րե րը ի վե րուստ են սահ ման վել որ պես սրբա զան ու հրա
շա գործ հատ կու թյուն նե րով օժտ ված տե ղանք. ի դեպ, բո լոր հա մա լիր նե րը 
կա ռուց ված են բարձ րա դիր վայ րե րում: Առաջ նորդ վե լով եկե ղե ցա շի նու
թյան պատ մու թյամբ` վստա հա բար կա րե լի է ասել, որ Մոկ սի եկե ղե ցի նե
րը նույն պես պետք է կա ռուց ված լի նե ին հե թա նո սա կան սրբա վայ րե րի ու 
տա ճար նե րի տե ղում: Ըստ ավան դու թյուն նե րի` սրբա զան մա սունք ներն ու 
նշխարք նե րը (Քրիս տո սի մա զե րը, ս. Գև որ գի պու տու կը և այլն) թռչում
ընկ նում են քա րի վրա և կլան վում, իսկ ճա ռա գող լույ սը մատ նա ցույց է 
անում ապա գա սրբա վայ րի կա ռուց ման տե ղը: Մոկ սի Ս. Ամե նափր կի չը 
կա ռուց վել է Հա տը ճանց գյու ղի մոտ` սա րի լան ջին, Փութ կու Ս. Գև որ գը` 
Եղե րով լե ռան մոկ սա հա յաց լան ջին, իսկ Փե սա վան քը` Ավերկ տա լե ռան 
գա գա թին: Սուրբ Ամե նափրկ չի կա ռուց ման ավան դու թյու նը սեր տո րեն 
կապ ված է աստ վա ծաշն չյան արև ե լյան մո գե րի ան վան հետ:

Եթե մի շարք ավան դու թյուն նե րում Մոկս տե ղան վան ծա գու մը 
բխեց վում է այս մո գե րի` Մո կաց լեռ նաշ խար հում հանգր վա նե լու փաս
տից2, ապա ավան դու թյուն նե րի մի այլ խմբում նրանք հան դես են գա լիս 
որ պես քրիս տո նե ա կան տա ճա րի հիմ ա դիր ներ: Մո կաց ավան դու թյուն
նե րում մո գե րը հան դես են գա լիս Մել քոն, Գաս պար և Բաղ դա սար անուն
նե րով:

Հատ կան շա կան է, որ Ս. Ամե նափրկ չի կա ռուց ման հա մար հիմք են 
հան դի սա ցել արև ե լյան մո գե րի` Երու սա ղե մում ստա ցած նվեր նե րը. ըստ 
ավան դու թյուն նե րից մե կի` Գաս պա րը նվեր էր ստա ցել Քրիս տո սի գլխի 
մա զե րից3, մի այլ տար բե րա կի մեջ Մայր Աստ վա ծա ծի նը նրան նշխարք 

2 Խնդրի մեկ նա բա նու թյանն անդ րա դար ձել է Ս. Հա րու թյու նյա նը, տե՛ս Հա րու թյու-
նյան Ս., «Մո գեր», «Մոկս», «մո կա ցի ներ». ան վա նա բա նա կան առն չու թյուն նե րի և 
գոր ծա ռու թա յին ընդ հան րու թյուն նե րի մա սին. – «Էջ մի ա ծին» ամ սա գիր, 2015, թիվ 
9, էջ 53 –63: Հա րու թյու նյան Ս., Նե րա ծու թյուն. – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան 
մշա կույ թը (կազ մող ներ Հա րու թյու նյան Ս., Խեմ չյան Է., Խեմ չյան Մ., Պո ղո սյան 
Ա.), Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրատ., 2015, էջ 5 –12:

3 Լա լա յեան Ե., Վաս պու րա կան. Հա վատք. – ԱՀ, գ. XXVI, Թիֆ լիս, 1917, էջ 208:
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էր տվել, երկ րոր դին իր մա զե րից էր տվել, իսկ եր րոր դին` կրծքի կա թը4: 
Մի այլ ավան դու թյան մեջ շեշտ վում է, որ նրանց մոտ եղել է մա սունք, որը 
չի մաս նա վո րեց վում5: Մո գե րը կանգ են առ նում Մոկ սի Աս տի ճանց ձո րա
կում (Աստ ղա ճանչ կամ Հա տը ճանց գյու ղում), հա ջորդ օրը բարձ րա նում 
են լե ռը` որս անե լու. Քրիս տո սի մա զե րը Գաս պա րի մո տից թռչում և ամ
փոփ վում են մի եր կար վե մի մեջ, որը երե կո յան բռնվում է պայ ծառ լույ
սով, Քրիս տո սը երև ում է նրանց և պատ վի րում այդ տեղ վանք կա ռու ցել: 
Ինչ պես հա ղոր դում է ավան դու թյու նը` «Երեք մո գե րը սկսել են վան քը շի
նել, այդ մի ջո ցին Գաս պար մո գը վախ ճան վել է և թաղ վել այդ վան քի հիմ
քում»6:

Ըստ Մա թե ո սի ավե տա րա նի (գլուխ Բ2)` երեք մո գեր, երկն քում 
տես նե լով հրե ա նե րի նո րա ծին թա գա վո րի (Քրիս տո սի) աստ ղը և նրան 
հե տև ե լով, գնում և գտնում են այն վայ րը, որ տեղ ծնվել է մա նուկ Հի սու սը, 
երկր պա գում, նվեր ներ են տա լիս նրան (ոս կի, կնդրուկ և զմուռս) ու վե րա
դառ նում7: Աստ վա ծաշն չյան ավան դու թյան մեջ մո գե րի անուն նե րը չեն 
հի շա տակ վում, մի այն հայտ նի է նրանց արև ե լյան ծա գում ու մո գե րի դա
սին պատ կա նե լը:

Երեք մո գե րի մա սին Մոկ սի ավան դու թյուն նե րը ձև ա վոր վել և զար
գա ցել են ժո ղովր դա կան տար բեր հնա գույն պա տում ե րի հի ման վրա և 
ինք նու րույն տե ղա կան նկա րա գիր են ստա ցել: Ինչ պես վկա յա կոչ վում է 
Ե. Լա լա յա նի գրա ռած և հրա տա րակ ված տար բե րա կում` Մոկ սի Ամե
նափր կիչ եկե ղե ցու հիմ ադր ման պատ մու թյու նը ման րա մասն ներ կա յաց
ված է «Հայս մա վուր քում» և վան քի կոն դա կում: Հայս մա վուր քա գետ 
Մ. Ավ դալ բե գյա նը նկա տել է, որ «Հայս մա վուրք» ժո ղո վա ծու նե րի նյու թե
րը «…կի սա բա նա հյու սա կան, կի սա ա ռաս պե լա կան վի պում եր են ըստ 
միջ նա դա րի գե ղար վես տա կան մտքի ու ճա շա կի»8, այ սինքն` իրա կանն ու 
առաս պե լա կա նը մի ա խառն վել են իրար և պա տում ե րի նոր որակ ու 
տար բե րակ են ստեղ ծել: Հե տև ա բար ժո ղովր դա կան պա տում ե րը «Հայս
մա վուրք» ժո ղո վա ծու նե րի հե ղի նակ նե րի կող մից նախ օգ տա գործ վել են 
որ պես լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նող նյու թեր, ապա ըն թերց վե լով եկե ղե ցա կան 

4 Տե՛ս «Ավան դու թյուն Մո կաց Ամե նափր կիչ վան քի մա սին». – Մոկս. հա յոց բա նա
հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 283, N 5 (122):

5 Տե՛ս «Մո կաց գա վա ռի Հա տը ճանց գյու ղի Սուրբ Ամե նափրկ չա վան քը». – Մոկս. 
հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 282, N 4 (121):

6 Լա լա յեան Ե., նշվ աշխ., էջ 208:
7 Նոր կտա կա րան, Ավե տա րան ըստ Մատ թե ո սի, գլ. 2, Պեյ րութ, 1985, էջ 2:
8 Ավ դալ բե գյան Մ., «Յաս մա ւուրք» ժո ղո վա ծու նե րը և նրանց պատ մագ րա կան ար

ժե քը, Երև ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982, էջ 9:
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Հրաշ քի գոր ծո նը Մո կաց կրո նա ե կե ղե ցա կան ավան դու թյուն նե րում

արա րո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ` հե տըն թաց ճա նա պար հով նո րից վե րա
դար ձել են ժո ղովր դին և նո րո վի հարս տաց րել բա նա հյու սա կան ավան
դա կան եր կա ցան կը:

Վե րո հի շյալ դի տար կու մը հիմք է տա լիս ասե լու, որ աստ վա ծաշն
չյան ավան դու թյամբ ներ կա յաց ված անա նուն մո գե րը հայ բա նա հյու սա
կան ավան դույ թում հան դես են եկել Մել քոն, Գաս պար և Բաղ դա սար 
անուն նե րով, ըստ որում նրանք ոչ մի այն մոգ, այլև թա գա վոր ներ են ան
վան վել: Տար բեր սկզբնաղ բյուր նե րում նույ նիսկ շեշտ վում է նրանց ազ գա
յին պատ կա նե լու թյու նը. Մել քո նը հա մար վում է պար սից թա գա վոր, Գաս
պա րը` հնդկաց թա գա վոր, Բաղ դա սա րը` արաբ9:

Ժո ղովր դա կան ավան դու թյան մեջ Մել քո նը, Գաս պա րը և Բաղ դա
սա րը թե մոգ են կոչ վում և թե թա գա վոր, օրի նակ` «Aմaփըր կը ճա վaնքյ 
եռ սու նէր կու տա րը առաջ ը շին վիր, քյանձ Հaրbւսա ղեմ: Իրիքյ թaկյա
ուըր են իկիր Հaտը ճանց գյուղ` Մել քոն, Գյազ պար և Բaղդը սար: Աստ ղը 
ցոլ քով aնունքյ կը կյան հaտե»10: «Երեք մո գերն սկսել են վան քը շի նել. 
այդ մի ջո ցին Գաս պար մո գը վախ ճան վել է և թաղ վել այդ վան քի հիմ
քում»11: Ինչ պես երև ում է վեր ջին մեջ բե րու մից` Գաս պար մո գը ոչ մի այն 
եկե ղե ցու հիմ ադ րի, այ լև շի նա րա րա կան զո հի գոր ծա ռույթ է կա տա րել, 
և նրա մարմ ի վրա բարձ րա ցել է քրիս տո նե ա կան տա ճա րը:

Սուրբ Ամե նափր կիչ վան քը գտնվում է Ատի ճանս, բար բա ռա յին 
ար տա սա նու թյամբ` Հա տը ճանց գյու ղի մոտ: Այս գյու ղի մա սին առա ջի նը 
հի շա տա կել է Թով մա Արծ րու նին (9րդ դ.). «…Թոռ նի կի, որը տի րոջ 
ծննդյան և մկրտու թյան մեծ տո նի օրե րին բա զում ընտ րո վի մարդ կան ցով 
ար ժա նա ցավ մար տի րո սու թյան պսա կին` Մո կաց գա վա ռի Ատի ճանս գյու
ղում»12:

Գյու ղի հնա գույն Ատի ճանս//Հա տը ճանց ան վան ման ստու գա բա
նու թյու նը ժո ղովր դա կան ավան դու թյու նը կա պում է մո գե րին առաջ նոր
դող աստ ղի ցոլ քի հետ. «Aնու խaմար էլ aտ կյե ղը անուն կը տնեն Aստղա
ճանչ: Հե տո նոր դառ ցիր ը Հaտը ճանց»13:

9 Աճա ռյան Հ., Հա յոց անձ նա նուն նե րի բա ռա րան, ԵՊՀ, Երև ան, 1942, հ. III, էջ 306, 
հ. I, էջ 447 –448, Սար գի սե ան Բ., Երեք թա գա ւոր մո գե րու զրոյցն հայ կա կան մա
տե նագ րու թե ան մեջ և անոր կա րև ո րու թիւնն, Վե նե տիկ, 1910, էջ 6 –7:

10 Տե՛ս «Մո կաց գա վա ռի Հա տը ճանց գյու ղի Սուրբ Ամե նափրկ չա վան քը». – Մոկս. 
հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 282, N 4 (121):

11 Տե՛ս «Մոկ սի Սուրբ Ամե նափր կիչ եկե ղե ցի». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա
կույ թը, էջ 282», N 3 (120):

12 Թով մա Արծ րու նի և Անա նուն, Պատ մու թյուն Արծ րու նյաց տան, Երև ան, «Սո վե
տա կան գրող» հրատ., 1978, էջ 312:

13 Տե՛ս «Մո կաց գա վա ռի Հա տը ճանց գյու ղի Սուրբ Ամե նափրկ չա վան քը». – Մոկս. 
հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 282, N 4 (121):
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Հեն վե լով Թով մա Արծ րու նու հա ղոր դած տե ղե կու թյան և հե տա գա 
պատ մա կան ու բա նա հյու սա կան աղ բյուր նե րի վկա յա կոչ ման վրա` Ատի
ճանս գյու ղը հա վա նա բար իշ խա նա նիստ գյուղ է եղել, և նրա մեր ձա կայ
քում գտնվող Ս. Ամե նափրկ չի բա կում թաղ վել են հո գև որ և աշ խար հիկ 
նշա նա վոր դեմ քեր:

Մո կաց ավան դու թյուն նե րում Ս. Ամե նափր կի չը հան դես է գա լիս եր
կու մի մյանց լրաց նող սյու ժե նե րի մի ջո ցով. նախ կա ռուց ման հրա շա գործ 
դրդա պատ ճառն ու վան քի տե ղի ընտ րու թյան աստ վա ծա յին մա սունք նե
րով ուղ ղորդ վելն ու տե սիլ քի մի ջո ցով հանձ նա րա րա կան ստա նա լը. «Ով 
թա գա վոր ներ, այս տեղ` ուր ամ փոփ վեց իմ գլխի մա զե րը, շի նե ցեք վանք` 
իմ և իմ մոր անու նով և ապա գնա ցեք խա ղա ղու թյամբ ձեր աշ խարհ նե
րը»14, ապա նրա հրա շա գործ գոր ծա ռույ թը` հա վա տա ցյալ նե րին ոսո խից 
ապաս տա նե լու և փրկե լու, որով և մի ա ժա մա նակ ստու գա բան վում է նրա` 
Ամե նափր կիչ ան վա նու մը: Ակն հայտ է, որ հրա շա գոր ծու թյան մո տիվն ըն
կած է ոչ մի այն վան քի կա ռուց ման, այ լև նրա հե տա գա հո գև որ գոր ծա ռույ
թի և հա վատ քի ամ րապնդ ման հիմ քում:

Ամե նափրկ չի ավան դու թյուն նե րը կապ վում են նաև Լենկ թե մու րի 
ան վան հետ: Ըստ ավան դու թյան` Մո կաց Ամի րան հար գան քով ըն դու նում 
է Երու սա ղե մից վե րա դար ձող արև ե լյան մո գե րին: Հե ռա նա լիս նրանք 
Ամի րա յին նվի րում են Աստ վա ծած նի` Գաս պար թա գա վո րին ըն ծա յած 
նշխար քը: Նշխար քի վրա գի շե րը լույսկա մար է կապ վում` ավե տե լով դրա 
հրա շա գործ կա րո ղու թյու նը: Ամի րան «Կը տնա կու թում մեչ, պստիկ 
տaրպա սըմ կը շի նա վե րեն: Էն տaրպա սի [մա տուռ  Է.Խ.] անուն կը տնա 
Նը վեր»15: Հայ ազ գին կո տո րող և գե րե վա րող Լենկ թե մու րին Ամի րան 
խնդրում է. «…մեկ պստիկ տaրպասմ եմ շի նե, տa մեկ էնով [դրա նով մեկ 
 Է.Խ.] գյե րի տaս զի»16: Լենկ թե մու րը հա մա ձայն վում է, սա կայն. «Մեռ
նիմ ուր շատ խրաշ քին. վաթ սուն խaզaր գյե րի մը տան էտա տaրպաս, 
հaլa չը լըց վան: Հը մեն էլան մժիկ, կը պան aռիք»17:

Ըստ ավան դու թյան` այս հրա շա գոր ծու թյունն է հիմք հան դի սա նում 
վան քի վե րան վան ման հա մար: Ի նշան փրկված հա յոր դի նե րի` այն կո չում 
են Ամե նափր կիչ18: Ս. Ամե նափր կի չը հայտ նի է նաև Ծպատ անու նով: Հա
վա նա բար վան քի երկ րորդ ան վան ման հա մար դեր է խա ղա ցել վա նա հոր 

14 Տե՛ս «Մոկ սի Սուրբ Ամե նափր կիչ եկե ղե ցի». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա
կույ թը, էջ 282, N 3 (120):

15 Տե՛ս «Ավան դու թյուն Մո կաց Ամե նափր կիչ վան քի մա սին». – Մոկս. հա յոց բա նա
հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 283, N 5(122):

16 Նույն տե ղում:
17 Նույն տե ղում:
18 Ղա նա լա նյան Ա., Ավան դա պա տում, Երև ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1969, էջ 250 –252: 
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Հրաշ քի գոր ծո նը Մո կաց կրո նա ե կե ղե ցա կան ավան դու թյուն նե րում

աղոթ քով և աստ ծո կամ քով գե րի հա յե րի կեր պա րա նա փո խու թյամբ 
ծպտվե լու հան գա ման քը:

Այս սյու ժեն միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում տա րած ված և շրջա նառ
վող սյու ժե նե րից է ու հատ կա պես աղերս վում է Լենկ թե մու րի ան վան հետ: 
Գրե թե նույն զար գա ցում երն ու նեն «Մար դա ղավն յաց կամ Հա զա րափր
կիչ» եկե ղե ցու (Նա խի ջև ա նի Առինջ գյու ղի մոտ19) և Հո վա նա վան քի (Նոր
Բա յա զե տի Այ րի վանք գյու ղի մոտ20) մա սին ավան դու թյուն նե րը21: Ավան
դու թյուն նե րը, պատ մա կան հիմք ու նե նա լով հան դերձ, մի ա ժա մա նակ 
ընդգ ծում և առա ջին պլան են մղում հո գև որ հայ րե րի սրբակ րո նու թյան ու 
քրիս տո նե ա կան հա վատ քի ան սա սա նու թյան, ինչ պես նաև եկե ղե ցա կան 
մա սունք նե րի հրա շա գոր ծու թյան և աստ վա ծա յին կամ քի դրսև որ ման 
հան գա մանք նե րը օր հա սա կան պա հե րին:

Հրա շա գոր ծու թյու նը ըն կալ վել է որ պես Մո կաց եկե ղե ցի նե րի ու 
սրբա վայ րե րի գլխա վոր հատ կա նիշ, որի մա սին գի տե լիք նե րը մուտք գոր
ծե լով բա նա վոր ավան դու թյան մեջ` բազ մա թիվ տար բե րակ նե րով պատմ
վել և վե րա պատմ վել են, վե րագր վել են բնաշ խար հին բնո րոշ քա րե րին, 
ժայ ռե րին, աղ բյուր նե րին և դրանք ըն դու նել որ պես հրաշ քի ու հրա շա գոր
ծու թյան հա վաս տի ու թյու նը վա վե րաց նող փաս տա կան դրսև ո րում եր:

Ան մատ չե լի Առ նո սի գա գա թին ծվա րած Սուրբ Աստ վա ծա ծին մե
նաս տա նի հրա շա գործ զո րու թյու նը քաջ հայտ նի էր ոչ մի այն հա յե րին, այ
լև` քրդե րին: Առ նո սի բարձ րա դիր աղ բյուր նե րից մե կի առա ջաց ման և լեռ
նա լան ջին Սո քան և Ծա փանց գյու ղե րի մի ջև գտնվող հո վիվ և ոչ խար նե րի 
հոտ հի շեց նող քա րե րի մա սին ավան դու թյու նը պատ մում է, որ քուրդ հո
վի վը ան ջուր լեռ նա լան ջին արա ծեց նում է հո տը և այն ծա րա վից փրկե լու 
հա մար աղո թում է ու դի մում ս. Աստ վա ծած նին. «Ո՜վ ս. Աստ վա ծա ծին, քո 
հրաշ քին մեռ նիմ, շա տե րին լսած իս, նա մա նա վանդ ինձ պես մե ղա վոր նե
րին: Դու հրա մա յե` թող հոս ինք նա հոս աղ բյուր մը բխի, իս և իմ ոչ խար ներ 
մեր ծա րա վը հա գեց նենք: Թող իմ հո տից յոթ հատ ան ծին շի շակ քեզ հա
մար մա տաղ անիմ»22: (Տար բե րա կում` մի կար միր խոյ): Լեռ նա լան ջին իս

«Մո կաց գա վա ռի Հա տը ճանց գյու ղի Սուրբ Ամե նափրկ չա վան քը». – Մոկս. հա յոց 
բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 282, N 4(121):

19 Ղա նա լա նյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 230:
20 Ղա նա լա նյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 237:
21 Վեր ջին ավան դու թյու նը գրա կան մշակ ման է են թար կել Հովհ. Թու մա նյա նը` 

«Աղավն ու վանք» վեր նագ րով: Առա ջին ան գամ տպագր վել է 1913 թ.: Տե՛ս Թու-
մա նյան Հովհ., Եր կե րի լի ա կա տար ժո ղո վա ծու, հ. III, Երև ան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 
1990, էջ 165:

22 Տե՛ս «Սուրբ Աստ վա ծած նի մե նաս տա նը». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա
կույ թը, էջ 285, N 12 (129):
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Էս թեր Խեմ չյան

կույն մի սառ նո րակ աղ բյուր է բխում, հո վի վը յոթ ոջիլ է հա նում իր վրա յից 
(տար բե րա կում` լու) և խոս տաց վա ծի փո խա րեն զոհ մա տու ցում: Ան մի ջա
պես սրբա պիղծ ու երդմ ա զանց հո վիվն ու ոչ խար նե րը քա րե ար ձան են 
դառ նում:

Քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու հրա շա գոր ծու թյու նը Հին Հա յաս տա նի 
ջրի պաշ տա մուն քին նվիր ված ծի սա սո վո րու թա յին հա վա տա լիք նե րի23 և 
մա տուց վող զո հա բե րու թյուն նե րի հե ռա վոր ար ձա գանքն է: Ինք նա բուխ 
աղ բյու րի մո տա կայ քում գտնվող քա րե բնա կան ար ձա նախմ բի էու թյան 
մեջ ամ փոփ ված է սրբա զան աղ բյու րին մա տուց վող զո հի գա ղա փա րը:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում գո յու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ բնա
կան ար ձա նախմ բե րի (Բե լի և նրա ուղ տե րի ար ձա նա խում բը Նեմ րութ լե
ռան լան ջին, վա ճա ռա կա նի և ուղ տե րի բլրա շար քը Մեծ Մա սի սի վրա, քա
րա ցած վի շապ նե րը Լո ռիում և այլն)24 մա սին պա տում ե րի հե րոս նե րը 
ար գա հա տե լի վար քի, ամ բար տա վա նու թյան և անօ րեն պահ ված քի հա
մար պատժ վում են ու աստ ծո կամ քով կամ անեծ քի զո րու թյամբ քա րա
նում` ի տես բո լո րի25:

Հի շյալ ար ձա նախմ բե րի մա սին պատ մու թյուն նե րը նաև մտո րե լու և 
հե տև ու թյուն անե լու հնա րա վո րու թյուն են տվել մարդ կանց` մի ա ժա մա
նակ ամ րապն դե լով հա վատ քը առ աստ ված և նրան նվիր ված հո գև որ 
տա ճար նե րը: Եկե ղե ցու զո րու թյան նկատ մամբ ան բե կա նե լի հա վա տի ու 
եր կյու ղա ծու թյան պայ ման նե րում յու րա քան չյուր եկե ղե ցու հրա շա գործ 
կա րո ղու թյան մա սին վիպ վել են ինք նա տիպ ավան դու թյուն ներ, որոնց իս
կու թյու նը հաս տատ վել է որո շա կի ապա ցույց նե րով ու նշան նե րով: Եթե 
Ս. Աստ վա ծած նի հրա շա գոր ծու թյան ապա ցույ ցը քա րա ցած հո վիվն ու ոչ
խար ներն են, ապա Ս. Մի նա սի հրա շա գոր ծու թյու նը հա վաս տում են եկե
ղե ցու հիմ քի խախտ ված քա րերն ու այն փլված քը, որ տեղ կոր ծան վել են 
օրի նա զանց տա վա րած նե րը26: Ըստ ավան դու թյան` տա վա րած ներն ամեն 
օր իրենց անա սուն նե րը բե րում լցնում էին եկե ղե ցա պատ կան արո տա վայ

23 Հա րու թյու նյան Ս., Հին հա յոց հա վա տա լիք նե րը, կրո նը, պաշ տա մուն քը և դի ցա
րա նը, Երև ան, «Մուղ նի» հրատ., 2001, էջ 9:

