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22. 06. 2016
9 30 -10 30
Մասնակիցների գրանցում
(Մատենադարանի նոր մասնաշենքի առաջին հարկ)
Registration of participants
(Ma tenadaran, n ew b u ild in g , g rou n d flo o r)
Երևան 0009, Մաշտոցի պողոտա 53
53 M ash to ts A v e., Y erev an 000 9

Ելույթների տևողությունը 15 րոպե
Time li m it fo r co mm u n ica tio n s to 15 m in
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ
OPENING CEREMONY
22.06.2016
(Նիստերի դահլիճ/C o n ference hall )
10 30 -11 00

Բացման խոսք
Հրաչյա Թամրազյան
Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրեն
Openi n g sp eech
Hrachya Tamrazyan
Dir ecto r o f Me srop Ma sh to ts M atenadaran
Ողջույնի խոսք
Աշոտ Մելքոնյան
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն
We lcom in g sp eech
Ashot Melkonyan
Dir ecto r o f I n stitu te o f His tory of N AS R A
Ողջույնի խոսք
Էռնա Մանեա Շիրինյան
Մաշտոցի անվան Մատենադարան
We lcom in g sp eech
Erna Manea Shirinian
Me sro p M ash to ts M atenadaran

11 00 - 11 30
Սուրճի ընդմիջում
C o ffee br eak
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ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ
PLENARY SESSION
Առաջին բաժին
First part
(Նիստերի դահլիճ/C o n ference hall )
11 30 -13 00
Նախագահողներ՝ Էռնա Մանեա Շիրինյան, Թեո Մաարտըն վան Լինտ
C h airs: Erna Manea Shirinian, Theo Maarten van Lint
Էռնա Մանեա Շիրինյան (Հայաստան) Դիտարկումներ Ն. Մառի՝
«Արքաուն.
քրիստոնյաների
մոնղոլերեն
անվանումը հայ քաղկեդոնականների խնդրի
առնչությամբ» հոդվածի վերաբերյալ
Erna Manea Shirinian (Ar m en ia) N o tes o n N. Ma rr‟s article “Ark‘a un , th e
Mo n g o l De n o m in atio n o f C h ristian s in C o n n ectio n
with th e Pr o b lem of th e C h alce d o n ian Arme n ians ”
Բեռնար Ութիե (Ֆրանսիա) Արդյո՞ք Տայքում հայերենից է թարգմանվել
Ղունկիանոսի վրացերեն վկայաբանությունը
Bernard Outtier (F ran ce) L e M arty re g éo rgie n de L o n g in : un e trad u ctio n de
l‟arm én ien?
Աննա Արևշատյան (Հայաստան) Ներսես Տայեցի կաթողիկոսը և հայ
հոգևոր երգարվեստը
Anna Arevshatyan (Ar me n ia) C ath o lic o s N erses Tay ec„i an d th e A rm en ia n
S acred C h an t
Զավեն Սարգսյան (Հայաստան) Տայքի հուշարձանների այժմյան
վիճակը
Zaven Sargsyan (A rm en ia) Th e Pr esen t-Da y C o n d ition o f th e M o n u m en ts of
Tay k „
Քննարկում 30 րոպե
Discussion 30 min
1300-1430
Ճաշի ընդմիջում
L u n ch br eak
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22.06.2016
Երկրորդ բաժին
Second part
(Նիստերի դահլիճ/C o n ference hall )
14 30 -16 45
Նախագահողներ՝

Աննա Արևշատյան, Բեռնար Ութիե
Anna Arevshatyan, Bernard Outtier

Chairs:
Արմեն

Պետրոսյան

(Հայաստան)

Տայքը

մ.թ.ա.

II-I

հազարամյակներում
Armen Petrosyan (Armenia) Tayk „ in th e 2 nd – 1 st M il len n ia BC
Արսեն Բոբոխյան (Հայաստան)

Ատրպետը

և

Տայքի

վիշապաքարերի խնդիրը
Arsen Bobokhyan (Ar me n ia) Atr p et an d th e Pr o b lem of Vis h ap ak ars o f
Tay k „
Նազենի Ղարիբյան (Հայաստան)

Կաթողիկոս

որպես Աստծո տաճարի նոր

Ներսես

Տայեցին

տիպաբանական

կերպարի հեղինակ
Nazenie Garibian (Ar m en ia) Th e N ew Ty p o lo g y of th e Tem p le o f God
Dis igned b y C ath o li co s N erses Tay ec'i
Կոռնելիա Հոռն (Գերմանիա) Ս. Նինոյի պաշտամունքը Տայք-Կղարջք
տարածաշրջանի կնոջ դերի ուսումնասիրման
համատեքստում
Cornelia Horn (Ge rm an y ) Th e C u lt o f S t. Nin o in th e C o n text o f th e S tudy o f
Wo m en ‟s H is to ry in th e R eg io n of Tao -Kla rjeti
Ելենա Լավրենտևա (Ռուսաստան) Երուսաղեմի Հարության տաճարը
և Տայքի

ճարտարապետության

կառույցները
6

նմանօրինակ

Елена Лаврентьева (Россия) Храм Гроба Господня в Иерусалиме и его
аналоги в зодчестве Тайка
Elena Lavrentyeva (Ru ssia) Th e Hol y S ep u lch re in Jeru salem an d its Anal o g s
in th e Arc h itectu re o f Tay k „
Դավիթ Նահատակյան (Հայաստան) Բանակի տաճարի վարպետների
նշանների
Davit

հայտնաբերումը

և

նախնական

հետազոտությունը
Nahatakyan (Ar m en ia) Dis co v ery an d P rim ary S tu d y o f the
C raftsm en ‟s Signs of Ba n a k Tem p le

Քննարկում 30 րոպե
Discussion 30 min

1900 Հանդիսավոր ճաշկերույթ
Co n ference banq u et
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23.06.2016
Առաջին նիստ
First session
(Նիստերի դահլիճ/C o n ference hall )
09 30 -11 15
Նախագահողներ՝
Կոռնելիա Հոռն, Վահան Տեր-Ղևոնդյան
C h airs:

Cornelia Horn, Vahan Ter-Ghevondian

Պատրիկ Տոնապետյան (Ֆրանսիա) Տայք/Տաո. նոր էջ միջնադարյան
ճարտարապետության մեջ
Patrick Donabedian (F ran ce) Tay k „/Tao : u n e p ag e n o u v ell e d an s l‟h is to ire
d e l‟arch itectu re me d ieval
Էկա Դուգաշվիլի (Վրաստան) Բյուզանդական շարականների հին
վրացերեն

թարգմանություններն

ըստ

Տայքի

Շարակնոցի
Eka Dughashvili (Ge o rg ia) Old Ge o rg ian Tran slations o f th e B y z an tin e
Hym n o g rap h y A cco rdin g to H y m n o g rap h ica l B o o k
fro m Tao
Ալբերտ տեն Կատե (Նիդերլանդներ) Մաշտոցյան Մատենադարանի
6200 ձեռագրի բնագրային պատկանելիությունը
Albert ten Kate (Ne th erlan d s) Th e Tex tu al A ffil iation o f M 6200
Վիադա Հարությունովա-Ֆիդանյան (Ռուսաստան) Հայ-բյուզանդական
Ռեկոնկիստայի գործիչները Փոքր Ասիայում
(10-11-րդ դդ.): Տայքի ազնվականությունը
Виада Арутюнова-Фиданян (Россия) Деятели армяно-византийской
реконкисты в Малой Азии (X -XI века). Тайкская
аристократия
Viada Arutiunova-Fidanian (Russia) The Aristocracy of Tay k „: F igu rs o f th e
A rme n o -B y zan tin e Re c o n q u ista in Asia Min o r (X XI cc. )
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Ալեքսան

Հակոբյան

(Հայաստան)

Թ

դարի

«չկայացած»

Հայոց

կաթողիկոս Սահակ Մռուտ Տայեցին եւ նրա
կանոնախումբը

«Կանոնագիրք

Հայոց»-ի

դասական խմբագրութեան մէջ
Aleqsan Hakobyan (Armenia) Th e 9 th cen tury « n o n -stated » Arme n ia n
C ath o li co s S ah ak Mṙut o f Tay k „ an d h is C an o n ica l
G ro u p in C lass ica l E d ition o f “Ar me n ian B o o k o f
C an o n s”
Քննարկում 30 րոպե
Discussion 30 min

1115-1145
Սուրճի ընդմիջում
C o ffee br eak
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23.06.2016
Երկրորդ նիստ
Second session
(Նիստերի դահլիճ/C o n ference hall )
11 45 -13 45
Նախագահողներ՝ Էկա Դուգաշվիլի, Պատրիկ Տոնապետյան
C h airs: Eka Dughashvili, Patrick Donabedian
Արման Եղիազարյան (Հայաստան) Մամիկոնյանները և
Բագրատունիները Տայքում
Arman Yeghiazaryan (Armenia) Ma m ik o n ian s an d B ag ratu n ies i n Tay k „
Վալերի Ստեպանենկո (Ռուսաստան) «Իբերները» 11-րդ դարի
բյուզանդական

գավառական

ազնվականության կազմում
Валерий Степаненко (Россия) « Ивиры» в составе византийской
провинциальной аристократии XI века
Valery Stepanenko (Ru ssia)
Th e "Ib erian s" A m o n g th e B y zan tin e
P rov in cial A risto cracy of th e 11 th cen tu ry
Եկատերինա Սմիռնովա (Ռուսաստան) Տայքի 10 -11 -րդ դդ.
եկեղեցական

կառույցների

արտաքին

հարդարման
առանձնահատկությունները
Екатерина Смирнова (Россия) Особенности оформления фасадов
храмовой архитектуры Тайка 10 -11 вв.
Ekaterina Smirnova (Ru ssia) Th e Questi o n o f F acad es‟ F eatu res o f
Tay k „ Church es in
th e 10 th -11 th cen tu ries
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Արփինե Ասրյան (Հայաստան) Հյուսածո խաչաքանդակները
Տայքի

10-11-րդ

դդ.

հուշարձանների

հարդարանքում
Arpine Asryan (Ar me n ia) B raid ed C ro ss S cu lp ture s in th e D eco ratio n
o f th e 10 th -11 th cen tu ries o f Tay k „/Tao
Աննա Զախառովա (Ռուսաստան) Իշխանի տաճարի որմնանկարները
և 10-11-րդ դդ. բյուզանդական արվեստը
Анна Захарова (Россия) Росписи Ишханского собора и византийское
искусство Χ-ΧΙ вв.
Anna Zakharova (Russia) Wa ll P ain tin g s o f I sh k h an C athe d ral an d B y zan tin e
Art o f th e 10 th – 11 th cen tu ries
Արմեն Ղազարյան (Ռուսաստան) Տայքի միջնադարյան տաճարները և
նրանց

տեղը

Հայաստանի

և

Վրաստանի

ճարտարապետական ավանդույթներում
Армен Казарян (Россия) Средневековые храмы Тайка и их место в
архитектурных традициях Армении и Грузии
Armen Kazaryan (Russia) Me d ieval C h u rch es o f Tay k „ an d th eir P lac e in
Arc h itectu ral T rad itio n s of Arm en ia an d G eo rg ia

Քննարկում 30 րոպե
Discussion 30 min

13 45 -15 15
Ճաշի ընդմիջում
L u n ch br eak
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23.06.2016
Երրորդ նիստ
Third session
(Նիստերի դահլիճ/C o n ference hall )
15 15 -17 30
Նախագահողներ՝ Նազենի Ղարիբյան, Արմեն Ղազարյան
C h airs: Nazenie Garibian, Armen Kazaryan
Լիանա Նազարյան (Հայաստան)

Բագրատունիների հաստատումը

Տայքում
Liana Nazaryan (Arme n ia) The Establishment of the B ag ratu n ies in Tayk‘
Գևորգ Ղազարյան (Հունաստան) Հայերի ներկայությունը Ս. Աթոս
լեռան վրա
Геворк Казарян (Греция) Армянское присутствие на Св. Горе Афон
Gevorg Kazaryan (Gr eece) Th e A rm en ian P resence on H o ly Mo u n t Ath o s
Իոաննիս Պանայոտոպուլոս (Հունաստան) Ուղղափառության խնդիրը.
Տայքի

եպիսկոպոսությունները

հայերի

և

իբերների միջև
Ioannis Panagiotopoulos (Gr eece) Ask in g for Ort h o d o x y , th e B is h o p rics o f
P rov in ce of Tay k „ B etwe en A rm en ians an d Ib erian s
Մարիա Ռաֆայելլա Մեննա (Իտալիա) Տեսիլքների պատկերումը Տայք
նահանգում
Maria Raffaella Menna (Ita ly) Vis io n s in th e Pain tin g s o f Tay k „

Իոաննա Ստուֆի-Պուլիմենու (Հունաստան) Միջնադարյան
եկեղեցիները Տայքում

(Տայք-Կղարջք)

դրանց

բյուզանդական

աղերսները

ճարտարապետության հետ
12

և

Ioanna Stoufi-Poulimenou (Gr eece) Me d ieval C h u rch es in Tay k „ (Ta o Kla rjeti) an d th eir rela tio n s with th e B y z an tin e
Arc h itectu re
Հարություն Մարության (Հայաստան)
պատմության

Տայքի ճարտարապետության
ուսումնասիրությունը

և

խորհրդային գրաքննությունը
Harutyun Marutyan (Ar m en ia) R esearch o f th e His tor y o f th e Arc h itec tu re
o f Tay k „ an d th e S o v iet C en so rsh ip

Քննարկում 30 րոպե
Discussion 30 min
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24.06.2016
Առաջին նիստ
First session
(Նիստերի դահլիճ/Co n ference hall)
09 30 -11 15
Նախագահողներ՝ Աննա Ռաֆայելլա Մեննա, Արման Եղիազարյան
Chairs:
Ալեքսանդր

Maria Raffaella Menna, Arman Yeghiazaryan

Հակոբյան

(Ռուսաստան)

Բագրատունիների

Դրամաշրջանառությունը
դարաշրջանի

իշխանապետություններում

հայկական

(750–1064):

Մեկ

անգամ ևս Դավիթ Կյուրապաղատի դրամի շուրջ
Александр Акопян (Россия) Денежное обращение в армянских
государствах эпохи Багратидов (75 0–1064 гг.). Еще
раз о монете Давида Куропалата
Alexander Akopyan (Ru ssia) M o n etary C ircu latio n in th e Arme n ian S tate s
Dur ing th e B ag ratid E ra (75 0-1064). M o re o n th e C o in of
Da v id C u rop alate s
Նինո Քավթարիա (Վրաստան) Խորանների հարդարանքը 11-րդ դարի
վրացական,

հայկական

ձեռագրերում

և

բյուզանդական

(Մեստիայի

Ավետարանի

օրինակով)
Nino Kavtaria (Ge o rgia ) De co ratio n s o f th e C an o n Tab les in th e Ge o rg ian,
Arme n ian an d B y zan tin e Ma n u scrip ts o f th e 11 th
cen tu ry : th e C ase of th e Me stia Gos p els
Եկատերինա Լոշկարևա (Ռուսաստան) Կենդանուն ճանկող արծվի
պատկերը

Տայքի

եկեղեցիների

քանդակային

հարդարանքում
Екатерина Лошкарева (Россия) Изображение орла, когтящего животное
в рельефном убранстве храмов Тайка
14

Ekaterina Loshkareva (Ru ssia) Th e I ma g e o f th e E ag le Hol d in g an An im al in
its C law s in th e R eli ef Decor atio n o f Tay k ‟s C h u rch es
Զարուհի Հակոբյան (Հայաստան) Խախու վանքի գլխավոր եկեղեցու
մուտքի քանդակային հարդարանքը
Zaruhi Hakobyan (Ar me n ia) Th e S cu lptu ral Dé co r o f th e Ma in C h u rch
P o rtal of th e Khakh u M o n astery
Դիանա Գրիգորյան (Հայաստան) Տայքի և Անիի եկեղեցիների
քանդակային

հարդարանքի

գեղարվեստական

տարրերը.

ընդհանրությունները և

առանձնահատկությունները
Diana Grigoryan (Ar me n ia) Th e E lem en ts o f th e S cu lp tura l De co ratio n o f
th e C h u rch es o f Tay k „ an d Ani ; C o mm o n Arti stic
F eatu res a n d Pec u li arities

Քննարկում 30 րոպե
Discussion 30 min

11 15 - 11 45
Սուրճի ընդմիջում
Coffee break
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24.06.2016
Երկրորդ նիստ
Second session
(Նիստերի դահլիճ/Co n ference hall)
11 45 -13 15
Նախագահող՝

Նինո Քավթարիա, Ալեքսան Հակոբյան
Nino Kavtaria, Alexan Hakobyan

Chairs:

Աննա Մակարովա (Ռուսաստան) Եկեղեցաբանական թեմաները
Տայք-Կղարջքի խորանի որմնանկարներում և նրանց
զարգացումը Այսրկովկասի 11-13-րդ դարի սկզբի
հուշարձաններում
Анна Макарова (Россия) Экклесиологические темы в алтарной живописи
Тао-Кларджетии и их развитие в памятниках Закавказья
XI - начала XII I вв.
Anna Makarova (R u ssia) E cclesio log ica l Th eme s in th e S an ctu ary P ain tin g s
o f Tao -Kla rjeti an d th eir D ev elo p m en t in th e C au casia n
M o n u m en ts fro m th e 11 th to th e b eg inni n g o f th e 13 th cen tu ry
Տաթևիկ

Սարգսյան

(Ղրիմ)

Տայքի

և

հարակից

գավառների

հայությունը Ղրիմում 14 -15 -րդ դդ.
Tatevik Sargsyan (C rim ea) Th e Ar m en ians o f Tay k „ an d Ne ig h b o rin g
P rov in ces in C rim ea in th e 14 th -15 th cen tu ries
Գեղամ Բադալյան (Հայաստան)

Տայքի կենտրոնական և արևելյան

գավառների ազգային կազմը 16 -րդ դարում (ըստ
« Գյուրջիստանի

վիլայեթի

ընդարձակ

հարկացուցակի»)
Gegham Badalyan (Ar m en ia) Th e E th n ic S itu atio n in th e C e n tral an d E astern
P rov in ces o f Tay k „ in the 16 th cen tu ry (acco rd ing to
''Gu rjista n 's L arg er Re g is ter' )

16

Արկադի

Ակոպով

(Հայաստան)

Թորթումի

գավառի

վարչաժողովրդագրական պատկերը (16 -րդ դար 17 -րդ դարի առաջին կես)
Arkadi Akopov (A rm en ia) Adm in is trativ e an d D em o g rap h ic Im ag e o f
To rtu m P rov in ce (fro m th e 16 th cen tu ry to th e first h alf
o f th e 17 th cen tu ry )

Քննարկում 30 րոպե
Discussion 30 min

13 15 -15 00
Ճաշի ընդմիջում
Lunch break
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24.06.2016
Երրորդ նիստ
Third session
(Նիստերի դահլիճ/Co n fere n ce hall)
1500- 1600
Նախագահողներ՝
Chairs:
Սվետլանա

Մալցևա

Զարուհի Հակոբյան, Ալեքսանդր Հակոբյան
Zaruhi Hakobyan, Alexander Akopyan
(Ռուսաստան)

Անիի,

Բյուզանդիայի

և

Բալկանների 9-11-րդ դարերի կենտրոնագմբեթ
բազմախորան

կառույցները.

