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Դի ան նա Մի րի ջա նյան, պ.գ.թ.
 ՀԱԻ
 Սո սե Աղա յան
 ՀԱԻ

ԴԻ ՏԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵՐ ԳՆԹՈՒ ՆՅԱՑ ԻՇ ԽԱՆ ՆԵ ՐԻ  
ՏԻ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ՝ ԸՍՏ ԱՐ ՁԱ ՆԱ ԳԻՐ  
ԵՒ ՄԱ ՏԵ ՆԱ ԳԻՐ ԱՂ ԲՅՈՒՐ ՆԵ ՐԻ

Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի նշա նա վոր իշ խա նա կան տնե րից մե կի` 
Գնթու նի նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում ինչ պես մա տե նա
գրա կան աղ բյուր նե րը, այն պես էլ վի մագ րե րը: Գնթու նի նե րի տի րույթ նե րը 
գտնվում էին Նիգ գա վա ռում, ին չի մա սին վկա յում է 1908 թ. Գա րե գին Հով
սե փյա նի՝ Ապա րա նում պա տա հա կա նո րեն հայտ նա բե րած հու նա րեն ար
ձա նագ րու թյու նը1:

Ըստ «Աշ խար հա ցոյ ց»ի (5 –7րդ դդ.)՝ Նի գը Այ րա րատ նա հան գի 15րդ գա
վառն էր՝ մոտ 1000 կմ2 տա րած քով, և հա մա ձայն Ս. Երե մյա նի` հա մա պա
տաս խա նում էր Ապա րան քա ղա քի տա րած քին ու շրջա կայ քին2: Նիգ գա
վա ռի սահ ման նե րը փոր ձել է ճշգրտել դե ռևս Ղև ոնդ Ալի շա նը3: Վեր ջին 
տա րի նե րին հե տա զո տող նե րը հակ ված են գա վա ռի սահ ման նե րի մեջ նե
րա ռե լու նաև Տա շի րը4:

Մեր խնդիրն է՝ Գնթու նյաց իշ խա նա կան տան տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի տա պա նա քա րե րի հի ման վրա պար զել այդ տոհ մի տի րույթ նե րի սահ
ման նե րը միջ նա դա րում: Հիմք ըն դու նե լով տա պա նա քա րե րը՝ փոր ձե լու ենք 
հե տև ել միջ նա դա րի տար բեր փու լե րում այս նա խա րա րա կան տան ան
դամ ե րի աշ խար հագ րա կան շար ժե րին և հաս կա նալ դրանց դրդա պատ
ճառ նե րը: Պատ մա կան հա մա պատ կե րի ամ բող ջաց ման հա մար մե ծա պես 
օգտ վել ենք նաև միջ նա դա րյան հայ մա տե նա գիր նե րի տե ղե կու թյուն նե րից:
Հիմ ա բա ռեր` Նիգ գա վառ, Գնթու նի ներ, վաղ միջ նա դար, տա պա նա քար, արձա-
նագ րու թյուն, թա ղումն եր, նա խա րա րա կան տուն, սահ ման ներ:

1 Յովսէփեան 1944, 30։
2 Երեմյան 1963, 72, 118։
3 «Փոքրագոյն գաւառաց Արարատայ և սակաւայուշ ’ի պատմութեան է Նիգ կամ Նգայտուն. 

Որոյ և ըստ դրիցն անկ էր բաժին լինել Արագածոտան և Վարաժնունեաց, յարևմտից և 
յարևելից փարելոց զնովաւ. սահման ’ի հիւսիսոյ կուսէ ունելով զՏաշիրս (կամ զԲամբակ), 
ինքն իսկ միջին մասն Հրազդան գետոյ ձևէ և զսահմանն ’ի նշանակեալդ կողմանէ» 
[Ալիշան 1890, 247]։

4 Հարությունյան 2001, 40; Սարգսյան 2008, 202 –204։
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Ու սում նա սի րու թյան պատ մու թյուն
Ապա րա նի հու նա րեն ար ձա նագ րու թյունն առա ջի նը հրա տա կող Մի-