24 Ղա նա լա նյան Ա., նշվ. աշխ., «Նեմ րութ թա գա վորն ու քա րա ցած ուղ տե րը», էջ 
72 –73, N 194, «Մեծ Մաս սի բլուր նե րը», էջ 30, N 72, «Քա րա ցած վի շապ ներ», էջ 62, 
N 168:

25 Հով վի և հո տի քա րաց ման առաս պե լույ թը ման րա մասն մեկ նա բա նել է Ս. Հա
րու թյու նյա նը: Վեր հա նե լով առաս պե լա կան զրույց նե րի առն չու թյու նը լեռ նե րի ու 
բլուր նե րի հետ` նա դի տար կում է դրանց կա պը լեռ նե րի հնա գույն պաշ տա մուն քի 
հետ (Հա րու թյու նյան Ս., Հայ առաս պե լա բա նու թյուն, Բեյ րութ, 2000, էջ 219):

26 Տե՛ս «Սուրբ Մի նա սի հրա շա գոր ծու թյու նը». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա
կույ թը, էջ 290, N 23 (140):
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րերն ու ար տե րը. վա նա հայ րը փոր ձում է նրանց վռնդել, սա կայն օրի նա
զանց նե րը նրան բռնում և ծե ծում են: Վրդով ված վա նա հայ րը կաս կած է 
հայտ նում Ս. Մի նա սի զո րու թյան մա սին և սկսում է եկե ղե ցին քան դել, 
բայց դեռ եր կու քար չշար ժած` հրաշք է կա տար վում, և այն վայ րը, որ տեղ 
նա խիրն ու տա վա րած ներն էին, կուլ են գնում երկ րի խոր քը և մի այն 
փլվածքն ու եկե ղե ցու եր կու խախտ ված քա րերն են մում իբ րև ապա ցույց 
Ս. Մի նա սի հրա շա գոր ծու թյան: Օրի նա զանց ծխա կան նե րի արար քը նշան 
է եկե ղե ցու զո րու թյան նկատ մամբ հա վա տի թու լաց ման. սա սան վում է 
նաև վա նա հոր հա վա տը, որը վե րա կանգն վում է երկ նա յին պատ ժի գոր
ծադր մամբ: Պատ ժի մա սին հի շեց նող խոր խո րա տը հա վա նա բար եր կյու
ղով է լցրել հա վա տա ցյալ նե րի սրտե րը, ինչ պես նաև վե րա կանգ նել ու ամ
րաց րել հա վա տի հիմ քե րը: Ս. Մի նա սը մի ա ժա մա նակ հա մար վել է 
«կո րու սա խա փան»27, ուս տի կո րուստ ու նե ցող հա վա տա ցյալ նե րը դի մում 
էին նրա օգ նու թյա նը:

Մոկ սի` հա մա հայ կա կան հռչակ վա յե լող սրբա վայ րե րից մե կը կոչ
վում է Փութ կու Սուրբ Գև որգ: Այն գտնվում է Ռշտու նի քը Մոկ սի հետ կա
պող Եղե րով լեռ նանց քի ամե նա բարձր կե տում: Այս սրբա վայ րի կա ռուց
ման նա խադ րյա լը նույն պես հրաշքն է: Ըստ ավան դու թյան` Ս. Գև որ գը 
նա խա պես գտնվել է Բիթ լի սի վի լա յե թի Բար վար գա վա ռի Բի տար գյու
ղում: Մի քուրդ հո վիվ, հաս տատ վե լով այն տեղ, աս տի ճա նա բար իր շուրջն 
է հա վա քում ազ գա կից նե րին, հա յե րի մի մա սին դուրս են մղում, մի մասն 
էլ ու րա նում է քրիս տո նե ու թյու նը և մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նում: Երբ 
քրդե րը ցան կա նում են քրիս տո նե ա կան վան քը մզկի թի վե րա ծել, մի ջեր
մե ռանդ հայ (տրբ.` վան քի ժամկ ո չը), երա զում պատ վեր ստա նա լով Ս. Գև
որ գից, նրա մա սունք նե րը ամ փո փում է պու տու կի մեջ (տրբ.` ս. Գև որ գի 
ական ջը), շա լա կում և գի շե րով փախ չում է դե պի Մոկս: Առա ջին տար բե
րա կում երկ րի կա ռա վա րիչ Միր Հա սա նի մար դիկ տես նում են, որ այս 
մար դու մեջ քից լույս է ճա ռա գում և հե տապն դում են նրան: Երբ հաս նում 
են փախս տա կա նին, նա իր մեջ քի պու տու կը դնում է մի քա րի վրա, և 
հրաշք է կա տար վում` քա րը պատռ վում և իր մեջ է առ նում պու տու կը28: 
Երկ րորդ տար բե րա կում փախս տա կան հա յը բարձ րա նում է Եղե րո վի գա
գա թը, ցան կա նում է անց նել Գա վա շի կող մը, պու տու կը նրա շա լա կից 
գլոր վում և մի տեղ կանգ նում է: Երեք ան գամ մար դը պու տու կը շա լա կում 
և բարձ րա նում է լե ռան գա գա թը և երեք ան գամ պու տու կը գլոր վում ու 

27 Լա լա յեան Ե., նշվ. աշխ., էջ 210:
28 Տե՛ս «Փութ կու Ս. Գև որգ». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 287, N 17 

(134):
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նույն տե ղում կանգ նում է, որից մար դը հե տև ու թյուն է անում, որ մա սուն քը 
ցան կա նում է մալ Եղե րով սա րում29: Հրաշ քի կա տար ված տե ղում կա
ռուց վում է Ս. Գև որգ վան քը, որը ս. Գև որ գի մա սունք նե րի պու տու կի անու
նով կոչ վում է Փութ կու:

Ան ցյա լում Եղե րո վի լեռ նանց քը Մոկս գա վառն ար տա քին աշ խար
հի հետ կա պող ու ղի նե րից մեկն էր: Մոկ սի խստա շունչ ձմռա նը Եղե րո վի 
լեռ նանց քը փակ վում էր: Փութ կու Սուրբ Գև որ գի սրբա վայ րի մոտ կար ճա
նա պար հորդ նե րի օթև ան, որ տեղ նրանց անվ ճար սնունդ և ապ րե լու պայ
ման ներ էին տրա մադր վում: Ճա նա պար հորդ նե րը Եղե րո վում ար գե լա
փակ ված մում էին այն քան ժա մա նակ, մին չև Սուրբ Գև որ գի հռչա կա վոր 
սև աքա ղա ղը (Ս. Գև որ գու դիկ) կան չեր և լավ եղա նակ գու շա կեր, որից 
հե տո ան փոր ձանք հաղ թա հա րում էին լեռ նանց քը:

Հայ բա նա հյու սա կան ավան դու թյան վկա յա բա նա կան ու վար քա
բա նա կան թարգ մա նա կան, ինչ պես նաև եկե ղե ցա կան գրա կա նու թյան30 և 
դրվա գա զարդ անոթ նե րի պատ կե րագ րու թյան31 մեջ սուրբ Գև որ գը ներ
կա յաց վում է որ պես հրե ղեն ձի հե ծած քաջ վի շա պա մար տիկ, որը, սե րած 
լի նե լով ազն վա տոհմ ըն տա նի քից և լի նե լով հայտ նի զո րա կան32, իրեն 
նվի րել է անօ րի նու թյան ու չա րի քի դեմ պայ քա րին և հան դես է եկել որ պես 
քրիս տո նե ա սեր անձ: Քա ջա զուն նա հա տակ սուրբ Գև որ գի կեր պա րը խո
րը հետք է թո ղել քրիս տո նե ա կան աշ խար հում և ի նշան նրա քա ջա գոր ծու
թյուն նե րի ու հրա շա գոր ծու թյուն նե րի, Հա յաս տա նում կա ռուց վել են բազ
մա թիվ եկե ղե ցի ներ ու սրբա տե ղի ներ, որ տեղ եկե ղե ցա կան մեծ 
տո նախմ բու թյուն ներ և ուխ տագ նա ցու թյուն ներ են կա տար վել: Վե րո հի
շյալ Փութ կու Սուրբ Գև որգ սրբա վայ րում ամե նա մյա հա մա ժո ղովր դա կան 
ուխ տագ նա ցու թյուն էր լի նում (Մոկ սում այն կոչ վել է շա րա դեր), որ տեղ 
հա վա տա ցյալ ժո ղո վուր դը սրբա զան եր կյու ղա ծու թյամբ, ջեր մե ռանդ 
աղոթք նե րով օգ նու թյուն է աղեր սել ս. Գև որ գից և զո հա բե րու թյուն նե րով 
ար տա հայ տել իր երախ տի քը:

Անդ րա դառ նա լով Սուրբ Գև որ գի հրա շա փառ կա ռուց ման ավան
դու թյա նը` տես նում ենք, որ սրբա վայ րի կա ռուց ման տե ղը պա տա հա կան 
չի ընտր ված. քա րը, որի մեջ ամ փոփ ված է սուրբ Գև որ գի մա սուն քը, ար
դեն իսկ ու նե ցել է պաշ տա մուն քա յին նշա նա կու թուն և հա վա նա բար այդ 

29 Տե՛ս «Փութ կու Սուրբ Գև որգ». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 288, 
N 18 (135):

30 Ղա նա լա նյան Ա., նշվ. աշխ., էջ ՃՁԹ:
31 Ժամ ո չյան Ա., Հա կո բյան Ն., Մե ռո նա ման ներ սուրբ Գև որ գի պատ կե րով. – Հա

յոց սրբե րը և սրբա վայ րե րը, Երև ան, «Հա յաս տան» հրատ., 2001, էջ 322 –326:
32 Аве рин цев С. С., Ге ор гий По бе до но сец. – МНМ, т. I. М.: Издво «Со ветс кая эн цик ло

пе дия», 1987, с. 273–275.
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վայ րում հե թա նո սա կան սրբա վայր է եղել, որի մա սին հի շո ղու թյու նը սերն
դե սե րունդ փո խանց վել է: Գոր ծա ռույ թը, որ իրա կա նաց նում է Սուրբ 
Գևորգ սրբա տե ղին, իր մեջ պա հում է հե թա նո սա կան ավան դույ թի ար ձա
գան քը: Նախ` ավան դու թյուն նե րից մե կում սուրբ Գև որ գը կոչ վում է փո
թոր կի սուրբ, ուս տի փո թոր կի և ձնաբ քի ժա մա նակ դի մում են նրա օգ նու
թյա նը: Ինչ պես սուրբ Սարգ սին33, նրան ևս վե րագր վել է հնա գույն 
հե թա նո սա կան քա մու և փո թոր կի աստ ծո գոր ծա ռույ թը, որին հա վել վել է 
նաև հյու րըն կա լու թյան և օթև ան տրա մադ րե լու գոր ծա ռույ թը:

Փութ կու Սուրբ Գև որ գի ավան դու թյուն նե րի հիմ քում ըն կած է նաև 
սրբա զան աքա ղա ղի մա սին հա վա տա լի քը, ըստ որի` աքա ղա ղը հան դես է 
գա լիս թե որ պես եղա նա կի, թե որ պես երի տա սարդ նե րի ու հի վանդ նե րի 
ապա գան գու շա կող: Աքա ղա ղը, իբ րև արև ա ծա գի ավե տա բեր, հա մար վել 
է սրբա զան կեն դա նի34: Ավե տե լով ցե րե կա յին լույ սը` նա ավե տում է նաև 
նոր կյան քի սկիզ բը և, քա նի որ աքա ղա ղը հայ կա կան ավան դույ թում մե
ռե լա հա րույց գոր ծա ռույ թով նաև կյան քի հա վերժ վե րած նու թյան գա ղա
փա րա կիրն է և քնած նե րին (ժա մա նա կա վոր մահ) արթ նաց րել կամ հա
րու թյուն է տվել35, ապա այս իմաս տով Ս. Գև որ գի աքա ղա ղը իր կան չով 
ավե տե լով ձնաբ քից փակ ված ճա նա պար հի բաց վե լը, մի ա ժա մա նակ նաև 
ավե տել է նոր կյան քի ար շա լույ սը, որով հե տև ար գե լա փակ ված մարդ
կանց կա ցու թյու նը հա մե մա տե լի է ժա մա նա կա վոր մահ վան գա ղա փա րի 
հետ: Հայ ժո ղովր դա կան ավան դու թյան մեջ աքա ղաղն ըն կալ վել է նաև 
որ պես ժա մա նակ տնօ րի նող: Օր վա ժա մա նա կա յին բա ժա նու մը կա տար
վում էր նաև ըստ աքա ղա ղի կան չե րի36: Հնա գույն ժա մա նակ նե րում ճա նա
պարհ գնա ցող հայ մարդն իր հետ նաև աքա ղաղ էր վերց նում` օր վա ժա
մե րը զա տո րո շե լու հա մար: Սույն սո վո րույ թի հե ռա վոր ար ձա գան քը 
գտնում ենք «Իմ աք լո րը ճամ փին էլ կկան չի» դարձ վա ծի`37 բազ մա թիվ 
զրույց նե րի ու հե քի աթ նե րի մեջ38:

33 Ару тю нян С. Б., Сар кис. – МНМ, т. II. М.: Издво «Со ветс кая эн цик ло пе дия»,1988, 
с. 410.