համեմատական

վերլուծություն
Светлана Мальцева (Россия) Центрические многоконховые постройки
Ани,
Византии
и
Балкан
IX -X I
века:
сравнительный анализ
Svetlana Maltseva (Russia) C en trali zed C h u rch es wit h Mu ltip le C o n ch es in
th e 9 th -11 th cen turi es Ani , B y z an tiu m an d th e B alca n s;
comparative analysis
Ազատ Բոզոյան (Հայաստան) Տայքը Հայոց եկեղեցու նվիրապետական
համակարգում
Azat Bozoyan (Ar me n ia) T ay k „ in th e H iera rch ica l S tru cture o f th e A rm en ian
C h u rch

Լուսինե Ղուշչյան (Ռուսաստան) Արդվինի և Արտանուջի հայերի
ավան-դական մշակույթը (ՌԱԹ-ում գտնվող Պ.
Ֆլորենսկու հավաքածուի հիման վրա)
Лусинэ Гущян (Россия) Традиционная культура армян Ардвина и
Ардануча (по материалам коллекции А. Флоренского
из собрания РЭМ)

18

Lusine Ghushchian (Ru ssia) T rad itio n al Сu ltu re o f th e A rmen ians o f Ard v in
an d A rd an u ch (ac co rdin g to th e M aterials of A.
F lore n sk y 's co ll ectio n in th e R ME )
Դավիթ Ղազարյան (Հայաստան) Տայքի Մամրվան երկրում 1665
թվականին ստեղծված ժապավենաձև հմայիլը
Davit Ghazaryan (Arme n ia) Scroll-shaped Amulet from the Province
Mamrvan in Tayk„ from the 1665

16 00 Այցելություն Մատենադարանի ցուցասրահ
16 00 Vi sitin g th e ex h ibiti o n s o f Ma tenadaran

1700 Գիտաժողովի փակում
Closing of the Conference
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Շապիկին՝
Իշխանի վանք, Գուրգենի մատուռ-եկեղեցու ճակատամասի հատված (1006 թ.)
Լուսանկարը՝ Հրայր Բազե Խաչերյանի
Շապիկի ձևավորումը՝
Արփենիկ Մուրադյանի

20

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՅՔ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ԴԱՎԱՆԱՆՔ
ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԱՆՎԱՆ ՀԻՆ ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ «ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵ

22-24 հունիսի, 2016

ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Historical Tayk. History, Culture, Confession
MESROP MASHTOTS INSTITUTE OF ANCIENT MANUSCRIPTS – THE MATENADARAN
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
ARMENIAN NATIONAL COMMITTEE OF BYZANTINE STUDIES

June 22 - 24, 2016

ABSTRACTS

ԵՐԵՎԱՆ 2016 YEREVAN

Խմբագրական կազմ՝
պ. գ. դ. պրոֆեսոր ՄԱՆԵԱ ԷՌՆԱ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
բ. գ. դ. պրոֆեսոր ԹԵՈ ՄԱԱՐՏԸՆ ՎԱՆ ԼԻՆՏ
արվ. դոկտոր ՆԱԶԵՆԻ ՂԱՐԻԲՅԱՆ
արվ. թեկ. ՍԵՅՐԱՆՈՒՇ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
արվ. թեկ. ԶԱՐՈՒՀԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Մանեա Էռնա Շիրինյան
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Հայաստան

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ Ն. ՄԱՌԻ՝ «ԱՐՔԱՈՒՆ. ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՄՈՆՂՈԼԵՐԵՆ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՅ ՔԱՂԿԵԴՈՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՆԴՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ»
ՀՈԴՎԱԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Նորարար ու ապշեցուցիչ/ապշեցնող՝ թե՛ ծավալի և թե՛ բովանդակության
իմաստով, Նիկողայոս Մառի սույն հոդվածը, որը գրվել է ավելի քան 100 տարի առաջ,
այսօր էլ չափազանց արդիական է: Հեղինակի կողմից այստեղ բարձրացրած հարցերից
շատերը՝ որպես առանձին խնդիրներ, արժանի են հատուկ ուսումնասիրության:
Մասնավորապես հետաքրքրական են Ն. Մառի Տայք և Կղարջք գավառների, ինչպես
նաև հայ քաղկեդոնականների վերաբերյալ դիտարկումները, որոնք հիմնված են
տարաբնույթ

և

տարալեզու

բազմազան

աղբյուրների

վրա:

Այս

խնդիրների

ուսումնասիրությունը չափազանց կարևոր է, քանի որ դրանք իրապես «նույնիսկ
մասնագետների շրջանում, շղարշված են կարծրացած կարծիքների պատճառով, որոնք
հաճախ ազգային կամ դավանաբանական նախապաշարումների արդյունք են», ինչպես
գրում է հենց Ն. Մառը:
Manea Erna Shirinian
Mesrop Mashtots Matenadaran
Armenia

NOTES ON N. MARR’S ARTICLE “ARK‘AUN, THE MONGOL DENOMINATION
OF CHRISTIANS IN CONNECTION WITH THE PROBLEM OF THE
CHALCEDONIAN ARMENIANS”
An innovative and striking article, both in terms of its volume and the comprehensiveness of
its content, written by Nicholas Marr more than a 100 years ago, amazingly, is still of interest today.
Many of the questions which the author broaches in this opus could be treated as separate problems
worthy of special scrutiny. Marr’s observations on the provinces of Tayk’ and Kłarjk, as well the
Chalcedonian Armenians are of particular interest; they are based on a variety of sources in many
different languages.The study of these issues is extremely important, as they are "even for the
experts, shrouded in stereotypical opinions that are often the result of national or confessional
prejudices", as N. Marr himself stressed.
Манеа Эрна Ширинян
Матенадаран им. Месропа Маштоца
Армения

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Н. Я. МАРРА «АРКАУН –
МОНГОЛЬСКОЕ НАЗВАНИЕ ХРИСТИАН В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ ОБ АРМЯНАХХАЛКЕДОНИТАХ»
Новаторская и потрясающая как по объему, так и по содержанию, статья Н. Марра
была написана более 100 лет назад, однако и сегодня она чрезвычайно актуальна. Многие из
вопросов, поднятых здесь автором, заслуживают специального изучения как отдельные
проблемы. Особый интерес представляют рассуждения Н. Марра о провинциях Тайк и
Kг(л)арджк, а также армянах-халкедонитах, основанные на различных источниках,
написанных на разных языках. Изучение этих вопросов чрезвычайно важно, так как оно на
самом деле "затуманено, даже в глазах специалистов, завещанными мнениями, часто
результатами

национальных

или

вероисповедных

предубеждений,"

как

об

этом

свидетельствует сам Н. Марр.
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ազգագրության ինստիտուտ
Հայաստան
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ՏԱՅՔԸ Մ.Թ.Ա. II-I ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐՈՒՄ
TAYK‘ IN THE 2ND – 1ST MILLENNIA BC
Հայասան-Ացցին, ըստ մ.թ.ա. 14-13-րդ դդ. Խեթական աղբյուրների, Հայկական
լեռնաշխարհի արևմուտքի ամենահզոր պետական կազմավորումն էր, որը դիմակայում
էր

Խեթական

տերությանը:

Այս

անվանումները

չեն

հանդիպում

հետագա

դարաշրջանների աղբյուրներում, ուստի կարծում ենք, որ խեթական տերության հետ
(մ.թ.ա. շուրջ 1180 թ.) երկիրը դուրս է եկել պատմության թատերաբեմից: Բայց այդպե՞ս է
արդյոք:
Հայասայի տեղում, մ.թ.ա. 9-8-րդ դդ. ուրարտական աղբյուրները հիշում են
Դիաու(ե)խի երկիրը, միակ թագավորությունը Ուրարտուից հյուսիս (մյուսները ցեղային
միություններ են): Դիաուխիի հետ են նույնացնում ասորեստանյան աղբյուրների
Դայաենի երկիրը (մ.թ.ա. 12-րդ դ.), որը գլխավորում էր Նաիրի երկրների հսկայական
միավորումը: Մենուա արքան Դիաուխին անվանում է «հզոր» (КУКН 1 53, 2. սա միակ
դեպքն է, երբ ուրարտական աղբյուրը հակառակորդ երկիրն անվանում է այդպես`
նույնիսկ Ասորեստանը երբեք հզոր չի կոչվել): Դիաուխին նվաճվում է Մենուայի կողմից
և կործանվում նրա որդի Արգիշթի I-ի հարվածներից: Հետագայում Դիաուխիի
անվանումն են շարունակում հուն. Τάοχοι (Քսենոփոն), հայ. Տայք, վրաց. Tao ձևերը:
Այսպիսով, մ.թ.ա. 14-8-րդ դդ., Վերին Եփրատի և Ճորոխի ավազաններում, թվում
է, միշտ գոյություն է ունեցել մի պետական միավոր` թագավորություն, որը մինչև
Ուրարտուի ձևավորումը եղել է հզորագույնը Հայկական լեռնաշխարհում: Նույն երկիրը
և ժողովուրդը տարբեր լեզուներում կարող են կոչվել տարբեր ձևերով (օրինակ՝ հուն.
Իբերիա, հայ. Վիրք, վրաց. Քարթլի, կամ՝ լատ. Գերմանիա, իսպան. Ալեմանիա, գերմ.
Դոյչլանդ): Հավանական է թվում, որ Հայասան չի անհետացել խեթական կայսրության
հետ, այլ, գուցե և որոշ չափով վերափոխված կերպով, պահպանվել է որպես
տարածաշրջանի հզոր թագավորություն, որն ասորեստանյան աղբյուրներում հիշվում է
որպես Դայաենի, իսկ ուրարտականում` Դիաուխի:
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Арутюнян В. Н. Корпус урартских клинописных надписей, Ереван, 2001

Արսեն Բոբոխյան
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտ
Հայաստան

ԱՏՐՊԵՏԸ ԵՎ ՏԱՅՔԻ ՎԻՇԱՊԱՔԱՐԵՐԻ ԽՆԴԻՐԸ
Ատրպետը (Սարգիս Մուբայաջյան, 1860-1937 թթ.) 19-րդ դ. վերջի և 20-րդ դ. սկզբի
հայ գրական-հասարակական կյանքի նշանավոր անուններից է: Սակայն քչերին է
հայտնի, որ նա եղել է մեծ ճանապարհորդ և հնությունների հետազոտող, ունի
գիտական-ճանապարհորդական

ոճի

աշխատանքներ,

որոնք

վերաբերում

են

Հայաստանի հնագույն պատմությանը, հնագիտությանը, դրամագիտությանը: Բայց
ամենակարևորը, Ատրպետը «վիշապ» կոչված քարակոթողների առաջին շրջանառողն է:
Վիշապաքարերը
հայտնաբերված

Հայկական

կոթողային

լեռնաշխարհի

հուշարձաններ

են,

բարձրադիր

որոնց

տարածման

գոտիներում
հիմնական

շրջաններն են Արագածի, Գեղամա, Ջավախքի, Թռեղքի և Տայքի լեռները: Վիշապաքար
անվանումը թերևս առնչվում է տեղական ավանդություններին հետ: Այն բրոնզեդարյան
երևույթ է. գոյության հիմնական դարաշրջանը, ամենայն հավանականությամբ, միջին
բրոնզի դարն է` Ք.ա. 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսը: Այսօր հայտնի է այս
հուշարձանների

մոտ

150

օրինակ:

Վիշապաքարերն

ունեն

մոտ

150-550

սմ

բարձրություն, պատրաստված են բազալտից և ըստ ձևի ու պատկերագրության
բաժանվում են երեք տիպի` 1. ցլակերպ (քառակող, հաստ սալաքարի տեսքով, դիմային
մասում հիմնականում ցլի գլխի և վար ընկած վերջույթների պատկերով), 2. ձկնակերպ
(կտրվածքում կլորավուն, քանդակված ձկան տեսքով` կրելով ձկան անատոմիական
մանրամասներ), 3. ձկնացլակերպ (կրում է նախորդ երկուսի հատկանիշները):
Վիշապաքարերի մեծ մասը գտնվում է իր սկզբնական տեղում` հորիզոնական դիրքով
ընկած: Երեք տիպերն էլ մշակված և քանդակված են բոլոր կողմերից, բացի «պոչից»,
ինչն ակնհայտորեն վկայում է այն մասին, որ վիշապաքարերը նախապես եղել են
հիմնականում կանգնած: Վիշապաքարերը հայտնաբերվել են 19-20-րդ դդ. սահմանին և
հետազոտվել Ն. Մառի, Յ. Սմիռնովի, Ա. Քալանթարի, Բ. Պիոտրովսկու, Մ. Աբեղյանի, Գ.
Ղափանցյանի

և

այլոց

վիշապաքարերը 1885 թ.:

կողմից:

Ատրպետն

առաջին

անգամ

հիշատակում

է

Ներկայացվող

զեկուցումը

հետազոտություններին,

նվիրված

մասնավորապես՝

է

Ատրպետի՝

իրականացված

վիշապաքարերի

բնագավառում:

Կքննարկվեն նաև վերջին շրջանի վիշապաքարերի հետազոտության արդյունքները
Հայկական
ներկայումս`

լեռնաշխարհում
Էրզրումի

և

մասնավորապես

նահանգի

Օլթի

Տայքում

ավանը,

(2005

Ճորոխի

թ.

Աղթիքում,

արևելյան

վտակ

Բողխա/Օլթուի ափին, հայտնաբերվել է նոր օրինակ): Այսուհանդերձ Տայքը կդիտարկվի
լեռնաշխարհի պատմական զարգացումների ընդհանուր համատեքստում:
Arsen Bobokhyan
Institute of Archaeology and
Ethnography of NAS RA
Armenia

ATRPET AND THE PROBLEM OF VISHAPAKARS OF TAYK‘
Atrpet (Sargis Mubayajyan, 1860-1937) is one of the prominent figures in the Armenian
literary and public life of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. But it is
hardly known that he was also a traveler and researcher of antiquities and has works of scientific
and travelling style concerning the ancient history, archaeology, numismatics of Armenia. But the
most important fact is that Atrpet is the first, who put in circulation the stone monuments called
“vishap” (1885), though scientifically N. Mar and Y. Smirnov present them for the first time.
Vishapakars are monuments situated on high altitude zones of the Armenian Highland, the
main distribution areas of which are the mountains of Aragats, Geghama, Javakhq, Trekhq and
Tayk‘. It is a Bronze Age phenomenon: the main period of its existence is, in all probability, the
Middle Bronze Age (first half of the 2nd millennium B.C.). Today ca. 150 examples of those
monuments are known. Vishapakars are of ca. 150-550 cm height, made of basalt and, according to
their shape and iconography, can be divided into three types: 1. bull like, 2. fish like, 3. fish and bull
like. The main part of vishapakars is still in its original place, fallen in horizontal position. All the
three types are treated and sculptured in all sides, except the “tail”, which obviously attests, that the
main part of vishapakars were originally in standing position.
The present report is dedicated to the corresponding researches of Atrpet carried out in
Tayk‘. The results of the recent researches on vishapakars in the Armenian Highland and
particularly in Tayk‘ (in 2005 a new example has been found in Aghtiq/Olti village of modern
Erzurum province, on the bank of the eastern tributary of Chorokh river Boghkha/Olti) will be also
discussed in the report. The region of Tayk‘ will be considered in the common context of historical
developments of the Armenian Highland.