խաիլ Ռոս տով ցեւն այն թվագ րում է 3-րդ դա րա վերջ – 4-րդ դա րասկզ բով5: Կա-
մի լա Տրեւ երն այս ար ձա նագ րու թյան տա ռա ձեւ ե րը հա մե մա տե լով Հա յաս տա-
նից (Գառ նի, Տիգ րա նա կերտ) եւ այլ վայ րե րից (Փոքր Ասիա, Սի րիա) հայտ նի 
նմա ն օրի նակ հու նա րեն վի մագ րե րի հետ՝ եզ րա կաց նում է, որ Ապա րա նի վկա-
յագ րում խոս վում է Տրդատ II Ար շա կու նու օրոք (217 –222) կա տար ված իրա-
դար ձու թյան մա սին: Սի մոն Կրկյա շա րյանն այն վե րագ րում է Տրդատ I-ին եւ 
հա մա ժա մա նա կյա է հա մա րում Գառ նիի հու նա րեն ար ձա նագ րու թյա նը6: Այս 
խնդի րը դուրս է մեր թե մա յի շրջա նա կից, մի այն փաս տենք, որ վաղ միջ նա դա-
րում Գնթու նի ներն ար դեն իշ խում էին Նի գում 7:

Ըստ Գահ նա մա կի` Գնթու նյաց նա խա րա րա կան տու նը 70 իշ խան նե րի 
շար քում գրա վել է 21-րդ տե ղը, իսկ ըստ Զօ րա նա մա կի` հա յոց զոր քին տվել 300 
հե ծյալ, այ սինքն՝ բա վա կան պատ կա ռե լի դիրք է ու նե ցել Հա յոց իշ խան նե րի 
աս տի ճա նա կար գում8: 2008 թ. հրա տա րակ ված Հա յաս տա նի ազ գա յին ատ լա-
սում Բաբ կեն Հա րու թյու նյա նը Նի գի հյու սի սա յին սահ մա նը վաղ միջ նա դա րում 
հասց նում է մին չեւ Բա զու մի լեռ ներ: Հա մա ձայն հե ղի նա կի տե սա կե տի` Նիգ 
գա վառն ընդգր կել է, Ապա րա նի շրջա նից բա ցի, նաեւ Փամ բա կի հո վի տը (Սպի-
տա կի եւ Վա նա ձո րի շրջան նե րը), ին պես նաեւ Աղս տեւ եւ Հրազ դան գե տե րի վե-
րին հո սանք նե րի շրջա նը, որը հե տա գա յում առանձ նաց վել էր Նիգ գա վա ռից՝ 
կազ մե լով Վա րաժ նու նիք գա վա ռը: Վեր ջինս, հե ղի նա կի հա մոզ մամբ, տա րած-
վում էր ոչ մի այն Հրազ դան գե տի վե րին հո սան քի եւ Մար մա րիկ գե տի ավա-
զա նի շրջա նում, այ լեւ պետք է ձգվեր Փամ բա կի եւ Արե գու նի լեռ նե րից հյու սիս՝ 
ընդգր կե լով Աղս տեւի վեր նա գա վա ռը (Դի լի ջա նի տա րա ծաշր ջան), ին պես նաեւ 
Աղս տեւի վտակ` Գե տի կի ավա զա նը (Ճամ բա րա կի տա րա ծաշր ջան)9:  

Վի մագ րա գետ Գա գիկ Սարգ սյա նի՝ 2008 թ. հրա տա րա կած մի հոդ-
վա ծում, կար ծես, փաս տե րով հաս տատ վում է վե րոն շյալ տե սա կե տը, քան զի 
Սպի տա կի շրջա նի Գո գա րան գյու ղում հայտ նա բեր ված տա պա նա քա րի վրա 
առ կա է Գնթու նի տոհ մի անու նը: Հե ղի նա կը տա պա նա քա րը թվագ րում է 9 –11-
րդ դա րե րով եւ կար ծիք հայտ նում, որ Գնթու նի նե րի տի րույթ նե րի հյու սի սա յին 
սահ մա նը տա րած վել է մին չեւ Բա զու մի լեռ ներ10: Ընդգ ծենք, սա կայն, որ խոս քը 
տար բեր դա րաշր ջան նե րի մա սին է, եւ հա վա նա կան է, որ 7-րդ դա րից հե տո 
Գնթու նի նե րը, քա ղա քա կան տար բեր հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված, 
հո ղեր ու նե նա յին նաեւ Տա շիր գա վա ռում:

5 Ростовцев 1911, 32.
6 Կրկյաշարյան 1971, 202։
7 Հայտնի է, որ ավատատիրական կարգերի օրոք, որպես վարչական միավոր, դիտարկվում 

էր նախարարի տիրույթը [Հարությունյան 2001, 40], որի սահմանները, սակայն, հիմնա-
կա նում որոշվում էին ֆիզիկա-աշխարհագրական գործոններով։

