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ՄԻՋ ՆԱ ԴԱ ՐՅԱՆ ՍԱՂ ՄՈ ՍԱ ՎԱՆ ՔԻ  
ՍՐԲՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Աշոտ Մա նու չա րյան*

Միջ նա դա րում Սաղ մո սա վան քը հայտ նի է եղել ոչ մի այն վար դա պե տա
կան բարձ րա գույն դպրո ցով, հա րուստ գրա դա րա նով, այ լև իր հար կե րի 
ներ քո պահ վող քրիս տո նե ա կան սրբու թյուն նե րով: Դրանց թի վը եղել է 
ինը, որոն ցից չոր սը` խաչ, մե կը` խաչ քար, եր կու սը` սրբե րի մա սունք ներ 
(ս. Հա կոբ Մծբնա ցու Աջը, ս. Հա կոբ Տյառ նեղ բոր Մա տը) և եր կու գե
րեզ ման, որոնք պատ կա նում են վան քի նշա նա վոր առաջ նորդ նե րի: Այդ 
սրբու թյուն նե րի մի մասն այ սօր էլ կա, թե՛ Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նում, թե՛ 
Սաղ մո սա վան քի տա րած քում:

Բա նա լի բա ռեր. Սաղ մո սա վանք, սրբու թյուն, խաչ, միջ նա դար, բարձ րա
գույն, դպրոց, հա րուստ, գրա դա րան, քրիս տո նե ա կան, մա սունք, նշա նա
վոր, առաջ նորդ:

Միջ նա դա րում յու րա քան չյուր վան քի հպար տու թյունն է եղել իր 
խնկա բույր հար կե րի ներ քո քրիս տո նե ա կան բազ մա պի սի սրբու թյուն նե
րի, մա սունք նե րի ու նշխարների առ կա յու թյու նը, որոն ցով նրանք նույ նիսկ 
ճա նաչ վել, կոչ վել ու հռչակ են վա յե լել: Սաղ մո սա վանքն այդ առու մով բա
ցա ռու թյուն չէ, դեռ ավե լին, Հա յաս տա նում դժվար գտնվի մի վանք, որ իր 
սրբու թյուն նե րի քա նա կով մրցակ ցի Քա սա ղի անդն դա խոր կիր ճի ամե նա
խոր հատ վա ծի աջա կող մյան ձո րա փին վե հո րեն խո յա ցող հո յա կերտ այդ 
պատ մա կան մե նաս տա նի հետ:

Սաղ մո սա վանքն իր վե րա զար թոն քից հե տո (1215 թ.) հռչակ վել է ոչ 
մի այն սե փական մա տե նա դա րա նի հա րուստ հա վա քա ծուով, հին մա գա
ղա թյա, եր կա թագիր, հազվագյուտ ձե ռագ րե րով և այդ առու մով հա մե
մատ վել Կի լի կի ա յի հա յոց թա գավորության մայ րա քա ղաք Սսի հետ1, այ
լև բազ մա թիվ սրբու թյուն նե րով, որ մեծ հո գածությամբ ու եր կյու ղա ծու թյամբ 
եր կար դա րեր պահ վել ու պատ վել են նշա նա վոր ուխ տի սրբա րան նե րում:

* ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տու տի վի մագ րու թյան բաժ նի 
ավագ գի տաշ խա տող, Երև ա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի աստ վա ծա բա նու թյան 
ֆա կուլ տե տի դո ցենտ, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու:

1 Տե՛ս Իշ խա նյան Ռ., Հայ մա տե նա գի տու թյան պատ մու թյուն, պր. Ա, V –XVII դա
րեր, Երև ան, 1964, էջ 53:
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Միջ նա դա րյան Սաղ մո սա վան քի սրբու թյուն նե րը

Սաղ մո սա վան քի սրբու թյուն նե րի ու մա սունք նե րի մա սին մեզ հա
մա րյա ամբողջու թյամբ առա ջինն իրա զեկում է այդ մե նաս տա նին քա ջա
ծա նոթ Վար դան Արև ելցին, որը 1267 թ. Այ րա րատ աշխարհի կողմ ա պետ 
Քուրդ Ա իշ խա նաց իշ խա նի հո վանավորու թյամբ Խոր Վի րապի վարդա
պե տա կան բարձ րա գույն դպրո ցը վե րա բա ցեց Վա չու տյան նե րի հո գև որ 
կենտրոնում: Պատ մի չը հայտ նում է. «Եւ ի յոտն Արա գա ծոյ Սաղ
մոսավանքն, ուր կայ օձահա լած սուրբ Նշանն ւ Արա գա ծայ սուրբ Նշանն 
ւ Յո հանավանքն, ուր կայ վարշամակն Քրիս տո սի»: [այս տեղ և այ լուր 