Աննա Արևշատյան
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Երևանի Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիա
Հայաստան

ՆԵՐՍԵՍ ՏԱՅԵՑԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԵՎ ՀԱՅ ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՐԳԱՐՎԵՍՏԸ
Ներսես Գ Տայեցի կաթողիկոսը (641-661) հայոց պատմության մեջ է մտել ոչ միայն
քաղաքական, դավանաբանական, կանոնաստեղծ կամ եկեղեցաշինական բեղուն
գործունեությամբ: Նա կարևոր դեր է խաղացել նաեւ հայ եկեղեցու պաշտոներգության,
հոգևոր երգարվեստի և Ութձայն համակարգի հետագա բարեկարգման գործում:
Ուշագրավ է Վարդան Արևելցու «Պատմության» մեջ վավերացված միջադեպը,
երբ Վարդավառի տոնի կապակցությամբ Հայաստանի տարբեր գավառներից Էջմիածնի
Մայր տաճարում հավաքված դպիրները հանդիսավոր պատարագի ժամանակ չեն
կարողացել երգել նույն մեղեդիով շարականներից մեկը, ինչը խառնաշփոթ է
առաջացրել և դարձել կաթողիկոսի լուրջ մտահոգության պատճառ: Դա մղել է Ներսես
Տայեցուն՝ հանդես գալ որոշակի նախաձեռնությամբ, որ պատմական նշանակություն է
ձեռք բերել հայ հոգևոր երգարվեստի հետագա զարգացման համար: Դիմելով Շիրակի
դպրեվանքի դպրապետ, հմուտ երաժիշտի մեծ հեղինակություն վայելող Բարսեղ Ճոն
վարդապետին՝

կաթողիկոսը

հանձնարարել

է

նրան

շրջել

Հայաստանի

բոլոր

գավառներում և տեղի եկեղեցական երգեցողությանը ծանոթանալով՝ միակերպության
բերել պաշտոներգությունը: Այդ հանձնարարականի արդյունքում ստեղծվեց Բարսեղ
Ճոնի

կազմած

շրջանառության

օրհներգությունների
մեջ

էր,

սակայն

«Ճոնընտիր»
վարդապետն

ժողովածուն,
այն

զտել

եւ

որ

արդեն

մեղեդիական

միակերպության է բերել: Ամենայն հավանականությամբ, այն ապագա Շարակնոցի
նախատիպարը հանդիսացավ: Ենթադրելի է, որ «Ճոնընտիրում» երգասացություններն
արդեն խմբավորվել են ըստ որոշակի` ձայնեղանակային սկզբունքի:
Ուստի, հենց Ներսես Տայեցու օրոք է սկսվել Ութձայն համակարգի բարեկարգման
երկրորդ` կարևոր փուլը, որը մեկնարկեց Բարսեղ Ճոնի մտահղացած երգչական
ժողովածուով և իր ավարտին հասավ Ստեփանոս Սյունեցու՝ Հարության Ավագ
օրհնությունների ստեղծումով:
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CATHOLICOS NERSĒS TAYEC‘I AND ARMENIAN SACRED CHANT

Catholicos Nersēs III Tayec‘i, whose Pontificate lasted from 641 to 661, is known in
Armenian history not only for his political, confessional-legislative and Church building
activities. He also played an important role in the regulation of the Divine Office of the Armenian
Church, the art of chanting and the Octoechos system.
One must mention the incident reported in the History of Vardan Areveltsi when acolytes
came from diverse Armenian provinces and gathered in the Cathedral of Holy Echmiadzin on the
occasion of the Feast of the Transfiguration, but could not sing one of the hymns in the same
melody, which created disorder and seriously preoccupied the Armenian Catholicos. This fact
drove Nersēs Tayec‘i to take an initiative which had historical significance for the further
development of Armenian sacred chant. Addressing Archimandrite Barseł Čon, Prior of the
monastic school of Širak, who as a skilled musician had great authority in the matter, the
Catholicos asked him to go round all Armenian provinces to get acquainted with the sacred chant
of local churches and to make them uniform. The result of this assignment was the “Chonentir
[Čonēnt‘ir]” – the Miscellany of hymns compiled by Barseł Čon. It was probably an existing
collection that Čon had found, which he had adapted to melodic uniformity.
Most probably, the “Chonentir was the prototype of the future Hymnal “Šaraknoc‘”. One
may suppose that in it the cantilenas were already grouped according to a defined modal principle.
So, it was in the time of Nersēs Tayetsi that the second and important stage of the
regulation of the Octoechos system began: it started with the miscellany conceived by Barsegh
Čon and was completed with Stepanos Siwnec‘i’s Major Blessings of the Resurrection.

Նազենի Ղարիբյան
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Գեղարվեստի պետական ակադեմիա
Հայաստան

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՆԵՐՍԵՍ ՏԱՅԵՑԻՆ ՈՐՊԵՍ
ԱՍՏԾՈ ՏԱՃԱՐԻ ՆՈՐ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

Հայոց կաթողիկոս Ներսես Գ Տայեցին (641-661/62) պատմության մեջ մնացել է
«Շինող» մականվամբ, որ հիրավի բնութագրում է նրա եկեղեցաշինական ծավալուն
գործունեությունը։ Աթոռակալության քսան տարիների ընթացքում նա վերանորոգել
եւ կառուցել է մեկ տասնյակի հասնող կարեւոր սրբավայրեր, որոնց մեջ
ամենահայտնին եւ ամենանշանակալին Վաղարշապատի մոտ գտնվող Զվարթնոցի
Սբ. Գրիգոր տաճարային համալիրն է՝ կաթողիկոսանիստ պալատով (643-652, 660661)։
Այս սրբազան կոթողը մի շարք առումներով եզակի երեւույթ է համարվում
հայկական միջնադարյան ճարտարապետության մեջ։ Նախ՝ շինության միանգամայն
նոր տիպաբանությունը, կառուցվածքային լուծումները եւ արտաքին ու ներքին ճոխ
հարդարանքը ոչ միայն աննախադեպ հետեւողականությամբ արձագանքվել են
ժամանակի եւ հետագա դարերի ճարտարապետական ձեւերում, այլեւ տաճարի բուն
հատակագիծը բազմիցս ավել կամ պակաս ճշգրտությամբ կրկնօրինակվել է (ինչպես,
օրինակ՝ Բանակի, Լյակինթի, Գառնու, Մարմաշենի, Անիի եկեղեցիները)։ Ապա՝
պատմական
եկեղեցիների,

աղբյուրները,
այդ

թվում՝

որոնք

սովորաբար

կարեւորագույն

շատ

զուսպ

հուշարձանների

ու

հակիրճ

շինության

են
կամ

նկարագրության մասին հիշատակություններով, Զվարթնոցի տաճարի վերաբերյալ
անհամեմատ

առատ

տեղեկություններ

են

հաղորդում։

Այնուհետեւ՝

հայոց

պատմության մեջ հազվագյուտ դիպվածով՝ տաճարի կառուցման ծախսերը հոգացել է
Բյուզանդիայի Կոստանդ Բ կայսրը (641-668), որ ոչ միայն 660 թ. ներկա է եղել
նավակատիքի օծման ծեսին, այլեւ ցանկացել է իր հետ տանել շինարարներին՝ իր
պալատում նույնպիսի եկեղեցի կառուցելու նպատակով։ Եւ վերջապես՝ աղբյուրների
տեղեկության հիման վրա ձեւավորված ավանդույթով՝ սրբավայրը հայտնի է երկու
անվանակոչությամբ՝ Զվարթնոց եւ Սուրբ Գրիգոր, եւ նվիրված է միաժամանակ
Աստծուն՝

«աստուածային

պատուոյն»

կամ

«յանուն

իմաստութեան

շինողին

Քրիստոսի» եւ Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքին՝ «յանուն երկնաւոր զուարթնոցն»։
Այդպիսով՝ սրբարանը հանդես է գալիս ե'ւ որպես կաթողիկե եկեղեցի՝ Աստծո
տաճար, ե'ւ որպես Լուսավորչի մասունքներն ամփոփող վկայարան։ Իհարկե, այս
զույգանվանման գոյությունը հեշտորեն կարելի է բացատրել, եթե հաշվի առնենք, որ

«Գրիգոր» հունարեն նշանակում է «Զուարթ», եւ որ Զվարթնոցը կամ «երկնային զորաց
բազմությունը» վերաբերում է սուրբ Գրիգորի տեսիլքին։
Այդուհանդերձ, Զվարթնոցի մասին հիշատակություններում տեղ գտած մի
քանի արտահայտությունների եզրաբանական ընթերցումը, որոնք առնչվում են
Աստծո տաճարի շինարարությանը եւ շինարարներին վերաբերող սուրբգրյան
բնութագրումների հետ, ինչպես նաեւ տաճարի պատմական եզակիության շուրջ վերը
շարադրված փաստերը հուշում են, որ Ներսեսի մտահղացման հիմքում շատ ավելի
լուրջ եւ արմատական գործոններ են ընկած, քան լոկ Գրիգոր Լուսավորչի
մասունքների համար գեղեցիկ եկեղեցու կառուցումը, եւ որ «Շինող» մականվան
արժեքը միայն նորոգած ու կառուցած եկեղեցիների քանակով չի բնորոշվում։
Արդ, աղբյուրների հայտնած տեղեկությունների մանրազնին քննությունը,
ինչպես

նաեւ

պատմական,

ուղղություններով

տարված

ճարտարապետական
հետազոտությունների

եւ
հիման

աստվածաբանական
վրա

ձեւավորված

փաստարկները թույլ են տալիս ենթադրել, որ Ներսես Տայեցին մտահղացել,
նախագծել եւ իրականացրել է Աստծո տաճարի նոր տիպ կամ կերպար՝ իր
նախաձեռնությամբ

խորհրդանշորեն

նմանվելով

Մովսեսին,

Սողոմոնին,

Զորոբաբելին, Կոստանդին Մեծին եւ Հուստինիանոսին, որոնցից յուրաքանչյուրը
փորձել է ըստ Սուրբ Գրքում Աստծո տված պատգամների մեկնաբանության՝ երկրի
վրա մարմնավորել երկնային տունը եւ Նոր Երուսաղեմը։ Տվյալ դեպքում, թվում է, թե
Ներսես Գ-ի համար որպես ներշնչանքի աղբյուր եւ նախօրինակ են ծառայել
Դիոնիսիոս Արիոպագացու անվամբ հայտնի երկնային քահանայապետությունների
մասին աստվածաբանական վարդապետությունը եւ Երուսաղեմում Քրիստոսի
գերեզմանի վրա կառուցված Հարության բոլորակ եկեղեցու տիպաբանությունը։
Երկուսն էլ, ըստ հայկական հողում զարգացում ստացած վախճանաբանական
աստվածաբանության, կապվում են Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքի հետ։
Nazenie Garibian
Mesrop Mashtots Matenadaran
Yerevan State Academy of Fine Arts
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CATHOLICOS NERSES TAYEC'I AS DESIGNER OF A NEW ARCHITECTURAL
IMAGE OF TEMPLE OF GOD

The Armenian Catholicos Nersēs III Tayec'i (641-661/62) received the title of Builder,
which characterises his grand work of church building. During the 20 years of his rule he
restored and constructed about 10 important sanctuaries. The most famous and remarkable one of
these is the cathedral complex of St. Gregory of Zvart‘notc‘, with its adjacent patriarchal palace
(643-652, 660-661), located near the Holy city of Vagharshapat.
This sanctuary is considered a unique example of Armenian medieval architecture for
several reasons. First of all, not only the completely new typology of the church, its
constructional solutions, and its luxurious internal and external decoration were echoed in the
architectural forms employed throughout the next few centuries in Armenia; also the general
plan of the building is copied in several churches, such as Banak, Liakint, Garni, Marmashen and
Ani. Further, the historical sources, which are usually very concise and laconic when describing
even the most important churches, provide incomparably abundant information about the
cathedral of Zvart‘notc‘. Thirdly, the construction of the cathedral was financed by the Byzantine
emperor Constans II (641-668) – a very rare occurrence in Armenian history. The emperor was
not only present at the dedication ceremony of the church in 660, but was also highly interested
in taking the masons to Constantinople to build a similar church in his palace. And finally,
according to various sources, the cathedral was called both Zvart‘notc‘ and St. Gregory, and was
dedicated to God (“ in honour of God” or “in the name of the wisdom of Christ Constructor”)
and to St. Gregory’s vision (“in honour of the celestial vigilant ones” i.e. angels). Thus the
sanctuary served both as cathedral church i.e. “temple of God” and as martyrium housing the
relics of St. Gregory the Illuminator. The dual name of the church can be easily explained, if one
takes into consideration that “Gregory” or “Gregorius” in Greek means “awake, vigilant” and
that “Zvart‘notc‘”, which derives from the “zvart'unk” – “the host of the celestial powers”, refers
to St. Gregory’s vision.
Nevertheless, the terminological analysis of some historical records about Zvart‘notc‘,
which refer to the biblical definitions used in the construction and constructors of the temple of
God, as well the above-mentioned original aspects of the church itself, suggest that Nersēs’ ideas
were far more grand and radical, than just erecting a beautiful church for the relics of St.
Gregory. Thus he received his title of the “Builder” not just for the building and restoration of
numerous churches.
Some arguments based on careful study of the primary sources and interdisciplinary
research in history, architecture and theology suggest that Nersēs Tayec'i conceived, designed
and built a new sacred type or image of God’s temple. In this respect, he symbolically imitated

Moses, Solomon, Zerubbabel, Constantine the Great and Justinian who tried to recreate, each in
their own time and manner, the Heavenly New Jerusalem on earth, following God’s
commandments and instructions given in Holy Scripture. It seems, in this particular case, that
Nersēs III’s inspiration lies in the theological representation of Celestial Hierarchy of PseudoDionysius the Areopagite and in the typology of the Anastasis, the rotunda of the Holy Sepulchre
in Jerusalem. According to the eschatological theology developed in Armenia, both are
connected to St. Gregory’s vision.

Դավիթ Նահատակյան
ՃՇՀԱՀ hուշարձանների չափագրության և
ախտորոշման լաբորատորիա
Հայաստան
Davit Nahatakyan
NUACA the Laboratory of Diagnosis and
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ԲԱՆԱԿԻ ՏԱՃԱՐԻ ՎԱՐՊԵՏՆԵՐԻ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
DISCOVERY AND PRIMARY STUDY OF THE CRAFTSMEN’S SIGNS OF BANAK TEMPLE
Բանակի տաճարը` Խորագույն Հայք (Տայք) պատմական նահանգի նշանավոր
կառույցներից մեկն է: Տաճարն իրենից ներկայացնում է քառախորան կենտրոնագմբեթ
հորինվածք, առնված

շրջանց սրահի մեջ:

Հետազոտողների մի մասը

տաճարը

թվագրում են 7-րդ դարով, իսկ մյուս մասը` 9-10-րդ դարերով: Կատարված
հետազոտություններում կիսվում են նաև հետազոտողների տեսանկյունները կապված
տաճարի

նախնական

տեսքի

հետ՝

երկհարկ

կամ

եռահարկ,

և

որոշակի

տարրակարծություն են ձևավորվում տաճարի շերտագրության հարցերում: Մեր
կողմից՝ 14. 09. 2014 թ. Բանակի տաճարում կատարված հետազոտությունները
բացահայտել են վաղ միջնադարյան հայկական ճարտարապետությանը բնորոշ
վարպետների նշաններ:
Վարպետների

նշանները

պահպանվել

են

միայն

կառույցի

ներքին

հատվածներում՝ որմնասյուների , կամարների, թաղերի վրա և այլն, իսկ շրջակայքի
խիտ բուսականությունը, ցավոք, հնարավորություն չտվեց հետազոտել նաև ընկած

քարերը: Այս բացահայտման կարևորությունը նաև նրանում է, որ հիմք է տալիս
կատարել մանրամասն ուղղահայաց շերտագրություն, որպեսզի ճշտումներ կատարվի
դարերի ընթացքում կատարված միջամտություններում: Հիմնավորվում է նաև կառույցի
հետագա դարերի՝ 9-10-րդ դարերի արտաքինից կից շարված որմնաշարը, դա երևում է
բացվածքների անկյուններից, քարերի մշակման եղանակից, գույնից, ինչպես նաև
վարպետների նշանների ի սպառ բացակայությունից:
Հայտնաբերված թվով վեց նշանների համեմատական վերլուծությունները ցույց է
տալիս, որ նշաններն իրենց ձևով և կատարմամբ համընկնում են 7-րդ դարի հայկական
պաշտամունքային կառույցների վարպետների նշանների հետ: Վերլուծությունները
ցույց են տալիս, որ Բանակի տաճարի վարպետների նշանները հիմնականում
համընկնում են Զվարթնոցի տաճարի նշանների հետ: Այս բացահայտման արդյունքում
ևս մեկ անգամ հաստատվում է, որ Բանակի տաճարը 7-րդ դարի կառույց է և հայկական
պաշտամունքային ճարտարապետության անբաժանելի մասն է կազմում, իսկ Բանակի
և

Զվարթնոցի

տաճարների

վարպետների

նշանների

գրեթե

ամբողջությամբ

համընկնելու փաստը ցույց է տալիս, որ այդ հուշարձանները կառուցած վարպետներն
ամենայն հավանականությամբ եղել են նույն անձիք:
Ալեքսան Յակոբեան
ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտութեան ինստիտուտ
Հայաստան

Թ ԴԱՐԻ «ՉԿԱՅԱՑԱԾ» ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՍԱՀԱԿ ՄՌՈՒՏ ՏԱՅԵՑԻՆ ԵՒ ՆՐԱ
ԿԱՆՈՆԱԽՈՒՄԲԸ «ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ ՀԱՅՈՑ»-Ի ԴԱՍԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

1. Վերջին տարիների հետազօտութիւններում ցոյց ենք տուել, որ Յովհաննէս
Օձնեցու կանոնական հաւաքածոյին հարազատ է ՄՄ հմր 659 եւ 657 ձեռագրերում (E
խումբ) պահպանուած «Կանոնագրքի» մայր տարբերակը, որը հետագայում լրացուելով
ու պակասեցուելով՝ դարձել է ընդհանուր յօդուածահամարակալումով եւ առարկայացանկով «դասական» խմբագրութիւն (ԱԲ ձեռագրախմբեր՝ 40 կանոնախմբով, Ժ դ. երկրորդ կէս): Մեզ հասել է նաեւ միջանկեալ դիրք գրաւող «մեծ» խմբագրութիւնը (Dd ձեռագրախմբեր, Ժ դ. սկիզբ), որտեղ Օձնեցու կանոններից յետոյ դրուած է «Մովսէս Քերթողահօր» կոչուած կանոնախումբը, որի ճիշտ անունը՝ «Սահակայ Վերջնոյ կաթողիկո-

