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Յա կոբ Չո լա քե ան*

Յօ դուա ծը կը ներ կա յաց նէ Ան տի ո քի շրջա նի հա յու թե ան Վար դա վա ռի 
տօ նին հետ կա պուած ժո ղովր դա կան որոշ ծէ սեր ու հա ւա տա լիք ներ: Տիգ
րան Մե ծի աշ խար հա կա լու թե ան տա րի նե րէն ի վեր, դա րեր շա րու նակ այս 
շրջա նա կին մէջ ապ րող ու մին չև ԺԱ դար միշտ հա մալ րուող տեղ ւոյն հա
յու թիւ նը հայ կա կան լեռ նաշ խար հէն բե րած իր հա ւա տա լիք ներն ու հա յոց 
բնաշ խար հին հետ կա պուած աւան դազ րոյց նե րը վե րագ րած է նոր մի ջա
վայ րին, յատ կա պէս Կա սի ոս լե րան, որ Ու կա րի թի քա ղաքպե տու թե ան 
օրե րէն մին չև հե լէ նիզ մի դա րաշր ջան` Պա ալԶևս աս տու ծոյ բնա կա վայ րը 
կը նկա տուէր, հոն էր նա և Ան տի ո քի մայր աս տուա ծու հի ին մե հե ա նը:

Լե րան բարձ րա դիր լան ջին գտնուող Զև սի մե հե ա նին և անոր վրայ 4 –5
րդ դա րե րուն կա ռու ցուած քրիս տո նէ ա կան տա ճա րի մը աւե րակ նե րուն 
հա յե րը կու տան Պալ լում անու նը: Հոն կը կա տա րուէր հա յոց Վար դա վա
ռի հա մա ժո ղովր դա կան ուխ տագ նա ցու թիւ նը: Տե ղա նու նը դար ձած է հայ 
եկե ղեց ւոյ հինգ տա ղա ւար նե րէն այդ մէ կուն յա տուկ անու նը: Տօ նին հետ 
կա պուած ջրա խա ղե րը, վաղն ջա կան ջրհո րի Խոդ (կէտ, վի շապ) անու նը, 
աղ բիւր նե րու և ջրհոր նե րու մօտ ար վանտ վի շա պը (կը պատ կե րա ցուի 
իբ րև եղ ջե րա ւոր օձ կամ օձան ման հսկայ արա րած), «ծո վու աղ ջի կը» 
(ձկնա կերպ), անոր լո գա րա նը, զայն տես նե լու գա ցող ձկնորս նե րը սերտ 
առն չու թիւն ու նին Անա հի տի, Աստ ղի կի, Մշոյ Մեղ րա գե տի, հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հի վի շա պա քա րե րու պաշ տա մուն քին հետ:

Բա նա լի բա ռեր. Ան տի ոք, Կա սի ոս լեռ, Պա ալԶևս աս տու ծոյ մե հե ան, 
Պալ լում, Վար դա վառ, Խոդ, ար վանտ, ծո վու աղ ջիկ, Անա հիտ, Աստ ղիկ, 
Մշոյ Մեղ րա գետ, վի շա պա քար:

Ան տի ո քի շրջա նի հա յու թե ան ժո ղովր դա կան բա նա հիւ սու թե ան 
մէջ իւ րա յա տուկ ար ժէք կը ներ կա յաց նեն տե ղա նուն նե րու մա սին պատ
մող աւան դազ րոյց նե րը, բայց մա նա ւանդ այդ վայ րե րուն հետ կա պուած 
հա ւա տա լիք նե րը: Աւան դու թիւն նե րը կը բա ցատ րեն վայ րի անու նը, 
անուան ծա գու մը, կա ռոյ ցին հիմ ադ րու թե ան պայ ման նե րը, բայց ան պայ

* 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 առա ջա տար գի տաշ խա տող, բա նա սի րա կան գի
տու թյուն նե րի դոկ տոր:
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ման կ’ար տա յայ տեն հա ւա տա լիք մը, որ որո շա կի կե ցուածք ու վե րա բեր
մունք կը ստեղ ծէ անոնց նկատ մամբ, կը բա ցա յայ տէ պատ մող նե րու ինք
նու թե ան այս կամ այն կող մը, անոնց պատ մու թե ան որոշ երես նե րը, 
կրօ նա կան հնա գոյն պատ կե րա ցում ե րու վե րապ րուկ ներ: Աւան դա պա
տու մը տե սակ մը մի ջոց կը դառ նայ հա ւա տա լի քի գո յա տև ու մին:

Կա սի ոս լե րան կա պուած են շրջա նի հա յոց աւան դազ րոյց նե րէն 
ոմանք և հա ւա տա լիք նե րու փունջ մը, որ դա րե րու խոր քէն կու գայ:

Կա սի ոս Ան տի ո քի շրջա նի բո լոր կող մե րէն երև ցող գա գաթ է (1750 
մ): Ան Ք.ա. երկ րորդ հա զա րա մե ա կին գո յու թիւն ու նե ցող Ու կա րիթ քա
ղաքպե տու թե ան սուրբ լեռն է: Ու կա րի թի մէջ գտնուած բա բե լա ցի նե րու 
աս տուած նե րու ցան կին մէջ կը կո չուի Խա զի, ուր կը բնա կի շան թի և մրրի
կի աս տուած Անա թը, իսկ քա նա նա կան աս տուած նե րու ցան կին մէջ կը 
կո չուի Սա ֆոն, ուր կը բնա կի դար ձե ալ շան թի ու մրրի կի աս տուած Պա ա
լը: Ու կա րի թե ան դի ցա բա նու թե ան մէջ Պա ալ աս տուա ծը լե րան վրայ յաղ
թա կան կռիւ կը մղէ ԵակՆա հար աս տուա ծու հի ին դէմ: Աւե լի ուշ` Պա ալ 
աս տու ծոյ եկաւ փո խա րի նե լու Զև սը: Հե լէ նիզ մի ժա մա նակ լե ռը կո չուած է 
Կա սի ոս, զոր ոմանք կը կա պեն հռո մէ ա ցի զօ րա վա րի մը անուան, բայց 
աւե լի հա ւա նա կան նկա տուած է, որ ան հնա գոյն` Խա զի անուան ձև ա փո
խու թիւնն է, Խա զի` Կա սիոս, ոս անուա նա կան վեր ջոյ թով: Լե րան հա
րաւարև ե լե ան մէկ բլու րին վրայ (1250 մ) գտնուող աւե րակ նե րը կը վե րագ
րուին Զև սի տա ճա րին: Ըստ յոյն պատ միչ Մա լա լա սի` Սե լև կոս Ա. 
Նի կա տո րը, որ եղաւ հե լէ նիզ մի մե ծա գոյն պե տու թե ան հիմ ա դի րը, լեռ 
կը բարձ րա նայ, Զևս աս տու ծոյ զո հեր կը մա տու ցէ և կը խնդրէ ան կէ, որ 
քա ղաք կա ռու ցե լու հա մար իրեն տեղ մը նուի րէ: Զև սի թռչու նը` ար ծի ւը, կը 
յար ձա կի զո հին վրայ ու զայն Սե լև կիա քա ղա քին տե ղը կը տա նի: Այս պի
սով, Զև սը կա ռու ցուե լիք քա ղա քին վայ րը ցոյց կու տայ: Ծա նօթ է, որ ան 
իր հօր անու նով շի նեց Ան տի ոք քա ղա քը, Որոն դէ սի ափին, քրոջ անու նով` 
Լա ո դի կէ (լա ո տիս` Լա թա քիա) և մօր անու նով` Սե լև կիա (Սե լև կիս) նա ւա
հան գիստ նե րը: Երեք քա ղաք նե րէն ալ կ’երև ի Զև սի լե ռը1:

Մի ջին դա րե րուն քրիս տո նե այ շրջա պա տին հա մար լե ռը կը շա րու
նա կէ սուրբ նկա տուիլ: Հոն կը գոր ծէ վանք մը: Հե լէ նիս տա կան ճար տա
րա պե տու թե ան բա ցա յայտ ոճը կրող աւե րակ նե րը կը վե րագ րուին քրիս
տո նէ ա կան տա ճա րին, որ, ըստ ու սում ա սի րող նե րու, կա ռու ցուած է աւե լի 
հին տա ճա րա կան հիմ քի մը վրայ, որ Զև սի տա ճա րը մի այն կրնայ ըլ լալ: 

1 Downey Gl., Ancient Antioch. New Jersey: Princeton University Press, 1963. Տե սած 
ենք Դոկտ. Իպ րա հիմ Նաս հա յի արա բե րէն թարգ մա նու թիւ նը` Կլան վին Տա ու նի, 
Ան թա քիա ալԳա տի մա, Գա հի րէ, 1967, էջ 46 –47:



315

Կա սի ոս լե ռը Ան տի ո քի շրջա նի հա յոց աւան դազ րոյց նե րուն եւ հա ւա տա լիք նե րուն մէջ