8 Ադոնց 1987, 280 –283; Յակոբեան 2011, 540, 550։
9 Հարությունյան 2008, 30 –31։
10 Սարգսյան 2008, 202 –204։
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Տոհ մա կան տի րույթ նե րի և տա պա նագ րե րի կա պը
Տա պա նագ րե րի դի տար կու մը կա րեւ որ նշա նա կու թյուն ու նի, քան զի իշ-

խա նա կան տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, որ պես կա նոն, պետք է հանգ չե ին իրենց 
տոհ մա կան տի րույթ նե րում: Պատ մագ րու թյան մեջ հայտ նի են բազ մա թիվ 
նման օրի նակ ներ:

Այս պես, Սա հակ Պար թեւի մա հա նա լուց հե տո, ըստ Մով սես Խո րե նա ցու՝ 
«զպա տո ւա կան մար մին նո րա բար ձե ալ սար կա ւա գա պե տին նո րին Երե մի ա
յի հան դերձ աշա կեր տակ ցօքն եւ տիկ նաւն Մա մի կո նե ից սո րին նո ւաւ որում 
անուն էր Դստրիկ կին Վար դա նայ ստրա տե լա տի` տա րե ալ հան գու ցին յիւ րե
անց գիւղն յԱշ տի շատ, որ է ի գա ւա ռին Տա րօ ն»11:

Փավս տոս Բու զանդն էլ վկա յում է, որ Գրի գոր Լու սա վոր չի որ դի Արիս-
տա կե սի մար մի նը Ծոփ քից տա րան Եկե ղյաց գա վառ եւ թա ղե ցին իր հոր կալ-
ված քում` Թիլ ավա նում12:

Նմա նա պես Սյու նյաց պատ միչ Ստե փա նոս Օր բե լյա նը փաս տում է, որ 
երբ Օր բե լյան իշ խան Սմբա տը Թավ րի զում մա հա ցավ, նրան մեծ շու քով բե րե-
ցին եւ թա ղե ցին Նո րա վան քում. «եւ բե րե ալ ի հայ րե նի դամ բա րանն սուրբ ուխ
տին Նո րա վա նից. եւ աշ խար հա խումբ հան դի սիւ եդին ի տա պա նի ընդ հարս 
իւր ի թու ա կա նին 722: Վասն որոյ եւ շի նէ եղ բայր իւր Տար սա յիճն նմա տուն 
տա պա նի, եւ եկե ղե ցի յա նուն սրբոյն Գրի գո րի, եւ անդ փո խէ ի հան գիստ զեղ
բայր իւր Սմբա տ»13:

Ըստ ավան դու թյան՝ Ավա րայ րի ճա կա տա մար տի նա հա տակ նե րից Տա-
ճատ Գնթու նու մար մի նը եւս ամ փո փել են իր տի րույթ նե րում` Զո վու նիի Սուրբ 
Վար դան եկե ղե ցում14:

Զո վու նի ում և Եղի պատ րու շում Գնթու նյաց տա պա նա քա րե րը
Գնթու նյաց նա խա րա րա կան տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի` մեզ հայտ նի 

վաղ միջ նա դա րյան տա պա նա քա րե րից եր կու սը գտնվել են ներ կա յիս Կո տայ քի 
մար զի Զո վու նի գյու ղում, որը Գնթու նի նե րի հո գեւ որ կենտ րոնն էր:

Այս տեղ է գտնվում վաղ միջ նա դա րյան նշա նա վոր Պո ղոս-Պետ րոս եկե-
ղե ցին, որի հյու սի սա յին պա տի որմն ա մույ թին փո րագր ված է հե տեւ յալ ար ձա-
նագ րու թյու նը (այն, ըստ տա ռա ձեւ ե րի, թվագր վում է 6-րդ դա րով) [նկ. 1, էջ 233].

ՔՍ ԱԾ ՅԻ ՇԵԱ / ԶԳՐԻ ԳՈՐ ԳՆ/ԹՈւ ՆԵ ԱՑ ՏԷՐ15:
Նույն պես Զո վու նի ից՝ այժմ Հա յաս տա նի պատ մու թյան թան գա րա նում 

գտնվող տա պա նա քարն ու նի հե տեւ յալ քա ռա տող ար ձա նագ րու թյու նը [նկ. 2, 
էջ 233].