սին», պահպանուել է «դասական» խմբագրութեան մեջ (դրուած՝ Օձնեցու կանոններից
առաջ): Բնագրի քննութիւնից երեւում է, որ այս կանոնախումբը գրուել է Շիրակաւանի
ժողովից յետոյ եւ հայոց Զաքարիա Ձագեցի կաթողիկոսի (855-877) ու բիւզանդական եկեղեցու սուր հակամարտութեան պահին, Փոտ պատրիարքի առաքած Նիկիայի եպիսկոպոս Յովհանի եւ Անտիոքի միաբնակ պատրիարքի պատուիրակ Նանա ասորի սարկաւագի մասնակցութեամբ: Նոյն տարիներին Զաքարիայի գործակիցն էր Տայքի վտարանդի եպիսկոպոս Սահակը՝ Մռուտ եւ Ապիկուրեշ («Էպիկուրեան») մականուններով:
2. «Վերջին Սահակի» անձի տակ Սահակ Ձորոփորեցի կաթողիկոսին (678-703) ընկալած՝ «դասական» խմբագրութեան կազմողների մտայնութիւնն անցել է նաեւ արդի
մասնագէտներին: Սակայն Օձնեցին իր «Սակս ժողովոցն, որ եղեն ի Հայս» երկում Ձորոփորեցուն մեղադրում էր քաղկեդոնամէտ դիրքորոշման մէջ, ուստի չէր կարող նրա կանոններն ընդգրկել իր ժողովածոյի կազմում: Իրականում, այդ կանոնների հեղինակը
եղել է հէնց Սահակ Մռուտ վարդապետը, ով, ըստ ամենայնի, Զաքարիա Ձագեցու
վախճանից յետոյ ինչ-որ ժամանակ տնօրինել է հայրապետական աթոռը, եւ բացի
«Սահակայ Վերջնոյ» կանոններից՝ «Հայոց կաթողիկոս» է կոչուել նաեւ Փոտին
պատասխանելու առիթով գրած «Բացայայտութիւն...» երկում (մտած՝ «Գիրք թղթոց»)։
Գուցէ նա եղել է տեղապահ մինչ Գէորգ Գառնեցու ընտրութիւնը, որին Դրասխանակերտցին տալիս է 22 տարի (877-898), բայց Թովմա Արծրունին՝ 18: Լ. Մելիքսեթ-Բէկն
առաջինը կապ ենթադրեց Սահակ Մռուտի եւ Թ դ. հակահայ յունարէն ճառերի հեղինակ
«Հայերի կաթողիկոս Իսահակի» միջեւ, որ Հայաստանից հալածուած Կոստանդնուպոլիս
էր հասել (որտեղ էլ գրել էր ճառերը), բայց վախճանուել ու թաղուել էր «պարսիկների
երկրում»:
3. Այսպիսով, ըստ ամենայնի՝ Տայքի եպիսկոպոս Սահակ Մռուտը նախ՝ քաղկեդոնականներից հալածուելով՝ տեղափոխուել էր կենտրոնական Հայաստան եւ նշանակալի
դեր խաղացել Բիւզանդիայի դաւանական ճնշումներին մասնագիտօրէն պատասխանելու գործում, ապա՝ իբրեւ կաթողիկոս կամ տեղապահ պաշտօնավարելուց որոշ ժամանակ անց, թերեւս, ինչ-ինչ զիջումներ անելու միտումներ դրսեւորելով՝ հալածուել էր հայ
հոգեւորականների կողմից, փախել Կոստանդնուպոլիս եւ հակաճառութիւններ գրել
արդէն իր հայրենի հաւատքի դէմ։ Կեանքի վերջում այդ «չկայացած» Հայոց կաթողիկոսը
(որի անունը չի տալիս մեզ հասած ոչ մի Գաւազանագիրք), թերեւս, վերադարձել էր հայրենի Տայք՝ «պարսիկների երկիր»։ Այս համատեքստում պարզ է դառնում նաեւ «Կանո-

նագիրք Հայոց»-ի «մեծ» խմբագրութեան ուշ ձեռագրերում իր կանոնների՝ «Վերջնոյ Սահակայ» սկզբնագիր վերտառութեան փոխարէն մի այլ անուան («Մովսէս Քերթողահօր»)
ի յայտ գալու պատճառը, ինչպէս եւ՝ Թ դարում հայ-բյուզանդա-վրացական շփումնային
գոտու յորձանուտ ընկած Տայք աշխարհի հայ մարդու մի ծանր ճակատագիր:
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THE 9TH CENTURY «NON-STATED» ARMENIAN CATHOLICOS SAHAK MRUT
TAYEC’I AND HIS CANONICAL GROUP IN CLASSICAL EDITION OF
“ARMENIAN BOOK OF CANONS”

1. In the latest researches we have shown, that the original version of the “Book of Canons”
preserved in MM № 659 and 657 manuscripts (group E) is close to the canonical collection,
compiled by Hovhan Odznetsi. Later on this original version took replenishments and reductions
and was transformed into a “classical” edition by its overall article-numberingand the list of objects
(A-B group of MSS with 40 canonical groups, the second half of the 10thcentury). The “enlarged”
edition has also reached us (Dd group of manuscripts, the beginning of the 10thcentury), which has
an intermediate position. There is a canonical group in it, which stands after the canons by Hovhan
Odznetsi and which is called the “Canons of Movses Qert‘ołahayr”, but the correct name of it is the
“Canons of the Last Catholicos Sahak”. This name is preserved in the “classical” edition, where this
canonical group stands before the canons by Odznetsi. The analyze of the source shows that it was
written after Shirakavans council and in the period of severe conflict between Armenian
CatholicosZachariaDzagetsi (855-877) and the Byzantine church. It was written with the
participation of the bishop Hovhan from Nikia, who was sent by the Patriarch Photios and by a
Syrian bishop Nana, who was the envoy of the monophysite Patriarch of Antioch. During the same
years the exiled bishop of Tayk‘, vardapet Sahak who had “Mṛut” and “ Apikuresh” (“Epicurean”)
cognomens was Zacharia’s companion.
2. The idea by the editors of the “classic” edition, that “The Last Catholicos Sahak” should be
understood as Sahak Dzorop‘oretsi (678-703), is also considered by modern specialists. But in his
work “About councils, which have been in Armenia” Hovhan Odznetsi accuses that Dzorop‘oretsi
has pro-Chalcedonian position. That means, that he could notincluded canons by Dzorop‘oretsi in

his collection of canons. In fact the author of those canons was vardapet Sahak Mṛut, who
apparently ruled Armenian patriarchal see for some time after Zacharia Dzagetsi’s death and was
called “Catholicos of Armenia” not only in the “Canons of the Last Catholicos Sahak”, but also in
the work “Exposure” – “Bac‘ahaytutiwn” (included in the “Book of Letters”), which was writtenas
a response to Photios. Perhaps he was a vicar, until Georg Ga
ṛnetsi was cho sen as the Catholicos.
Draskhanakerttsi has given to Georg 22 years of reign (877-898), but ThovmaArtsruni has given
only 18. L. Meliqset-Bek was the first to consider a connection between SahakM
ṛut and the

9th

century author of anti-Armenian orations of “Armenian Catholicos Isahak”, written in Greek. The
mentioned author was exiled from Armenia and reached Constantinople (there he wrote those
orations), but he died and was buried in the “Persian lands”.
3. As we can see, apparently, the bishop of Tayk‘ Sahak Mṛut, being dislodged by Chalcedonians, firstly moved to central Armenia, where he played an important role on giving specialized
responses to confessional pressures from Byzantium, then he was dislodged by Armenian
churchmen for showing some trends of concessions not much later after ruling as the catholicos or
the vicar, and ran to Constantinople, where he wrote rejecting orations against his own faith. At the
end of his life the “non-stated” Armenian Catholicos (whose name is not listed in any list of
Patriarchs) probably returned to his native Tayk‘– “the Persian land”. In this context it is also
becomes clear why the original name of his works the “Canons of Sahak the Last” was changed to
an other name (the “Canons of MovsesQert‘ołahayr”) in the late manuscripts of the “great” edition
of “Armenian Book of Canons”. We can also see the severe fate of an Armenian man from Tayk‘,
one who appeared in the Armenian-Byzantine-Georgian contact zone in the 9thcentuary.

Ազատ Բոզոյան
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտութեան ինստիտուտ
Հայաստան
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ՏԱՅՔԸ ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՆՎԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
TAYK’ IN THE HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE ARMENIAN CHURCH

Հայաստանի,

Վրաստանի

և

Աղվանքի

եկեղեցիների

նվիրապետական

համակարգի սաղմերի ձևավորումն արմատներով կապվում է առաքելական և
հետառաքելական

շրջանի

պատմության

հետ:

Դարերի

ընթացքում

ստեղծված

պատմական երկերը, որոնք պատմում են վաղքրիստոնեության մասին, սնվել են կա՛մ
Հռոմեական

կայսրության

Արևելքում

հունարենով

գրված

վկայաբանական

և

պատմագրական երկերի տեղեկություններով, կա՛մ էլ Հյուսիսային Միջագետքում՝
Եդեսիայում

և

պատմագրական

Ադիաբենում
և

ասորերենով

վկայաբանական

գրի

առնված

հուշարձաններով:

ավանդություններով,
Հիշատակված

երկու

ավանդույթներն էլ իրենց ազդեցությունն են ունեցել Հայաստանում և Կովկասում
քրիստոնեության տարածման գործընթացի վրա: Դրանց հիմքի վրա Հայաստանում և
Կովկասում

ձևավորվել

է

եկեղեցու

նվիրապետական

համակարգը

և

նրա

գաղափարախոսությունը: Այնուամենայնիվ, թեմայի շուրջ առաջին լուրջ, պատմաաշխարհագրական տեղեկությունները մեզ են հասել արդեն գրերի գյուտից հետո
ստեղծված առաջին հուշարձաններում: Դ դարի սկզբին, Գրիգոր Լուսավորչի և Տրդատ
Գ արքայի ջանքերով, Մեծ Հայքի թագավորության սահմաններում ստեղծվում է
վարչականորեն

ձևավորված

նվիրապետական

կառույց,

որը

սերտ

հարաբերությունների մեջ էր Կապադովկիայի, Կիլիկիայի, Ասորիքի և Միջագետքի
եկեղեցական կառույցների հետ: Հատկապես կարևորվում է Կեսարիայի աթոռի դերը
Հայոց եկեղեցու նվիրապետական կառույցի սկզբնավորման գործում:
Տայքի դերը Հայոց մշակութային կյանքում ժամանակին արդեն արժևորել են Ղ.
Ինճիճյանը, Հ. Տաշյանը, Մ. Օրմանյանը և այլք: Դ դարից սկսած՝ վկայություններ կան
Տայքում գործած եկեղեցական գործիչների և Հայոց եկեղեցու բարձրաստիճան
հոգևորականների մասին, որոնց վերաբերող նյութն իր վերջին աշխատություններից
մեկում մեկտեղեց Պարույր Մուրադյանը: Զեկուցման մեջ փորձ է արվում պահպանված
սկզբնաղբյուրների օգտագործմամբ ցույց տալ երկրամասի նշանակությունը Հայոց
եկեղեցու նվիրապետական կառույցում, նրա չափազանց կարևոր դերակատարությունը
բյուզանդական կայսերական եկեղեցու և Հայոց կաթողիկոսարանի միջև՝ իբրև
բյուզանդական մշակութային գոտուն հարակից տարածք:
Ioannis Panagiotopoulos
National and Kapadistrian University of Athens
Greece

ASKING FOR ORTHODOXY, THE BISHOPRICS OF PROVINCE OF TAYK‘
BETWEEN ARMENIANS AND IBERIANS

The province of Tayk‘ was founded to be adjacent to one of the centers of
Antichalkidonism! The struggle for Orthodoxy, as understood by each side, bounded by political
developments, and also the administrative subordination of this province! The administrative
reporting of local ecclesiastical authorities in different centers occasionally raises questions about
the conditions and terms of configuration of ecclesiastical administrative structures in the Byzantine
period.

Геворк Казарян
Афинский национальный университет
им. Каподистрии
Греция
Gevorg Kazaryan
National and Kapodistrian
University of Athens
Greece

АРМЯНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА СВ. ГОРЕ АФОН
THE ARMENIAN PRESENCE ON HOLY MOUNT ATHOS
Святая Гора Афон – крупнейший центр православного монашества – с самого начала
своего становления стал местом подвижничества и армянских монахов. Так, одним из
первых отшельников Афона был преподобный Иосиф Мироточивый (первая половина IХ
в.), «родом из армян».
В

963

г.

преподобный

Афанасий

Афонский

основал

Великую

Лавру,

в

многонациональной братии которой были монахи из Армении. Среди них – АбулхеритИоанн, придворный правителя области Тайк Давида Курапалата. В 980 г. Иоанн вместе с
Иоанном Торником и другими немногочисленными соотечественниками основал монастырь
Иверов.
В Х в. на Афоне был основан также монастырь Армян («Мони Арменион»). Сегодня
на месте этого монастыря (между пристанями монастырей Констамони и Зограф) видны
остатки башни, построенной после упразднения армянской обители.
В 1035-1040 гг. протом (главой) Афона являлся армянин Феоктист, игумен монастыря
Эсфигмен, а в 1087 г. протом стал Савва – игумен монастыря Армян.

В Новое время на св. Горе также подвизались монахи из Армении. Так, в 1762-1767
гг. монах монастыря св. Дионисия (Дионисиат) Арсений, родом из Акна, переписал
армянский перевод православного Часослова. В работе Арсению помогал инок Маргар,
очевидно, его соотечественник. Константинопольское издание Часослова в 1800 г. было
осуществлено именно на основе рукописи Арсения Святогорца.
Արման Եղիազարյան
Երևանի պետական համալսարան
Հայաստան

ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԸ ՏԱՅՔՈՒՄ
Տայք աշխարհի ձևավորումը. Հայտնի է, որ Տայքը` որպես Մեծ Հայքի աշխարհ,
հիշատակված է «Աշխարհացույցում»` իր ութ գավառներով: Սակայն մ.թ. առաջին
դարերում Տայքի տարածքը դեռևս միասնական չէր և բաժանված էր երկու մասի:
Արսեացփորը` Սպեր գավառի հետ միասին, կազմում էր Արսիք կուսակալությունը`
Բագրատունիների գլխավորությամբ, իսկ Տայքի մնացյալ գավառները, որ միասնաբար
հիշատակվում են Բուխա անունով, համարվում էին Մամիկոնյանների տիրույթը: Այդ
իրավիճակը պահպանվեց Մեծ Հայքում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն
հռչակելու շրջանում: Մեծ Հայքի թագավորության 387 թ. բաժանումից հետո, երբ Սպերը
Հռոմին անցած հայկական տարածքների մաս կազմեց, իսկ Արսյացփորը մնաց
պարսկական

տիրապետության

ներքո,

սկսվեց

Տայք

աշխարհի

ձևավորման

գործընթացը: Արդեն Վարդանանց պատերազմի շրջանում Արսյացփորը պատկանում էր
Մամիկոնյաններին,

որտեղ,

Պարխարյան

լեռների

անմատույց

հատվածներում,

ամրացել էին Ավարայրի ճակատամարտից հետո նահանջած հայկական զորամասերը`
Մամիկոնյանների գլխավորությամբ: Ուստի, Տայքի` «Աշխարհացույցում» նշված
սահմաններով ձևավորումը պետք է կապել Արսյացփորի` Մամիկոնյաններին անցնելու
իրողության հետ, որ կարող էր տեղի ունենալ միայն Վարդանանց ապստամբության
կամ դրան նախորդող շրջանում, երբ Բագրատունիները միացել էին Վասակ Սյունու
ճամբարին,

իսկ

Խաղխաղի

ճակատամարտից

հետո

(450 թ.)՝

հեռացել

իրենց

տիրույթներից: Առավել հավանական է թվում, որ Վարդան Մամիկոնյանի` Հայոց
սպարապետ

նշանակվելուց

հետո,

հաշվի

առնելով

այն

հանգամանքը,

որ

Մամիկոնյանների տիրույթները Տայքում սահմանակցում էին Արսյացփոր գավառին,
վերջինը հանձնվել էր նրանց: Դա տեղի է ունեցել 430-ական թթ. առաջին կեսին:
Տայքը 5-8-րդ դարերում. 5-րդ դարից սկսած՝ աշխարհացույցյան Տայքն այլևս
վարչաքաղաքական իրողություն էր և որպես այդպիսին՝ իր գոյությունը պահպանեց
երկար ժամանակ:
Արդեն 6-րդ դ., պահպանելով իր սահմանները, Տայքը բյուզանդական արքունիքի
կողմից կազմում է «Խորագույն Հայք» վարչական միավորը: Արաբական արշավանքների
և տիրապետության շրջանում բյուզանդական վարչաքաղաքական համակարգն ի չիք է
դառնում, և Տայքն այդ և հետագա շրջանի աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Տայք
կամ Տայոց աշխարհ: Տայքը Մամիկոնյաններին էր պատկանում մինչև 774-775 թթ. Հայոց
մեծ ապստամբության պարտությունը, որից հետո Մամիկոնյանները կորցրեցին իրենց
կշիռը:
Տայքը՝

Բագրատունյաց

տիրույթ.