Լա տին դքսու թե ան շրջա նին լե ռը վե րա նուա նուած է Պար լե րի (Parleri), 
իսկ վան քը կը յի շուի իբ րև Abbatian Montis Parleri2: Վան քին բուն անու նը 
չի յի շա տա կուիր:

Ծա նօթ է ար դէն, որ դեռ Մեծն Տիգ րան թա գա ւո րի օրով հայ զի
նուո րա կան ներ իրենց ըն տա նիք նե րով կայք հաս տա տած են Ան տի ո քի և 
շրջա կայ քին մէջ: Հա յեր միշտ ալ ներ կա յու թիւն եղած են այս կող մե րը ու 
յա րա ճուն կեր պով, յատ կա պէս Թ –ԺԱ դա րե րուն, դար ձած շրջա նի ազ
գաբ նակ չու թե ան ամէ նէն հոծ զան գուած նե րէն մէ կը ու ընդ հուպ` ձգտած 
ան կա խու թե ան: ԺԹԻ դա րե րուն` այս հա յու թե ան մա ցոր դա ցը կը ներ
կա յաց նէ ին Մու սա Լե րան կամ Սուէ տի ոյ և Քե սա պի շրջան նե րու, Քիւրտ 
Տա ղի վրայ ցրուած Ար ֆա լի, Կէ օչ չիւ, Եա մա տի, Գոն տու նա, Վե րին Թըն
զը րի, Ռու ճի մի ջին հո վի տի և Լա ւո դի կէի մեր ձա կայ քը գտնուող Գնիէ և 
Եա գու պիէ, Ղնե միէ և Արա մօ հայ գիւ ղե րու բնա կիչ նե րը: Այս գիւ ղե րէն 
կ’երև ի Կա սի ոս լե ռը: Անոր լան ջին գտնուող վե րո յի շե ալ տա ճա րա կան 
հա մա լիրն ալ կը դառ նայ Ան տի ո քի հա յոց հա մա ժո ղովր դա կան սի րե լի 
ուխ տա վայ րը, որուն անոնք կու տան Պար լում կամ Պալ լում անու նը:

Ի դէպ, ուխ տա վայ րի անու նը իր այս ձև ով պա հուած է մի այն տե ղա
ցի հա յոց մէջ, և ան ալ, լա տին պատ միչ նե րու կող մէ յի շուող Abbatian Mon
tis Parleriի հետ, կը դառ նայ սրբա վայ րի անուան ու ծագ ման մա սին եղած 
ու սում ա սի րու թիւն նե րուն ելա կէ տը:

Հայր Յով հան նէս Մի սի րե ան բա ւա կան առատ աղ բիւր նե րու և անձ
նա կան դի տում ե րու հի ման վրայ կու տայ ուխ տա վայ րին պատ մու թիւ նը, 
կը նկա րագ րէ կա ռոյ ցը և որոշ ճշդում եր կը կա տա րէ անոր անուան շուրջ 
ծա գած որոշ թիւ րի մա ցու թիւն նե րու և շփո թու թիւն նե րու կա պակ ցա բար: 
Ըստ անոր` ուխ տա վայ րը իր անու նը կ’առ նէ Ս. Պար լա ամ անու նով ճգնա
ւո րէ մը, որ պէտք չէ շփո թել Ան տի ո քի հա մա նուն մար տի րո սին` Պա ղա ամ 
վա նա կա նին ու հնդկաց գա հա ժա ռանգ Ճո զա ֆա թին նուի րուած միջ նա
դա րե ան քրիս տո նէ ա կան վկա յու թե ան մը հե րո սին հետ: Ըստ Պար լա ա մի 
մա սին միջ նա դա րուն արա բե րէն և վրա ցե րէն պատ մուած վար քե րուն` ան 

2 Հայր Ղևոնդ Ալիշան կը գրէ. «Եւ միւս ևս վանք՝ որոյ ոչ յիշի սրբազան անուն, այլ կոչի 
վանք Պարլերոյ լերին (Abbatian Montis Parleri), որ իցէ թերևս վանքն Պառլահոյ, 
այն զոր յիշատակեցաք ի թիւս վանորէից Սև Լերանց» (Սիսուան, Վենետիկ, 
1885, էջ 424): Ալիշանի ենթադրաբար արտայայտած այս միտքը որդեգրելով՝ 
շատեր նոյնացուցած են Կասիոսի Պալլումը Պառլահոյին հետ: Իսկութեան մէջ 
չկայ Պառլահոյ անուն վանք մը: Ասորերէն բառը, որ կը թարգմանուի «դրախտ 
Աստուծոյ», կը տրուի Սև լերան, որ յաչս քրիստոնեաներուն՝ իր բազմաթիւ 
եկեղեցական ու վանական կառոյցներուն համար սուրբ կը նկատուէր (Չոլաքեան 
Յ., Քեսապ, Ա. հատոր, Հալէպ, 1995, էջ 3839): Կասիոսը կը գտնուի Որոնդէսի 
գետաբերանին հարաւը ու մաս չի կազմեր Ամանոսեան լեռնաշղթայի Սև Լերան:
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եղած է հո վիւ, ապա ուխ տի գա ցած է Երու սա ղէմ ու վե րա դառ նա լով` 
կռուած է Կա սի ո սի վրայ տի րող սա տա նա նե րուն դէմ, զա նոնք բան տար
կած է քա րայ րի մը մէջ ու լե րան վրայ հաս տա տած Քրիս տո սի իշ խա նու
թիւ նը3:

Հայր Յով հան նէս Մի սիր լե ան կը կար ծէ, թէ այս քրիս տո է ա կան 
տա ճա րը կա ռու ցուած պէտք է ըլ լայ ամէ նէն ուշ` հին գե րորդ դա րուն, որով
հե տև ան ձև ով ու քան դակ նե րով սերտ առն չու թիւն ու նի Փոքր Ասո րի քի 
Պա րա յի բեր դին, Տէր Թեր մա նի նի, Սուրբ Սի մէ ոն Սիւ նա կե ցիի և Ան տի ո
քի շրջա նի 2 –5րդ դա րե րու տա ճա րա կան կա ռոյց նե րուն հետ: Պա զի լիք 
եռա նաւ եկե ղե ցի է, արև ե լե ան պա տին կի սակ լոր և պա տու հա նով օժ
տուած աբ սի տով: Ու նի 24×16 մ տա րա ծու թիւն: Պա տուած է շուրջ 1.40 մ 
եր կա րու թե ամբ սրբա տաշ քա րե րով: Երկ շարք սիւ նե րուն մի ջև գա ւի թը ու
նի 5 մ, իսկ սիւ նե րէն պատ` երե քա կան մետր լայ նու թիւն: Տա ճա րին կից 
կայ ջրամ բար4:

Սրբա վայ րը Ան տի ո քի շրջա նի հա յոց ամէ նէն սի րե լի ուխ տա վայրն 
էր, ուր կը կա տա րուէ ին Վար դա վա ռի ուխ տագ նա ցու թիւ նը և տօ նա կա
տա րու թիւն նե րը: Ան կը գտնուի Քե սա պի հա յաբ նակ շրջա նի սահ ման նե
րէն ներս: Ուխ տա վայրն ու Վար դա վա ռի տօ նա կա տա րու թիւ նը այն քան 
սեր տօ րէն կա պուած են իրա րու, որ շրջա նի հա յե րը Վար դա վա ռի տօ նը 
նոյն պէս կը կո չեն Պալ լում կամ Պար լում: Ըստ Մի սիր լե ա նի` շրջա նի հա յե
րը Ս. Պար լա ա մի տա րե դար ձի տօ նա կա տա րու թիւ նը, իբր, կը կա պեն 
Վար դա վա ռի տօ նին: Այս պէս է, որ սուր բին անու նը կու գայ փո խա րի նե լու 
հայ եկե ղեց ւոյ տա ղա ւար նե րէն մէ կուն անու նը:

Իրօք, շրջա կայ քը ապ րող ժո ղո վուդ նե րէն` ալև ի, արաբ, քիւրտ, 
թուրք մէն, հո ռոմ, ո՛չ մէ կը լե րան և այս ուխ տա վայ րին հետ կա պուած այն
քան աւան դու թիւն ներ ու հա ւա տա լիք ներ ու նի, որ քան հայ բնակ չու թիւ նը:

3 Mésérian, J., S. J., Expռdition archռologique dans L’Antioche Occidentale. Beyrouth, 
1964, pp. 61 –67: Եր. Քա սու նի մեծ նմա նու թիւն կը տես նէ ԵակՆա հար աս տուա
ծու հի ին դէմ Սա ֆոն լե րան բնա կիչ Պա ալ աս տու ծոյ և սա տա նա նե րուն դէմ Ս. 
Պար ղա մի մղած կռիւ նե րուն մի ջև: Աս կէ ել լե լով սուր բին անու նը կը նոյ նաց նէ 
Սա ֆոն լե րան Պա ալ (Ս. Գիրք` բա հաղ) աս տու ծոյ անու նին հետ ու կ՛եզ րա կաց
նէ, որ միջ նա դա րուն Պար նիէ, Պար նոն և Պառ լա հոյ (վեր ջի նը` թիւ րի մա ցա բար 
կա պուած է այս շար քին հետՅ.Չ.) անուն նե րը աղա ւա ղուած տար բե րակ ներն են 
Պալ լու մի, յա ռա ջա ցած` Պա ալԲա ա ղամՊար ղամՊալ լում հնչիւ նա կան զար
գա ցու մով (Աբէ լե ան Ա. Ս., Քե սապ և իր գիւ ղե րը, Պէյ րութ, 2002, տե՛ս խմբա գիր 
Երուանդ Քա սու նիի ծա նօ թագ րու թիւ նը, թիւ 9, էջ 147): Այս տեղ Պա ալ բա ռին նախ 
Պար ղամ, ապա Պալ լում ձև ե րու վե րա ծու մը հա մո զիչ չէ, որով հե տև չեն բա ցատ
րուիր ր և ր>լ և ամ>ում հնչիւ նա կան յա ւե լում ե րը: Անուան պալ (հա յոց Բէլ և բա
հաղ) բա ժի նը հեշ տու թե ամբ կա րե լի է կա պել Պա ալ աս տու ծոյ անուան հետ, բայց 
հոս ան բա ցատ րե լի կը մայ ումը:

4 Mésérian, J., S. J., նշվ. աշխ., էջ 61 –67:
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Կա սի ոս լե ռը Ան տի ո քի շրջա նի հա յոց աւան դազ րոյց նե րուն եւ հա ւա տա լիք նե րուն մէջ

Վար դա վա ռի ուխ տա ւոր ըն տա նիք նե րը հոս կ’ել լէ ին դեռ Ուր բաթ 
օրուը նէ, ուխ տա վայ րին շուրջ տեղ կը գրա ւէ ին, կը մաք րէ ին իրենց տե ղը 
փու շե րէ, քա րե րէ, վրան կը զար նէ ին կամ շուք մը կը շի նէ ին: Անոնք իրենց 
հետ կը բե րէ ին ծած կոց, կար պետ, հա գուս տե ղէն, պնա կե ղէն և առատ ու
տեստ: Շա բաթ երե կո յե ան ուխ տա վայ րը կը լե ցուէր բազ մու թե ամբ: Քա
հա նան կը ժա մա նէր, ժա մեր գու թիւն տե ղի կ’ու նե նար, ուխ տը կ’ընէ ին, մա
տա ղա ցու նե րը կը զե նէ ին: Հե րի սա յի կաթ սա նե րը դրուած կ’ըլ լա յին 
յատ կա պէս անոնց հա մար պատ րաս տուած կրա կա րան նե րուն վրայ:

Երի տա սարդ ներ ու այր մար դիկ մին չև լոյս կը հսկէ ին հե րի սա յի 
կրա կին, փայ տը կը բե րէ ին, կը ջար դէ ին, հե րի սան կը ծե ծէ ին: Խո րո վա ծի 
հո տը լե ռը կ’առ նէր: Կի նե րը իրենց հետ բե րած խա շած հաւ կի թով ու գետ
նախն ձո րով սա լաթ կը պատ րաս տէ ին: Կը սկսէր կե րու խու մը, ապա կը 
փչէր զուռ նան, շատ ան գամ սրին գը, ու տի լա նին մին չև լոյս կը տև էր: Տի-
լա նի կը կո չուի շրջա նի հա յոց շուրջ պա րե րու շար քը: Ներ կայ կ’ըլ լա յին 
սուէ տա ցի, ան տի ոք ցի, ղնե մի ա ցի, արա մո ցի, գնէ ա ցի, եա գու պի ա ցի և 
լա թա քի ա ցի հա յեր, ինչ պէս նա և շրջա կայ գիւ ղե րէն թուրք մէն, քիւրտ, հո
ռոմ, արաբ և ալև ի հե տաքր քիր ներ:

Կի րա կի օրուան Ս. Պա տա րա գը կը կա տա րուէր աւե րա կին մէջ, 
արև ե լե ան խո րա նա ձև կի սա պա տին առ ջև: Կ’օրհ նուէր հե րի սան: Ամէն 
խումբ կամ ըն տա նիք ար դէն պատ րաս տած կ’ըլ լար իր սե ղա նը, օրհ նուած 
հե րի սան ալ կու գար, ու կրկին կե րու խում, կա տակ, հրա ւէր, բա րե մաղ թու
թիւն ներ և շուրջ պար: Աւար տին կ’ըլ լար աւան դա կան ջրա խա ղը (ջրուի լը):

Իմ հա ւա քագ րում ե րուս ու սեր տո ղու թիւն նե րուս ըն թաց քին նկա
տած եմ, որ տեղ ւոյն հա յոց աւան դազ րոյց ներն ու հա ւա տա լիք նե րը շրջա
նի հնա գոյն և հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հա յոց աւանդ նե րուն իւ րա յա տուկ 
բա ղադ րու թիւն նե րը կը ներ կա յաց նեն: Հայ կա կան իւ րա քան չիւր ծէս, հա
ւա տա լիք ու աւան դազ րոյց ձև ով մը շաղ կա պուած կը թուի այս վայ րե րուն 
վե րա բե րող տեղ ւոյն հնա գոյն դի ցա բա նա կան պատ կե րա ցում ե րուն հետ, 
որոնք շատ ան գամ իբ րև վե րապ րուկ կը յայտ նուին:

Այս պէս, նախ նշենք, որ Պար լու մի ուխ տա վայ րի մէջ կա տա րուած 
ամէ նէն տա րա ծուած ուխ տե րը կա պուած էին մանչ զաւ կի մկրտու թե ան, 
հե րա հա տու թե ան և առա ջին ածի լուն քի հետ: Կապ մը ու նի՞ ար դե օք հայր 
աս տուած Զև սի հետ, որուն նուի րուած տա ճա րին աւե րակ նե րուն վրայ 
կ’ըլ լար ուխ տը: Մա նուկ Զև սը սնա նե ցաւ այ ծի կա թով և մեղ րով: Այս եղա
նա կին լե րան բար ձունք նե րուն ան հա սա նե լի ծեր պե րէն, ուր մե ղուի ան
ձեռմ ե լի բոյ ներ կա յին, մեղ րը կաթկաթ կը հո սէր: Ապ րի լի 15 –Օգոս տոս 
15 խաշ նա րած նե րը այ ծե րու հօ տե րը կը պա հէ ին այս բարձր լեռ նա լան ջե
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րուն վրայ, հոն կը զար նէ ին ալա չոխ կամ ու պա, որ հո վուա կան վրան նե րու 
ամ բող ջու թիւնն է: Հինգ –վեց հո վիւ, եր բեմ աւե լի, նոյն տե ղը ալա չոխ կը 
զար նէ ին ու հա մա գոր ծակ ցա բար պա նիր ու կա րագ կը պատ րաս տէ ին: 
Բո լոր աման ներն ու խնո ցի նե րը հա ւա քա բար կը գոր ծա ծէ ին: Մանչ զա
ւակ նե րը «ար ծի ւի կա թով», «մեղ րովկա րա գով» մեծց նե լու ակ նար կու
թիւն ներ կան տե ղի ժո ղովր դա կան եր գե րուն մէջ ևս:

Հե տաքրք րա կան պի տի ըլ լար նշել նա և, որ Կա սի ոս լե ռը բոյ սի մը 
առն չու թե ամբ կը կա պուի ան զուսպ առ նա կա նու թե ան գա ղա փա րին, որ 
Զև սի յատ կա նիշն է (Զև սը բազ մա թիւ կի ներ ու նէր ու բազ մա թիւ զա ւակ
ներ, հո ղին թա փած անոր սեր մա հե ղու կի շփու մով առա ջա ցած յղա ցու մէ 
ծնունդ և այլն): Կա սի ո սի բարձ րա դիր լան ջե րուն կ’աճի խոտ մը, որ չա շըր 
կը կո չուի: Եր կու տե սակ կ’ըլ լայ: Մին այ ծե րը չեն արա ծիր, իսկ միւ սը շատ 
կը սի րեն: Այդ խո տը իբր խո յե րու առ նա կա նու թիւ նը գրգռող ու զօ րաց նող, 
իսկ այ ծե րու կաթ նա տուու թիւ նը աւելց նող յատ կու թիւն ու նի: Կ’ըսեն իբր 
չա շը րը նոյն ներ գոր ծու թիւ նը կ’ու նե նայ մար դոց վրայ: Սե ռա յին ան կա րո
ղու թե նէ ու տկա րու թե նէ տա ռա պող մար դիկ այս խո տէն պատ րաս պուած 
թէյ կը խմէ ին: Այս խո տին մա սին զրոյց նե րը այն քան շատ էին, որ հե ռա ւոր 
տե ղե րէ չբեր ամոլ ներ այս խո տը կու գա յին փնտռե լու: Մին չև այ սօր ալ 
մար դիկ սահ մա նը հա տե լով այդ եղա նա կին կ’եր թան չա շըր բե րե լու:

Աս կէ բա ցի` նոյն Պալ լու մի ուխ տա վայ րին հետ կ’առն չուին այլ հա
ւա տա լիք ներ ևս, որոնք կա պուած են մայր աս տու ծու թե ան, Աստ ղիկ ղի
ցու հիի ու ջու րի պաշ տա մուն քին հետ: Հոս ևս տե ղա կանն ու հայ կա կա նը 
ըն դե լու զուած են իրա րու: Այս պէս` ոմանք կը կար ծեն, թէ տե ղա ցի հա յոց 
Պալ լում բա ռը և անոր միւս տար բե րակ նե րը առա ջա ցած են Պա ալ` աս
տուած և Ում ` մայր բա ռե րէն: Սե լև կե ան նե րու օրով մայ րա քա ղաք Ան տի
ո քի անվ տան գու թիւ նը խորհր դան շող մայր աս տուա ծու հիի ար ձա նը զե
տե ղուած էր Որոն դէս գե տի ափին: Մեծն Տիգ րա նի դրա մին վրայ կայ 
նոյ նը, նստած ժայ ռա բե կոր նե րու վրայ, ձեռ քին ար մա ւե նիի ճիւղ մը, ոտ քե
րուն տակ ջու րի աս տուա ծու թե ան անձ նա ւո րու մը` լո ղա ցող մար դու մեր
կան դամ կեր պա րան քով: Ուխ տա վայ րի անուան այս պի սի մեկ նու թիւն 
ընող նե րը այն տեղ նա խա պէս մայր աս տուա ծու հի ին տա ճա րը ըլ լա լու են
թադ րու թիւ նը կ’ընեն, Զև սի տա ճա րին կից: Հայ դի ցա բա նու թե ան մէջ ևս 
հայր աս տուած Արա մազ դի ու անոր դստեր` մայր աս տուա ծու հի Անա հի
տի մե հե ան նե րը կը գտնուէ ին նոյն տե ղը` Դա րա նա ղե աց գա ւա ռի Անի 
ամ րո ցին մէջ: Միւս կող մէ` Պար լու մի ուխ տագ նա ցու թե ան ու Վար դա վա
ռի որոշ ծէ սեր առն չու թիւն ներ ու նին հա յոց Աստ ղիկ աս տուա ծու հի ին հետ: 
Անոնց մէ մէկն է ջրուի լը, ջրա խա ղը: Հա ւա նա բար այս ալ եղած է գլխա ւոր 
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պատ ճա ռը, որ այս տա ճա րին ծա նօթ հա յե րը Վար դա վա ռի տօ նա կա տա
րու թիւն նե րը կա պեն անոր հետ:

Մօ տիկ մի ակ աղ բե րա կը` Թեք նե ճո քը, մատ մը ջու րով, կը գտնուի 
Ուխ տա վայ րէն աւե լի ցած դիր քի մը վրան: Լե րան հա րա ւա յին լան ջին Քե
սա պի շրջանն է, ուր ամ րան եղա նա կին խիստ կը նի հար նան աղ բիւր նե րը, 
իսկ ոմանք կը ցամ քին: «Երկն քի, որո տի, ամպ րո պի և կայ ծա կի, աշ խար
հի տի րա կալ» Զև սի լե ռը սաս տիկ տա պէն կը տո չո րի այդ եղա նա կին: 
Ատի կա ար տա յայ տու թիւն գտած է նա և ժո ղովր դա կան եր գե րուն մէջ:

Քես պու վի րի վը Պալ լում, Քե սա պի վե րև ը Պալ լում,
Հայ վա ռէր եա լըմեու լում: Կը վա ռէր եա լըմեու լում:5

«Եա լըմեու լում»` սաս տիկ, կի զիչ տա քը բա ցատ րող ար տա յայ տու
թիւն մըն է:

Ի զուր չէ, որ շրջա նին շատ սի րե լի պա րեր գա յին յան կերգ նե րէն մէ
կը ջու րի մա սին է: Ջու րը կե անք է, ու ծա րաւ մար դուն գա ւաթ մը ջուր տուո
ղին մատ նե րը ամէն օրհ նու թե ան ար ժա նի են:

Ախ ջէ օր մը, եա նաեա նա, Ախ ջուր մը եա նաեա նա,
Պուօղ ջէ օր մը, եա նաեա նա, Պաղ ջուր մը եա նաեա նա, 
Ին ծիկ ջէ օր մը տը վու ղէն Ին ծի ջուր մը տուո ղին
Տու մին ալէք մէ տէ օն քը: Ապ րին բո լոր մատ նե րը:
Օ՜ֆ, օյ օյ պուօղ ջէ օր մը: Օ՜ֆ, օյ օյ պաղ ջուր մը:

Յի շենք, որ երաշտ եղա նակ նե րուն, երբ աղ բիւր նե րը կը սմքէ ին, 
հա յե րը «նու րիննու րին» կը կան չէ ին: Նու րի նը հայ դի ցա բա նու թե ան մեջ 
ջու րը անձ նա ւո րող ոգի է: Նոյ նա ցուած է Ծո վի նար աստ վա ծու հի ին հետ: 
Հա յաս տա նի տար բեր վայ րե րու մէջ Նու րի նը տար բեր անուն ներ ու նէր` 
Խուշ կու րու րիկ, Խուրձ կու լու լու, Չի չի մա մա: Ան տի ո քի հա յե րը զայն կը կո
չէ ին Չէ օմ չա Կէ լին: Ամէն պա րա գա յի` Նու րին անուան ար ձա գան գը կայ 
ջու րի սա կա ւու թե ան մա սին հե տև ե ալ խա ղի կին մէջ, ուր «նռնե նի» և 
«նուռ» բա ռե րուն ներ կա յու թիւ նը պա տա հա կան պէտք չէ նկա տել.

Նռնի նէ քը նօռ չի կէք, Նռնե նի նե րուն վրայ նուռ չկայ,
Պիւ թիւն Քէ սուօպ ջէ օր չի կէք: Ամ բողջ Քե սապ ջուր չկայ:

Չէ օմ չա Կէ լի նը կա նա ցի ցնցո տի նե րով խրտուի լակ մըն է, զոր մա
նուկ նե րը կը պտտցնէ ին տու նե րուն բա կե րը` յա տուկ յան կեր գը ձիգձիգ 
վան կար կե լով: Եւ անու նը, ե՛ւ խա ղեր գը թրքե րէն են, ինչ որ խորթ չէ այս 
շրջա նի հա յոց հա մար6:

5 Այս և յա ջոր դող բա նա հիւ սա կան նիւ թե րը հե ղի նա կի անձ նա կան գրա ռում երն են:
6 Ի դէպ, նկա տած եմ, որ շրջա նի բա նա հիւ սու թե ան մէջ ծի սա կան բնոյ թի որոշ 
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Չէ օմ չա կէ լին նա՞ իս թէր,  Ցնցուղ հար սը ի՞նչ կ’ու զէ,
Պիր գա շը ճըգ սու իս թէր, Դգա նիկ մը ջուր կ’ու զէ,
Կէ օք տէն րահ մէթ, Եր կին քէն ողոր մու թիւն,
Եր տէն պէ րէ քէթ, Գետ նէն առա տու թիւն,
Վէր ալ լա հըմ, վէր: Տո՛ւր Աս տուած իմ, տուր:
Էվ տիւ ղէն հէ վէ տու ղէն: Հա ւա տա ցո ղի՜ն:
Վեր ջին տո ղը` «Էվ տիւ ղէն հէ վէ տու ղէն» (Հա ւա տա ցո ղի՜ն), որ կապ 

չու նի բուն ծի սա կար գին հետ, բար բառ է և վե րա բեր մունք կ’ար տա յայ տէ 
ծէ սին նկատ մամբ:

Մեծ մայ րե րը` թա ղի պա ռաւ նե րը, առան ձին պնակ նե րու մէջ ձա ւար 
ու ձէթ կը դնէ ին և կ’ըն կե րա նա յին մա նուկ նե րուն մին չև աղ բիւր, ուր կրակ 
կը պատ րաս տուէր մա նուկ նե րուն հա ւա քած ցա խե րով ու կ’եփուէր «Չէ օմ
չա Կէ լի նի կոր կո տա պու րը» (ձա ւա րով փի լաւ մը): Փոք րիկ նե րը ճա շը կ’ու
տէ ին հոն, Չէ օմ չա Կէ լի նը առուին մէջ կը նե տէ ին ու «Էվ տիւ ղէն հէ վէ տու
ղէն» ըսե լով կը վե րա դառ նա յին տուն` մօ տա լուտ անձ րև ի սպա սե լով:

Անձ րև ը կու գար, ջու րը կը յոր դէր առու նե րէն, կը քշէր կը տա նէր 
Չէ օմ չա Կէ լի նը, բայց հե տաքրք րա կան է, որ ժո ղովր դա կան խա ղի կը կ’ըսէ.

