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Սո սե Գրի գո րյան*

Կի լի կյան Հա յաս տա նի ժա մա նա կաշր ջա նից Հռո մե ա կան կա թո լիկ եկե
ղե ցին հա յու թյանն ուղղ ված իր ռազ մաքա ղա քա կան աջակ ցու թյան խոս
տում ե րով ձեռ նար կում է ծա վա լուն մի սի ո նե րա կան գոր ծու նե ու թյուն, 
ին չի ար դյուն քում Պատ մա կան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան մի մա սը, խու
սա փե լով բռնու թյուն նե րից ու բռնի իս լա մա ցու մից, ըն դու նում է կա թո լի
կու թյուն` ակն կա լե լով Հռո մի Պա պի աջակ ցու թյու նը: Մի սի ո նե րու թյունն 
արևմ տա հա յոց մեջ սկսվում է Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մից հե տո, իսկ 
առա ջին կա թո լիկ կենտ րո նը հիմ վում է 15րդ դ. Վաս պու րա կա նի Ար
տազ գա վա ռում:
1828 –1829 թթ. ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի ավար տին, 1829 թ. հոկ տեմ
բե րի 7ին կնքված Ադ րի ա նա պոլ սի պայ մա նագ րով, Հայ առա քե լա կան 
եկե ղե ցու հե տև որդ մոտ 40 հա զար արևմ տա հա յեր և մի քա նի հա րյուր 
ըն տա նիք կա թո լիկ հա յեր Կար նո թե մի առաջ նորդ Կա րա պետ ար քե պիս
կո պոս Բագ րա տու նու առաջ նոր դու թյամբ, լքում են իրենց բնա կա վայ րե րը 
և հաս տատ վում ներ կա յիս Ախալց խա յի, Ախալ քա լա քի, Նի նոծ մին դա յի 
(Բոգ դա նով կա յի), Ծալ կա յի (պատ մա կան Գու գար քի Թռեղք գա վա ռը), 
ինչ պես նաև Շի րա կի և Լո ռու շրջան նե րում: 1829 –1830 թթ. Ար դա հա նից 
և Էրզ րու մի վի լա յե թից գաղ թած բնակ չու թյու նը Ջա վախ քի ավեր ված ու 
լքված բնա կա վայ րե րի տե ղում հիմ ում է շուրջ 50 գյուղ և տե ղաբ նիկ հա
յու թյան թի վը հա մալր վում է արևմ տա հա յե րով:
Այ սօր Վրաս տա նի Սամց խեՋա վախ քի կա թո լիկ նե րը տե ղա բաշխ ված են 
Ախալ քա լա քի շրջա նի Ալաս տան, Տուրցխ, Վա րև ան, Բավ րա, Խուլ գու
մո, Կար տի կամ (վեր ջին երե քը հա մար վում են թրքա խոս կա թո լիկ ներ), 
Նի նոծ մին դա յի շրջա նի Հեշ տիա, Ժդա նո վա կան, Թո րիա, Ուջ մա նա, Աս
փա րա, Նոր Խուլ գու մո, Կաթ նա տու և Ախալց խա յի շրջա նի Սուխ լիս, Ղու
լա լիս, Ծղալթ բի լա, Ծի նու բան, Մոխ րեբ (Նի ոխ րեբ), Աբաթ խև, Ջուլ ղա 
գյու ղե րում, մա սամբ նաև Վա լե քա ղա քում, որը կի սով չափ է բնա կեց ված 
կա թո լիկ հա յե րով: Նրանք հայ կա թո լիկ եկե ղե ցու հե տև որդ են և մաս 
են կազ մում վե ջի նիս Արև ե լա եվ րո պա կան թե մին, որի առաջ նոր դա րա նը 
գտնվում է Գյում րի ում:
Բա նա լի բա ռեր` կա թո լիկ, հա մայնք, եկե ղե ցի, Սամց խեՋա վախք, հայ, 
մի ա բա նու թյուն, քա ղաք, գյուղ, թեմ, առաջ նորդ:

* Հա յաս տա նի ազ գա յին գրա դա րա նի երկ րորդ կար գի գրա դա րա նա վար, ՀՀ ԳԱԱ 
հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի հայ ցորդ:
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Աշ խար հի տար բեր երկր նե րում գաղ թա վայր կազ մած Հայ առա քե
լա կան եկե ղե ցու հե տև որդ նե րի կող քին, այ սօր առան ձին կրո նա կան հա
մայնք նե րի կար գա վի ճա կով գո յու թյուն ու նեն հայ կա թո լիկ նե րի հոծ և 
ցրիվ հան րու թյուն ներ: Հայ կա թո լիկ հա մայն քի մա սին եղած հրա տա րա
կու թյուն նե րը սա կավ են, իսկ նրանց տա րաբ նա կեց ման մա սին եղած տե
ղե կատ վու թյու նը թե րևս սահ մա նա փակ վում է Վե նե տի կի և Վի են նա յի 
Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան մա սին եղած պատ կե րա ցում ե րով կամ Հա
յաս տա նում և Վրաս տա նում ապ րող «ֆռանգ նե րի» գո յու թյամբ, այն դեպ
քում, երբ նրանք տե ղա բաշխ ման հա մե մա տա բար ըն դար ձակ արե ալ ու
նեն: Այս առու մով, Հայ կա թո ղի կե եկե ղե ցու արև ե լա եվ րո պա կան թե մը 
հիմ ա կա նում ընդգր կում է Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, Ռու սա տա նի և 
Արև ե լյան Եվ րո պա յի հայ կա թո լիկ նե րին: Այն ստեղծ վել է Խորհր դա յին 
Մի ու թյան փլու զու մից հե տո` 1992 թ., առաջ նոր դա րա նի բա ցու մը տե ղի է 
ու նե ցել 1993 թ. Գյում րի քա ղա քում: Ըստ որոշ տվյալ նե րի, Հա յաս տա նում 
կա թո լիկ նե րի թի վը հաս նում է 180 հա զա րի, որոնք հիմ ա կա նում տե ղա
բաշխ ված են Շի րա կի և Լո ռու մար զե րում, մա սամբ նաև Երև ան, Գյում րի 
և Ար թիկ քա ղաք նե րում: Գրե թե 50 հազ. հայ կա թո լիկ ներ են ապ րում 
Վրաս տա նի Սամց խեՋա վախ քի` Ախալց խա յի, Ախալ քա լա քի և Նի նոծ
մին դա յի հայ կա կան գյու ղե րում1:

Ամ բողջ աշ խար հում գոր ծում է հայ կա թո լիկ եկե ղե ցու 24 թեմ: 
2015 թ. տվյալ նե րով կա թո լիկ հա յե րի թիվն աշ խար հում կազ մել է 736.956 
մարդ: Ժա մա նա կին կա թո լիկ հա յե րի հիմ ա կան մա սը բնակ վում էր Մեր
ձա վոր և Մի ջին Արև ել քում, սա կայն վեր ջին տա րի նե րին Իրա քում, Սի րի
ա յում և Եգիպ տո սում պա տե րազ մի և սո ցի ալտնտե սա կան բարդ իրա վի
ճա կի հե տև ան քով նրան ցից շա տե րը ստիպ ված էին գաղ թել արևմ տյան 
երկր ներ2:

Հայ կա թո լիկ նե րի մեծ հա մայնք ներ կան Լա տի նա կան Ամե րի կա
յում (մաս նա վո րա պես Ար գեն տի նա յում), Սի րի ա յում, Լի բա նա նում, Իրա
քում, Իրա նում, Եգիպ տո սում, Ֆրան սի ա յում, ԱՄՆում, Կա նա դա յում, 
Թուր քի ա յում, Ուկ րա ի նա յում, Հու նաս տա նում, Ռու մի նի ա յում, Իս րա յե լում 
և այ լուր3:

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում անդ րա դար ձել ենք Ջա վախ քում 
բնա կու թյուն հաս տա տած հայ կա թո լիկ նե րին, մաս նա վո րա պես, պատ մա

1 Սի մա վո րյան Ա., Հայ կա թո լիկ հա մայնք ներն այ սօր, http://noravank.am/arm/is
sues/detail.php?ELEMENT_ID=2337:

2 https://armeniasputnik.am/society/20160625/4035564.html
3 Սի մա վո րյան Ա., նշվ. աշխ.:



281

Սամց խե-Ջա վախ քի հայ կա թո լիկ հա մայն քը

կան այն իրա դար ձու թյուն նե րին ու շար ժա ռիթ նե րին, որոնց հե տև ան քով 
Պատ մա կան Հա յաս տա նի հայ բնակ չու թյան մի մա սը ստիպ ված եղավ 
դա վա նա փոխ լի նել և ըն դու նել կա թո լի կու թյուն:

Դե ռևս Կի լի կյան Հա յաս տա նի ժա մա նա կաշր ջա նից, Հռո մե ա կան 
կա թո լիկ եկե ղե ցին հա յու թյանն ուղղ ված իր ռազ մաքա ղա քա կան աջակ
ցու թյան խոս տում ե րով ձեռ նար կում է ծա վա լուն մի սի ո նե րա կան գոր ծու
նե ու թյուն4: Սա կայն հա յե րին կա թո լի կաց նե լու առա ջին փոր ձե րը կա
տար վել են խա չակ րաց ար շա վանք նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում և 
պայ մա նա վոր ված էին Կի լի կյան թա գա վո րու թյան հա սա րա կա կանքա
ղա քա կան իրադ րու թյամբ:

Արևմ տյան Հա յաս տա նում առա ջին կա թո լիկ կենտ րո նը հիմ ադր
վել է Վաս պու րա կա նի Ար տազ գա վա ռում 15րդ դա րում և կոչ վել է Ս. Թա
դև ո սի ան վան հայկա թո լիկ եկե ղե ցի: Եկե ղե ցու հիմ ա դիր ներ են եղել 
Զա քա րիա Ծոր ծո րե ցին, ինչ պես նաև նշա նա վոր գիտ նա կան Հով հան նես 
Երզն կա ցին: Նրանք եր կուսն էլ 1316 թ. մաս նակ ցել են Ադա նա յի ժո ղո վին, 
որ տեղ, ինչ պես և 1307 թ. Սի սում տե ղի ու նե ցած ժո ղո վում, օրենք ըն դուն
վեց ու նի թո րու թյան մա սին: Կա թո լի կու թյուն տա րա ծե լու ջան քե րը կո որ
դի նաց նե լու և ավե լի ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար Գրի գոր 15րդ Պա
պի 1622 թ. որոշ մամբ հիմ վում է «Հա վա տի պրո պա գան դա յի Սուրբ 
մի ա բա նու թյու նը»5:

Հե տա գա յում, Արևմ տյան Հա յաս տա նում կա թո լիկ մի սի ո նե րու թյու
նը բա ժան վում է եր կու ճյու ղի, որոն ցից մե կը կոչ վում էր Սուրբ Գրի գոր և 
իր գոր ծու նե ու թյան շրջան էր դարձ րել Դեր ջան, Հա սան կա լե, Կարս, Բա
յա զետ և Արաբ կիր քա ղաք ներ ներն ու շրջա կա գյու ղե րը: Մյու սը կոչ վում էր 
Սուրբ Իգ նա տի ոս և գոր ծում էր Սպեր, Բա բերդ, Տրա պի զոն, Գյու մուշ խա
նե քա ղաք նե րում և շրջա կա գյու ղե րում: Կա թո լիկ «ֆրանկ նե րի» մուտ քը 
Հա յաս տան մի սի ո նե րա կան օտար շար ժում էր, որը մո լո րեց րեց փոք րա
թիվ հա յե րի6: Կրո նա փոխ էր լի նում հատ կա պես թուր քա կան գյու ղե րի և 
քրդա կան աշի րեթ նե րի հոծ շրջա պատ ման մեջ գտնվող, ֆի զի կա կան 
բնաջնջ ման և բռնի իս լա մաց ման վտան գի առ ջև կանգ նած հայ բնակ չու

4 Առա ջի նը Նի կո ղա յոս 4րդ պապն էր, որ հանձ նա րա րա կան գրու թյամբ դի մում 
է Կի լի կյան Հա յաս տա նի Հե թում 2րդ թա գա վո րին (1289 –1296) և Գրի գոր 7րդ 
Անա վար զե ցի կա թո ղի կո սին` առաջ նորդ վել լա տի նա կան ծե սե րով և արա րո ղա
կար գե րով ու ճա նա չել Պա պի գե րիշ խա նու թյու նը, դրա փո խա րեն վեր ջինս խոս
տա նում էր միջ նոր դել եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի առ ջև հա յոց թա գա վո րու
թյա նը Եգիպ տո սի սուլ թա նի դեմ զի նակ ցու թյան հար ցում:

5 Վե րոն շյալ բո լոր ուխ տե րին Հռո մից հրա հան գա վոր ված էր մրցակ ցու թյու նից 
դրդված` չխո չըն դո տել մի մյանց, այլ լրաց նել և փոխ գոր ծակ ցել:

6 Հրա ւէր ող ջամ տու թե ան, Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ա ծին, 1993, էջ 13:
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թյու նը: Այս կերպ վեր ջինս ակն կա լում էր գտնել Հռո մի Պա պի աջակ ցու
թյունն ընդ դեմ բռնաճն շում ե րի:

Կա թո լի կու թյան ծա վալ ման հա մար շա հագր գիռ էին նաև եվ րո պա
կան տե րու թյուն նե րը` դրա նում տես նե լով իրենց ազ դե ցու թյան կա րև որ 
լծա կը: Մյուս կող մից` սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյան վե րա բեր մուն քը 
Կա թո ղի կե եկե ղե ցու հան դեպ մի ան շա նակ չէր: Չնա յած դժկա մու թյամբ, 
սա կայն օս մա նյան իշ խա նու թյու նը ստիպ ված էր հաշտ վել նվի րա պե տու
թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան փաս տի հետ: Ստամ բու լի ար քե պիս կո պո սու
թյու նը հիմ ադր վել է 1830 թ., «երբ Մահ մուդ 2րդի հա տուկ հրո վար տա
կով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում ապ րող հայ կա թո լիկ նե րը 
ճա նաչ վե ցին առան ձին հա մայնք (միլ լեթ), Պոլ սում ստեղծ վեց թեմ, որը 
գոր ծեց ավագ թե մի կար գա վի ճա կով»7:

Կա թո լիկ մի սի ո նե րու թյունն արևմ տա հայ բնաշ խարհ նե րում 
սկսվում է Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մից հե տո (1453), երբ վեր ջինս դառ
նում է Օս մա նյան կայս րու թյան մայ րա քա ղաք, և որոշ ժա մա նակ անց այն
տեղ հիմ ա վոր վում են տար բեր կրոն ների, այդ թվում` հռո մե ա կան կա թո
լիկ նե րի հո գև որ կենտ րոն ներ: Բուն Հա յաս տա նը 1742 թ. բա ժան ված էր 
եր կու առաջ նոր դու թյան` Կար նո և Ախալց խա յի8:

Վկա յու թյուն ներ կան, որ Կար նո հայ կա թո լիկ հա մայն քը ձև ա վոր
վել է 1668 թ., երբ 3.000 մարդ դա վա նա փոխ վել է, որից հե տո նրանք խիստ 
պատժ վել են և վե րա դար ձել Հայ առա քե լա կան եկե ղե ցի: Այ նու հան դերձ` 
առա ջին հայ հո գև որ առաջ նոր դը, որ կա ռա վա րել է Կար նո կա թո լիկ նե
րին 1810 –1818 թթ., Ախալց խա յում և Հռո մում ու սում առած սաթ լե ցի Ստե
փա նոս վար դա պետ Կիւր ճե անն էր9:

Ջա վախ քի հայ կա թո լիկ նե րը (ֆռանգ, ֆռանկ)10 Հռո մի կա թո լիկ 
եկե ղե ցու արև ե լա եվ րո պա կան թե մի հե տև որդ ներ են, ով քեր 19րդ դա րի 
սկզբնե րին գաղ թել էին Ախալ քա լա քի գա վառ:

Ինչ պես նշե ցինք վե րև ում, կա թո լիկ հա յե րը օս մա նյան պե տու թյան 
կող մից պաշ տո նա պես ճա նաչ վում են որ պես Կ. Պոլ սի հա յոց պատ րի ար
քու թյու նից ան կախ և առան ձին կրո նա կան հա մայնք (միլ լեթ)11: Ար դեն 