Հայաստանի

քաղաքական

ասպարեզից

Մամիկոնյանների փաստացի հեռացումը լայն հեռանկարներ ստեղծեց հզորացող
Բագրատունիների համար: 9-րդ դ. սկզբին հայոց իշխան Աշոտ Մսակերը (802-826) իր
տիրույթներին կցեց Տայքը: Դրանով Տայքի պատմության մեջ սկսվեց նոր շրջան` լի
հետաքրքիր ու հակասական իրադարձություններով:
Կղարջքի Բագրատունիները և Տայքը. Դեռ նախքան Աշոտ Մսակերի կողմից
Տայքի միացումը Բագրատունյաց տիրույթներին՝ 774-775 թթ. ապստամբությանը
մասնակից Բագրատունիները` Վասակն ու Ատրներսեհը, հաստատվել էին Տայքի
հյուսիսային հատվածում և Կղարջքում: Աշոտ Մսակերի կողմից Տայքին տիրելու
շրջանում նրանք հեռացան երկրի հյուսիսային հատվածից և ամփոփվեցին Կղարջքում:
Հետագայում` Սմբատ Ա թագավորի օրոք (891-914) և հատկապես նրա գերեվարման
շրջանում, Տայքի հյուսիսային որոշ շրջաններ անցան Կղարջքի Բագրատունիներին,
որոնք այնուհետև սկսեցին ընդարձակվել դեպի հարավ:

Arman Yeghiazaryan
Yerevan State University
Armenia

MAMIKONIANS AND BAGRATUNIES IN TAYK‘

The “Ašxarac‘oyc‘”, a monument of medieval Armenian historical geography preserves a
detailed description of the north-western region of Tayk‘ in Greater Armenia. Tayk‘ included eight
gavars or districts, the locations of which can be defined by the information given in the
“Ašxarac‘oyc‘”.
Up to the fifth century Tayk‘ consisted of only seven of these eight gavars; the one missing
was Arseatsp‘or. Up to 387, Arseatsp‘or formed part of the strategis (prefecture) of Arsik‘ or Arsesa
of Greater Armenia. In 387, when the Armenian Kingdom was divided, the south-western part of
Arsesa, the gavar Sper, was included into the Western Armenian Kingdom, and Arseatsp‘or into the
Eastern Armenian Kingdom. In the first half of 5th century Arseatsp‘or was united to Tayk‘ and was
given to the Mamikonians. In this way the administrative region of Taik‘, as described by the
“Ašxarac‘oyc‘”, was formed.
In the 6th century Tayk‘ was transformed into the “Inner Armenia” (Xoraguyn Hayk‘)
administrative region by Byzantium. During the Arab invasions and in the first period of the Arab
domination over Armenia Tayk‘ was the domain of the Mamikonians, but after the war for
independence in 774-775 against the Arabs the Mamikonians left the historical arena in Armenia,
and their domains were owned by Bagratunies.
The Mamikonians’ defeat in the war of 774-775 opened perspectives for the Bagratunies of
Širak. Tayk‘ became the possession of Ashot Msaker, Prince of Armenia (802-826).
Vasak and Atrnerseh Bagratuni took part in the war of 774-775; they left for the northern
parts of Tayk‘ and the province of Kłarjk‘. When Ashot Msaker entered Tayk‘ they left the northern
part of Tayk‘ and settled in Kłarjk‘.
For a century, Tayk‘ remained the domain of the Bagratunies of Širak. During the reign of
the Armenian king Smbat I (891-914) and in particular after he was captured, the Bagratunies of
Kłarjk‘ came to own some of the northern parts of Tayk‘ and then expanded their territories to the
south.

ԼիանաՆազարյան
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հայաստան

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ ՏԱՅՔՈՒՄ

Մինչև 8-րդ դ. երկրորդ կեսը Տայքը պատկանում էր հայ նախարարական տներից
մեկին՝ Մամիկոնյաններին: Վերջիններիս քաղաքական ասպարեզից հեռանալուց հետո

երկրամասն անցնում է հայկական մեկ այլ նախարարական տան՝ Բագրատունիների
տնօրինությանը

և

դառնում

նրանց

սեփականությունը:

Տայքում

հաստատված

Բագրատունիներից մեկն էլ հիմք է դնում այդ տոհմի վրացական ճյուղին: Ինչպես նշում
է Ն. Ադոնցը, մեծ է Բագրատունիների դերը հայոց պատմության մեջ, սակայն նրանք
անհամեմատ առավել նշանավոր գործոն են եղել վրաց պատմության մեջ: Բավական է
նշել, որ վրաց Բագրատունիների տոհմածառը հաշվում է երեքհարյուրից ավելի անձ,
որից վաթսունը՝ թագավոր: Իսկապես մեծ է Բագրատունիների դերակատարությունը
Վրաստանի թե՛ քաղաքական, թե՛ սոցիալ-տնտեսական, թե՛ մշակութային կյանքում :
Նրանց շնորհիվ վրացական երկրամասերն ու իշխանություններն առաջին անգամ
միավորվեցին մեկ միասնական պետության կազմում, և երկիրը թևակոխեց նոր ու
փառավոր շրջան, որը տևեց մի քանի դար: Հետևաբար, չափազանց կարևորվում է
Բագրատունիների վրացական ճյուղի առաջացման հիմքերի ուսումնասիրությունը.
որտեղի՞ց, ե՞րբ և ինչպե՞ս են նրանք հայտնվում Վրաց իրականության մեջ:
Բագրատունիների

վրացական

ճյուղի

հիմնադրման

վերաբերյալ

աղբյուրագիտական գրականության մեջ գոյություն ունեն տարբեր տեսակետներ: Թեև
աղբյուրները չեն նշում երկրամասում նրանց հաստատման ստույգ ժամանակը, սակայն
հայտնի է, որ դա տեղի է ունեցել 8-րդ դարի վերջերից մինչև 9-րդ դարի սկիզբն ընկած
ժամանակահատվածում: Խնդրի վերաբերյալ, բացի հայկական և բյուզանդական
աղբյուրներից,

տեղեկություններ

են

պահպանվել

հատկապես

վրացական

աղբյուրներում, որոնք, սակայն, պարունակում են ինչպես իրական, այնպես էլ
ժամանակի ընթացքում հեղինակների կողմից միտումնավոր կերպով ավելացված
մտացածին փաստեր: Վրացական աղբյուրներն առավել մանրամասն են ներկայացնում
Բագրատունիների ծագումնաբանությունը, թեև նրանց մոտ նկատվում են որոշակի
տարբերություններ: Ընդ որում, Վրաց տարեգրքի հեղինակները, որքան էլ փորձում են
անտեսել

Վրաց

Բագրատունիների

կապը

նրանց

հայկական

ճյուղի

հետ,

այնուամենայնիվ, աղբյուրներում կարելի է գտնել այդ կապը հաստատող փաստեր:
Հայկական աղբյուրներից

հայտնի են Վարդան Արևելցու կամ Վարդան

վարդապետի

վկայությունները,

համաձայն

սերունդներն

են

Տայքում:

հաստատվել

որոնց՝

Ընդ

այդ

որում,

տոհմից

Աշոտ

երկրամասին

Կույրի

տիրում

են

Բագրատունի իշխանի սերնդի երկու ներկայացուցիչ. նրա թոռը՝ սպանված Սմբատ
Բագրատունու որդի Աշոտ Մսակերը, և վերջինիս հորեղբայրը, այսինքն՝ Աշոտ Կույրի

մյուս որդին՝ Վասակ Բագրատունին, ով Բագրևանդի 775 թ. ճակատամարտում
պարտություն կրելով արաբներից՝ հեռանում է Տայքի հյուսիսային կողմերը: Վերջինս էլ,
ինչպես վկայում է հայ պատմիչը, հանդիսանում է Բագրատունիների վրացական ճյուղի
հիմնադիրը:
Բյուզանդական

աղբյուրներից

Կոստանդին

Ծիրանածինն

է

անդրադարձել

Բագրատունիների վրացական ճյուղին, որոնց նա անվանում է իբերներ: Համաձայն
Ծիրանածնի, վրաց Բագրատունիները սերում են Դավիթ մարգարեի սերնդից, նույն
սերնդից է նաև Մարիամ Աստվածածինը, ուստի նրանք ազգակից են Ս. Կույսին:
Պատմիչ կայսրը ներկայացնում է նրանց սերնդաբանությունը. Դավթի սերնդից երկու
եղբայր՝ Դավիթը և Սպանդիատը, եկել են Երուսաղեմից և հաստատվել Պարսից
երկրում, իսկ Դավթից հետո հիշվում է որդին՝ Պանգրատը, սրա որդի Աշոտը, Աշոտից
հետո՝ նրա որդի Ադրանասեն: Հայ և բյուզանդացի պատմիչների ներկայացրած
ճյուղագրությունում, բացի առկա համապատասխանություններից, նկատվում են նաև
որոշ տարբերություններ: Այսպես, երկրորդի մոտ բացակայում են Աշոտ Կույրը, նրա
որդի Վասակը և վերջինիս որդի Ատրներսեհը, սակայն Ատրներսեհից հետո
շարունակվող սերունդը համապատասխանում է Վարդան վարդապետի ներկայացրած
ճյուղագրությանը, թեև դարձյալ կան որոշ փոփոխություններ: Բյուզանդացի պատմիչը
նաև ներկայացնում է երկու եղբայրների Երուսաղեմից գալու ժամանակը, որ
համապատասխանում է մոտավորապես V դ. կամ VI դ. կեսերին:
Վրացական

աղբյուրներն

առավել

մանրամասն

են

ներկայացնում

Բագրատունիների և՛ վրացական ճյուղի սերնդաբանությունը, և՛ նրանց Տայքում, ապա՝
նաև վրացական երկրամասերում հաստատվելու իրողությունը: Վրաց տարեգրքի
հեղինակները
մարգարեի

Բագրատունիներին
շառավիղներ,

նույնպես

սակայն

ներկայացնում

հեղինակների

մոտ

են

որպես
կան

Դավիթ

ակնհայտ

անհամապատասխանություններ: Նրանք Բագրատունիների նախահայր են համարում
Գուրամին կամ Գուարամին, որ մայրական գծով նաև ազգակից էր Վրաց թագավոր
Վախթանգ Գորգասալին, իսկ առավել կոնկրետ՝ նրա որդի Միհրդատի զարմիկն էր: Այս
ազգակցական

կապը

պատահական

չէ:

Վրաց

հեղինակները

փորձել

են

Բագրատունիներին ազգակից դարձնել նաև Վրաց նշանավոր թագավորներից մեկին,
որն իշխել է 5-6-րդ դարերում: Հետևաբար, նրա ազգակից Գուարամը ևս պետք է իշխած
լինի ոչ ուշ, քան 6-րդ դարում, այսինքն՝ այն ժամանակահատվածում, որ ներկայացնում

է Ծիրանածինը: Ընդ որում, Գուարամը և նրա սերունդներն իշխում էին Տայքում, ապա՝
նաև Կղարջքում և Ջավախքում: Սակայն, աղբյուրների մանրամասն քննությունը թույլ է
տալիս վստահորեն պնդել, որ Տայքում Բագրատունիները հաստատվել են ոչ թե 5-6-րդ
դարերում, այլ 8-րդ դարի վերջերին, առավել ճշգրիտ՝ 775 թ. հետո, իսկ նրանց հիմնած
նոր վրացական ճյուղն անմիջական ազգակից է Բագրատունիների հայկական ճյուղին:
Ինչպես վկայում է բյուզանդացի պատմիչը՝ վրաց հեղինակները Բագրատունիներին
վեհացնելու համար են ասում, թե սերում են Դավիթ մարգարեի տոհմից:
Ճիշտ չի լինի, սակայն, կարծել, թե վրացական աղբյուրների վկայությունները՝
Բագրատունիների հայկական ճյուղի հետ կապ չունենալու մասին, ստեղծվել են լոկ
վրաց Բագրատունիներին հրեական ծագում և Դավիթ մարգարեի հետ ազգակցություն
վերագրելու համար: Վրացական աղբյուրները մեծամասամբ պատկանում են 11-րդ
դարին, այն ժամանակահատվածին, երբ Տայքում և Կղարջքում լայնորեն տարածված էր
քաղկեդոնական դավանանքը: Ուստի, չի բացառվում, որ վրաց պատմիչները, ելնելով
հայ-վրացական դավանական տարբերություններից, ձգտում էին նաև առանձնացնել
այդ ժամանակահատվածում Վրաց իշխող խավի՝ Բագրատունիների կապը հայ
Բագրատունիների հետ

և մոռացության տալ նրանց հայկական արմատները՝

հորինելով նոր ծագում ու ճյուղագրություն:
Liana Nazaryan
Istitute of History

NAS RA
Armenia

THE ESTABLISHMENT OF THE BAGRATUNIES IN TAYK‘

Tayk‘ was the ownership of an Armenian noble house, the Mamikonyans, up to the second
half of the 8th century. When they left the political arena Tayk‘ came under the authority of another
Armenian noble house, the Bagratids. One of the Bagratids who dwelled in Tayk‘, founded the
Georgian branch of that dynasty. As N. Adonts confirms, the Bagratids played a considerable role
in Armenian history, but they were much more prominent factors in Georgian history. Suffice it to
say that the family tree of the Georgian Bagratids consists of more than three hundreds persons, of
whom sixty were monarchs. The role of the Bagratids is, indeed, extensive in the history of the
political and socioeconomic spheres, as well as in the cultural life of Georgia. Thanks to them for

uniting the Georgian provinces and princedoms into one realm for the first time, whereupon the
country entered a new and glorious era that lasted several centuries. Consequently, the investigation
of the matter on the lineage of the Bagratids’ first appearance in Georgia is exceedingly important:
whence, when and how they revealed themselves in the Georgian reality.
There are various viewpoints on the foundation of the Bagratids’ Georgian offspringin the
literature that studies primary sources. The Georgian branch of the Bagratids originated at the end
of the 8th and at the beginning of the 9th centuries, although the sources don’t state the exact year of
their establishment in the Georgian lands. Information about the matter is preserved to a greater
extent in Georgian than in Armenian and Byzantine sources, but the Georgian ones, besides
containing real facts, also offer imaginary evidence that was added tendentiously by the authors in
the course of time. The Georgian sources describe the genealogy of the Bagratids in detail, although
one can observe some differences among these works. In addition, no matter how much the authors
of the Georgian chronicles try to ignore the relationship of the Georgian Bagratids with the
Armenian origin; sources state these facts, rendering that relationship indisputable. Among the
Armenian sources providing evidence for the establishment of Ashot the Blind’s generation in
Tayk‘ is Vardan Arevelc‘i or Vardan Vardapet. The province comes into the possession of two
representatives of Ašot the Blind. One of them was his grandson, Ashot Msaker, the son of the
murdered Smbat Bagratuni; and the other, the latter’s uncle, that is, another son of Ašot the Blind,
Vasak Bagratuni, who, suffering defeat against the Arabs in the battle of Bagrevand in 775,
retreated and made his seat in the northern parts of Tayk‘. It was he who gave birth to the Georgian
branch of the Bagratids as evidenced by the medieval Armenian historian. Among Byzantine
sources, Constantine VII Porphyrogenitus mentions the Georgian branch of the Bagratids, calling
them Iberians. According to Porphyrogenitus, the Georgian Bagratids are descendants of the
prophet David (like Maria Magdalena); hence, the Georgian Bagratids are genetic relatives of the
Holy Virgin. The historian emperor presents their genealogy; two brothers of David’s descendants,
David and Spandiat, came from Jerusalem and settled in the land of the Persians. Next are
mentioned the son of David, Pangrad, then the latter’s son, Ašot, and, after Ašot, his son,
Adranasse. In the family tree, presented by both the Armenian and Byzantine historians, along with
conformities, one observes some distinctions. The Byzantine sources do not mention Ašot the
Blind, his son Vasak and the latter’s son, Atrnerseh, but the generations after Atrnerseh coincide
with the family tree described by Vardan vardapet, although there are some alterations. The
Byzantine historian presents also the time when two brothers came from Jerusalem, around the 5th
or in the middle of the 6th centuries.

The Georgian sources provide more detailed information both on the genealogy of the
Bagratids’ Georgian branch and on their movement to Tayk‘ and from there to the Georgian
provinces. The authors of the Georgian chronicles, too, present the Bagratids as descendants of the
prophet David, but some mismatches are observed in those sources. They consider Gouram or
Gouaram as forefather of the Bagratids, who had a blood connection with the Georgian monarch
Vakhtang Gorgasali through the maternal line; more precisely, Gouram was the cousin of the
Georgian monarch’s son, Mithridates. This relationship is not episodic. The Georgian authors tried
to present the Bagratids as kinsfolk to one of the prominent Georgian monarchs, who reigned in the
5th -6th centuries. Hence, his kinsman Gouaram, too, should have reigned no later than in the 6th
century, a period , presented by Porphyrogenitus . In addition , Gouaram and his generations were
ruling in Tayk‘ , then both in Kgharjk [Kłarǰk‘] and Javakhk [J̌ avaxk‘]. A close look at the sources
permits us to affirm with certainty that the Bagratids established themselves in Tayk‘ not in the 5th6th centuries, but at the end of the 8th century, more precisely, after the year 775; the new, Georgian,
branch that they founded is indirect blood relationship with the Bagratids’ Armenian offspring.
According to the Byzantine historian, the Georgian authors consider the Bagratids
descendants of the prophet David with the intention to enhance their status.
It would not be proper to think that the evidence the Georgian sources present to sever the
Georgian Bagratids from the Bagratids’ Armenian offspring is presented merely to entitle the
Georgian Bagratids both to Jewish origin and kinship with the prophet David. The Georgian sources
date mostly to the 11th century; that was a time, when the Chalcedonian Confession was widely
prevailing both in Tayk‘ and Kgharjk [Kłarǰk‘]. Consequently, no one can exclude that the Georgian
historians, taking into consideration the Georgian-Armenian confessional differences, were aspiring
to seclude the Georgian ruling class of the time, the Bagratids, from the Armenian one and reduce
to silence their Armenians roots, inventing a new origin and family tree.
Виада Арутюнова-Фиданян
Институт всеобщей истории
РАН
Россия

ДЕЯТЕЛИ АРМЯНО-ВИЗАНТИЙСКОЙ РЕКОНКИСТЫ В МАЛОЙ АЗИИ
(X-XI ВЕКА). ТАЙКСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ
В конце IX–X вв. объединенные армяно-византийские силы потеснили Арабский
халифат в Малой Азии. Багратиды Ширака восстановили армянскую государственность, но

не единое армянское царство, распавшееся на средневековые монархии – своего рода
феодальную федерацию. На отвоеванных у арабов территориях не утвердились ни армянские
царства и княжества, ни византийские военно-административные округа (фемы), но
появилась новая общественная модель-хора – «синтезная контактная зона», организационно
восходящая к армянской феодальной федерации. Магистральные социокультурные процессы
в контактной зоне определялись синтезом армянских и византийских общественных
политических и хозяйственных институтов и форм идеологии. В течение почти двух
столетий (начало XI - конец XII в.) представители тайкских армяно-халкидонитских
фамилий (Апокапы, Вхкаци, Пакурианы, Торникяны и др.) служили империи на
ответственных постах (топархи, наместники провинций, военачальники) и обладали
высшими титулами византийской табели о рангах (вестарх, вест, магистр, дука, севаст,
патрикий, стратиг, катепан, проэдр, протопроэдр, протоновелиссимос), среди них были и
крупные земельные магнаты.
Армянская
господствующего

аристократия,

органично

класса,

является

сама

вошедшая
синтезным

в

состав

феноменом

византийского
–

результатом

взаимодействия и взаимовлияния двух миров и двух культур. Именно эти люди
сформировали идеологическую составляющую генезиса синтезной контактной зоны.
Можно предположить завоевание Армении на идеологическом пространстве задолго
до

её

реального

присоединения

к

империи.