Ջէ օ րը վիլ լին եառ վը նէն, Ջու րը կը դարձ նեն առու նե րուն մէջ,
Չուօ րը ին կուօվ պառ վը նէն: Չա րը ին կաւ պա ռաւ նե րուն մէջ:
«Չար»ը մահ տա րա ժամ է: Չէ օմ ճա Կէ լի նը անձ րև կու տար, բայց 

փո խա րէ նը պա ռաւ ներն ալ կ’առ նէր կը տա նէր իրեն հետ7:
Պար լու մի ուխ տագ նա ցու թե ան աւար տին` կը սկսէր ջու րի խա ղը, 

փար չե րուն ու կու ժե րուն մէջ մա ցած քա նի մը գա ւաթ ջու րը կը թա փէ ին 
իրա րու վրայ ու կ’իյ նա յին ճամ բայ: Ջրա խա ղը հոն չէր վեր ջա նար: Ջու րի 
խա ղը, երգն ու պա րը երի տա սար դու հի նե րը կը շա րու նա կէ ին Քե սա պի 
հրա պա րա կին մէջ` Խո դը, իսկ երի տա սարդ նե րը Գա րա տու րա նի ծո վե
զեր քը, ուր թուզն ու խա ղո ղը «նշա նած» (նորնոր հա սուն ցած) կ’ըլ լա յին: 
Ճամ բան եր կու խում բերն ալ հան դի պած աղ բիւր նե րուն առ ջև ջրա խա ղը 
կը շա րու նա կէ ին8:

ասոյթ ներ ու խա ղիկ ներ կը կա տա րուին թրքե րէ նով (կամ ան հասկ նա լի բա ռա կոյ
տով մը): Ար դե օք հա ւա տա լի քի մը հե տև ան քը չէ՞: Գի տենք, որ Գերբ նա կա նը խա
բե լու կամ անոր հա ճո յա նա լու հա մար` նո րա ծին ներ կորսն ցու ցած ամոլ ներ վեր
ջին ծնուն դին այ լազ գի անուն կու տան (օտա րա դա ւան) կամ մանչ զաւ կին մա զե րը 
չեն կտրեր (սե ռի այ լա փո խում): Այս տեղ անձ րև աղեր սող աղօթ քը օտար լե զուով 
կը կա տա րուի:

7 Կայ այլ, այս հա ւա տա լի քին հետ կապ չու նե ցող բնակ լի մա յա կան պատ կե րա ցում 
մը, որ կա պուած է Փետ րուարՄարտ ամիս նե րուն: Այս ժա մա նա կա հա տուա ծին 
տե ղա ցի հա յե րը կու տան «Պըլ տըր աճուզ» (արա բե րէն «պարտ ըլաճուզ» ծե րու
կին ցուր տը) անու նը: Ձմրան վեր ջին ցուր տը կը տա նի ծե րե րը:

8 Վար դա վա ռի Մե ռե լո ցը ընդ հա նու րին հա մար հո գե ճա շի օր էր: Օրուան ճաշն էր 
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Կա սի ոս լե ռը Ան տի ո քի շրջա նի հա յոց աւան դազ րոյց նե րուն եւ հա ւա տա լիք նե րուն մէջ

Գա րա տու րա նի ծո վե զեր քը շուրջ եր կու ժա մուան հե տի ոտն ճամ
բայ է ուխ տա վայ րէն:

Ծո վուն բա ցուող ձո րա բե րա նին կայ հին պարս պա պատ քա ղա քի 
մը աւե րակ նե րը: Հին հռո մէ ա կան քար տէզ նե րուն վրայ կը յի շուի Գա րատ
րուս անու նով: Երի տա սարդ նե րը երե կո յե ան կը հաս նէ ին ծո վափ ու կը նե
տուէ ին ծով, ու կը սկսէր անոնց խե լա գար ջրա խա ղը: Թա ղի մար դիկ 
կրնա յին առա ջին թու զով ու խա ղո ղով հիւ րա սի րել հիւ րե րը: Հոս թուզն ու 
խա ղո ղը եր կուերեք շա բաթ առաջ հա սուն ցած կ’ըլ լան ար դէն: Թու զը ժո
ղովր դա յին պատ կե րա ցու մով կը խորհր դան շէ իգա կա նու թիւն, իսկ չօրհ
նուած խա ղո ղը` ար գի լուած պտու ղը: Յատ կա պէս երի տա սարդ նե րը վա
ղա հաս թուզն ու դեռ չօրհ նուած խա ղո ղը կ’ու տէ ին կա տակ նե րով ու կը 
խօ սէ ին Գա րա տու րա նի ծո վա նոյ շին մա սին ու ձեռք կ’առ նէ ին այն երի
տա սարդ նե րը, որոնք կը պնդէ ին, թէ նա խորդ Պար լու մին (Վար դա վառ) 
տե սած են զայն: Ուշ երե կո յե ան շա տե րը կը հե ռա նա յին ծո վէն: Հե ռու գիւ
ղե րէն եկող նե րը կը գի շե րէ ին վե րի թա ղե րու ծա նօթազ գա կան հայ րե նա
կից նե րու մօտ, իսկ ու րիշ ներ կը մա յին ծով` կառ թով ձկնոր սու թիւն ընե լու 
հա մար: Կառ թով ձկնոր սու թե ան` տե ղա ցիք կախ վըց նի լը (կա խել բա յէն) 
կ’ըսեն:

Ձկնորս նե րը ծո վա ծո ցի հա րա ւա յին լեռ նա պատ եզ րին խո յա ցող 
խա րակ նե րուն մէջ ծուա րե լով իբր ձկնոր սու թիւն կ’ընէ ին ամ բողջ գի շե րը: 
Ամէն մէ կը իրեն հա մար ան կիւն մը կը գտնէր: Հա ւա տա ցող նե րուն հա մար 
ասի կա ծո վա հար սը (բար բառ` ծու վը իշ գէն  –  ծո վու աղ ջիկ) տես նե լու 
պատ րուակ էր: Յի շենք Մշոյ Մեղ րա գե տի մէջ առա ւօտ կա նուխ լո գան քի 
իջած Աստ ղիկ դի ցու հին լրտե սե լու եկած երի տա սարդ նե րը: Ար դա րև, շա
տե րը կը պատ մեն, իբր, ծո վա նոյ շը կը յայտ նուէր ծո վա ծո ցի հա րաւարև ե
լե ան ան կիւ նը, ծո վուն մէջ գտնուող ժայ ռի մը վրան: Այդ ժայ ռը Չա փա րօ 
կը կո չուի, ու յա ճախ ալե կոծ օրե րուն ջու րով կը ծած կուի: Կը պատ մեն, թէ 
ծո վա նոյ շը ձու կի պոչ ու աղջ կայ կեր պա րանք ու նի, կը նստի քա րին վրայ 
ու մա զե րը կը սան րէ: Զինք տես նող ներ եղած են: Ու կը պնդէ ին, որ տե սած 

«սի սե ռով սմբու կը»: Ատի կա գի տէ ին շրջա կայ թուր քե րը ու հա յոց տօ նը կը կո չէ ին 
«Պա տըն ճան պայ րա մը» (Սմբու կի Զա տիկ): Անոնց մու րա ցիկ նե րը Չան տու րէն, 
Օր տուէն, Պետ րու սի էն, Մու սա լէ քէն կու գա յին ու տունտուն կը մտնէ ին բո լոր գիւ
ղե րը` հո գե ճա շէն բա ժին հա ւա քե լու հա մար: Հայ գիւ ղա ցին անոնց տոպ րակ ներն 
ու թի թեղ նե րը կը լեց նէր առա ջին բան ջա րե ղէ նով` վա րունգ, դդում, պղպեղ, կա
նաչ լու բիա, սմբուկ, նա և հա ցով, ալիւ րով, ձա ւա րով, ձէ թով: 1939ին, Սան ճա քի 
կցու մով Քե սա պի հա յոց այս մեծ ուխ տա տե ղին և Թեք նե ճո քի աղ բիւ րը կը ման 
սահ մա նէն ան դին: Վար դա վա ռի ուխ տագ նա ցու թիւնն ու հա մա ժո ղովր դա կան 
տօ նա կա տա րու թիւն նե րը կը դա դին: Քե սա պի մէջ հա մա ժո ղովր դա յին ուխ տի և 
տօ նա կա տա րու թե ան օրուան կը վե րա ծուի Վե րա փո խում Ս. Աս տու ծած նայ տօ
նը` Ներ քի Գիւ ղի հա մա նուն մատ րան շրջա փա կին մէջ:
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Յա կոբ Չո լա քե ան