ԱՅՍ Է ՀԱՆ ԳԻՍՏ Դ/ԱՒ ԹԻ ԳԸՆ ԹՈւ ՆԵ/ԱՑՏ(ԵԱՌ)Ն  
ՈՐ ԴՈ(Յ) ՎԱՍ/ԱԿԱ ԲԱ ՐԷ ՊԱ(ՇՏԻ)16:

11 Մովսես Խորենացի 1913, 356։
12 Փավստոս Բուզանդ 2015, 13։
13 Ստեփանոս Օրբէլեան 1910, 419 –420։
14 Տեր-Մինասյան 2001, 264։
15 Ալիշան 1890, 248; Սաղումյան 1978, 61 –62։
16 Ղաֆադարյան 1952, 245։
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Հա ջորդ տա պա նա քա րը գտնվել է Զո վու նիի Սուրբ Վար դան եկե ղե ցու 
հյու սի սա յին որմն ա խարս խի վրա: 6-րդ դա րով թվագր վող տա պա նա քարն ու նի 
հե տեւ յալ ար ձա նագ րու թյու նը17 [նկ. 3, էջ 234].

ԱՅՍ Է ՏԱ ՊԱՆ. ՆԵ ԱՑ ՎՐԵ ՆԱՅ/ԳՆԹՈւ ՆՈՅՆ Ե18:
Արա գա ծոտ նի մար զի Եղի պատ րուշ գյու ղի հյու սի սա յին կող մում՝ ոչ-

բարձր բլրի վրա, կան վաղ միջ նա դա րյան երեք տա պա նա քա րեր [նկ. 4, 5, էջ 
234–235], որոն ցից մե կը ար ձա նա գիր է եւ ու նի հե տեւ յալ դժվա րըն թեռ նե լի վկա-
յա գի րը19 [նկ. 6, էջ 235].

ԱՅՍ ՀԱՆԳՍ ՏԱ ՐԱՆ ԿՏԸ Ա ԿԱ ՈՐ ԴԻ/ՍԻ ՄԵ ՒՈ ՆՈ  
ՇԱ ՊՈՒ ԳՆԹՈՒ ՆՈՅ … / … ՑԴ20:
Հայտ նի է, որ միջ նա դա րում թա ղումն ե րը կա տար վում էին եկե ղե ցի նե րի 

շուրջ, ուս տի տա պա նա քա րա յին վկա յագ րե րը կա րող են փաս տել, որ Գնթու-
նի նե րի հո գեւ որ կենտ րո նը եղել է Զո վու նի բնա կա վայ րը, իսկ դրան հա րա կից 
գյու ղե րում ապ րել եւ թաղ վել են տոհ մի տար բեր ան դամն եր:

Այժմ Զո վու նի գյու ղա տե ղին մնա ցել է Ապա րա նի ջրամ բա րի տակ: Բնա-
կա վայ րի ճար տա րա պե տա կան կա ռույց նե րից Ս. Վար դան մա տուռ-դամ բա-
րա նը եւ Թուխ մա նուկ մա տու ռը 1960-ական նե րին տե ղա փոխ վել են գյու ղից 
արեւ ելք գտնվող ոչ մեծ բար ձուն քի վրա21, իսկ Պո ղոս-Պետ րոս եկե ղե ցին, որի 
«գի տա կան նշա նա կու թյու նը դուրս է գա լիս ճար տա րա պե տա կան ազ գա յին 
ար վես տի շրջա նակ նե րի ց»22, ցա վոք, տար վա մեջ մի քա նի ամիս մնում է ջրամ-
բա րի ջրե րի մեջ:

Ս. Հա կոբ եկե ղե ցու ար ձա նագ րու թյան շուրջ
Գնթու նի իշ խա նա կան տան մա սին վեր ջին հի շա տա կու մը կար դում ենք 

պատ միչ Սե բե ո սի եր կում, ըստ որի՝ Նի գի տե րը, մի շարք իշ խան նե րի թվում եւ 
կա թո ղի կոս Ներ սես Տա յե ցու գլխա վո րու թյամբ, իր հնա զան դու թյունն է հայտ-
նում Բյու զան դի ա յի կայս րին23: Ար դյուն քում, որ պես պար գեւ, Գնթու նի նե րը բյու-
զան դա կան կայս րից հո ղեր են ստա ցել՝ ի հա շիվ իրենց սահ մա նա կից Կո տայք 
գա վա ռի24:

Այս մա սին հե տաքր քիր վկա յա գիր է պահ պան վել Գե ղար դա վան քից 35 
կմ հա րավ-արեւ ելք՝ Ս. Հա կոբ եկե ղե ցու ավե րակ նե րում, որ տեղ հայտ նա բեր-
վել է Տի րոց Գնթու նու` 7-րդ դա րով թվագր վող ար ձա նագ րու թյու նը: Ըստ դրա՝ 

17 Պետրոսյանց 1980, 305։
18 Վ. Պետրոսյանցն իր վերոնշյալ հոդվածում վիմագիրը կարդացել է «նեացվրեն այ», իսկ 