34 Աբե ղյան Մ., Եր կեր, հ. Է, Հայ ժո ղովր դա կան հա վա տա լիք ներ, Երև ան, ՀՍՍՀ ԳԱ 
հրատ, 1975, էջ 37:

35 Հա րու թյու նյան Ս., 2000, նշվ. աշխ., էջ 388:
36 Մոկ սում գի շեր վա ժա մա նա կա յին բա ժա նու մը կա տար վում էր հե տև յալ կերպ. 

«դըկ տիր (աքա ղաղ ներ) հըր ճըն պե րան կան չի ցին…», «… էր կու պե րան կaնչի
ցին…» և այլն: Ալ. Դար բի նյան, Մոկ սի ազ գագ րա կան և բա նա հյու սա կան նյու թե
րը (ձե ռա գիր), ՀԱԻ ԱԲԱ, թղթ. N 24, գործ N 32, մաս IV, 1962, էջ 9:

37 «Աք լո րի պո չը». – Խեմ չյան Է., Տա վուշ. – ՀԱԲ, պր. 21, Երև ան, ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու
թյուն» հրատ., 2000, էջ 146, N 52 (52):

38 «Վը եր պե րա նըտ պա հես, կյլbւխըտ կկե նա». – Խեմ չյան Է., նշվ. աշխ., էջ 137, N 
41(41):
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Ս. Գև որ գի աքա ղա ղի կան խա գու շա կու թյունն ու ղեկց վում էր ծի սա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րով, որը հա վա նա բար հե թա նո սա կան շրջա նից 
մա ցած վե րապ րուկ էր: Աքա ղա ղի վիզն էին գցում ու լունք նե րով և ար ծա
թադ րամ ե րով զար դար ված մա նյակ և դնում գու շա կու թյուն ակն կա լո ղի 
գլխին: Աքա ղա ղի կան խա գու շա կու թյա նը ան վե րա պա հո րեն հա վա տում 
էին: Սուրբ Գև որ գի աքա ղա ղի գոր ծա ռույ թի մեջ Ա. Ղա նա լա նյա նը տես
նում է Հին Հա յաս տա նում թռչուն նե րով գու շա կու թյուն ներ անե լու (հա
վահ մա յու թյուն) երև ույ թի ար ձա գան քը39: Հե թա նո սա կան ավան դույ թից 
փո խառն ված Սուրբ Գև որ գի աքա ղա ղը քրիս տո նե ա կան կեր պա րանք է 
ստա ցել և ըն կալ վել է որ պես վան քի վա նա հայր ու կու սակ րոն կյանք է վա
րել: Հատ կան շա կան է, որ Փութ կու Սուրբ Գև որ գում վա նա կան ներ չեն 
եղել, վան քի և օթև ա նի գոր ծե րի կա ռա վա րու մը դրված է եղել աշ խար հիկ 
ան ձի` փութ կա պա նի վրա, որը վե րահս կել է վան քա պատ կան հո ղե րի 
մշա կու թյու նը, անա սուն նե րի (ոչ խար, եզ) խնամ քով զբաղ վող մարդ կանց, 
վան քի հա սույթ նե րից վճա րել նրանց աշ խա տա վար ձը: Սուրբ Գև որ գի 
եկա մուտ նե րը հիմ ա կա նում նվի րատ վու թյուն ներն էին, որոնք հա վաք
վում էին Ս. Գև որ գի ժո ղո վա րար նե րի կող մից ողջ Հա յաս տա նի տա րած
քում: Նվի րատ վու թյան հա սույթ նե րի մի մա սը հանձն վում էր Աղ թա մա րին, 
մա ցածն օգ տա գործ վում էր ճա նա պար հորդ նե րի կա րիք նե րը հո գա լու 
հա մար, ով քեր ձմե ռա յին ան բա րեն պաստ եղա նա կի պատ ճա ռով հա ճախ 
եր կար ժա մա նա կով ար գե լա փակ ված էին մում Եղե րո վի լեռ նանց քում:

Սուրբ Գև որ գի աքա ղա ղը նույն պես պա տա հա կան չէր ընտր վում. 
երբ գոր ծող աքա ղա ղը կյան քից հե ռա նում էր, եկե ղե ցա կան արա րո ղու
թյամբ թաղ վում էր եկե ղե ցու ժա մա տա նը, իսկ նրան փո խա րի նում էր այն 
աքա ղա ղը, որի նախ կին տի րո ջը երև ում էր սուրբ Գև որ գը և որ պես ըն ծա 
պա հան ջում ապա գա աքա ղաղվա նա հո րը40:

Ըստ ավան դու թյան` Փութ կու Սուրբ Գև որգն այն պի սի զո րու թյուն 
ու ներ, որ վան քին պատ կա նող որևէ բան չէր գո ղաց վում, վան քի հոտն ու 
նա խի րը պահ պա նում էին գայ լե րը41, իսկ վան քի հա մար ցան ված շաղ գա
մը գի շե րով արջն էր ջրում42: Սուրբ Գև որ գը հան դես է գա լիս որ պես հո տի 

39 Ղա նա լա նյան Ա., նշվ. աշխ., էջ ԿԲ:
40 Տե՛ս Լա լա յեան Ե., Վաս պու րա կան. Հա վատք. – ԱՀ, գ. XXV, Թիֆ լիս, 1914, էջ 

45 –46: «Ս. Գե որ գի աքա ղա ղը». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, էջ 
289, N 20 (137):

41 Ղա նա լա նյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 253, N 676Բ:
42 Տե՛ս «Փութ կու Սուրբ Գև որ գի ար ջը». – Մոկս. հա յոց բա նա հյու սա կան մշա կույ թը, 