մեջ բե րում ե րի մի ջի շղանե րը հե ղի նա կինն են – Ա.Մ.]2 Մի այլ տեղ Վար
դան Արև ել ցին նշում է, որ Սաղ մո սա վան քում է « ւ սուրբ անա պատն Հրեշ
տա կաբ նակ ու կայ սուրբ Նշանն Արա գա ծոյ, ւ Օձահա լած սուրբ Նշանն, 
որ ու նի մասն ի Կե նաց Փայ տէն արիւ նա ներկ ւ առ նէ նշանս մեծամեծս ի 
յօ ձա հարս ւ յա մե նայն պա տա հարս ւ աս տուա ծըն կալ սուրբ Նշանն, 
Գռուզ սուրբ Նշանն, Տէ րու նա կան սուրբ Նշանն, ւ սուրբ Յա կո բայ Մծբնայ 
հայ րա պե տի աջն, և սուրբ Յա կո բայ Տե առնեղբօր մատն ւ գերեզմանն 
Ակա նա տեսն սուրբ վարդապե տին Գրի գո րի…»3:

Եվ այս պես, իրա զեկ պատ մի չի վկա յու թյամբ Սաղ մո սա վան քում  
13րդ դ. եղել է ութ սրբու թյուն, որից հին գը` սբ. Նշա նի տես քով, այ սինքն` 
խա չի:

Այդ բազ մա հա վաք սրբու թյուն նե րից առա ջի նը Արա գա ծի սուրբ 
Նշանն է, որը կապված է ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի ան վան հետ: Հայտ նի է, 
որ կյան քի վեր ջին շրջա նում Գրիգոր Լու սա վո րի չը հայ րա պե տա կան աթո
ռը հանձ նում է իր կրտսեր որ դուն` Արիստա կե սին, իսկ ին քը հե ռա նում 
Արա գած լե ռը` ճգնա կե ցու թյան: Սաղ մո սա վան քի կոնդա կի մեջ պատմ
վում է, որ Լու սա վո րիչն իր հետ ու ներ «զմասն ի կե նաց փայ տէն», սուրբ 
առա քյալ նե րի և ՍԲ

___
 Կա րա պե տի (Հով հան նես Մկրտչի) նշխար ներ, որոն

2 Աշ խար հա ցոյց Վար դա նայ վար դա պե տի, Բա րիզ, 1960, էջ 15: Հի սուս Քրիս տո սի 
վար շա մա կի հար ցը այլ քննարկ ման նյութ է, բայց բա ցառ ված չէ, որ այն Ճե նո
վա յի հա յոց Ս. Բար դու ղի մե ոս եկեղեցում (14րդ դ.), ուր այ սօր էլ այն պահ վում է, 
հայտն ված լի նի Հով հան նա վան քից: Այս տեղ է պահ վել նաև ս. Ստե փա նոս Նա
խավ կա յի աջը: Այն ս. ուխ տին է նվի րել Սյու նյաց Գրի գոր թա գա վո րի (1094 –1166) 
դուստր Շու շի կը, որը Բա ղա բեր դի ան կու մից հե տո (1170) հա լա ծա կան եկել է Հով
հան նա վանք, վախ ճան վել ու թաղ վել այդ տեղ (տե՛ս ար ձա նագ րու թյու նը` Ղա ֆա-
դա րյան Կ., Հով հան նա վան քը և նրա ար ձա նագ րու թյուն նե րը, Եր., 1948, էջ 77): 
Ըստ Դավ րի ժե ցու`մո տա վո րա պես 1607 թ. Կար բի ում հաս տատ ված ջա լա լի Թո
փալ Օս ման փա շա յի հրո սակ նե րը ոմ Աբ դու ռահ ման Մուս լի մի գլխա վո րու թյամբ 
թա լա նել են Հով հան նա վան քը` իրենց հետ տա նե լով այդ մե նաս տա նի սրբու թյուն
նե րը: Տե՛ս Առա քել Դավ րի ժե ցի, Գիրք պատ մու թե անց (խմբ. Գ. Վ. Աբ գա րյան, աշ
խա տա սի րու թյամբ Լ. Ա. Խան լա րյա նի), Երև ան, 1990, էջ 104:

3 Աշ խար հա ցոյց Վար դա նայ վար դա պե տի, էջ 26 –27:
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ցից նա պատրաս տել էր «սոս կա լի ՍԲ
___

 Նշանն, որ ասի Արա գա ծի ՍԲ
___

 
Նշան»:

Մա գա ղա թյա կոն դա կում այ նու հե տև նկա րագ րվում է, թե ինչ պես 
ՍԲ
___ 

Լու սա վո րի չը ամ ռա նը բնակ վում էր ՍԲ
___

 Արա գա ծում, իսկ ձմռա նը` 
Սաղ մո սա վան քի կիր ճի իր ձեռամբ հիմ ադր ված անա պա տում, մին չև որ 
Տրդատ ար քա յի ու հա յոց մե ծա մեծ նե րի թախան ձան քով նա իջ նում է լե
ռան վրա յից, գա լիս վե րո հի շյալ հրեշ տա կաբ նակ անապատի մե նաս տա
նը և այն տեղ տե ղադ րում Արա գա ծի սուրբ նշա նը. «Եւ եդիր անդ զՍԲ