վիմագրագետ Գ. Գ. Սարգսյանի դիտարկմամբ՝ այստեղ առկա է Վրեն անձնանունը, 
ուստի ամբողջը պետք է կարդալ «նեաց Վրենայ»։

19 Պետրոսյանց 1981, 293 –294։
20 Շնորհակալություն ենք հայտնում վիմագրագետ Գ. Գ. Սարգսյանին՝ արձանագրությունը 

լրացնելու համար։
21 Սահինյան 1968, 101 –116։
22 Սահինյան 1968, 118։
23 Սեբէոս 1912, 165։
24 Պետրոսյանց 1988, 8։
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Բյու զան դի ա յի Կոս տան դին II (641 –668) կայս րը Ան ձավ գյու ղը պար գեւ է տա լիս 
Գակ Գնթու նու որ դուն` Տի րո ցին, վեր ջինս էլ այն նվի րում է եկե ղե ցուն25: Հա վա-
նա կան է, որ նույն Տի րոց Գնթու նին է, որ Ներ սես կա թո ղի կո սի շքախմ բում իր 
հա վա տար մու թյունն է հայտ նել Բյու զան դի ա յի կայս րին:

Ժա մա նա կին Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյան գե րա գույն հո ղա տե րը Ար շա-
կու նի թա գա վորն էր: Պե տու թյան մեջ վար չա կա նո րեն առանձ նաց ված «գա ւառ-
ներ ն» ու «աշ խարհ նե րը» հա յոց թա գա վո րի կող մից կա ռա վար ման էին հանձն-
վում նա խա րա րա կան տնե րին՝ ժա ռան գա կան իրա վուն քով, որ պես կա տա րած 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար պար գեւ: Մաս նա վո րա պես, պատ մա կան աղ բյուր նե-
րից հայտ նի է, որ Խոս րով Կո տա կը Օշա կան գյու ղը նվի րել էր Ամա տու նի նե-
րին` մաս քութ նե րի դեմ արի ա բար կռվե լու հա մար26:

Նշենք նաեւ, որ վաղ միջ նա դա րում ըն դուն ված էր, սե փա կան տի րույթ նե-
րից բա ցի, տա րածք ներ ու նե նալ այլ նա հանգ նե րում: Այս պես, Գնու նի նե րի իշ-
խա նա կան տան տի րույթ նե րը գտնվում էին Աղի ով տում, սա կայն ար դեն 7-րդ դ. 
նրանք հի շա տակ վում են Այ րա րա տում` Շի րա կի նա խա րա րա կան տնե րի շար-
քում, որ տեղ կա ռու ցում են Մաս տա րա յի նշա նա վոր եկե ղե ցին27: Հե տաքրքիր է, 
որ Գնու նի նե րի նա խա րա րա կան տան ու ղին շատ նման է Գնթու նի նե րին՝ խիստ 
բնո րոշ վաղ միջ նա դա րի հա մար: Գնու նի նե րը եւս 7-րդ դա րից հե տո կորց նում 
են իրենց նախ կին հզո րու թյու նը եւ Աշոտ Մսա կե րի օգ նու թյամբ նոր տա րածք-
ներ ստա նում Տայ քում28:

Իսկ ահա Տայ քի տե րեր Մա մի կո նյան նե րի մի ճյու ղը 7-րդ դ. հաս տատ-
վում է Արա գա ծոտ նում` իշ խա նա կան նստոց դարձ նե լով Արուճ ամ րոց-բնա կա-
վայ րը29: Մյուս կող մից էլ, բազ մա թիվ իշ խա նա կան տներ, չդի մա նա լով արաբ-
նե րի ճնշումն ե րին, հե ռա նում են իրենց տի րույթ նե րից. օրի նակ՝ Ամա տու նի նե րը 
գաղ թում են դե պի Տայ քի հյու սիս՝ Կող գա վառ30:

Գնթու նի նե րը Բագ րա տու նի նե րի օրոք
7-րդ դա րից հե տո աղ բյուր նե րը որեւէ վկա յու թյուն չու նեն Գնթու նի-