էջ 289, N 21 (138):
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Հրաշ քի գոր ծո նը Մո կաց կրո նա ե կե ղե ցա կան ավան դու թյուն նե րում

հո վա նա վոր և գայ լե րի ու ար ջե րի տի րա կալ43: Այս կա պը նույն պես բա ցա
հայ տում է սուրբ Գև որ գի հե թա նո սա կան էու թյու նը և սրբա վայ րի նա խաք
րիս տո նե ա կան ար մատ նե րը:

Քննու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Մոկս գա վառն ու նե ցել է հա րուստ և 
բազ մա զան ավան դու թյուն ներ, որոնք ոչ մի այն տե ղա յին, այ լև հա մա հայ
կա կան նշա նա կու թյուն են ու նե ցել: Նկա տի ու նե նա լով թե մա տիկ ընդգրկ
ման սահ ման նե րը` դի տար կել ենք մի այն Մոկ սի եկե ղե ցի նե րի ու սրբա
վայ րե րի հիմ ադր ման հրա շա փառ նա խադ րյալ նե րի և դրանց վե րագր վող 
հրա շա գոր ծու թյուն նե րի շուրջ ձև ա վոր ված ավան դու թյուն նե րը:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ի հայտ է եկել, որ ըստ ավան դու
թյուն նե րի`

ա) Մոկ սի հռչա կա վոր վա նա կան հա մա լիր նե րի հա մար օգ տա
գործ ված տե ղան քը մատ նա ցույց է ար վել գերբ նա կան ձև ով,

բ) Մոկ սի եկե ղե ցի նե րին ու սրբա վայ րե րին բնո րոշ է եղել հրա շա
գոր ծու թյու նը,

գ) ավան դու թյուն նե րում մի մյանց են ձուլ ված հե թա նո սա կան և 
քրիս տո նե ա կան հա վատ քի տար րե րը,

դ) ակն հայտ է ավան դու թյուն նե րի ներ գոր ծուն ու ժը, որի շնոր հիվ 
այն պահ պա նել է իր կեն սու նա կու թյու նը և սերն դե սե րունդ փո
խանց վել:

ФАК ТОР ЧУ ДА В РЕ ЛИ ГИ ОЗ НО-ЦЕР КОВ НЫХ  
ПРЕ ДА НИ ЯХ МОК СА

Эстер Хем чян
Ре зю ме
Об ра ща ясь к пре дан иям об ла сти Мокс Ванс ко го ре ги о на, вы де ле ны и 
расс мат ре ны те ре ли ги оз ноцер ков ные пре дан ия, ко то рые пред став ля ют 
исто рию чу дес но го ос но ван ия церк вей и свя тых хра мов и их чу дот вор ные 
уме ния. От дель но проа на ли зи ро ва ны пре дан ия, по вест во вав шие о мо нас
тырс ком комп лек се Св. Аме напр кич Мок са, о мо нас ты ре Св. Аст ва ца цин, 
церк ви Св. Ми на са и о свя том хра ме Пут ки Св. Ге ор га. Вы яв ле но не толь
ко ас си ми ли ро ва ние об ря до вых, ри ту аль ных и тра ди ци он ных эле мен тов 
дох ри сти анс ких вре мен с хри сти анс ки ми ве ро ван ия ми, но и сво е об раз ное 
и за ко но мер ное яв ле ние сли ян ия ре аль ных, исто ри чес ких и ми фи чес ких 
эле мен тов в све те на род ных по ни ма ний стро и тельст ва церк вей.
Клю че вые сло ва: пре да ние, цер ковь, свя той храм, ве ро ва ние, хри сти анст
во, исто рия, об ряд, об ы чай, стро и тельст во церк вей, дох ри сти анс кое вре мя.

43 Аве рин цев С. С., նշվ. աշխ., էջ 274.
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THE MIRACLE FACTOR IN THE RELIGIOUS-ECCLESIASTICAL  
LEGENDS OF MOKS

Ester Khemchyan
Summary
Touching upon the legends of the Moks region of Van province, the religiousec
clesiastical legends presenting the history of the glorious foundation of the 
churches and sanctuaries and their miraculous abilities have separated and ex
amined. The legends telling about Moks St. Amenaprkich Monastery Complex 
that has panarmenian sonority and fame, St. Astvatsatsin monastery, St. Minas 
church and St. Gevorg sanctuary of Putki were separately analysed. Not only 
the assimilation of the belief, ritual, customary elements of the prechristian 
times with the Christian beliefs but also the unique and logical phenomenon of 
the mixture of the real, historical and legendary elements under the light of the 
folk understanding of churchbuilding is brought forward.

Keywords: legend, church, sanctuary, belief, Christianity, history, ritual, cus
tom, churchbuilding, preChristian times.
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ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ

ԱՀ — Ազ գագ րա կան հան դես
ԱՇ ՍԱՀ — Ար մեն Շա վար շի Սարգ սյա նի անձ նա կան հա վա քա ծու
ԳՀ ՓԺԲ — Գա րե գին սար կա ւագ Հով սէ փե անց, Փշրանք ներ ժո ղովր

դա կան բա նա հիւ սու թիւ նից
ԳՍ — Գա րե գին Սրվանձ տյանց
ԵԼՄ — Ե. Լա լա յե ան, Մար գա րիտ ներ հայ բա նա հիւ սու թե ան
ԷԱԺ — Էմի նե ան ազ գագ րա կան ժո ղո վա ծու
ԼՀԳ — Լրա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի
ՀԱԲ — Հայ ազ գագ րու թյուն և բա նա հյու սու թյուն
ՀԺՀ — Հայ ժո ղովր դա կան հե քի աթ ներ
ՀՀ ՀԱՀԽ — Հին աւան դա կան հե քի աթ ներ Խո տորջ րոյ, հա ւա քեց 

Հ. Մ. Հա ճե ան
ՀՀ ՊԿՊԱ — Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան կենտ րո

նա կան պե տա կան ար խիվ
ՀՍՀ — Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան
ՄՄ — Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան մա տե նա դա րան
ՆԳՆ — Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն
ՊԲՀ — Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես
Վկ — Վկա յու թյուն
ՔՀ — «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան
МНМ — Ми фы на ро дов ми ра
СЭ — Со ветс кая эт ног раф ия
СПГУ — СанктПе тер бургс кий го су дарст вен ный уни вер си тет
ЧГИ КИ — Чу вашс кий го су дарст вен ный ин сти тут куль ту ры  

и ис кусств
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