___
 

Նշանն Արա գա ծի ի պա տիւ տեղ ւոյն և ՍԲ
___

 տա ճա րացն»4:

Նկ. 1. Արագածի ս. Նշան։ Պահվում է Ս. Էջմիածնի գանձատանը։

Զա քա րիա Ագու լե ցի մա տե նա գի րը 1672 թ. հու լի սի 15ին, կի րա կի 
օրը` Վար դավառին, այ սինքն Հի սուս Քրիս տո սի Պայ ծա ռա կեր պու թյան 
տա ղա վար տո նին «դար ձե ալ գնա ցի Սաղ մո սա վանք, Լու սա ւոր չի իւր ձե
ռամբ շի նած խաչն համ բու րե ցի…»5:

19րդ դ. առա ջին կե սին Հովհ. Շահ խա թու նյանցն Էջ մի ած նի Մայր 
Աթո ռում պահ վող սրբություն նե րի թվարկ ման շար քում անդ րա դառ նում է 
Արա գա ծի սբ. Նշա նի պա հարանին6: Այն, ինչ պես թի կուն քի մա կագ րու

4 Տե՛ս Երև ա նի Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի ձե ռա գիր N 8061:
5 Զա քա րիա Ագու լե ցու Օրագ րու թյու նը, Երև ան, 1938, էջ 108:
6 Տե՛ս Յով հան նէս եպս. Շահ խա թու նե անց, Ստո րագ րու թիւն կա թու ղի կէ Էջ մի ած նի 

և հինգ գա ւա ռացն Արա րա տայ, Ս. Էջ մի ա ծին, Երև ան, 2014, էջ 50 –51:
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թյունն է վկա յում, պատ րաս տել է Սաղմոսավան քի շի նա րար առաջ նորդ 
Գաբ րի ել վրդ. Կար բե ցին (1656 –1661, 1662 –1674):

Սաղ մո սա վան քի երկ րորդ սրբու թյու նը Օձա հա լած սուրբ Նշանն է: 
Վար դան Արև ելցու վե րը մեջ բեր ված վկա յու թյու նից պետք է կռա հել, որ 
այն նույն պես պատրաստել է Գրի գոր Լու սա վո րի չը: Այն իր մեջ կրել է Հի
սու սի Խա չա փայ տի մաս և ու նեցել օձեր վա նե լու ու պա տու հաս նե րից 
զերծ պա հե լու աստ վա ծահ րաշք զո րու թյուն: Առհա սա րակ, Սաղ մո սա վան
քի կող մե րում, հատ կա պես անդն դա խոր կիր ճում, շատ են օձե րը: Գրող, 
քա րան ձա վա գետ Է. Սարգ սյանն իր գրքում զե տե ղել է ժողովրդական մի 
ավան դա պոտւմ. «Երբ օձը մար դուն կծում է, եր կուսն էլ շտա պում են 
Սաղմոսա վանք: Եթե մարդն է շուտ տեղ հաս նում, օձն է սատ կում, իսկ 
եթե օձն է տեղ հասնում, մարդն է մա հա նում»7:

Սաղ մո սա վան քի եր րորդ սրբու թյու նը Աս տուա ծըն կալ սուրբ Նշանն 
է: Աստ վածընկալ նշա նա կում է աստ վա ծա կիր, այ սինքն` Նշան` Խաչ, որ 
իր մեջ կրել է Հի սուս Քրիստո սի մա սունք: Քա նի որ Գրի գոր Լու սա վո րիչն 
Արա գա ծում ճգնե լիս իր մոտ ու նեցել է կե նաց փայ տի (Հի սուս Քրիս տո սի 
խա չա փայ տի) մաս, հե տև ա պես պետք է ենթադ րել, որ այդ խա չը նույն
պես նա է պատ րաս տել:

Հովհ. Շահ խա թու նյան ցը Մայր Աթո ռում պահ վող սրբու թյուն նե րից 
նկա րագ րում է «տա պա նակ փոք րա դիր ար ծա թի հարթ շի նուա ծով. սա 
անուա նի Աս տուա ծըն կալ Սուրբ նշան, — բայց սխալ են թադ րում, — գու ցէ 
իցէ Աս տուա ծըն կալ վա նացն ի Նիգ գա ւա ռի»8:

Սաղ մո սա վան քի չոր րորդ սրբու թյու նը Գռուզ սուրբ Նշանն է: 
«Գռուզ» բառն ըստ բա ռա րա նա յին ստու գա բա նու թյուն նե րի` նշա նա կում է 
«գան գուր», «ըն կույ զի մի ջուկ»:9 Կա րե լի է են թադ րել, թե այդ խա չի թև երն 
ու նե ցել են ալի քա ձև ոլո րուն տեսք, բայց հակված ենք կար ծե լու, որ 
«գռուզ»ը լա տին. crux (խաչ) բա ռի ար տա սա նու թյան հայկա կան խոս
ված քա յին ձևն է: Հնա րա վոր է` այն կա թո լիկ խաչ է եղել (Հի սուս Քրիստոսի 
պատ կե րով)` Սաղ մո սա վան քում հայտն ված հայլա տին եկե ղե ցա կան 
հարաբերություն նե րի ար դյուն քում:

Հին գե րորդ սրբու թյու նը Տէ րու նա կան սուրբ Նշանն է: Մեր 
պրպտում երն այս խաչը գտնելու ուղ ղու թյամբ հան գեց րին հե տև ու թյան, 
որ դա այն բարձ րար վեստ, գեղաքան դակ խաչքարն է, որ ագուց ված է 
Սաղ մո սա վան քի գավ թի վե ցա սյուն ռո տոնդայի ներ քևի եր դի կի տասներ

7 Սարգ սյան Է., Քա րան ձավն ե րը բա ցում են իրենց գաղտ նիք նե րը, Երև ան, 1989, էջ 
119 –120:

8 Յովհ. Շահ խա թու նե անց, նշվ. աշխ., էջ 51:
9 Տե՛ս «Նոր բառ գիրք հայ կա զե ան լե զուի», հ. 1, Վե նե տիկ, 1836, էջ 585: Ղա զա րյան 

Ռ., Ավե տի սյան Հ., Մի ջին հա յե րե նի բա ռա րան, հ. Ա, Երև ան, 1987, էջ 158:
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կու նիս տա նի վե ղա րի արևմ տա հա յաց, կենտ րո նա կան նիս տին` ներք
նամասում հռչակա վոր Վա չե Ա Վա չու տյան Ամ բերդ ցու հե տև յալ հի շա
տա կագ րու թյամբ10.

ՍԲ
___

 ՆՇԱՆ ՏԷ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱՆ, ՎԱ ՉԷԻ ԼԵՐ ՔԱ ՒԱ ՐԱՆ:

Նկ. 2. Տերունական ս. Նշան։ Սաղմոսավանքի գավթի երդիկ։

Այս հինգ սրբու թյուն նե րով ավարտ վում է Սաղ մո սա վան քի պատ
վե լի, մե ծա րե լի խա չե րի շար քը:

Վե ցե րորդ սրբու թյու նը Սուրբ Յա կո բայ Մծբնայ հայ րա պե տի աջն 
է: Ավե լորդ չենք համարում հի շեց նել, որ 4րդ դ. հա մաք րիս տո նե ա կան 
սուրբ Հա կոբ Մծբնա ցին բարձրացել է Արարատ լե ռը` «Նո յյան տա պա նը 
գտնե լու, բայց Մա սի սի լան ջե րին հոգ նել է և ննջել: Ըստ ավան դու թյան, 
Աս տու ծո հրեշ տա կը նրան մա տու ցել է Նո յյան տապանից փայ տի կտոր: 

10 Պետ րո սյանց Վ., Սաղ մո սա վանք. – Էջ մի ա ծին, 1981, Է, էջ 56, նաև` մեր դաշ տա յին 
օրա գի րը: Վ. Պետրոսյանցն այս հի շա տա կու թյու նը վերագրում է Վա չե Բ Վա
չու տյա նին, մինչ դեռ, ըստ մեր ըն դօ րինակած նո րա հայտ ար ձանագրու թյան, թե՛ 
գավ թի կա ռու ցո ղը, թե՛ այդ հի շա տա կագ րու թյան հե ղինա կը Վա չե Ա Վա չու տյանն 
է: Հար ցի շուրջ տե՛ս Մա նու չա րյան Ա., Քուրդ Ա Վա չու տյա նի եր կու ար ձա նագ րու
թյան վեր ծա նու թյուն. – «Բան բեր Երև ա նի հա մալ սա րա նի», 2015, N 2, էջ 48, նաև` 
նույ նի, Սաղ մո սա վանք, Երև ան, 2015, էջ 41, տո ղա տակ:
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Այն տեղ, որ տեղ Հա կոբ Մծբնա ցին հրեշ տա կից ստա ցել է Նո յյան տապա
նի կտո րը, հիմ վել է Ակո ռիի Ս. Հա կոբ վան քը. Այս տեղ էլ պահ վել են Հա
կոբ Մծբնա հայ րա պե տի մա տի ոսկ րը և Նո յյան տա պա նի փայ տի կտո րը` 
մի մյանց շղթայով ամ րաց ված (այժմ Հա կոբ Մծբնա ցու Աջի հետ այդ փայ
տի կտո րը պահ վում է Ս. Էջ մի ած նի վան քում)»11:

Նկ. 3. Ս. Հակոբ Մծբանացու Աջը։ Պահվում է Ս. Էջմիածնի գանձատանը։

Ղ. Ալի շա նի իրա զեկ մամբ. «Յի շե ալ մասն նշխա րաց սրբոյ Մծբնաց
ւոյն պա հի արդ յԷջ միածին, յա ջա ձև պա հա րա նի, յո րում գրե ալ է յա մի 
1658. «Արդ ես Յա կոբ կա թողիկոս Ջու ղա յե ցի` յա ջոր դե ալ յա թոռ սրբոյն 
Լու սա ւոր չի ի Ս.Էջ մի ա ծին, տե սե ալ զԱջ սրբոյն Յա կո բա Մծբնայ հայ րա
պե տին յի շա տակ ի դուռն Սաղ մո սա վա նաց, բայց էր կարի խրթին և ի 
խոր տա կե ալ պա հա րան մի, նո րո գե ցի վա յե լուչ յո րի նուած քով և եդի յի շա
տակ և ի նոյ նում վանս Սաղմո սաց, անեղ ծա նե լի ար ձան ի թվիս Հա յոց 
ՌՃէ ամին»12:

Սաղ մո սա վան քի յո թե րորդ սրբու թյու նը Սուրբ Յա կո բայ Տե առ նեղ-
բօր մատն է:

Հա կոբ Տյառ նեղ բայրն աստ վա ծաշն չյան սուրբ է, Հի սուս Քրիս տո
սի «եղ բայր նե րից» մե կը: Ըստ ավան դու թյան` եղել է Երու սա ղե մի առա ջին 
եպիս կո պո սը: Նրա կապակցու թյամբ Շնորհք ար քե պիս կո պո սը գրում է. 
«Այս Յա կո բո սին յի շա տակն ալ Զե բե դեան Յա կո բո սին պէս, սեր տօ րէն 
կա պուած է մեր եկե ղե ցի ին հետ: Նա հա տա կու թե նէն յետոյ իր մար մի նը 
բերուած ու թա ղուած է իր տան պար տե զին մէ ջը, ուր թա ղուած էր նաև 
Յա կո բոս առա քե ա լին գլու խը: Այն տան տեղ ւոյն վրայ շի նուած է Երո սա
ղէ մի Պատրի ար քու թե ան մայր տա ճա րը, որ այս իսկ պատ ճա ռով կը կո
չուի «Սրբոց Յակոբեանց Տա ճար», այ սինքն` «Սուրբ Յա կոբ նե րու Եկե ղե
ցին»13:

11 «Քրիս տո նյա Հա յաս տան» հան րա գի տա րան, Երև ան, 2002, էջ 521:
12 Ալի շան Ղ., Այ րա րատ, Վե նե տիկ, 1890, էջ 164:
13 Գա լուս տե ան Շնորհք ար քե պիս կո պոս, Աս տուա ծաշն չա կան սուր բեր, Երև ան, 

1997, էջ 204:
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Չի բա ցառ վում, որ ս. Հա կոբ Տյառ նեղ բոր մա տը Սաղ մո սա վան քում 
հայտն ված լի նի Վա չեի կամ Քուր դի` Երու սա ղեմ ուխ տագ նա ցու թյուն կա
տա րե լու ար դյուն քում:

Սաղ մո սա վան քի ու թե րորդ սրբու թյունն է` Գե րեզ մանն Ակա նա տես 
սուրբ վարդապետին Գրի գո րի: Գրի գոր Ակա նա տես վար դա պե տը եղել է 
Վա չու տյան նե րի կող մից Սաղ մո սա վան քի վե րա զար թոն քի անդ րա նիկ 
առաջ նոր դը:

Նկ. 4. Գրիգոր Ականատեսի ենթադրյալ գերեզմանը։  
Սաղմոսավանքի հարավարևմտյան բակ։

Նա Ակա նա տես է կոչ վում այն պատ մու թյան պատ ճա ռով, որ մեզ 
հայտ նում է Սիմեոն Երև ան ցի կա թո ղի կո սը (1763 –1780), թե երբ ս. Գրի գոր 
Լու սավորի չը ճգնում էր Արա գած լե ռան գա գա թին «և այն տեղ էր անց
կաց նում բա զում օրեր, որ տեղ և կա ռու ցեց մի փոք րիկ տա ճար` մի վե մի 
ներ քև ում, հա նուն ամե նա սուրբ եր րորդութեան: Եվ անյ տեղ կախ տվեց մի 
կան թեղ` առանց պա րա նի և լցրեց այն իր ար տասու քով և խնդրեց Աստ
ծուց, որ պես զի երկ նա յին լույ սով վա ռե լով ան շեջ մա մին չև աշ խար հի 
վախ ճա նը: Որը և եղավ ըստ խնդրա ծի, որ մում է մին չև այ սօր` ի փառս 
Աստ ծու և ի պար ծանս իր ծա ռա յի: Որը և եր կար ժա մա նակ բաց աչ քով 
տե սավ Գրիգոր ակա նա տե սը, որի մա սին հե տո պի տի խո սենք, որ և դրա 
հա մար կոչ վեց Ականատես»14:

Այդ պատ մու թյունն առա վել ման րա մասն ներ կա յաց ված է Սաղ մո
սա վան քի կոնդակում: Այդ տեղ աս վում է, որ Սաղ մո սա վան քի հրա շա լի 
հո րին ված քով Ս. Սի ոն մեծ եկեղե ցու կա ռուցման ավար տից հե տո (1215 թ.) 
Վա չե Վա չու տյանն խնդրում է Գրիգոր վար դա պե տին, որ պես զի նա աղա