նե րի մա սին: Մի այն 9-րդ դ. վեր ջե րին է, որ Գնթու նի նե րը նո րից հի շա տակ-
վում են՝ հան դես գա լով որ պես Բագ րա տու նյաց թա գա վոր նե րի զի նա կից ներ. 
նրան ցից Հա սան իշ խա նին էր վստահ վել մայ րա քա ղաք Կար սի պաշտ պա նու-
թյու նը: Սա կայն շու տով Կարսն ընկ նում է, իսկ Հա սա նը եւ Հա յոց թա գու հին, 
որոնք պատսպար վել էին ամ րո ցում, գե րե վար վում են արաբ կու սա կալ Ափ շի նի 
կող մից 896 թ. եւ մի այն Սմբատ I Բագ րա տու նու ջան քե րով են ազատ վում գե-
րու թյու նից31: Նույն Հա սան Գնթու նին եւս մեկ ան գամ հի շա տակ վում է՝ որ պես 
Օղուզ լուի (Արեւմ տյան Շի րա կում) եկե ղե ցու մե կե նաս32:

25 Շահինյան 1974, 74 –80։
26 Մովսես Խորենացի 1913, 267։
27 Մանուչարյան 1977, 52 –56։
28 Վարդան Բարձրբերդցի 1861, 10։
29 Տեր-Ղեւոնդյան 1996, 105 –106։
30 Ղեւոնդ 1887, 168 –169։
31 Յովհաննէս Դրասխանակերտցի 1912, 178 –180։
32 Մանուչարյան, 1977,150։
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Հա սան Գնթու նու որ դի ներ Աշո տը եւ Վա սա կը նշա նակ վում են Գու գար-
քի կա ռա վա րիչ ներ՝ իբ րեւ նստա վայր ու նե նա լով Շամ շուլ դե ամ րո ցը33: Սա-
կայն նրանք շու տով ապս տամ բում են Աշոտ II թա գա վո րի դեմ եւ պատժ վում34: 
Ապստամ բու թյան ճնշու մից հե տո, որը տե ղի է ու նե ցել 10-րդ դ. 20-ական թթ., 
Գնթու նյաց իշ խան նե րի մա սին այ լեւս որեւէ վկա յու թյուն հայտ նի չէ, ին չը են թա-
դրել է տա լիս, որ իշ խա նա կան տունն այդ պի սով հե ռա նում է պատ մու թյան աս-
պա րե զից:

Հա վա նա բար ար քու նի քին մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար էր, որ 
Գնթու նի իշ խան նե րը Բագ րա տու նի նե րից նվեր էին ստա ցել Գու գարք նա հան-
գի Տա շիր գա վա ռը, որն առան ձին վար չա կան մի ա վոր էր եւ գտնվում էր Բագ-
րա տու նի նե րի տի րա պե տու թյան ներ քո35:

Գո գա րա նում հայտ նա բեր ված վե րոն շյալ տա պա նա քա րը վե րա բե րում է 
հենց այս շրջա նին, երբ Տա շի րում կարճ ժա մա նա կով իշ խում էին Գնթու նի նե-
րը. այն թվագր վում է 9-րդ դա րա վեր ջով եւ 10-րդ դա րի առա ջին եր կու տաս նա-
մյա կով: 10-րդ դ. Բագ րա տու նի իշ խան նե րը, կենտ րո նա խույս վե րա կա ցու նե րի 
նկրտումն ե րը զսպե լու նպա տա կով, Տա շի րի կա ռա վա րու մը հանձ նում են իրենց 
տոհ մա կից նե րին: 10-րդ դ. կե սե րին ար դեն Տա շի րը դիտ վում էր որ պես առան-
ձին վար չա քա ղա քա կան կազ մա վո րում, ուր իշ խում էր Աշոտ Ողոր մած Բագ րա-
տու նու կրտսեր որ դին` Գուր գե նը36:

Եզ րա փա կում
Այս պի սով, Գնթու նյաց տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ար ձա նա գիր տա պա-

նա քա րե րը կա րեւ որ աղ բյու րա գի տա կան տվյալ ներ են պա րու նա կում՝ վաղ-
միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի նշա նա վոր իշ խա նա կան այս տոհ մի տի րույթ նե րի 
սահ ման նե րը հստա կեց նե լու հա մար: Մի ա ժա մա նակ, տա պա նագ րե րի եւ տար-
բեր վի մագ րե րի դի տարկ մամբ հնա րա վոր է առանձ նաց նել Գնթու նի նե րի գոր-
ծու նե ու թյան ծաղ կուն շրջա նը, երբ այս տոհ մի իշ խան նե րը կա ռու ցում էին հո-
գեւ որ բազ մա թիվ շի նու թյուն ներ, հի շա տակ վում մի շարք տա պա նագ րե րում ու 
տար բեր պատ միչ նե րի կող մից, ինչ պես նաեւ՝ ան կու մը, երբ իշ խա նա կան տան 
անու նը հիշ վում է մի այն Գո գա րա նի տա պա նագ րում եւ մեկ պատ մի չի` Հով հան-
նես Դրաս խա նա կերտ ցու եր կում:

10-րդ դա րից սկսած՝ Նիգ եւ Արա գա ծոտն գա վառ նե րում հան դես են գա-
լիս առա վել կեն սու նակ, հզոր նա խա րա րա կան տներ, որոնց էլ վի ճակ ված էր 
կեր տե լու տվյալ տա րածք նե րի նոր պատ մու թյու նը:

33 Յովհաննէս Դրասխանակերտեցի 1912, 295 –297։
34 Յովհաննէս Դրասխանակերտցի1912, 316 –317։
35 Ուշագրավ է, որ Վարդան Արեւելցու «Աշխարհացոյց»-ում (13-րդ դ.) Հայաստանի հյուսի-

սա յին շրջաններից հիշատակվող առաջին գավառը Տաշիրն է. այստեղ եւս ասվում է, որ 
Տաշիր գավառը սկսվում է Փամբակի ձորից եւ դիտվում որպես Գուգարք աշխարհի մաս. 
«Տաշրա ցւոց գաւառն Բամպկի ձորն է, ուր կայ սուրբ ուխտն Որդաձորու սուրբ Նշանն։ 
Տաշիր Լօռի է, ուր կայ Քոբարն, և Հոռոմայրի սուրբ Նշանն, և Յոհան Օձնեցոյ գերեզմանն 
սքանչելա գործ սուրբ հայրապետին…» [Վարդան վարդապետ, 1960, 35]

36 Մաթեւոսյան1982, 65։
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ԱՄ ՓՈ ՓԱԳ ՐԵՐ

Դ. Հ. Մի րի ջա նյան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Ս. Հ. Աղա յան
Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ

Դի տար կում ներ Գնթու նյաց իշ խան նե րի տի րույթ նե րի մա սին՝  
ըստ ար ձա նա գիր և մա տե նա գիր աղ բյուր նե րի

Հիմ ա բա ռեր` Նիգ գա վառ, Գնթու նի ներ, վաղ միջ նա դար, տա պա նա քար, 
արձանագ րու թյուն, թա ղումն եր, նա խա րա րա կան տներ, սահ ման ներ:

Նիգ գա վա ռում Գնթու նի նե րի ակ տիվ շի նա րա րա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին են խո սում վի-
մա կան տվյալ նե րը, որոնք պահ պան վել են հո գեւ որ կա ռույց նե րի պա տե րին: Գնթու նի նե րի 
տի րույթ նե րի հստա կեց ման հա մար կա րեւ որ նշա նա կու թյուն ու նեն նաեւ նրանց տա պա նա-
քա րե րը: Հե տաքր քիր է, որ 7-րդ դա րից հե տո Նիգ գա վա ռում Գնթու նի նե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը փաս տող որեւէ վկա յու թյուն չկա, ին չը, են թադ րա բար, պայ մա նա վոր ված էր արա բա կան 
ավե րիչ ար շա վանք նե րով: Ար դեն 9 դ. Գնթու նի նե րը հայտն վում են Գու գար քում, ին չի մա սին 
վկա յում է Գո գա րա նի վաղ միջ նա դա րյան եկե ղե ցու հա րեւ ա նու թյամբ հայտ նա բեր ված ար-
ձա նա գիր տա պա նա քա րը: 9 –10-րդ դդ. թվագր վող շիր մա քա րը հիմք է տա լիս են թադ րե լու, 
որ 7-րդ դա րից հե տո Գնթու նի նե րը կորց նե լով իրենց իշ խա նու թյու նը եւ տի րույթ նե րը Նիգ 
գա վա ռում՝ տա րած վել են դե պի հյու սիս` Բագ րա տու նի նե րից տա րածք ներ ստա նա լով Տա-
շիր գա վա ռում:

D. H. Mirijanyan, PhD
Institute of Archaeology and Ethnography

S. H. Aghayan
Institute of Archaeology and Ethnography

Some Observations on the Gntuni Princely House’s Domains according  
to the Gravestone Inscriptions and Historiographic Sources

Keywords։ Nig canton, Gntuni, Early Middle Ages, gravestone, inscription, burials,  
princely house, borders.

Based on the inscriptions on the gravestones of the representatives of the princely house of Gntuni 
this article aims to present the domains of Gntuni rulers, who were the owners of Nig canton of 
Ayrarat province.