7 Սի մա վո րյան Ա., նշվ. աշխ.:
8 Նույն տե ղում, էջ 37:
9 Քո սե ան Հ. Յ., Բարձր Հայք, Վի են նա, 1925, հ. Ա, էջ 409 –410:
10 Հռո մի Աթո ռի հետ մի ու թյան կողմ ա կից նե րին Հա յաս տա նում ան վա նում էին 

նաև «ծայթ», «աղ թար մա», «ֆռանգ»: Միջ նա դա րում «ծայթ» էին ան վա նում քաղ
քե դո նա կան հա յե րին:

11 Հայ կա թո ղի կե եկե ղե ցին, իբ րև կա ռույց և եկե ղե ցա կան առան ձին նվի րա պե
տու թյուն, կազ մա վոր վել է 1740 թվա կա նի նո յեմ բե րին Հա լե պում, երբ Աբ րա համ 
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1850 թ. եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի պա հան ջով սուլ թան Աբ դուլ Մե ջի դը 
հա տուկ հրա մա նագ րով պե տու թյան տա րած քում բո ղո քա կան նե րի և մահ
մե դա կան նե րի իրա վունք նե րը հա վա սար է հա մա րում: Նշված հրա մա նա
գի րը տա րած վում է նաև Հռո մի կա թո լիկ եկե ղե ցու հե տև որդ նե րի վրա:

1828 –1829 թթ. ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի ավար տին, 1829 թ. 
հոկ տեմ բե րի 7ին կնքված Ադ րի ա նա պոլ սի պայ մա նագ րով, օս մա նյան 
հպա տակ նե րին իրա վունք էր տրվում տաս նութ ամս վա ըն թաց քում վե
րաբ նակ վե լու Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում: Հայ առա քե լա կան 
եկե ղե ցու հե տև որդ բազ մա հա զար հա յեր Կար նո թե մի առաջ նորդ Կա րա
պետ ար քե պիս կո պոս Բագ րա տու նու և այլ ավագ նե րի առաջ նոր դու թյամբ, 
նա խա պես ստա նա լով գե նե րալ Ի. Պաս կև ի չի թույլտ վու թյու նը, լքե լով հայ
րե նի օջախ նե րը, ռու սա կան զոր քի հե տև ից շարժ վե ցին դե պի ռու սա կան 
տի րույթ ներ և հիմ ա կա նում հաս տատ վե ցին ար դի Ախալց խա յի, Ախալ
քա լա քի, Նի նոծ մին դա յի (Բոգ դա նով կա յի), Ծալ կա յի (պատ մա կան Գու
գար քի Թռեղք գա վա ռը) շրջան նե րում` վե րա կանգ նե լով ու հիմ ե լով ավե
լի քան 60 գյուղ12:

Հայ բնակ չու թյան զանգ վա ծա յին գաղ թը սկսվեց 1829 թ. հոկ տեմ բե
րի 14ին և ավարտ վեց 1830 թ. հու նի սի 5ին: Կա րին քա ղա քից, Կար նո 
դաշ տի գյու ղե րից ու շրջա կա գա վառ նե րից, Ախալց խա յի և Ախալ քա լա քի 
գա վառ ներ գաղ թած հա յե րի մեջ կա յին նաև մի քա նի հա րյուր ըն տա նիք 
կա թո լիկ ներ13: Իրենց օջախ նե րը լքած և ընդ հա նուր զանգ վա ծին մի ա ցած 
կա թո լիկ հա յե րին առաջ նոր դում էր Մխի թա րյան մի ա բան Եփ րեմ վար
դա պետ Սե թյա նը:

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում նշել, որ նախ քան արևմ տա հա յե րի 
1830 թ. գաղ թը, 1829 թ. ուշ աշ նա նը Ախալ քա լա քի գա վա ռում հաս տատ
վում են թուր քա կան բռնաճն շում ե րից փա խուս տի դի մած Ար դա հան գա
վա ռի Վել գյու ղի կա թո լիկ հա յե րը, որոնք նոր բնա կա տե ղի նե րում վե րա
կա ռու ցում են Խուլ գու մո, Բավ րա, Տուրցխ և Կար տի կամ գյու ղե րը: Նրան
ցից հե տո` 1830 թ. Կար նո գա վա ռից տե ղա փոխ ված կա թո լիկ հա յե րը 
հաս տատ վում են Ալաս տան և Վա րև ան գյու ղա տե ղի նե րում: Նույն թվա
կա նին ներ կա յիս Հեշ տիա, Ուջ մա նա և Թո րիա գյու ղե րում բնա կու թյուն են 
հաս տա տում Խնու սի գա վա ռից գաղ թած կա թո լիկ հա յե րը: Ախալ քա լա քի 
հա յաբ նակ գյու ղե րի շար քում ար ձա նագր ված են նաև Բնելն ու Վար գա վը, 
որոնց բնա կիչ նե րը պաշ տո նա պես հիշ վում են որ պես հայ կա թո լիկ ներ և 

եպիս կո պոս Ար ծի վյա նը օծ վում է «կա թո ղի կե հա յե րի պատ րի արք»:
12 Մել քո նյան Ա., Ջա վախք. պատ մա կան ակ նարկ, Երև ան, 1996, էջ 19:
13 Հրա ւէր ող ջամ տու թե ան, էջ 84:
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իրենց արա րո ղու թյուն նե րը կա տա րել են լա տի նա կան ծե սով: Ըստ Ռու
սա կան կայս րու թյան հայ կա թո լիկ հա մայնք նե րի 1912 թ. օրա ցույ ցի` Ախալ
քա լա քի 12 գյու ղե րում հաս տատ ված կա թո լիկ նե րի թի վը հաս նում էր 5.752
ի (693 տուն)14:

1829 –1830 թթ. զանգ վա ծա յին ար տա գաղ թի հե տև ան քով գրե թե 
հա յա թափ վում են Էրզ րու մը, Բա սե նը, Խնու սը, Դեր ջա նը և այլ գա վառ
ներ: Մի այն հայ կա թո լիկ գյու ղե րի բնակ չու թյան որոշ մա սը, ապա վի նե լով 
Հռո մի Պա պի և արևմ տա եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի հո վա նա վո րու
թյա նը` չի գաղ թում: Մյուս կող մից էլ, պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի հե տև ան քով մե ծա պես տու ժել էին նախ կին Ախալց խա յի փա շա յու թյան 
հիմ ա կա նում հայ կա կան բնա կա վայ րե րը: Վեր ջին ներս մե ծավ մա սամբ 
ամա յա ցել էին, իսկ բնա կիչ նե րը գաղ թել էին Թիֆ լիս և այլ վայ րեր: Դե ռևս 
գաղ թից առաջ` 1829 թ., ռուս նե րի կող մից Ախալց խա յի և Ախալ քա լա քի 
տա րածք նե րի գրա վու մից հե տո, մաս նա կի ո րեն վե րա կա ռուց վում են մի 
քա նի հայ կա կան բնա կա վայ րեր: Իսկ 1829 –1830 թթ. Ար դա հա նից և Էրզ
րու մի վի լա յե թից գաղ թած բնակ չու թյու նը ավեր ված ու լքված բնա կա վայ
րե րի տե ղում հիմ ում է շուրջ 50 գյուղ:

Բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րի առու մով Սամց խեՋա վախ քը նման 
էր հայ րե նի Բարձր Հայք նա հան գին և հա րա կից շրջան նե րին. դա է պատ
ճա ռը, որ նո րա հաս տատ գաղ թա կա նու թյու նը հա մե մա տա բար արագ է 
հար մար վում նոր պայ ման նե րին:

Այն հան գա ման քը, որ նախ քան արևմ տա հա յե րի գաղ թը խնդրո 
առար կա տա րած քում բնիկ հա յեր են ապ րել, վկա յում են հայ կա կան, վրա
ցա կան, արա բա կան, թուր քա կան և այլ աղ բյուր նե րը: Ըստ վրաց պատ միչ 
Լե ոն տի Մրո վե լու` 4րդ դա րի սկզբին սուրբ Նու նեի (վրաց` Նի նո) քրիս
տո նե ա կան քա րոզ չու թյան օրե րին Ջա վախ քում` Փար վա նա լճի մոտ, նա 
տե ղի հո վիվն ե րի հետ հա ղոր դակց վել է հա յե րե նով: 16 –18րդ դդ. օս մա
նյան հար կա ցու ցակ նե րի տվյալ նե րով` Ջա վախ քի ու հա րա կից գա վառ նե
րի բնա կա վայ րե րի մեծ մա սում ապ րում էին հա յեր15:

Որ պես աս վա ծի ապա ցույց կա րե լի է հա մա րել վե րև ում նշված այն 
փաս տը, որ արևմ տա հա յե րի գաղ թից առաջ` 1829 թ., մի այն Ախալ քա լա քի 
գա վա ռում հաշվ վում էր 639 մահ մե դա կան և 179 վրա ցի ըն տա նիք ներ, այն 
դեպ քում, երբ հայ կա կան ըն տա նիք նե րի թի վը ավե լի քան եր կու ան գամ 
մեծ էր քան վե րը նշված ցու ցա նիշ նե րը` մի ա սին վերց րած (ըն դա մե նը`1.716 
հայ ըն տա նիք կամ շուրջ 10 –11 հա զար մարդ)16:

14 Նույն տե ղում, էջ 95:
15 Մել քո նյան Ա., Ջա վախք. պատ մա կան ակ նարկ, Երև ան, 1996, էջ 19:
16 Նույն տե ղում:
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Այ սօր վրա ցի մաս նա գետ նե րը չհիմ ա վոր ված փաս տարկ նե րով 
ջա նում են հեր քել Ջա վախ քում հա յե րի տե ղաբ նիկ լի նե լու իրո ղու թյու նը: 
Այս խնդրի վե րա բե րյալ իր ու սում ա սի րու թյան մեջ Ա. Մել քո նյա նը գրում 
է. «...Ան տե սե լով Ախալց խա յի տե ղաբ նիկ հա յու թյան մա սին բեր ված բազ
մա թիվ փաս տե րը (այդ թվում` վրա ցա կան աղ բյուր նե րը), առան ձին վրաց 
պատ մա բան ներ ու գոր ծիչ ներ փոր ձում են այս շրջա նում հա յե րի հայտն
վե լը կա պել մի այն 1829 –1830 թթ. Ար դա հա նի և արևմ տա հա յե րի գաղ թի 
հետ»17:

Մեկ ու րիշ աշ խա տան քում հե ղի նա կը լրաց նե լով վե րև ում աս վա ծը, 
նշում է, որ. «...Արևմ տա հա յե րի գաղ թի հե տև ան քով ոչ թե հա յա ցավ այս 
տա րա ծաշր ջա նը, ինչ պես պնդում են վրա ցի գի տա կան ու քա ղա քա կան 
շրջա նակ նե րը, այլ Ջա վախ քի տե ղաբ նիկ հա յու թյան թի վը հա մալր վեց 
արևմ տա հա յե րով»18:

Արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րի ջան քե րով գրե թե բո լոր գյու ղե րում, 
հին և նոր կա ռուց ված եկե ղե ցի նե րին կից բաց վում են ծխա կան դպրոց
ներ: 19րդ դ. 40ական թվա կան նե րը շրջա դար ձա յին էին նաև կա թո լիկ 
հա յե րի հա մար: Գյու ղե րում ըն թա ցող եկե ղե ցա շի նա կան աշ խա տանք նե
րին հա տուկ ու շադ րու թյուն էր ցու ցա բեր վում Հայ կա թո լիկ եկե ղե ցու 
պատ րի ար քա րա նի, Մխի թա րյան մի ա բա նու թյան և Հռո մի պա պի կող
մից, ինչ պես ճար տա րա պետշի նա րար ներ գոր ծու ղե լու, այն պես էլ դրա
մա կան օժան դա կու թյուն նե րի տես քով:

19րդ դ. 60 –80ական թթ. վրա ցա կան եկե ղե ցին Ախալց խա յի և 
Ախալ քա լա քի գա վառ նե րի հա յու թյա նը դա վա նա փոխ անե լու նպա տա կով 
մեծ շար ժում է ձեռ նար կում: Վրաց հո գև ո րա կա նու թյան գոր ծու նե ու թյան 
սլաքն ուղղ ված էր հատ կա պես կա թո լի կու թյուն դա վա նող հայ կա կան 
գյու ղե րին, մաս նա վո րա պես, նախ կին վել ցի նե րին` Բավ րա յի, Խուլ գու մո
յի, Կար տի կա մի և Տուրց խի բնակ չու թյա նը: Ազ գագ րա գետ Եր վանդ Լա լա
յա նը, վկա յա կո չե լով ժա մա նա կի փաս տաթղ թե րը, նշում է, որ երբ Ախալ
քա լա քի գա վա ռա պետ իշ խան Սմբա թո վը աշ խար հա գիր անց կաց նե լու 
ժա մա նակ վրաց հո գև ո րա կա նու թյան պա հան ջով փոր ձել է այս գյու ղի 
բնա կիչ նե րին որ պես վրա ցի ներ գրան ցել, կա թո լիկ հա յե րը մի ա հա մուռ 
ընդ դի մա ցել են, ասե լով, որ իրենք ոչ թե վրա ցի են` այլ հայ: Մի այն մեկ 
ըն տա նիք է այդ ժա մա նակ սպառ նա լիք նե րին տե ղի տա լով վրա ցի գրվում:19 

17 Նույն տե ղում:
18 Մել քո նյան Ա., Ջա վախ քը XIX դա րում և XX դա րի առա ջին քա ռոր դում, Երև ան, 

2003, էջ 196:
19 Լա լա յան Ե., Ջա վախ քի բուր մուն քը. – Եր վանդ Լա լա յան, Եր կեր, հ. 1, Երև ան, 

1983, էջ 87:
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Չնա յած կա թո լիկ հա յե րին դա վա նա փո խե լու վրաց հո գև ո րա կա նու թյան 
ծրագ րի տա պալ մա նը, հե տա գա յում ևս փոր ձեր են ար վել և այ սօր էլ շա
րու նակ վում են վե րոն շյալ գյու ղե րի կա թո լիկ հայ բնակ չու թյա նը վե րագ րել 
վրա ցա կան ծա գում20: Նման փոր ձե րը միշտ էլ բախ վում են հայ կա կան 
գյու ղե րի բնակ չու թյան դժգո հու թյանն ու սուր ընդ դի մու թյա նը:

Խորհր դա յին իշ խա նու թյան առա ջին տա րի նե րին հիմ ադր վե ցին 
մի քա նի նոր գյու ղեր, որ տեղ հաս տատ վե ցին Ջա վախ քի հայ կա կան գյու
ղե րի բնակ չու թյան մի մա սը: Դրան ցից են` Ժդա նով կա, Աս պա րա, Նոր 
Խուլ գու մո, Կաթ նա տու գյու ղե րը, որոն ցում եկե ղե ցի ներ չկան: Այս գյու ղե
րից ամե նա մե ծը Ժդա նով կան է, որն ու նի 1.000ից ավե լի բնա կիչ, մյուս
ներն ավե լի փոքր են` շուրջ 300 –400 մարդ21:

Ինչ վե րա բե րում է Ախալց խա յի գա վա ռին, ապա այս տեղ ևս կա թո
լիկ հա յե րը հիմ ում են 7 գյուղ` Սուխ լիս, ուր հաս տատ վում են Կար նոյ 
Հինձք գյու ղից եկած գաղ թա կան նե րը, Նի ոխ րեբ կամ Մոխ րեբ` բնա կու
թյուն են հաս տա տում կամ պեր ցի ներ և խա ռա բե ոկ ցի ներ, Ծղալթ բի լա յի 
բնակ չու թյան նախ նի նե րը գաղ թել են Թոր թո մի Նոր շեն և Ռա բաթ գյու ղե
րից` շուրջ 34 ըն տա նիք: Ցա վոք սրտի, մեզ հայտ նի չէ Աբաթ խև (նույն գա
վա ռի Խա շուտ գյու ղից 5 –6 տուն), Ծի նու բան և Ղու լա լիս գյու ղե րի բնակ
չու թյան նախ նի նե րի ծագ ման վայ րե րը:

Այ սօր Վրաս տա նի Սամց խեՋա վախ քի կա թո լիկ նե րը տե ղա բաշխ
ված են Ախալ քա լա քի շրջա նի Ալաս տան, Տուրցխ, Վա րև ան, Բավ րա, 
Խուլ գու մո, Կար տի կամ, Նի նոծ մին դա յի շրջա նի Հեշ տիա, Ժդա նո վա կան, 
Թո րիա, Ուջ մա նա, Աս փա րա, Նոր Խուլ գու մո, Կաթ նա տու և Ախալց խա յի 
շրջա նի Սուխ լիս, Ղու լա լիս, Ծղալթ բի լա, Ծի նու բան, Մոխ րեբ (Նի ոխ րեբ), 
Աբաթ խև, Ջուլ ղա գյու ղե րում և Վա լե քա ղա քում, որը մի այն կի սով չափ է 
բնա կեց ված կա թո լիկ հա յե րով: Նրանք հայ կա թո լիկ եկե ղե ցու հե տև որդ 
են և մաս են կազ մում վե ջի նիս Արև ե լա եվ րո պա կան թե մին, որի առաջ
նոր դա րա նը գտնվում է Գյում րի ում: Պայ մա նա վոր ված պատ մա կան այն 
իրո ղու թյամբ, որ 1886 թ. Ջա վախ քի և Սամց խեի կա թո լիկ հա յե րը զրկված 
էին հայ կա թո լիկ եկե ղե ցու ան մի ջա կան առաջ նոր դու թյու նից, և այն հան
գա ման քով, որ դե ռևս խորհր դա յին կար գե րի գո յու թյան վեր ջին շրջա նից 
սկսած Վա տի կա նը ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րեց հա մայն քի կրո նա ե կե ղե
ցա կան պա հանջ նե րի բա վա րար ման հար ցում, Արև ե լա եվ րո պա կան թե մի 

20 Ма мул ия Г., Кон цеп ция го су дарст вен ной по ли ти ки Гру зии в от но ше нии де пор ти
ро ван ных и ре пат ри и ро ван ных в Гру зию мес хов. – Цент раль ная Аз ия и Кав каз. 
Об щест вен нопо ли ти чес кий жур нал, 1999, N 1, с. 29.

21 Հրա ւէր ող ջամ տու թե ան, էջ 95:



287

Սամց խե-Ջա վախ քի հայ կա թո լիկ հա մայն քը

առաջ նոր դի նշա նա կու մը իրա կա նաց վում է Հռո մի պա պի կող մից22:
Սամց խեՋա վախ քի վար չա տա րած քա յին մի ա վո րի մեջ մտնող 

Ախալց խա յի, Ախալ քա լա քի և Նի նոծ մին դա յի շրջան նե րում բնակ վող կա
թո լիկ հա յե րը հա մար վում են հայ ազ գի ան բա ժա նե լի հատ վա ծը: Նրանց 
խնդիր նե րը, լայն իմաս տով, գրե թե նույնն են, ինչ առա քե լա կան հա յե րի նը 
և գտնվում են Սամց խեՋա վախ քի հիմ ա հար ցե րի տի րույ թում:

АР МЯ НО-КА ТО ЛИ ЧЕС КАЯ ОБ ЩИ НА САМЦ ХЕ-ДЖ А ВАХ КА  
(ПО ПЫТ КА ИСТО РИ КО-ЭТ НОГ РА ФИ ЧЕС КО ГО ИС СЛЕ ДО ВА НИЯ)

Со се Гри го рян
Ре зю ме
Со вре мен Ки ли кийс кой Ар ме нии Римс кока то ли чес кая цер ковь, обе щая 
во ен нопо ли ти чес кую под держ ку, осу ществ ля ла об ширн ую мис си о нерс
кую де я тель ность, в ре зуль та те че го исто ри чес кая часть на се лен ия Ар ме
нии, из бе гая на сил ия и на сильст вен ной ис ла ми за ции, при ня ла ка то ли цизм, 
ожи дая по мо щи Па пы Римс ко го. В За пад ной Ар ме нии мис си о нерс кая де
я тель ность на чи на ет ся пос ле па ден ия Кон стан ти но по ля, а пер вый ка то ли
чес кий центр был ос но ван в 15м ве ке в про вин ции Вас пу ра кан в Ар та зе.
В 1828 –1829 гг., в кон це рус скоту рец кой вой ны, по Адр иа но польс ко му 
до го во ру, под пи сан но му 7 ок тя б ря 1929 го да, око ло 40 ты сяч ар мян Ар
мянс кой Апо стольс кой Церк ви и нес коль ко со тен ка то ли чес ких се мей из 
За пад ной Ар ме нии под ру ко водст вом гла вы епар хии Ка ри на ар хи е пис ко па 
Ка ра пе та Баг ра ту ни остав ля ют свои до ма и се лят ся в ны неш них Ахал ци хе, 
Ахал ка ла ки, Ни ноц мин де (Бог да нов ка), Тсал ке (исто ри чес кий Трехк про
вин ции Гу гарк), а так же в об лас тях Ши ра ка и Ло ри. В 1929 –1930 гг. пе ре се
лен цы из Ар да га на и Эр зу ру ма на ру и нах и за бро шен ных по се ле ни ях Джа
вах ка соз да ют око ло 50 де ре вень, и чис ло ко рен ных ар мян до пол ня ет ся 
за пад ны ми ар мя на ми.
Се год ня ка то ли ки расп рост ра не ны в Самц хеДжа ва хе ти Гру зии, в де рев
нях Алас тан, Турцх, Ва ре ван, Бав ра, Хул гу мо (пос лед ние три счи та ют ся 