են: Անոնց մէ մէկն էր դրա ցիս`Վա հան Սաղտ ճե ա նը (մա հը` 84 տա րե կան), 
որ կը պնդէր իր տե սած ըլ լա լուն վրայ, առ տու կա նուխ, մութն ու լու սին: 
Երբ քմծի ծաղ նկա տէր մեր դէմ քե րուն վրայ` կը բար կա նար:

— Աղ բար, — կ’ըսէր, — տի սու զը, չվա՞ չհաւ տաք (Եղ բայր, տե սայ 
զինք, ին չո՞ւ չէք հա ւա տար):

Հօ րեղ բայրս կը պատ մէր, որ իմ մեծ հայրս ալ տե սած է ծո վա նոյ շը, 
նոյն ժա մե րուն, նոյն տե ղը, նոյն իրադ րու թե ան մէջ, և եր բեք չէ վկա յուած, 
որ եր կու ու աւե լի հո գի ներ հա մա տեղ տե սած ըլ լան զայն:

Կը պատ մեն, որ ծո վա նոյ շը քաղցր ջու րով իր լո գան քը կ’ընէ ծո վա
ծո ցի հիւ սի սա յին կող մը, ծո վուն մէջ ուժ գին բխող ջու րի մը մէջ: Բարձր 
խա րակ նե րով երի զուած այդ փոք րիկ ծո վա ծո ցը գիւ ղա ցիք Հուտ տուօծ 
ջէօր (նե խած ջուր) կը կո չեն: Ակը կը գտնուի ծո վա փէն ոչ հե ռու, բայց մու
թին զար նող խո րու թե նէ մը մին չև ծո վուն մա կե րե սը բարձ րա ցող հո սան քի 
զօ րու թիւ նը զգա լի է: Կը հա ւա տան, որ անոր ջու րե րը կու գան Կա սի ո սի 
ըն դեր քէն, Պալ լու մի տա կէն ու կը բխին ծո վուն մէջ, այդ տեղ: Ծո վա նոյ շը 
քաղցր ջու րով իր լո գան քը ընե լէն ետք կու գայ կը նստի Չա փա րո յի վրայ 
ու մա զե րը կը սան րէ:

Սի ա նոս Սու լե ա նը (մա հը` 85 տա րե կա նին) պա տա նի նե րուն կը 
պատ մէր ծո վա նոյ շի գե ղեց կու թե ան մա սին:

— Ան ձեռք ըրաւ (ձեռ քի թա փա հա րու մով բա րև ել) ին ծի ու մտաւ 
ծո վը, — կը պատ մէր, — մա զե րը կը սան րէր:

Հե տաքրք րա կան է ըսել, որ խել քը գլու խը այս մար դիկ չէ ին քա
շուեր իրենց տե սա ծը պատ մե լէն, որով հե տև ե՛ւ իրենք, ե՛ւ ունկն դիր նե րէն 
ոմանք կը հա ւա տա յին ջրա նոյ շի գո յու թե ան:

Պար լու մի ուխ տագ նա ցու թե ան աւար տին աղ ջիկ նե րը տուն հաս նե
լէն ետք կամ ճամ բուն վրայ կ’իջ նէ ին Քե սա պի Խո դը: Անյի շե լի ժա մա նակ
նե րու կա ռոյց էր Քե սա պի այժ մու մեծ հրա պա րա կին ջրհո րը, որ կը 
գտնուէր Սպի տակ եկե ղեց ւոյ (Հայ Աւե տա րա նա կան եկե ղեց ւոյ ժո ղովր
դա կան անու նը) առ ջև: Տե ղա ցիք հրա պա րա կը Խոդ կը կո չէ ին, իսկ ջրհո
րը` Խո դին ջրհո րը: Հրա պա րա կը ըն դար ձա կե լու և աս ֆալ թա պա տե լու 
առ թիւ ջրհո րը պե թո նով ծած կե ցին 1960ական թուա կան նե րուն: Ան կէ 
ետք հրա պա րա կի անու նը` Խոդ, մոռ ցուե ցաւ ու այժմ կը կո չուի Սա հա 
(արաբ.` հրա պա րակ): Ահա թէ ի՛նչ կը գրէ անոր մա սին սուէ տի ա ցի վե րա
պա տուե լի Տիգ րան Անդ րէ ա սե ան, որ 1930ական նե րուն, իբ րև Քե սա պի 
աւե տա րա նա կան հա մայն քի հո վիւ` տա րի ներ ապ րած է Քե սապ, սոյն 
ջրհո րի մօ տիկ հա մայն քի երի ցա տան մէջ: Ան տե ղա նու նը ար ձա նագ րած 
է իր` Սուէ տի ոյ բար բա ռով` Խուդ, մինչ քե սապ ցիք` Խոդ կ’ըսեն. «Խուդ կը 
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Կա սի ոս լե ռը Ան տի ո քի շրջա նի հա յոց աւան դազ րոյց նե րուն եւ հա ւա տա լիք նե րուն մէջ

կո չուի Քե սա պի մի ակ բաց հրա պա րա կը, որ վեր ջին տա րի նե րուն հան րա
յին պար տէ զի վե րա ծուած է: Հրա պա րա կին մէկ ան կիւ նը կը գտնուի հին 
ջրհոր մը, որ նոյն պէս հան րա յին է: Հա ւա նա բար ի սկզբա նէ սոյն ջրհորն 
էր, որ կը կրէր Խուդ անու նը, զոր «հութ»ի աղա ւա ղուած ձև ը պէտք է նկա
տել, տրուած ըլ լա լով, որ խ և հ լծորդ տա ռեր են: «Հութ» արա բե րէն բառ է, 
որ կը նշա նա կէ «կէտ ձուկ»: Կ’երև ի թէ այդ անու նը ատե նօք փո խա բե րա
բար տրուած է առա տա բուխ և անդն դա խոր ջրհոր նե րու: Ասոր մի ակ օրի
նակն է այն ջրհո րը, որ ըստ ուր ֆա ցի Դա նի էլ Սա ղա թէ լե ա նի` կը գտնուի 
Թէլ Ապի ա տէն դէ պի հա րաւ արև ելք 30 քի լո մեթր հե ռա ւո րու թե ամբ` Հա
մամ Պեն տի անու նով գիւ ղին արև ե լե ան կող մը և որ կը կո չուի Հութ: Անս
պառ ջու րով անդն դա խոր հոր մըն է սա: Դա րեր ամ բողջ հե ղեղ նե րու բե
րած հո ղե րը ու անոր մէջ նե տուած աղ տե ղու թիւն նե րը չեն կրցած լեց նել 
զայն: Կը պատ մուի, թէ Եա վուզ Սուլ թան Սե լիմ Պաղ տա տէն վե րա դար ձին 
անոր մօտ բա նա կած ըլ լա լով, ջրհո րին խո րու թիւ նը գտնե լու հա մար բա
նա կին բո լոր չուան նե րը իրար կցել տուած և անոր մէջ եր կա րած է, բայց և 
այն պէս ջրհո րին յա տա կը չէ կրցած գտնել: Քե սա պի «Խուդ»ը անոր հետ 
չի կրնար հա մե մա տուիլ թէ պէտ, բայց ան ալ գիւ ղին ամէ նէն խոր և ջրա
ռատ հորն է: Ժա մա նա կին շրջա կայ թա ղե րու բո լոր կի նե րը անոր ջու
րով`անոր եզեր քը կ’ընէ ին իրենց լուաց քը և հոն կը լոգ նա յին: Աւե լի ըլ լա
լով` ժո ղո վուր դին մէջ աւան դու թիւն` զրոյց մը շրջան կ’ընէ «Խուդ»ի մա սին, 
ըստ որուն` «Խուդ»ին յա տա կէն ճամ բայ մը կ’եր կա րի մին չև Պար լում (ճե
պէլ Ագ րա յի բար ձուն քին վրայ հին սրբա վայր մը): Ար դա րև կը հաս տա
տուի, թէ ջրհո րին յա տա կը խո շոր ծակ մը կայ դէ պի լե րան կող մը, որուն 
խո րու թիւ նը չա փող չէ եղած: Հա ւա նա բար այդ ծակն է, որ վե րո յի շե ալ նե
րուն հետ մի ա սին` ծնունդ տուած է յի շե ալ աւան դու թիւնզրոյ ցին, ու նա և 
«Խուդ» անու նին, որը ի սկզբա նէ ջրհո րին անու նը պէտք է եղած ըլ լայ և 
ապա փո խան ցուած հրա պա րա կին»9:

Ար դա րև, Անդ րէ ա սե ան ճիշդ կը կար ծէ, որ տեղ անու նը ծա գած է 
արա բե րէ նի «հութ» բա ռէն (կէտ): Հ >խ պատ մա կան հնչիւ նա փո խու թիւ նը 
մաս նա կի կեր պով կայ Քե սա պի բար բա ռին մէջ, ինչ պէս` հող>խուղ, իսկ 
ու>ո հնչիւ նա փո խու թիւ նը օրի նա չա փա կան է` ջուր>ջոր, ծուռ>ծոռ, 
դուռ >դոռ, կուտ>կոտ: Թ հնչիւ նին խլա ցու մը նոյն պէս սո վո րա կան է շարք 
մը բա ռե րու հա մար` թաս>դուօս, ուր բաթ>ուր բուօդ, թրջեմ >դրջիմ, շա
բաթ>շէ բուօդ, աբեթ >աբիդ, հե տև ա բար` հութ >խոդ զար գա ցու մը օրի նա
չա փա կան է բար բա ռին հա մար:

9 Անդ րէ ա սե ան Տ., Սուէ տի ոյ բար բա ռը, Երև ան, 1967, էջ 235:
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Յա կոբ Չո լա քե ան

Հու թը արա բե րէ նի մէջ թէ և բա ռա ցի կէտ ձուկն է, բայց անոր խորթ 
չեն նա և ջրա յին առաս պե լա կան կեն դա նի իմաս տը, որ ան կուշտ է ու ամէն 
բան կուլ կու տայ (յի շենք Յովն ան մար գա րէի պա րա գան):

Այս անու նը մե զի բնա կա նա բար կը յի շեց նէ Հա յաս տա նի ձկնա
կերպ հսկայ վի շա պա քա րե րը: Վի շա պա քա րը կը խորհր դան շէր տա րեր քի 
ան սանձ ոյ ժը, բնու թե ան զար թօն քը, պտղա բե րու թիւնն ու առա տու թիւ նը: 
Վի շա պը պաշ տուած է իբ րև ջուր, անձ րև ու հարս տու թիւն պար գև ող ոգի, 
ու մեր նախ նի նե րու կող մէ մարմ ա ւո րուած է քա րէ հսկայ ձկնա կերպ ար
ձան նե րով: Վի շա պը նա և նկա տուած է ջու րե րու ակունք նե րուն ու գան ձե
րուն հսկող ահար կու հրէշ, որուն կոյ սեր կը զո հա բե րէ ին: Քե սա պի Խո դը 
կը նոյ նա նայ վի շա պին հետ: Խոդ իջ նող աղ ջիկ նե րու ջրա խաղն ու լո գան
քը ջու րի ակունք նե րուն մէջ ապ րող վի շա պին հա ճո յա նա լու հնա գոյն ծէ սե
րէն մէ կուն վե րապ րու կը կը թուի10:

Հոս կա րև որ է յի շել, որ ծո վուն մէջ բխող ծո վա նոյ շի լո գա րա նին և 
Խո դի ջրհո րին ջու րե րը, եր կուքն ալ, կու գան Պալ լու մի տա կէն: Ըստ հա
ւա տա լիք նե րու` Խո դի ջրհո րին տակ Պալ լում տա նող անցք մը կայ: Եր
կուքն ալ ջրա յին ակունք նե րու իմաս տով կա պուած են Պալ լու մի: Յի շենք 
Մեծն Տիգ րա նի դրա մին երկ րորդ երե սը. մայր աս տուա ծու հին նստած է 
ժայ ռա բե կոր նե րու վրայ, ձեռ քին ար մա ւե նիի ճիւղ մը, ոտ քե րուն տակ ջու
րի աս տուա ծու թե ան անձ նա ւո րու մը` լո ղա ցող մար դու մեր կան դամ կեր
պա րան քով:

Ասոնց մով չեն վեր ջա նար Կա սի ոս լե րան հետ կա պուած աւան դու
թիւն ներն ու հա ւա տա լիք նե րը: Լե րան վրայ գտնուող ձոր ու կիրճ, քա րայր 
ու ար տեր ու նին իրենց զրոյց նե րը:

Ան տի ո քի շրջա նի հա յե րը լե ռը կ’անուա նեն Ճեպ լագ լա, որ արա բե

10 Ի դէպ, վի շապ իմաս տի լրիւ մթագ նում կայ Խոդ անուան մէջ, բայց վի շապ իմաս
տը կ՛ար տա յայ տէ այլ բառ մը` ար վանտ: Այդ պի սի եր կու առաս պե լա կան էակ նե
րու մա սին կը պատ մեն Գա րա տու րան գիւ ղի մէջ գտնուող վայ րե րու մա սին հիւ
սուած աւան դու թիւն նե րը: Ընդ որում, եր կուքն ալ օձա ձև են: Մին, կը պատ մեն, 
գո յու թիւն ու նի Գա րա տու րա նի ծո վա փին, հին քա ղա քի աւե րակ նե րուն մէջ ու կը 
պահ պա նէ նոյն տե ղը գտնուող Գապ կո չուող աղ բիւ րը և հնա վայ րի գան ձե րը: Կը 
պատ կե րուի իբ րև եղ ջե րա ւոր օձ, ոչ խա րի հաս տու թե ամբ: Միւ սը իբր կը գտնուի 
Վե րի թա ղի ուխ տա վայ րին ու անոր մօ տի կը գտնուող ու դար ձե ալ Գապ կո չուող 
ջրհորաղ բիւ րի շրջա պա տին մէջ: Այս ար վան տը ամ բողջ մարմ ով տես նող չէ 
եղած, բայց կը ներ կա յա ցուի չա փա զանց մեծ: Ան քո վի ուխ տա վայ րի Կի ղի ցիկ 
Պա պու կին (Եկե ղեց ւոյ Պա պուկ` սրբա վայ րե րը պա հող մար դա կերպ առաս պե
լա կան էակ) հետ հաշտ կ՛ապ րի ու կը պա հէ աղ բիւրն ու հնա վայ րի գան ձե րը: 
Կի ղի ցիկ Պա պու կը կ’ապ րի սրբա վայ րին մէջ ու կ’երև ի անոնց, որոնք բան մը 
վեր ցու ցած են սրբա վայ րէն ու տուն տա րած: Չվե րա դարձ նե լու պա րա գա յին, կը 
հա ւա տան, որ ար վան տը կը պատ ժէ: Կայ անէծք` «Ար վան տը պըլ ղի զըս քի» (Ար
վան տը կլլէ քեզ):
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Կա սի ոս լե ռը Ան տի ո քի շրջա նի հա յոց աւան դազ րոյց նե րուն եւ հա ւա տա լիք նե րուն մէջ

րէն անուան (Ճե պէլ Ագ րա) բար բա ռա յին ձևն է: Անոնք հե տև ե ալ աւան դա
վէ պը կը պատ մեն լե րան մա սին.

— Ջրհե ղե ղի ժա մա նակ Նո յե ան Տա պա նը կը մօ տե նայ Ճեպ լագ լա 
լե րան: Նոյ նա հա պե տը կը կար ծէ ապա հով տեղ է` նա ւա կը կը մղէ անոր: 
Նա ւա կը կը զար նուի լե րան կարծր ժայ ռին, կո ղը կը ծա կի, ու ջու րը կը 
խու ժէ ներս: Խե չա փա ռը կը հաս նի օգ նու թե ան, կը մտնէ խո ռո չին մէջ ու 
կը փա կէ ջու րի ճամ փան: Նոյ նա հա պետ կը բար կա նայ լե րան, կ’անի ծէ 
զայն, որ եր բեք կա նաչ չտես նէ:

Այդ պէս ալ կ’ըլ լայ: Լե րան գա գա թը յա ւի տե նա պէս լերկ ու մերկ կը 
մա յու ատոր հա մար ալ կը կո չուի Ճպլագ լա (արա բե րէն` Ճե պէլ Ագ րա` 
լերկ լեռ):

Խե չա փա ռը կը փրկէ Նո յե ան Տա պա նը: Ջրհե ղե ղէն ետք Նոյ իր 
տա պա նի բնա կիչ նե րով լեռ նէն կ’իջ նէ:

Աւան դու թե ան քա նի մը տար բե րակ նե րէն մէ կուն մէջ, երբ նա ւը կը 
ծա կի ու ջու րը ներս կը խու ժէ` Նոյ նա հա պետ կը հրա մա յէ հա նաշ օձին11, 
որ փա կէ ծա կը: Հա նաշ օձը կը մտնէ ծա կին մէջ, կը փաթ թուի ինք իր վրայ 
ու ջու րի ճամ բան կը փա կէ: Այս պա տու մին մէջ հա նա շը կը փո խա րի նէ խե
չա փա ռը:

Ան տի ո քի հա յե րուն մէջ կայ տե ղա ցի ըլ լա լու, այդ մի ջա վայ րին զա
ւա կը ըլ լա լու զգա ցու մը: Հե տաքրք րա կան պի տի ըլ լար նշել, որ անոնք 
իրենք զի րենք քիս տի նա (քրիս տո նե այ) կը կո չեն, մինչ միւս քրիս տո նե ա
նե րը` խրիս թի ան կամ կը ճանչ նան անուն նե րով` ու ռում, մա րու նա, էր մա-
նա, իսկ իրենց բար բառ նե րը կը կո չեն քիս թի նուօք, մինչ հա յե րէ նը` էր ման-
ճա:

Կը պատ մուի, թէ Քե սապ ել լող մի սի ո նար նե րը առա ջին ան գամ կը 
մտնեն Խո դը` Քե սա պի հրա պա րա կին հնա գոյն անու նը, ու կը դի մեն քե
սապ ցի նե րու: Անոնք կը խնդրեն, որ քե սապ ցիք հա յե րէն խօ սին, Նո յի լե
զուով:

— Մե՛նք կը խօ սինք Նո յի լե զուով: Քիս տի նա կը Նո յի լե զուն է: Նո յը 
լեռ նէն իջած օրէն մենք այդ լե զուով կը խօ սինք, — կը պա տաս խա նեն, — 
դո՛ւք այդ լե զուով խօ սե ցէք:

Այժմ արևմ տա հայ գրա կա նին լա ւա պէս տի րա պե տող քե սապ ցի նե
րը բար բառ բա ռը կը գոր ծա ծեն, ինչ պէս սո վոր ենք մենք` Ուր ֆա յի բար
բառ, Վա նի բար բառ, բայց երբ Քե սա պի բար բա ռին կար գը գայ`

11 Հա նա շը սև, հաստ ու եր կար օձ է: Գար նան եր կու հա նաշ ներ կը զու գուին պա
րա յին շար ժում ե րով: Թու նա ւոր չէ, բայց փաթ թուե լով զո հը կը խեղ դէ: Կը հա ւա
տան, որ աղջ կայ գե ղեց կու թե ան ու գե ղե ցիկ ձայ նին կը հմա յուի:



326

Յա կոբ Չո լա քե ան

— Մեր լե զուն քե սա պե րէն է, — կ’ըսեն:
Այս պէս, հա զա րա մե ակ ներ այս հո ղե րուն վրայ ապ րե լով, Ան տի ո քի 

շրջա նի հա յե րը իրենց դի ցա բա նա կան ու քրիս տո նէ ա կան հա ւա տա լիք
ներն ու աւան դու թիւն նե րը շաղ կա պե լով նոր մի ջա վայ րի հնա գոյն զրոյց
նե րուն, սրբա տե ղի նե րուն, աս տուած նե րուն ու քրիս տո նէ ա կան սուր բե
րուն հետ մշա կու թա յին ու ազ գագ րա կան ինք նու րոյն շերտ մը գո յա ցու ցած 
են` ընդ հուպ ամ բող ջա պէս կա պուե լով այդ աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ
րին, որուն էթ նիկ մե ծա մաս նու թիւնն ալ ըլ լա լու առիթ ու նե ցած են: Ասի կա 
բնա կա նա բար աշ խար հագ րա կա նօ րէն մե կու սա ցած այս հա տուա ծին մէջ 
պի տի ստեղ ծէր հա յու թե ան միւս հա տուած նե րէն տար բեր ըլ լա լու գա ւա
ռա կան զգա ցում մը, բայց ոչ օտա րում մայր զան գուա ծէն: Անոր մէջ իր 
հիմ ա կան դե րա կա տա րու թիւ նը ու նին հայ եկե ղե ցին, հա յե րու նոր գաղ
թա կան նե րով հա մալ րուե լու պատ մա կան իրա դար ձու թիւն նե րը, Հայ կա
կան Կի լի կի ոյ պե տա կա նու թե ան հետ սերտ աղերս նե րը, ԺԹ դա րու մեր 
ազ գա յին Զար թօն քը: Այդ զան գուա ծին մա ցոր դա ցը ու նի ինչ պէս այդ մի
ջա վայ րին, այդ պէս ալ հա յու թե ան ու Հա յաս տա նին ան բա ժա նե լի մէկ բա
ժի նը ըլ լա լու գի տակ ցու թիւնն ու զգա ցու մը:

ГО РА КАС СИ УС В СКА З АНИ ЯХ  
И ПО ВЕРЬ ЯХ АР МЯН АНТИОХИЙС КО ГО РЕ ГИ О НА

Акоп Чо ла кян
Ре зю ме
В статье пред став ле ны не ко то рые на род ные об ря ды и по верья ар мян ан ти
о хийс ко го ре ги о на, свя зан ные с празд ни ком Вар да вар.

Ар мя не, про жи ва ющие в этих кра ях ве ка ми, со вре мен прав лен ия Тиг ра на 
Ве ли ко го, с по сто ян но воз рас та ющей чис лен ностью до 11ого ве ка, при не
сен ные с со бой с Ар мянс ко го на гор ья по верья и свя зан ные с ро ди ной ска
зан ия при пи са ли но вой сре де, осо бен но го ре Кас си ус, ко то рая со вре мен 
го ро даго су дарст ва Уга ри та до эпо хи эл ли низ ма счи та лась ме стом оби тан
ия бо га Ба алЗев са, там же на хо дил ся язы чес кий храм бо ги нима те ри Ан
ти о хии.

На хо дя ще му ся на воз вы шен ном скло не го ры язы чес ко му хра му Зев са и 
раз ва ли нам пост ро ен но го на нем в 45 вв. хри сти анс ко го хра ма ар мя не 
да ли наз ва ние Бал лум. Ту да со вер ша лось на род ное па лом ни чест во в дни 
ар мянс ко го Вар да ва ра. На и ме но ва ние мест но сти ста ло наз ва ни ем имен но 
это го празд ни ка из пя ти ве ли ких празд ни ков ар мянс кой церк ви. Свя зан
ные с празд ни ком вод ные иг ры, на и ме но ва ние древ не го ко лод ца Ход (кит, 
дра кон), дра кон ар вант, на хо дя щий ся у ко лод цев и род ни ков (изоб ра жал ся 
в ви де ро га той змеи или зме е по доб но го ог ром но го су щест ва), «дочь мо ря» 
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Կա սի ոս լե ռը Ան տի ո քի շրջա նի հա յոց աւան դազ րոյց նե րուն եւ հա ւա տա լիք նե րուն մէջ

(ры бо под об ная), ее бас сейн, ры б аки, прип лы ва ющие сю да для встре чи с 
ней, име ют тес ную связь с куль та ми Ар мянс ко го на гор ья – куль та ми стел
ви ша пов, Ана ит, Аст гик и мушс ко го Мег ра ге та.

Клю че вые сло ва: Ан ти ох ия, го ра Кас си ус, язы чес кий храм бо га Ба алЗев са, 
Бал лум, Вар да вар, Ход, ар вант, «дочь мо ря», Ана ит, Аст гик, мушс кий Мег
ра гет, ка мен ные сте лыви ша пы.

MOUNT CASSIUS IN TRADITIONAL ANCIENT BELIEFS  
AND FOLK TALES OF ARMENIANS IN THE ANTIOCH REGION

Hagop Tcholakian
Summary
This article discusses the Armenians of the Antioch region, whose roots can 
be traced to Antioch since the times when the territory was part of Tigran the 
Great’s colony. For centuries, Armenians have been native inhabitants of this 
region. Their population continued to grow until the 11th century. The increased 
number of Armenians contributed to the local cultural life, with beliefs and 
folk tales that they brought with them from the Armenian Highlands. Those 
tales and beliefs were mixed with those from the local population who were 
particularly related to the Cassius Mountain area. During the time between the 
Ugarit Kingdom and the end of Hellenic period, the Cassius Mountain region 
was considered the home of the gods Baal and Zeus. The temple of the Godess 
of Antioch was there, as well.

The temple of Zeus, which was located on the high lands of the mountain, 
during the 4th –5th centuries was later converted to a Christian sanctuary (or 
church). The ruins of this temple were called Balloum by the local Armenians.

This area has hosted the pilgrimage of the water festival Vartavar, which has 
become one of the Five Great Feasts celebrated by the Armenian Church. Lo
cals still refer to Vartavar as Balloum. There were many rituals related to this 
feast: some of them were water games, others were related to names of wells, 
like Khot, meaning whale or dragon, arvand, which is a monster that lives near 
springs and wells (it is described as a horned snake or snakelike monster), a 
“water girl” in the form of a fish (i.e. a mermaid) and her bathtub, where fisher
men visited hoping to see her. All these are strongly related to and inspired by 
gods and objects of worship from the Armenian Highlands.

Keywords: Antioch, Mount Cassius, Baal and Zeus, Balloum, Vartavar Khot, 
arvand, seamaid, Anahit, Astghik, Meghraget of Mush, draconites.
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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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