In historical sources the princely house of Gntuni was first mentioned in the History of Movses 
Khorenatsi,locating their domains in Nig canton. This information was also confirmed by epigraphic 
data. In 1908, G. Hovsepyan found the Greek inscription of Armenian king Trdat II in Aparan, 
informing about the donation of Nig canton to Gntuni as their own domain. According to the Ash-
kharhatsuyts of Anania Shirakatsi, Nig was the 15th canton of Ayrarat province and occupied the 
territory of the upper stream of the Kasakh river.

The epigraphic data preserved on the walls of different religious buildings evidence the intensive 
construction activity of the Gntuni princes in Nig canton.
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The gravestones of the Gntuni have also important significance to clarify the borders of the domains 
of the Gntuni, as the representatives of the ruling house could sponsor the construction of religious 
buildings in other provinces, but, as a rule, they should be buried in their own domain.
The activity of the princely house of Gntuni is visible in Nig canton during the 3th –7th centuries, 
which is also evidenced by the presence of gravestones. One of the gravestones was found on the 
northern side of the base of the St. Vardan Church in Zovuni, the other with the name of David 
Gntuni is known from the Zovuni gorge, which is now kept in the History Museum of Armenia. 
Another inscribed gravestone is now in the village of Yeghipatrush.

Interestingly, there is no evidence about the activity of the Gntuni princes in Nig canton after 
the 7th century, probably, due to the Arab invasions. Later, in the 9th century, the Gntuni rulers 
reappeared in Gugark region, which is evidenced by an inscribed gravestone found near the early 
medieval church in Gogaran. The gravestone dated to the 9th –10th centuries let us suppose, that 
after the 7th century the princely house of Gntuni lost its control and domains in Nig canton and 
moved to the north receiving territories from the Bagratuni in the Tashir region.

Д. Гр. Мириджанян, к.и.н.
Институт археологии и этнографии

С. А. Агаян
Институт археологии и этнографии

К вопросу о владениях княжеского рода Гнтуни согласно  
надгробным надписям и историографическим источникам

Ключевые слова։ Ниг гавар, Гнтуни, раннее средневековье, надгробия, 
эпиграфика, погребение, княжеские дома, границы.

Статья посвящена описанию доменов Гнтуни, владельцев гавара Ниг в провинции Ай рарат, 
основываясь на надгробия представителей княжеского дома. В исторических ис точ ни ках 
княжеский дом Гнтуни впервые упоминается у Мовсеса Хоренаци, который локализует их 
владения в гаваре Ниг. Эти сведения были также подтверждены эпигра фи ческими дан ны ми. 
В 1908 году Г. Овсепян в Апаране обнаружил греческую надпись армянского царя Трдата 
2-ого, в которой сообщается о пожертвовании гавара Ниг кня жескому дому Гнтуни в качестве 
родового поместья.
Согласно «Ашхарацуйцу» Анании Ширакаци, Ниг являлся пятнадцатым гаваром про вин ции 
Айрарат и был расположен у верхнего течения реки Касах. Об интенсивной строи тельной 
деятельности князей Гнтуни в гаваре Ниг явствуют эпигра фи ческие данные, сохра нив шиеся 
на стенах различных зданий религиозного характера.
Надгробия княжеского рода Гнтуни также имеют важное значение для выявления гра ниц 
владений Гнтуни, поскольку представители правящего дома могли спонсировать строи тель-
ство религиозных зданий и в других провинциях, но, как правило, они должны были быть 
по хоронены в собственных областях.
Деятельность княжеского дома Гнтуни прослеживается в регионе Ниг в III–VII веках, о чем 
свидетельствует наличие надгробий. Однo из надгробий былo найденo на северном стилобате 
церкви Св. Вардана в Зовуни, другоe – с именем Давида Гнтуни – было обнаруже но в каньоне 
Зовуни и в настоящее время хранится в музее Истории Армении. Еще одна над гроб ная плита 
с надписью на сегодняшний день находится в селе Египратруш.
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Следует отметить, что в гаваре Ниг не найдено никаких свидетельств о деятельности князей 
Гнтуни после VII века, что, вероятно, связано арабскими вторжениями. Позже, в IX сто летии, 
правители Гнтуни появляются в регионе Гугарк, о чем свидетельствует надпись на надгробии, 
найденном вблизи раннесредневековой церкви в Гогаране. Над гробие IX –X вв., позволяет 
предположить, что после VII века княжеский дом Гнтуни потерял власть над вла де ниями в 
районе Ниг и переселился на север, в Таширский район, получив там территории от Багратидов.
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Նկար 1. Զո վու նիի Պո ղոսՊետ րոս եկե ղե ցու հյու սի սա յին  
պա տի որմ ա մույ թի վրա փո րագր վա ծար ձա նագ րու թյու նը
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