14 Սի մե ոն Երև ան ցի, Ջամբռ, Երև ան, 2003, էջ 402 –403:
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չի Աստ ծուն` ցույց տա լու նշա նը, այ սինքն` աներևույթ կան թե ղը: Տա ճա րի` 
Ս.Սի ո նի նա վա կա տի քի ժա մա նակ պա տա րա գիչ Գրի գոր վար դա պե տը 
հա զա րա վոր բազմության հետ հա մա տեղ աղի ո ղորմ ար տա սուք նե րով, ի 
խո րոց սրտի հա ռա չանք նե րով ամե նագութ Աստ ծուն աղեր սում են, և 
Ողոր մա ծը կատարում է նրանց խնդրան քը. երե կո յան ժա մին ծա գեց լույս 
երկ նա յին` «որ պէս մեծին Եղիայի` ի քո րէբ լե րինն` հող մով և շարժ մամբ 
յայտ նե ալ ի պա կու ցում ՍԲ

___
 Մարգարէին: Նմա նա պէս շարժ մամբ և փայ

լա տակ մամբ իջե ալ լուսոյն ի հիացում ամե նեցուն» երև աց նշա նը: Բո լո րը 
Գրի գոր Ակա նա տե սի գլխա վո րությամբ փառաբա նե ցին Աստծուն15:

Ղ. Ալի շա նի ասե լով. «...տա պան նո րա յե կե ղեց ւոջ վա նացս ցարդ 
ուխ տա տե ղի է, քան զի հա մա րի նա և բե րող առուին Աշ տա րա կայ»16:

Գրի գոր Ակա նա տե սի գե րեզ մա նը, մեր դի տարկ մամբ, այն մեծ, 
գոր շա վուն տա պա նա քարն է, որ գտնվում է Սաղ մո սա վան քի գավ թի հա
րա վա յին պա տի մոտ և Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցիգրա տան արևմ տյան 
շքա մուտ քի առ ջև ում. մեկ ու րիշ տա պանաքար, մար մա րյա, դրված է վան
քի նշա նա վոր առաջ նորդ Հով հան նես Կար բե ցի ճգնավոր եպիս կո պո սի 
(1638 –1656) շի րի մի վրա Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ մա տու ռի նախասրահում:

Նկ. 5. Հովհ. եպս. Կարբեցու գերեզմանի վրայի խաչքարը։  
Սաղմոսավանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցի։

15 Տե՛ս Մա տե նա դա րան, ձեռ. N 8061:
16 Ալի շան Ղ., նշվ. աշխ., էջ 163:
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Եր րորդ տա պա նա քա րը` հարթ, քա ռա կու սի ա ձև, գտնվում է Ս.Սի
ոն եկե ղե ցու հյու սի սա րև ե լյան մա սում` դրսից, որմ ա փակ խաչ քա րի առ
ջև: Դա, հա մա ձայն ար ձանագ րության, 1309 թ. տե ղադ րել է Թա դև ոս քա
հա նան իր ծնող նե րի գե րեզ մա նի վրա: Այլ թա ղում եր թե՛ վան քում, թե՛ 
նրան ան մի ջա պես մոտ, չեն նկատ վում, չհաշ ված մեկեր կու ան շուք սա լա
տա պան ներ, որ նշմար վում են գավ թի հյու սի սա րևմ տյան ան կյու նում: 
Գրի գոր Ակա նա տե սի գե րեզ մա նի մեր տե ղո րո շու մը կար ծես հաս տատ
վում է Պ. Պռո շյա նի «Կռվա ծա ղիկ» (1878 թ.) վե պի` մեզ հա մար նախ կի նում 
ան հայտ հե տև յալ հղմամբ, որ մեջ բե րում ենք ըստ Վ. Դև րի կյա նի 
պրպտում ե րի. «Սաղ մո սա վան քի եկե ղե ցու աջա կող մյան դա սում է թաղ
ված Ակա նա տե սը, և ամեն մի աշ տա րակ ցի, եկե ղե ցի մտնե լուս, ան պատ
ճառ մի «ողոր մի» տա լիս է ու համ բու րում նրա գե րեզ մա նը»17: Պ. Պռո շյա նը 
նաև ավե լաց նում է, որ «նրա եր կայն և սրա մեջք տա պա նա գի րը մին չև 
այ սօր անվն աս մա ցել է»18: Այս տե ղից հաս կա նա լի է, որ տա պա նա քա րի 
հյու սի սա յին կամ հա րա վա յին եր կա րա վուն նիս տին փո րագր ված է եղել 
ու ռու ցիկ տա ռե րով (ելն դա գիր) ար ձա նագ րու թյուն: Եթե նույ նիսկ այդ պի
սի գիր եղել է այդ տա պա նա քա րին (նման ու րիշ գրու թյուն Սաղ մո սա վան
քում մեզ առ հա սա րակ հայտ նի չէ), ապա այն այ սօր չի երև ում և ոչ էլ 
իմաստ ու նի բա ցե լու եղա նա կով ստու գել, քա նի որ շիր մա քա րի շուրջ բո լո
րը մին չև մա կե րես` սա լա հա տա կով խնամ քով հա վա սա րեց ված է գետ նի 
մա կե րև ույ թին:

Հե տա գա դա րե րի մա տե նագ րա կան աղ բյուր նե րում քա նիցս հի շա
տակ վում են Սաղ մո սա վանքի սրբու թյուն նե րը: Այս պես, 1496 թ. ըն դօ րի
նակ ված Ավե տա րա նի հի շա տա կա րանում գրիչ Ովա նես աբե ղան նշում է, 
որ Սուրբ գրքի ըն դօ րի նա կում սկսել է Մա քե նի սում, որ տեղ վեր ջաց րել է 
Ա գլու խը, իսկ ավար տին հասց րել Սաղ մոսա վան քում` «ընդ հո վա նե աւ 
սուրբ Սի ո նիս և սուրբ նշա նացս, որ աստ կան հաւաքեալ…»19:

Գլա ձո րում Եսա յի րա բու նա պե տի ու սուց չա պե տու թյան տա րի նե
րին (1284 –1338) ընդօրի նակ ված ժո ղո վա ծուի, որ հիմ ա կա նում ընդգր կում 
է Մով սես Քեր թո ղի (7րդ դ.) «Գիրք Պի տո յից» աշ խա տու թյու նը, հե տա գա
յի հի շա տա կա րա նում գրված է. «Յի շատակ է սուրբ տառս Պի տո յից Սաղ
մո սա վա նուց սոս կա լի Սուրբ Նշա նացն, ի յոտն Արագա ծու, ի թվին ՌԲ 
(1553)ն»20:

17 Դև րի կյան Վ., Լու սա վոր չի կան թե ղը, Ս. Էջ մի ա ծին, 2001, էջ 25:
18 Պռո շյան Պ., Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 3, Երև ան, 1963, էջ 129:
19 ԺԵ դա րի հա յե րեն ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան ներ, մաս Գ, կազմ. Լ. Խա չի կյան, 

Երև ան, 1967, էջ 226:
20 Մայր ցու ցակ հա յե րէն ձե ռագ րաց Մաշ տո ցի անուան Մա տե նա դա րա նի, հ. Ե, 

Երև ան, 2009, էջ 882:
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Առա քել Դավ րի ժե ցին (1590 –1670) իր «Պատ մու թե ան» ԻԱ գլխում, 
պատ մե լով նշանա վոր Սար գիս եպիս կո պո սի մա սին, գրում է, որ նա, գնա
լով Սաղ մո սա վան քի մեծափառ ուխ տը, «լե ալ սպա սա ւոր բազ մա հա ւաք 
սրբու թե անց, որք կան անդր»21:

Ըստ Ղ. Ալի շա նի` Հով հան նես եպս. Կար բե ցու առաջ նոր դու թյան 
տա րի նե րին (1638 –1656) Թով մա վար դա պետ Վա նան դե ցին, որ ներ բող
ներ է գրել հա յոց վան քե րի մասին, մեկն էլ ձո նել է Սաղ մո սա վան քին.

«Սաղ մո սա վանք առա սա ցե ալ,
Արա գա ծու սուրբ Նշան լե ալ.
Օձա հա լածն անդ կայ եդե ալ,
Աս տուա ծըն կալն եր կըր պա գե ալ:
Սուրբ Յա կո բայ աջըն պա տուե ալ
Որ Մծբնայ առաջ նոր դե ալ.
Միւս Յա կո բայ ճկոյթ կա լե ալ,
Որ Տե առն եղ բայր էր անուա նե ալ»:22

Ճիշտ է, այս բա նաս տեղ ծու թյան մեջ Սաղ մո սա վան քի ոչ բո լոր 
սրբու թյուն ներն են հի շատակ ված, բայց վե րը հղված աղ բյուր նե րի հա մա
ձայն, տե սանք, որ դրանց թի վը եղել է ութ: Սա կայն Սաղ մո սա վան քի կալ
վա ծագ րե րից մե կում` գրված 1742 թ., հո ղի առու վաճառ քի գոր ծար քի հաս
տա տուն մա լու հա մար` վճռվում է պայ մա նա գի րը խախ տող նե րին 
սպառ նալ նաև վան քի «Թ (9) սոս կա լի սուրբ նշանացն …»23:

Ին նե րորդ սրբու թյու նը, ինչ պես են թադ րել է տա լիս Զա քա րիա 
Ագու լե ցու` Սաղմոսավանքում իր գտնվե լու մա սին նկա րագ րող խոս քե րի 
«և այլ սրբոց գե րեզ ման համբուրե ցի» հատվա ծը24, գե րեզ ման է, քա նի որ 
մին չև 17րդ դ. կե սը որ պես գե րեզ մանսրբատե ղի հի շա տակ վում է մի այն 
Գրի գոր վար դա պետ Ակա նա տե սի ննջա րա նը: Կարծում ենք, որ երկ րորդ 
գե րեզ մա նը, ինչն ուշ մի ջա նա դա րում է հա վել վել Սաղմոսա վան քի ութ 
սրբություննե րի շար քը որ պես ին նե րոր դի, դա Հով հան նես եպս. Կարբե ցի 
ճգնազ գյաց առաջ նոր դի շի րիմ է վան քի Ս. Աստվածա ծին եկե ղե ցիգրա
տան հյուսի սա րև ե լյան պա տի տակ: Մարմարյա տա պա նա քա րի արև
ելյան եզ րին 1669 թ. եպիս կո պոս Հով հան նե սի հի շա տա կի հա մար խաչքար 
է կանգ նեցվել25: Առհասարակ, տա կա վին Սա հակ Պար թևի կա նո նախմ բի 

21 Առա քել Դավ րի ժե ցի, նշվ. աշխ., էջ 215:
22 Ալի շան Ղ., նշվ. աշխ., էջ 164:
23 Կալ վա ծագ րեր և տնտե սա կան այլ գոր ծարք նե րի վե րա բե րյալ ար խի վա յին վա վե

րագ րեր, պր. I, կազմ. Հար. Աբ րա հա մյան, Երև ան, 1941, էջ 64:
24 Զա քա րիա Ագու լե ցի, նշվ. աշխ., էջ 108:
25 Տե՛ս Պետ րո սյանց Վ., Սաղ մո սա վանք, էջ 58: Խաչ քա րի քի մի վեր նա մա սում 

եպիս կո պո սի ան վան հատ վա ծը կոտր ված է, որը մենք պատ մա կան աղ բյուր նե րի 
հղմամբ վե րա կանգ նում ենք Յո հան նէս:
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Աշոտ Մա նու չա րյան

24րդ կա նոնով ար գել վել է եկեղեցու ներսում թա ղում կա տա րե լը26: Սա
կայն վան քի շի նա րար առաջ նորդ Գաբրի ել վարդապետ Կար բե ցին (1656 – 
1661, 1662 –1674), իր հո րեղ բորն այդ տեղ թա ղե լով, նկատի է ունե ցել այն, որ 
այդ վայ րը թեև հա մար վում է Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու մաս, բայց ժա մա
նա կին եղել է Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ մա տու ռի նա խաս րահ, հե տևապես 
եղ բո րոր դին ոչ մի կա նոն չի խախ տել:

Այ սօր, բա րե բախ տա բար Սաղ մո սա վան քի սրբու թյուն նե րի գե րակ
շիռ մա սը հուսալի ո րեն պահպան վում է թե՛ տե ղում, թե Մայր Աթո ռում` 
խորհր դան շե լով այդ վաղե մի, լու սա վորչաշեն սրբա րա նի միջ նա դա րյան 
փառքն ու բարձր հե ղի նակությու նը:

СВЯ ТЫ НИ СРЕД НЕ ВЕ КО ВО ГО САГ МО СА ВАН КА
Ашот Ма ну ча рян
Ре зю ме
В сред ние ве ка Саг мо са ванк был из ве стен не толь ко сво ей выс шей ду хов
ной шко лой, бо га той биб ли о те кой, но и хри сти анс ки ми свя ты ня ми, ко то
рые хра ни лись под кры шей это го мо нас ты ря. Их бы ло де вять, из ко то рых – 
че ты ре кре ста, один хач кар, мо щи двух свя тых (Длань св. епис ко па Ако па 
из Мцби ны, Па лец св. Ако па Бра та Гос под ня) и две мо ги лы, ко то рые при
над ле жа ли двум из вест ным гла вам епар хии мо нас ты ря. Часть этих свя
тынь до сих пор су щест ву ет, не ко то рые в Свя том Пре сто ле Эч ми ад зи на, а 
не ко то рые на тер ри то рии мо нас ты ря.
Клю че вые сло ва: Саг мо са ванк, свя ты ня, крест, сред не ве ковье, выс шый, 
шко ла, бо га тый, биб ли о те ка, хри сти анс кий, мо щи, из вест ный, ли дер.

SACRED OBJECTS FROM MEDIEVAL SAGHMOSAVANK
Ashot Manucharyan
Summary
The medieval monastery Saghmosavank was not only known for its higher 
school and the rich library, but also for the Christian sacred objects preserved 
under its floors. They were nine in number, four of which were crosses, one was 
a khachkar (crossstone), two were relics of saints (the right hand of St. Hakob 
Mtsbinatsi, the finger of St. Hakob Lord’s Brother). There were also two graves 
which belonged to two noted leaders of the monastery.
Today a part of it is kept in the See of St. Etchmiadzin and another part is pre
served on the territory of the Monastery.
Keywords: Saghmosavank, sacred items, cross, medieval, higher school, rich li
brary, Christian, relic, known, leader.

26 Տե՛ս Կա նո նա գիրք հա յոց, Ա, աշ խա տա սի րու թյամբ Վ. Հա կո բյա նի, Երև ան, 1964, 
էջ 380 –381:
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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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