22 Ներ կա յումս Ախալ քա լա քի և Նի նոծ մին դա յի շրջան նե րում կա մոտ 80 հայ կա կան 
գյուղ` 100 հա զար բնակ չու թյամբ, որը կազ մում է ամ բողջ բնակ չու թյան 95%ը: Հա
րևան Ախալց խա յի, Աս պին ձա յի և Ծալ կա յի շրջան նե րում հաշվ վում է մոտ 30 հայ
կա կան գյուղ` 60 հա զար բնակ չու թյամբ (տե՛ս Մել քո նյան Ա., Ջա վախ քը XIX դա րում 
և XX դա րի առա ջին քա ռոր դում, էջ 359): 1990 թ. վրա ցա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից ստեղծ վում է Սամց խեՋա վախ քի վար չա տա րած քա յին մի ա վո րը: Վեր ջինս 
ընդգր կում է Ախալց խա յի, Աս պին ձա յի, Ադի գե նի, Բոր ժո մի, Ախալ քա լա քի և Նի
նոծ մին դա յի (նախ կին Բոգ դա նով կա յի) շրջան նե րը: Այս քայ լը, շա տե րի կար ծի քով, 
միտ ված էր նվա զեց նե լու հայ բնակ չու թյան տե սա կա րար կշի ռը: Նշենք, որ ներ կա
յիս Սամց խեի տա րած քը հա մընկ նում է եր բեմ ի գա վա ռին: Իսկ Ջա վախ քը, որին 
վրա ցի նե րը Ջա վա խե թի են կո չում, ընդգր կում է մի այն Վե րին Ջա վախ քը: Պատ մա
կան Գու գար քի Ներ քին Ջա վախք գա վառն ընդգր կում էր ար դի Աս պին ձա յի շրջա
նի (պատ մա կան Ասպն ջակ) և Ար դա հա նի հյու սի սա յին մա սը:
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Սո սե Գրի գո րյան

тур ко го во ря щи ми) об ла сти Ахал ка ла ки, Эш тия, Жда но ва кан, То рия, Удж
ма на, Ас па ра, Но вый Хул гу мо, Кат на ту об ла сти Ни ноц мин да и в де рев
нях Сух лис, Ху ла лис, Тсхал тби ла, Тси нуб ан, Мох реб (Ни ох реб), Аб ат хев, 
Джул ха в об ла сти Ахал ци хе и в ос нов ном пе ре се ле ны в го род Ва ле, где 
ар мя нека то ли ки со став ля ют по ло ви ну на се лен ия. Они яв ля ют ся пос ле до
ва те ля ми Ар мянс кой Ка то ли чес кой Церк ви и Во сточ ноев ро пейс кой епар
хии, ре зи ден ция гла вы ко то рой на хо дит ся в го ро де Гюм ри.
Клю че вые сло ва: ка то лик, об щи на, цер ковь, Самц хеДжа вахк, ар мя нин, 
единст во, го род, де рев ня, епарх ия, ли дер.

ARMENIAN-CATHOLIC COMMUNITY OF SAMTSKHE-JAVAKHK  
(AN ATTEMPT OF HISTORIC-ETHNOGRAPHIC RESEARCH)

Sose Grigoryan
Summary
Since the period of Cilician Armenia, the Roman Catholic Church, under the 
promises of political and military support, began extensive missionary activi
ties. As a result, in the territories of Historic Armenia, a large segment of the 
population, avoiding violence and forced Islamization, accepted Catholicism ex
pecting the assistance of the Pope of Rome. Western missionary activities start
ed after the decline of Constantinople, but the first Catholic center was built in 
the 15th century in the province Artaz of Vaspouragan.
After the end of the 1828 –1829 RussianTurkish war, according to the Adrianap
olis agreement signed on October 7th, 1829, about 40.000 Western Armenians 
who were followers of the Armenian Apostolic church and several hundred fam
ilies of Catholic Armenians migrated to modernday Akhaltsikhe, Akhalkalak, 
Ninotsminda (Bogdanovka), Tsalka (historic Gugark Province), as well as Shi
rak and Lori regions. The relocation was headed under the Archbishop Karapet 
Bagratuni of Karin Diocese. In 1829 –1830 the populations, which migrated from 
the Ardahan and Erzrum vilayets, established about 50 villages in the ruins of 
abandoned settlments of Javakhk, thus the number of indigenous Armenians is 
increased by the arrival of Western Armenians.
Today Catholics of SamtskheJavakheti are distributed in Georgia’s Alastan, 
Turtskh, Varevan, Bavra, Khulgumo, Kartikam (the last three are Turk
ishspeaking Catholics) villages of Akhalkalaki region, and Heshtia, Zhdanovka, 
Thoria, Ujmana, Asfara, New Khulgumo villages of Ninotsminda region. They 
are also in Sukhlis, Ghulalis, Tsghaltbila, Tsinuban, Mokhreb (Niokhreb), Abat
khev, and Julgha villages of Akhaltsikhe region; as well as in the city of Vale, 
half the population of which is composed of Catholic Armenians. They are the 
followers of the Armenian Catholic Church and the EasternEuropean diocese, 
the prelacy of which is located in Gyumri.
Keywords: catholic, district, church, SamtskheJavakheti, Armenian, unity, 
city, village, episcopate, leader.
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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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