С

конца

IX в.

возобновляются

межгосударственные и межконфессиональные контакты, заключаются военные союзы и
вассальные договоры и начинается созидание контактной зоны на пересечении ментального
и реального пространств. Креаторы идеологической составляющей контактной зоны –
армяно-халкидонитская знать – заложили основы для её реального воссоздания в X–XI вв.
Viada Arutyunouva-Fidanyan
Institute of General History
RAS

Russia

PEOPLE OF THE ARMENO-BYZANTINE RECONQUISTA IN ASIA MINOR
(X-XI cc.). THE ARISTOCRACY OF TAYK‘
At the end of the 9th - 10th centuries joint Armenian-Byzantine forces reconqued the Arab
Caliphate in Asia Minor. Bagratids of Shurak have restored Armenian statehood but not the
Armenian united kingdom, which was disintegrated into medieval monarchies – a kind of feudal
federation. Non of Armenian kingdoms, nor principalities, nor Byzantine military-administrative

districts (the themes) were restored in the conquered from the Arabs territories; here appeared a new
public model-khora – "synthesis contact zone", which by its organization was descendant from
Armenian feudal federation.
All crucial socio-economic and spiritual process were determined by the synthesis Armenian
and Byzantine institutions and forms of ideology. Armenian-Chalcedonians of the Tayk‘
(Apocapoi, Vhkatsi, Pakurianoi, Tornikioietc) were in the service of the Byzantine Empire. The
imperial orthodoxy guaranteed Constantinople the loyalty of its Armenian diplomats, military
leaders and interpreters, while their belonging to the Armenian ethnicity, language and culture made
it possible for them to orient themselves in the Armenian world with ease unattainable to their
Greek colleagues. Armenian aristocracy, naturally incorporated into Byzantine ruling class,
represents a phenomenon of synthesis, the result of interaction and mutual influence of the two
worlds and the two cultures. These particular people created the ideological component in the
formation of the intergrated contact zone.

Александр Акопян
Институт истории им. Ш. Марджани
АН Республики Татарстан
Россия

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В АРМЯНСКИХ ГОСУДАРСТВАХ ЭПОХИ БАГРАТИДОВ
(750–1064 гг.). ЕЩЕ РАЗ О МОНЕТЕ ДАВИДА КУРОПАЛАТА
В предлагаемой работе впервые обособляется от денежного обращения мусульманских
территорий и анализируется денежное обращение христианских государств эпохи
Багратидов.
В течение I периода этой эпохи (750–885 гг.) на территории аббасидской провинции
Ирминийа автономно существовало Армянское княжество. Из 176 монетных находок
Закавказья указанного периода с территории княжества известно всего 24 (или 30, учитывая
неопределенность его границ). Распределение находок указывает на нехарактерность
монетного обращения для Армянского княжества и на взаимную непроницаемость
византийско-арабской границы для монет.
II период (885–962 гг.) охватывает время становления независимых христианских и
мусульманских государств в регионе. Первым из христианских государств Закавказья в
середине IX в., по всей видимости, монеты чеканило независимое Картлийское царство при
Давиде I Куропалате (876–881). Эти монеты ранее «с наибольшей вероятностью»

приписывались

таосскому

Давиду

III

Куропалату

(966–1000),

что

оказывается

проблематичным после анализа денежного обращения X–XI вв. западного Закавказья,
насыщенного византийской медью и золотом и не имеющего никакой серебряной монеты ни
для прототипа, ни для создания мощного потока серебра, унёсшего эти монеты в Европу.
Практически синхронно с Картли начинает чеканку Абхазское царство. II период
характеризуется также малым числом монетных находок из армянских государств (33),
представленных единичными монетам, редко – маленькими кладами. Скудное число находок
II периода и небольшое число монет в них указывают на продолжающийся безмонетный
период в армянских государствах.
В то же время в мусульманских амиратах обращаются в несоразмеримо
óльших
б
количествах различные дирхамы. По всей видимости, чеканившиеся в I и II периоде в
Ирминийи дирхамы

предназначались исключительно для обращения в мусульманских

землях (дар ал-ислам) Халифата и для его внешней торговли, но не для христианских
областей Армении (статуса дар ад-да‘ва или даже дар ал-харб). На это указывают их
единичные находки на христианских территориях. В свою очередь дирхамы Ирминийи,
отражая все перепетии внутриаббасидской политики, никак не реагировали на события в
армянских государствах. Ненахождение византийских монет во II периоде свидетельствует о
провале политики Смбата I (890–914) по превращению Анийского царства в транзитную
территорию между Халифатом и Византией. Закрытость региона и отсутствие в первых двух
периодах монетного обращения в христианских областях явилось важнейшей причиной
неосуществления армянскими Багратидами монетной чеканки, так что культурный подъем
багратидской эпохи проходил на фоне безмонетной экономики. Налоги в Халифат платились
в натуре, а при рассмотрении сумм сборов с Ирминийи, фигурирующих у арабских
историков, необходимо учитывать чеканку и обращение монеты в мусульманских амиратах
Ирминийи.
III период (962–1064 гг.) ограничивается временем от разделения Анийского царства
до его упразднения. В этот период в небольшом объеме чеканились монеты христианскими
правителями Картли, Лори, Двина и Кахети. Они несли на себе христианскую символику,
сочетавшуюся в Картли и Лори с национальными языками, в Двине греческим, а в Кахети —
с арабским. Благодаря потоку византийских монет в Закавказье возобновилось монетное
обращение, а чеканка в Картли и Лори отразила вовлеченность местных правителей в
византийскую систему. Для III периода известно значительное число монетных находок в
Закавказье — 139, преимущественно состоящих из византийских монет (в мусульманских
регионах, предзнаменуя т. н. «серебряный кризис», значительно уменьшается число
чеканящейся монеты). Медные фоллисы обращались только в Шираке, Лори и Картли,

золотые же номисмы уходили и дальше на восток. Смешанную византийско-мусульманскую
картину

обнаруживает

денежное

обращение

городов

христианско-мусульманских

контактных зон (Двин, Тифлис, возможно, Гянджа). Несмотря на отсуствие данных из
западной и южной Армении, видимо, и там обращалась исключительно византийские
монеты. Как и ранее, характерна закрытость христианских регионов от мусульманских
монет.
Alexander Akopyan
Institute of History
Tatarstan Academy of Sciences
Russia

MONETARY CIRCULATION IN THE ARMENIAN STATES OF THE BAGRATID
PERIOD (750-1064). MORE ABOUT COIN OF DAVID KUROPALATES

In this paper, the monetary circulation in the Christian states during the Bagratid era is
considered and analyzed separately from the Muslim territories for the first time.
During the first period of this era (750–855) an autonomous Armenian Principality existed in
the territory of the ‘Abbāsid province Irmīniyya. Among 176 coin finds of this period from the
Southern Caucasus, only 24 are known to belong to the territory of the Principality (or 30,
considering the uncertainty of its borders). The distribution of the finds indicates that the monetary
circulation in the Armenian principality was uncommon and the Byzantine-Arab border was
mutually impenetrable for the coins.
The second period (885–962) covers the time of formation of the independent Christian and
Muslim states in the region. The independent kingdom of K‛art‛li under David I Curopalates (876 –
881) was the first among the Christian states of the Caucasus which started minting. Earlier, these
coins were considered most likely to have to be attributed to David III Curopalates of Tao (966–
1000), but became problematic after the analysis of monetary circulation in the western Caucasus
during the tenth and eleventh centuries. These were rich in Byzantine copper and gold, but lacking
silver coins, which could serve as prototype, or would create a powerful flow that brought these
coins to Eastern Europe. At the same time, apparently, in the Abkhazian kingdom coins started to
be produced. The second period is also characterized by a small number of coin findings in the
Armenian states (33), represented mostly by single coins and only rarely by little hoards. Such a
insignificant number of findings from the second period, that contains a small amount of coins,
indicates an ongoing coinless period in the Armenian states.

At the same time, a disproportionately large number of different dirhams circulated in the
Muslim amirates. Clearly, the dirhams minted in the first and second periods in Irmīniyya were
intended solely for the circulation in the Muslim lands of the Caliphate (dār al-islām) and for its
foreign trade, but not for the Christian regions of Armenia (of dār al-da‘wat or even dar al-ḥarb
status). Their very sparse presence in the Christian territories is indicative of this. In its turn the
dirhams of Irmīniyya, reflecting all the ups and downs of the ‘Abbāsid’s internal policy, did not
react to the events in the Armenian state. The fact that no Byzantine coins were found in the second
period proves the failure of the policy of Smbat I (890–914) regarding the transformation of the
Kingdom of Ani into the transit area between the Caliphate and Byzantium. Mainly because of the
region’s closeness and the absence of monetary circulation in the Christian areas during the first
two periods did not realize the coin production by the Armenian Bagratids, so the cultural revival
during the Bagratid era developed against the background of a coinless economy. Taxes in the
Caliphate were paid in kind, and while considering the amounts of taxation levied from Irminiya as
related by the Arab historians, it is necessary to take into account the coinage and circulation of
coins in the Muslim amirates of Irminiya.
The third period (962–1064) is defined by the time from the division of the kingdom of Ani
to its abolition. During this period, a small amount of coins was minted by Christian authorirties of
K‛art‛li, Loṙi, Dvin and Kakhet
‛i. They featured the Christian symbols, supplemented with the
national languages in K‛art‛li and Lo ṙi, Greek in Dvin, and Arabic in Kakhet‛i. Due to the flow of
Byzantine coins, the monetary circulation was renewed in the Southern Caucasus and the coinage in
K‛art‛li and Loṙi reflected the involvement of the local rulers into the Byzantine system. We know
of a significant number of coin findings in the Transcaucasus for the third period (139), mainly
consisting of Byzantine coins (in Muslim areas, before the so called “silver crisis,” the number of
minted coins is greatly reduced). The copper follises circulated only in Širak, Loṙi and K‛art‛li,
while gold nomismas went further to the east. A mixed Byzantine-Muslim picture is shown by the
monetary circulation in the cities of the Christian-Muslim contact zones (Dvin, Tiflis, perhaps
Ganja). Although there are no data from western and southern Armenia, apparently, the exclusively
Byzantine coins circulated there as well. As before, the Christian regions were closed for Muslim
coins.

Валерий Степаненко
Уральский федеральный университет
Россия
Valery Stepanenko
Ural Federal University
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«ИВИРЫ» В СОСТАВЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ
АРИСТОКРАТИИ XI ВЕКА
THE "IBERIANS" AMONG THE BYZANTINE PROVINCIAL ARISTOCRACY OF
THE 11TH CENTURY
«Ивирами» византийские авторы называли выходцев из Тайка, ранее входившего в
состав владений Мамиконянов, позже как Тао – в конгломерат владений грузинских
Багратидов. В 1000 г. часть их – владения Багратида Давида куропалата – была
аннексирована Византией, став после 1022 г. частью фемы Иверия. Местная аристократия
армяно-грузинского происхождения была переселена в Малую Азию и на Балканы, войдя в
состав провинциальных элит этих регионов, получив византийские титулы и посты в
провинциальной

администрации.

В

настоящее

время

известны

Цоцикии,

Вкхаци,

Пакурианы, Чортванели и Апухапы. В 1016 г. Цоцикий, сын патрикия Февдата, был
стратигом Доростола. Известна его надпись 1036 г. как патрикия в церкви Иоанна
Крестителя в Ошки. Ферс Цоцикий, анфипат патрикий, был стратигом Каппадокии около
1022 г. Вкхатци – патрикий Смбат, его сын

Григорий, патрикий и стратиг Ларисы и

Македонии (1006), Баграт, магистр и катепан Востока (Иверии). Пакурианы – куропалат
Аспиет (позже новелиссимос), проедр Мушег, новелиссимос и архонт архонтов Татул,
доместик схол Запада Григорий. Наиболее многочисленны Чортванели, представленные 30
именами,

известные

преимущественно

по

данным

сфрагистики.

Это

Варазваче,

протоспафарий и стратиг Эдессы (1038), протовест Торник Варазваче, протоспафарий и
стратиг Чортванел Абухарб, патрикий Чортванел, сын Семрана, протоспафарий и стратиг
Иоанн Чартванел. Апухапы (Апокапы) известны с 1014 г. Среди участников войн с
Болгарией – это сыновья Василия Апокапа, Григор и неизвестный. Известны печати
Михаила Апокапа, протоспафария, эпи ту Хрисотриклину и катепана Эдессы, Фаресмана,
протоспафария и стратига Струмицы, Василия Апокапа, вестарха и катепана Васпуракана,
магистра, веста и дуки (Паристриона?), позже Эдессы, протоспафария и стратига Апокапа
Фаресмана, Симеона Фаресмана, Константина Фаресмана(?). Более или менее известен
cursus honorum Василия, сына Апокапа, если мы не объединяем биографии двух Василиев –
сына Апокапа и сына Михаила завещания Евстафия Воилы.
Можно констатировать, что большинство представителей данных фамилий в
Византии принадлежали к средним слоям провинциальной элиты и лишь Пакурианы,
возможно, благодаря Григорию, в 80-90-ые гг. XI в. в короткое время оказались в числе
окружения Алексея Комнина (Аспиет, Татул). После утраты Византией восточных фем

(1071) и передачи Григорием Пакурианом территории Иверии царю Грузии Георгию II
(1074) с 90-х гг. XI в. упоминания о них окончательно исчезают.

Bernard Outtier
Le Centre national de la recherché
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France

LE MARTYRE GÉORGIEN DE LONGIN: UNE TRADUCTION DE L’ARMÉNIEN?

Le Martyre de Longin est une pièce hagiographique rare en géorgien. Il n’est contenu que
dans deux manuscrits: Agios Oros, Monêtôn Ivirôn (Mont Athos), géorgien 8 (Tsagareli 57), codex
du Xe siècle, et Tbilisi, Centre national des manuscrits, H-341, recueil composite du XIe siècle.
Cette pièce a été éditée à Tbilisi dès 1918 par K. Kekelidze (Keimena, I, p. 188-192), qui a
utilisé le manuscrit d’Ivirôn. Dans son introduction, Kekelidze signale que le modèle de la
traduction géorgienne n’est pas encore connu: prudemment, il ne donne aucune indication à ce
sujet.
Il existe encore deux autres traductions: latine et arménienne. La première est une vieille
traduction (le plus ancien manuscrit date du VIIIe siècle), connue d'après plus de cinquante
manuscrits. Une édition en a été donnée par les Bollandistes dès 1668. La traduction arménienne est
également éditée, d’abord par M. Avkerean (Լիակատար վարք սրբոց, Venise 1810), ensuite par
Gh. Alichan (Վարք եւ վկայաբանութիւնք սրբոց, Venise 1874). Il faut noter que ces éditions
arméniennes ne sont pas critiques et se basent sur un ou deux manuscrits seulement: mais la
tradition arménienne de ce Martyre n’est pas très abondante.
Le texte grec du Martyre a disparu. Toutefois, il est clair que le latin n’a pas été traduit de
l’arménien ni du géorgien, ainsi que l’arménien n’a pas été traduit du latin ni du géorgien, comme le
montre la comparaison des textes.
Comme plusieurs textes du manuscrit géorgien Agios Oros du Mont Athos (geo. 8), étudiés
et édités par N. Marr, puis ré-étudiés et réédités par I. Abuladze (1944), ont été traduits de
l’arménien en Tayk‘-Kłarĵk‘, il y a lieu de se demander si la pièce géorgienne du Martyre de Longin
n’a pas été, elle aussi, traduite de l’arménien. La comparaison des textes édités paraît peu
concluante. Or l’établissement d’une édition plus critique du texte arménien semble pouvoir donner
des arguments en faveur d’un modèle immédiat arménien pour la traduction géorgienne du Martyre
de Longin.
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THE TEXTUAL AFFILIATION OF M6200
Tayk‘ was a meeting point for different influences. Not only for Armenian, but also for
Georgian culture it is of utmost importance. Here Caucasian and Greek cultures did meet eachother. One of the fruits of this encounter can be found in the tradition of manuscripts. In Georgian
sphere, where the region is called Tayk‘/Tao-Klardjeti, many old Bible-manuscripts were produced:
The Adish-, Opiza- and Tbet- manuscripts all have their origin here. In the Armenian manuscripttradition of the Bible there is an old manuscript originating in Kars (Vanand), the Matenadaran
6200. This manuscript reveals a clear tendency of conformity towards the Greek New Testament in
its Byzantine form, and so it is different from the manuscript M2374 (former Etchmiadcin 229),
originating from Noravank‘ (Siyunik‘), having a more free approach to the Greek text. So Tayk‘
reveals to be an intermediary region, where there was an attempt to get influence on the Armenian
Bible-tradition, to bring it more in agreement with the Byzantine orthodoxy. We shall show
different Gospel-texts of M6200 where this tendency is visible, though, on the whole, this
manuscript stays clearly in the old-Armenian Gospel tradition.
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OLD GEORGIAN TRANSLATIONS OF THE BYZANTINE HYMNOGRAPHY
ACCORDING TO HYMNOGRAPHICAL BOOK FROM TAO
The history of Georgian manuscript begins from the 5th century. Many important manuscript
books are kept in thecollection of the K. Kekelidze National Centre of Manuscripts. Among them
distinguished is the hymnographical book (A85), made in 12th-16th centuries for liturgical purposes,
which consisits of the ancient Georgian translations of the Byzantine Hymnography.
The earliest Georgian translations of Byzantine Hymnography (troparions) are attested for
the first time in a manuscript reflecting the Jerusalem Church practice, in the Jerusalem

canonarion(7th c) , then in the Earliest Iadgari (Hymnbook 10th c,) and the Great Iadgari. More
translations ofthe Hymnographic Canons and Sticheraof the Hymnographers John Damascene,
Cosmas of Jerusalem, Stephen of Mar Saba – occur in the Great Iadgari of the 10th c(in the Iadgari
of MikhaelModrekili and Iadgarises of the Monastery of St. Catherine on mount Sinai).
The emergence and historical development of the old Georgian hymnography occurred in
parallel with the Byzantine and it implied a creation of both translated and original works. At
different historical stages it demonstrated certain differences from the Greek origin.
The article deals with the oldest Georgian translations of the Byzantine hymnography. These
translations can be found in the manuscript of the Georgian collection of Ishkhani monastery in Tao
(A85).
The present paper deals with only some aspects of the relation of the Georgian translated
hymnography with the Greek original – questions linked with assignment of ekhoses and the
translation method. These questions were of equal relevance at various stages of historical
development of Georgian chanting culture, but their solution manifested different creative
approaches of hymnographers and master composers (xelovantmtavari).In the present article the old
Georgian translations of Greek hymns dedicated to the Great Feasts are discussed according to
some peculiarities of the translation. The Georgian translator mostly tries not to deviate from the
contents of the original and also retain its form (number of syllables) as far as possible. From the
viewpoint of the theory of translation, Georgian translations can be regarded as Sensus de sensu i.e.
free dynamic-equivalent translations. Despite such a free attitude towards the Greek original, the
Georgian translator manages to create a Georgian translation adequate to the contents of the Greek
hymn, in which the theological depth of the original is not lost, and in most cases the poeticmetaphorical image is also retained.
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DECORATIONS OF THE CANON TABLES IN THE GEORGIAN ARMENIAN AND
BYZANTINE MANUSCRIPTS OF THE 11TH CENTURY: CASE OF MESTIA GOSPELS
Paper deals with the study of the Canon Table decorations of Mestia Gospels (copied and
illustrated in Oshki monastery scriptorium in historical Tao, 1033). Paper aims to present and
analyze of Georgian manuscript in the context of contemporary artistic development of the canon
table illustrations in Armenian and Byzantine book art.

In Georgian and Armenian artistic tradition of the 11th century the types of Canon Tables
were assigned as defining for the book art of contemporary and following epochs. They thoroughly
differ from the types widely spread before.
The main difference between the 10th and 11th centuries Canon Tables (both Georgian and
Armenian) is based on the alteration of their form. Artistic reforms of the Byzantine manuscripts on
the edge of these centuries replaced free standing “n” and “m” type arches with triumphal arches;
the rectangular entablature was added on the primary form of arch; the change of free standing “n”
and “m” type frames with triumphal arches occur step-by-step.
The Canon Tables and the index system of Mestia Gospels are placed before the text in the
gospel and represent richly decorated manuscript pages. This traditional decorative element of
gospel illumination covers four pages in Mestia Gospel and their number is 8. The eight-paged
series from the gospel is the descendant of the ancient prototype. As it seems Tao-Klarjeti literary
School still kept traditional artistic influence in limited number of canon tables and ignoring of the
Eusebius’ Letter’s artistic decoration.
The structure of gospel Canon Tables is created by architectural frame in the form of
triumphal arch. Incensories are hanging out off the floral or bird figures of the adhesion place on the
column. This whole construction stands on a narrow ornamental basement. The tops of Canon
Tables are decorated by the birds, fabulous animals, peacocks, drinking spring water.
Decoration of one of the canon tables is distinguished with its artistic feature. Instead of
triumphal arch it is presented as a domed church. Shaped, erected proportions and domed form
should be the impression of Oshki Cathedral itself.
Mestia Gospel is the first Georgian manuscript, where rectangular canon table was used and it
shows the tendency of completed form of the Canon Table finished with the rectangular entablature.
Numerous variations of the ornaments determine the richness and charm of Mestia Gospel.
Equality of usage of floral and geometrical forms and motives, exact scheme, characteristic coloring
on golden background (variations of blue, light blue, green, cinnabar, violet) give Mestia decoration
to stand along the manuscripts from Byzantine of 11th century. The balance of color and rhythm
lacks emotion and creates stative effect, but symmetry is privileged. Most of the motives were
commonly adopted in the epoch, though some of them are distinguished with novelty. In them those
decorative themes are found that were widely spread only in 12th century.
In the paper Canon Tables from Georgian manuscripts are considered in the context of the
11th century Georgian, Byzantine and Armenian codices of the “Byzantine Circle”.
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THE CULT OF ST. NINO IN THE CONTEXT OF THE STUDY OF WOMEN’S HISTORY IN
THE REGION OF TAO-KLARJETI

Women have played an important part in the history of society and the Christian church in
the Southern Caucasus. Yet the scientific study of women’s roles, contributions, and representations
in that region, be that in material, art historical, or written sources, still has a lot of potential for
further development. Selected examples of stories and data points taken from hagiographical,
historiographical, and liturgical sources that derive from or pertain to the Tao-Klarjeti region allow
one to show traditional roles of women in society, the control exerted by religious powers over
women, women in their ascribed and asserted roles as mothers at the heart of the all-important and
central institution of the family, yet also women in the roles of leaders and as persons showing
resistance to expected norms. Against such a context, this paper examines art historical and literary
evidence that is pertinent to the spread and influence of the cult of Georgia’s missionary saint, Nino,
in the region. With this focus, this research project aims to contribute to the task of situating the
roles played and the influences exerted by women, both lay and religious, and the images of female
saints in the medieval border zones between Armenia and Georgia.
Հարություն Մարության
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և
ազգագրության ինստիտուտ
Հայաստան

ՏԱՅՔԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՐԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տայքի ճարտարապետական հուշարձանների ուսումնասիրությունն ունի շուրջ
մեկուկես դարի պատմություն և հայ-վրացական ճարտարապետական առնչությունների
պատմության մաս է կազմում։ Գիտականից զատ, այն ունի նաև քաղաքական
նշանակություն, որ մասնագիտական ճարտարապետական հրապարակումներում
ուղղակիորեն չի շոշափվում, սակայն հարկ եղած դեպքում մեջտեղ է բերվում թե՛
հետազոտողների, թե՛ քաղաքական ու հասարակական գործիչների կողմից։ Բանն այն է,

որ պաշտամունքային կառույցների (որոնք խորհրդային տարիներին դիտարկվում էին
որպես լոկ ճարտարապետական հուշարձաններ)՝ որոշակի մշակույթի մաս կազմելու
գործոնը մեծ չափով պայմանավորված է այն իրողությամբ, թե ինչպիսի էթնիկական
տեսք ուներ այս կամ այն երկրամասը՝ քննության առարկա կառույցների ի հայտ գալու
ժամանակ, իսկ որոշ առումով՝ նաև հետագա դարաշրջաններում։
Զեկուցման մեջ անդրադարձ է կատարվում խորհրդային տարիներին Տայքի ճարտարապետական ժառանգության ուսումնասիրության պատմությանը, ապա՝ Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմից հետո նախկին Կարսի մարզի տարածքների շուրջ
խորհրդա-թուրքական հարաբերությունների զարգացումներին։ Այնուհետև խոսվում է
վրացական «պահանջատիրության» ձևավորման որոշ հարցերի, Նիկոլայ Տոկարսկու՝
1946 թ. լույս տեսած «Архитектура Древней Армении» գրքի և Տիրան Մարությանի՝ 1972 թ.
լույս տեսած ու անմիջապես ոչնչացված «Տայքի ճարտարապետական հուշարձանները»
աշխատության մասին։ Մարությանի անտիպ հուշերի հիման վրա, ինչպես նաև նրա՝
Տայքին նվիրված գլուխներ պարունակող մյուս գրքերի ճակատագրի քննության
օրինակով դիտարկվում են խորհրդային և խորհրդահայ գրաքննության մոտեցումները։
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THE RESEARCH OF THE HISTORY OF THE
ARCHITECTURE OF TAYK‘ AND THE SOVIET CENSORSHIP

The study of the architectural monuments of Tayk‘ is known for one and a half century and
is a part of the history of Armenian-Georgian architectural interrelations. Except the scientific
significance, it also has political meaning, which is not directly mentioned in the professional
architectural publications, but in case of need it is displayed by both the researches, as well as by
political and public figures. The issue is, that the buildings for worship (which during the Soviet
period were qualified only as monuments), are at the same time signs of the ethnic structure of the
region, where they were built.
In this report it will be touched upon the history of the research of the architectural heritage
of Tayk‘ during the Soviet period; the developments of the Soviet-Turkish relations regarding the
territory of former Kars region after World War 2; some questions concerning the formation of the

Georgian «claims». It will be stressed on the fate of the books «The Architecture of Ancient
Armenia» by Nikolay Tokarsky (published in 1946) and «The Architectual Monuments of Tayk‘»
by Tiran Marutyan (published in 1972) which was immediately abolished. The approach of the
Soviet and Soviet Armenian censorship will be observed based on the example of the assessment of
the fate of the chapters on Tayk‘ in the books written by Marutyan, as well as through the
unpublished memoires of Marutyan.
Պատրիկ Տոնապետյան
Էքս-Մարսել համալսարան
LA3M լաբորատորիա
Ֆրանսիա

ՏԱՅՔ /ՏԱՈ. ՆՈՐ ԷՋ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Միջնադարյան Հայաստանի և Վրաստանի ժառանգության մեջ, Տայք-Կղարջք
(պարզության համար, այսուհետև՝ Տայք) գավառում ստեղծված մշակույթն ու արվեստը
և հատկապես ճարտարապետությունը բացառիկ երևույթ են: Բարդ, հարուստ,
առեղծվածային մի երևույթ, որի դրսևորումներն ինքնատիպ են, բազմազան, հզոր,
նրբագեղ և ամենակարևորը՝ նորարար ու պտղաբեր: 9-10-րդ դարերում այստեղ
ծաղկում ապրած ճարտարապետության փայլուն նմուշները մշակութային մի «փշոտ
կամուրջ» են հանդիսանում երկու ժողովուրդների միջև: Այդ իսկ պատճառով, դրանք
կարող

են

ծառայել

որպես

փորձադաշտ՝

կովկասագիտության

մեջ

անաչառ,

սկզբունքորեն նոր և խոստումնալից ուսումնասիրությունների առանցք ձևավորելու
համար:
Զեկուցման նպատակն է ներկայացնել Տայքի դպրոցի մի քանի կարևոր
առանձնահատկություններ, որոնք կօգնեն ըմբռնելու այդ շրջանի մեծ նշանակությունը:
Դրանք

վերաբերում

են

ինչպես

հատակագծային

ու

ծավալատարածական

հորինվածքներին, այնպես էլ ճարտարապետական ու քանդակային ձևավորմանը:
Ամբողջովին վերամշակվում, մեծացվում ու երկարացվում են նախաարաբական
շրջանի խաչաձև գմբեթավոր հորինվածքները: Ստեղծվում են բազիլիկ և եռախորան
հատակագծերի

խիզախ

միացումներ,

որտեղ

ընդարձակվում

է

գմբեթատակ

քառակուսին: Բանակի տաճարում խորապես վերամտածվում է Զվարթնոցի սկզբունքը:
Կերտվում են վանական ընդարձակ համալիրներ, որոնք հատկապես տպավորիչ են
օժանդակ շենքերի մեծությամբ ու որակով: Ծավալները զգալիորե մեծացվում են:

Քարերի մշակումը և պատերի շարվածքի որակը հասցվում են բարձր
մակարդակի: 9-10-րդ դարերում Հայաստանի հետ միաժամանակ կարծես այստեղ է
մշակվում գմբեթների հովհարակերպ (ծալքավոր) վեղարի սլացիկ ձևը, որ դառնալու է
հայ ճարտարապետության ամենաբնորոշ գծերից մեկը, մինչդեռ այն հազվագյուտ է
Վրաստանում: Այստեղ է ստեղծվում միայն վրացական ճարտարապետությանը բնորոշ՝
մույթերի գլանաձև հզոր խարիսխների օղակաձև գոտիներով տեսակը: Երբեմն այդ
խարիսխների արևմտյան երեսի մեջ փորվում են նրբազարդ խորշեր՝ թերևս աբբահոր
կամ եպիսկոպոսի գահի համար, որոնք անհայտ են Հայաստանում: Հաճախ կոնքաձև
ծալքավոր տրոմպեր են տեղադրվում գմբեթակիր մույթերը պսակող առագաստների
կենտրոնում: Պատուհանների շրջանակների նոր տեսակներ են մշակվում, որոնց մի
մասը գործածվում է Հայաստանում, իսկ մյուսը՝ Վրաստանում:
Թվում է՝ այստեղ է առաջին անգամ երևան գալիս սյունասրահների քառակուսի
հատվածները և նախամուտք-ամպհովանիները ծածկող՝ աստղաձև փոքր ու ցածր
գմբեթների տեսակը, որ լայն տարածում է ստանում Վրաստանում, իսկ Հայաստանում
չի հանդիպում: Դարձյալ՝ այստեղ է մշակվում խուլ սյունա-կամարաշարի մի
տարբերակ, որ հաճախ կիրառվում է վրացական ճարտարապետության մեջ և
տարբերվում է հայկականից: Դա այն կամարաշարն է, որով խաչաթևերի ճակատներն
են զարդարվում և որի բարձրությունն աստիճանաբար ավելանում է՝ հետևելով
տանիքների թեքությանը: Հայաստանում այն կազմում է հորիզոնական գոտի՝ բացի
ճակատի կենտրոնական հատվածից, որը բարձրացվում է։ Տայքի խուլ սյունակամարաշարն ունի մեկ այլ յուրահատկություն, որ նույնպես ավելի բնորոշ է
Վրաստանին, քան Հայաստանին. դա ճակատի վերին հատվածի ցցունությունն է՝ տակի
հարթությունների համեմատ:
Ճարտարապետական

հորինվածքների

ու

ձևերի

նորացմանը

զուգահեռ՝

մարդկային և կենդանական պատկերներով հարուստու նուրբ քանդակագործություն է
զարգանում: Զարդային շատ բնորոշ ձևեր են ստեղծվում, ինչպես, օրինակ, կախվող
համակենտրոն ջղերով եռանկյունի արմավիկների շարքը, որի կատարյալ օրինակը
տեսնում ենք Իշխանի թմբուկի գեղատեսիլ քիվերի վրա: Տանիքներն ու գմբեթները
հաճախ ծածկվում են կղմինդրի մի նոր տեսակով, որը ջնարակած լինելով՝ ավելի
դիմացկուն է, մինչդեռ դրա նախնական՝ պակաս դիմացկուն տարբերակն արդեն դուրս
է մղվել հայկական կտուրներից և փոխարինվել քարե սալերով:

Նշված ասպարեզներում Տայքի դպրոցի հուշարձանները դրսևորում են նորարար
ու նրբաճաշակ բազմաթիվ ձևեր, որոնցից ներշնչվում են թե՛ հայ, թե՛ մանավանդ վրացի
ճարտարապետները:

Այդ

գավառի

ստեղծագործությունները

կազմում

են

տարածաշրջանի միջնադարյան արվեստի պատմության ամենափայլուն գլուխներից
մեկը:

Patrick Donabédian
Université d’Aix-Marseille
laboratoire LA3M (AMU/CNRS)
France

TAYK‘/TAO: UNE PAGE NOUVELLE DANS L’HISTOIRE DE
L’ARCHITECTURE MEDIEVALE

Dans le patrimoine médiéval de l’Arménie et de la Géorgie, la culture et l’art, notamment
l’architecture, élaborés dans la province de Tayk‘-Klarjk‘/Tao-Klarjeti (que nous appellerons, pour
simplifier, Tayk‘) sont un phénomène exceptionnel. Un phénomène complexe, riche, énigmatique,
dont les manifestations sont originales, diverses, puissantes, raffinées et, ce qui est le plus
important, novatrices et fécondes. Les brillants spécimens de l’architecture qui s’épanouit ici au
IXe-XIe s., constituent un «pont d’épines» entre les deux peuples. C’est précisément la raison pour
laquelle ils peuvent servir de terrain d’expérimentation pour l’élaboration, dans les études
caucasiennes, d’un axe d’études objectives, nouvelles dans leur principe et prometteuses.
L’objectif de la présente communication est de présenter quelques-unes des principales
particularités de l’école de Tayk‘ qui permettent d’appréhender la place et l’importance de cette
province. Ces particularités concernent autant les compositions planimétriques et spatiovolumétriques que les procédés et formes d’architecture et de décor sculpté.
Les compositions cruciformes à coupole de l’époque préarabe sont totalement remaniées,
agrandies et allongées. D’audacieuses synthèses des plans basilicaux et triconquessont créées, dans
lesquelles le carré sous la coupole est élargi. Le principe de Zvart‘notc‘ est profondément repensé
dans l’église de Banak. De vastes ensembles monastiques sont créés qui impressionnent en
particulier par la grandeur et la qualité des édifices annexes. Les volumes sont sensiblement
augmentés.
Le travail de la pierre et la qualité des appareils muraux atteignent un haut niveau. En même
temps que dans l’Arménie des IXe-Xe siècles, c’est ici, semble-t-il, que s’élabore la forme élégante
de la coiffe en ombrelle (plissée) des coupoles, qui deviendra l’un des traits caractéristiques de

l’architecture arménienne, alors qu’elle est rare en Géorgie. C’est également ici, semble-t-il, que se
crée le type, propre à l’architecture géorgienne, despuissantes bases de piliers cylindriquesà bandes
annulaires. Parfois, dans la face ouest de ces bases, des niches sont creusées, finement sculptées,
peut-être destinées au trône de l’abbé ou d’un évêque, niches qui sont inconnues en Arménie.
Souvent des trompes coquillées sont placées au centre des pendentifs qui surmontent les piliers
porteurs de la coupole. De nouveaux types de cadres de fenêtres sont élaborés, dont une partie est
employée en Arménie et l’autre en Géorgie.
C’est ici, semble-t-il, qu’apparaissent pour la première fois les portions carrées de galeries et
le type de petite coupole basse couvrant les porches-baldaquins, qui connaît une large propagation
en Géorgie, mais ne se rencontre presque pas en Arménie. C’est encore ici qu’est mise au point une
variante de colonnade-arcature aveugle qui est souvent utilisée dans l’architecturegéorgienne et qui
se distingue de celle d’Arménie. Il s’agit de la colonnade qui s’applique aux façades des bras de la
croix et dont la hauteur augmente progressivement en suivant l’inclinaison des toits. En Arménie, la
colonnade-arcature aveugle constitue une bande horizontale, sauf sur la partie centrale de la façade
où elle est surélevée. La colonnade-arcature aveuglede Tayk‘ a une autre particularité qui est, elle
aussi, plus propre à la Géorgie qu’à l’Arménie: c’est la saillie du haut de la façade, nettement
marquée par rapport auxsurfaces placées sous l’arcature, qui sont en retrait.
Parallèlement au renouvellement des compositions et formes architecturales, une sculpture
raffinée et riche en figures humaines et animales se développe. Des formes décoratives très
caractéristiques sont créées, comme par exemple le rang de palmettes triangulaires pendantes à
nervures concentriques, dont nous voyons un exemple achevé sur les pittoresques corniches du
tambour d’Ichkhan. Les toits et les coupoles sont souvent couverts d’un nouveau genre de tuiles
qui, étant vernies, sont assez résistantes, tandis que leur variante ancienne, plus fragile, a disparu
des toits arméniens où elle a cédé la place à des plaques de pierre.
Dans tous ces domaines, les monuments de l’école de Tayk‘ manifestent de nombreuses
formes raffinées et novatrices dont s’inspirent tant les architectes arméniens que, surtout, leurs
confrères géorgiens. Les œuvres de cette province constituent l’un des plus brillants chapitres de
l’histoire de l’art médiéval de la région.
Ioanna Stoufi-Poulimenou
National and Kapodistrian
University of Athens
Greece

MEDIEVAL CHURCHES IN TAYK‘ (TAO-KLARJETI) AND THEIR RELATIONS
TO THE BYZANTINE ARCHITECTURE

Οur communication will refer to three medieval churches in ancient Tayk‘ area, which are dated
from 9th to 11th centuries, and their relationship to the Byzantine architecture: the cathedral of
Ishkhan and the main churches (katholika) of the Khakhou and Oshki monasteries.
We chose these monuments for two reasons. First, because they are very important churches
erected or reconstructed by the rulers of the kingdom. Secondly, they represent examples showing
the adaptation and the evolution of the cruciform, mainly the complex four-columned cross-insquare type with a dome.
The church in Ishkhan is a four-columned cross-in-square type with a dome and a longitudinal
elongation of the northern, southern and western arms of the cross.
In the Khakhou monastery we have a basilica with three aisles, a transept and pastophories
flanking the holy bema; in fact a three aisled-basilica is composed with a cruciform core.
The Oshki church is a complex four-columned cross-in-square type with a dome and lateral
apses (“choroi”), and a longitudinal elongation of the western arm of the cross. The church has also
lateral chapels and narthexes and a later narthex in the west. Actually, in this case, we also have a
composition of the cross-in-square type with one-aisled basilica. This church is very close to the socalled “Athonite type”, as it is known from the monasteries in Athos Mountain.
As it has been noted, the ecclesiastical architecture in Tayk‘ and generally the Armenian
architecture is complicated and, although its inspiration from Georgia, Asia Minor and Byzantium
(Constantinople) is visible, it displays its special character. The Byzantine influence comes from
Constantinople. It is mainly related to the typology, such as the application of the four-columned
cross-in-square type with a dome and lateral apses, the so-called “Athonite type” (Oshki church).
Many views have been proposed about the origins of this architectural type. Recently the origins of
the type from Constantinople have been strongly supported. Although the construction of the
churches in Tayk‘ is very different from that in Constantinople, some elements, as the blind
arcades or conchs in the sides and the dome of the churches, lead us to the capital of the Byzantine
empire and, furthermore, to the Roman architecture.

Армен Казарян
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХРАМЫ ТАЙКА И ИХ МЕСТО В АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ
АРМЕНИИ И ГРУЗИИ
Совокупность известных нам средневековых храмов Тайка частично позволяет
судить о местных особенностях архитектурной традиции Армении VII века и вполне
определенно – о специфической архитектурной традиции второй половины X и первой
половины XI века.
Генетические корни этой традиции разнообразны. Они включают принципы и формы
армянской, грузинской, византийской традиций, а также цитаты из иранской архитектуры.
Все эти факторы органично переплетены между собой, что позволяло мастерам создавать
цельные архитектурные образы.
Остатки храмов VII века, представляющих уровень развития зодчества региона в
раннесредневековый или позднеантичный период, а также некоторые, наиболее оправданные
реконструкции памятников (Банак, Ишхан) укрепляют нас во мнении о принадлежности их
армянской архитектуре, которая, хотя и относилась к единой традиции стран Закавказья,
именно в VII веке проявила ряд особенностей. Их мы и встречаем в Тайке. Это –
ротондальная композиция типа Звартноца, различные триконховые и полиэкседровые
композиции, а также применение аркады на колоннах и аркатуры на внешних стенах. Тайк
был одной из окраинных провинций Великой Армении, и важно понимать, что включение
его архитектуры в орбиту центральных явлений армянского зодчества стало возможным
благодаря строительной деятельности там армянского католикоса Нерсеса III Строителя
(641-661).
С Х века начинается возрождение церковного зодчества как части общего для
Армении и Картли явления. Развивающийся в особых условиях периодически независимой
светской

власти,

частичного

владения

территорией

грузинскими

Багратидами,

существования претензий со стороны Византии и перехода церковной организации под
юрисдикцию Грузинской Церкви, Тайк становится

одним из центров особо активного

строительства в правление Давида Куропалата. Из периферийной провинции

он

превращается в важное для всего региона царство. И поскольку масштаб, величие и
нарядность храмов, созданных Нерсесом Строителем, соответствовали царским амбициям, с
ориентиров на эти храмы VII века, с преобразования их образов начало свое развитие
зодчество новой эпохи. Отсюда происходит подобие композиций храмов Тайка X века
раннесредневековым армянским образцам. С этим явлением связано возрождение в новой
интерпретации уже известных именно по ранним храмам Армении форм, среди которых –
тромпово-парусный подкупольный переход и фасадная аркатура. Параллелью

данного

явления, ставшего основой тайкской архитектурной школы, следует считать архитектурную
школу Ани или Ани-Ширака. Однако архитектура Тайка оказалась тесно связанной с
византийской традицией, открытой ей, и некоторые формы последней были заимствованы и
объединены с местными, как это произошло в случае создания специфической аркатуры.
Переклички между архитектурой Тайка и Ани, особенно в третьей четверти X века,
все же были. И главное, величие тайкских храмов, кажется, заставляло армянских
шахиншахов (как и абхазских царей) конкурировать с их создателями. Но если школа Ани
стала центральным явлением армянской традиции эпохи Багратидов, то тайкская школа
второй половины X века эмансипировалась по отношению к армянской традиции, а около
1000

года

стала

основным

очагом

распространения

образцов

и

архитектурно-

художественных принципов на пространство объединявшихся тогда в Абхазо-Грузинское
царство земель.
Однако тайкская школа не потеряла своего своеобразия и в 20-30-е годы XI века,
когда произошел последний всплеск церковного строительства в провинции: масштабная
реконструкция Ишханского собора. Наверное лишь с этого времени можно применять
слишком распространенное выражение Тао-Кларджети для обозначения территории с
цельным развитием художественной жизни.
Представленные обобщения во время доклада получат подтверждение на примере
ряда памятников архитектуры Тайка и соседних традиций.
Armem Kazaryan
State Institute for Art Studies
Research Institute of Theory and History of
Architecture and Town-Planning
Russia

MEDIEVAL CHURCHES OF TAYK‘ AND THEIR PLACE IN ARCHITECTURAL
TRADITIONS OF ARMENIA AND GEORGIA

The known medieval churches of Tayk‘, all together, make it possible to argue about local
peculiarities of the 7th century architectural tradition in Armenia and more strongly explore the
specifics of architectural tradition of the province between the second half of 10th and the first half
of the 11th century. Genetic roots of this tradition are various and include principles and shapes of
Armenian, Georgian, Byzantine, as well as Iranian architecture. These factors were organically
interlaced together, allowing master builders to create integral architectural images.

Remains of 7th century churches, as well as some reconstructions of the monuments (Banak,
Ishkhan), represent the level of the early-medieval or late-antique architectural development in the
region. Beside historical data, it made our evaluation about the belonging of this heritage to the
architecture of Armenia stronger. We may explore the common Armenian-Georgian tradition of the
7th century Transcaucasian countries, but it evidenced some peculiarities in the 7th centuryin
particular . We meet them in Tayk‘ as well. These are rotunda-type plans like in Zvart‘notc‘, several
triconch and tetraconch plans, the usage of arcades over round columns and of blind arcades on
outer walls. Tayk‘ was one of the peripheral provinces of Great Armenia, and it is important to
understand that the belonging of its architecture to the central phenomena of Armenian architecture
was possible thanks to the building activity of the Armenian catholicos Nersēs III Constructor (641661).
The revival of the church architecture in Tayk‘ as a part of a common event for both
Armenia and Georgia began in the 10th century . In this period the region developed in special
conditions of independent secular power and of transition of the church organization into the
Georgian Church’s jurisdiction. During the reign of David Kuropalate Tayk‘ became one of the
most important centers for constructive activity. From a peripheral province Tayk‘ changed into a
kingdom important for the whole region. The magnitude of the churches constructed by Nersēs the
Constructor (Builder) corresponded to the royal ambitions. The architecture of the 10th century
began its development on the basis of 7th century churches.
This leads to similarities in the plans of 10th century churches of Tayk‘ with early-medieval
Armenian examples. The rebirth of the shapes known by early churches of Armenia was connected
with that event as well. Among these shapes were squinch-pendentive combine underdome
transition and the blind arcade. [A1]
As a parallel to the architectural school of Tayk‘ one should consider the school of Ani or
Ani-Shirak. But unlike Ani, the architecture of Tayk‘ was closely related with the Byzantine
tradition, and some shapes were taken from it and combined with the local forms; as it happened in
the case of creating a special type of a blind arcade.
Nevertheless, there was a relation between the architecture of Tayk‘ and Ani, especially in
the third quarter of the 10th century. The majesty of Tayk’s churches seems to motivate the
Armenian shahnshahs (as well as the Abkhazian kings) to compete with their creators. But if the
school of Ani became the central evidence of the Armenian architectural tradition of the Bagratid’s
epoch, the school of Tayk‘ of the second half of the 10th century emancipated from the Armenian
tradition, and ca. 1000 it became the main source for the architecture of the lands, which were
united on the basis of Abkhazian-Georgian Kingdom.

At the same time, the school of Tayk‘ saved its individuality in the 20-30s of the 11th
century, when large-scale reconstruction of the Cathedral of Ishkhan was done. Only from then on it
became possible to use the term Tao-Klarjety to describe the territory with a unique development of
the artistic life.
Represented conclusions will be confirmed in the report on the basis of several monuments
of architecture of Tayk‘ and traditions of neighboring regions.
Represented conclusions will be confirmed in the report on the base of several monuments
of architecture of Tayk‘ and neighbor traditions.
Светлана Мальцева
Санк-Петербургский государственный университет
Россия

ЦЕНТРИЧЕСКИЕ МНОГОКОНХОВЫЕ ПОСТРОЙКИ АНИ, ВИЗАНТИИ И БАЛКАН
IX-XI ВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Центрические многоконховые храмы – одна из ярких особенностей армянского
средневекового зодчества, эффектно отличающая его от других восточнохристианских
регионов. При этом, важно отметить, что в Армении данный тип был распространен в
широком хронологическом диапазоне, от раннехристианского периода до Позднего
средневековья. Уже в VII веке известен целый ряд изысканных архитектурных решений,
таких как знаменитые многоярусные храмы Звартноц и Банак в Тайке, возведенные в эпоху
католикоса Нерсеса, а также тетраконхи Мастара, Заринджа, Арзни, Агарак или варианты с
иным композиционным построением, например, шестиконховый Арагац и др.
В эпоху зрелого средневековья в армянском зодчестве, в отличие от других регионов,
не утрачивается интерес к данному типу церквей. Напротив, в отдельных областях они
получают дальнейшее развитие в различных вариациях композиционных решений с конхами
и аркадами.
Между тем, в других регионах подобные сооружения не получают столь заметного
распространения и, как правило, в сакральном зодчестве могут встречаться на стыке
дохристианских античных традиций и раннесредневековых поисков универсальной модели
христианского храма. В эпоху зрелого средневековья многоконховые церкви оказываются
крайне редким явлением и встречаются лишь в отдельных регионах. Пожалуй, в качестве
единственной параллели может быть рассмотрен лишь один регион. Многоконховые
постройки встречаются на Балканах, где ранние примеры архитектурных решений с разным
количеством экседр хорошо известны уже в античный и раннехристианскиий периоды (ц.
Св. Георгия в Софии, «Красная церковь» в Перуштицах, тетраконхи в Лихнидосе и Лине,

восьмиконховый баптистерий в Грачанице (Косово) и др.). Обращает на себя внимание, что
на Балканах, также как в Армении, в IX-XI вв. возобновляется практика возведения храмов
этого редкого типа. Таким образом, эти параллельные явления хронологически оказываются
близки.
При этом, изучение христианских многоконховых церквей во все времена и на всех
территориях обнаруживает во многом сходную проблематику. В первую очередь, это
вопросы истоков данного специфического типа. Во-вторых, проблемы функционального
назначения, а кроме того, способы символического осмысления художественных образов,
изучение эволюции основных типов и стилистических решений.
В этой связи представляется интересным сопоставление армянской практики
возведения такого рода сооружений, неизменно обладающих яркими чертами регионального
своеобразия, с довольно редкими образцами подобного типа на Балканах в IX-X вв., где в
различных областях полуострова, в Болгарии, Сербии, Македонии и особенно на
территориях Адриатического приморья вновь возникают центрические постройки с
четырьмя и более конхами, представленные во множестве конфигураций.
Из армянских примеров удачным вариантом для сравнения оказывается группа
многоконховых центрических построек Ани. Здесь, после перенесения в этот город в 961
году столицы Армянского царства, активизируется строительная деятельность, и в IX –
начале XI века возводятся десятки новых церквей, среди которых центральнокупольные
многоконховые храмы занимают важное место.
Это церковь Гагикашен Сурб Григор (Св. Григория), построенная архитектором
Трдатом в 1001-1020 гг., представляющая собой центральнокупольную трехъярусную
постройку, в плане образованную тетраконхом с кольцевым обходом; и отчасти похожая на
неё Пастушья церковь. Обе постройки, вероятно, восходят к редким архитектурным
решениям Звартноца и Банака. Примечательно, что последний, изначально возведенный
Нерсесом Строителем в VII веке, получит особый статус в Тайке при Багратидах, окажется
перестроенным в X-XI вв. и даст дальнейшее развитие данного типа храма в Ани.
Также к группе интересующих нас многоконховых церквей, но уже с иными
композиционными

замыслами,

принадлежат

такие

постройки

как

шестиконховая

«Многоапсидная церковь», тоже имеющая более ранние прототипы в истории армянской
архитектуры, представленные, например, древним храмом в Арагаце. Сюда же необходимо
отнести шестигранную снаружи церковь Абугамренц Сурб Григор, церковь Сурб Пркич,
имеющую

ротондальный

облик

снаружи

и

восьмиконховую

четырехапсидную церковь цитадели и Сурб Аракелоц.

структуру

внутри;

Из балканского материала IX-XI вв. к сравнению предполагается привлечь: образцы
древних христианских ротонд — церковь Св. Доната в Задаре и Церковь св. Петра в Расе,
группу многоконховых храмов Приморья, тетраконхи охридско-преспанского региона,
«Круглую Церковь» в Преславе.
Надеемся, что сравнение армянской архитектурной традиции и балканской практики
возведения рассматриваемого типа храмов, а также анализ типологических характеристик,
характерных приемов строительной техники, стилистических особенностей на уровне
композиционных решений и декоративных программ, в том числе мотивов каменной резьбы,
позволит увидеть региональные отличия и выявить общие закономерности, помогающие
лучше понять природу и развитие данного архитектурного типа.

Svetlana Maltseva
Saint Petersburg University
Russia

CENTRALIZED CHURCHES WITH MULTIPLE CONCHES IN THE 9TH -11TH CENTURIES
ANI, BYZANTIUM AND THE BALCANS; COMPARATIVE ANALYSIS

Centralized churches with multiple conches are distinctive of Armenian medieval architecture
– that is what makes it special compared to other Eastern Christian regions. We also have to notice
that this type of construction in Armenia had a wide chronological range, from Early Christianity to
the late Middle Ages. There were quite a lot of fine architectural solutions known in the region
already in the 7th century such as famous multi-tiered churches of Zvart‘notc‘ and Banak in Tayk‘
erected during the reign of Catholicos Nersēs the Builder, tetraconches of Mastara, Zarindja, Arzni
and Agarak, or hexaconch at Aragats and so on.
Late medieval Armenian architecture did not lose its interest toward this type of churches, in
contrast to other regions. On the contrary, in some regions this architectural solution had a further
development using conches and arches.
Meanwhile, for the other regions this type of the construction is very rare, especially at the
late medieval times. It seems to us that the only region with similar type of architecture is the
Balkans, where early examples of construction solutions with a different number of exedras have
been known since late antiquity and early Christian times (the church of St. George in Sophia, the
“Red Church” at Perushtitza and tetraconchs at Lihnidos and Lin, an octoconch baptistery in

Grachanica, Kosovo, etc.). The practice of building churches of this rare type both in Armenia and
in the Balkans is quite remarkable; its chronology is almost the same.
The study of multi-conch churches of all times and places generally has the same range of
problems. Firstly, it is the question of origins of this specific type. Secondly, it is the problem of its
functional purpose. Moreover, there is a problem of understanding the symbolism of this art form.
In our study, we propose the comparative analysis of the Armenian building practice, with its
distinctive national features, and the one of the 9th - 10th century Balkans. There are, especially on
the territory of Bulgaria, Serbia and Macedonia, as well as on the Adriatic coast, many centric
buildings with four, or more conches of all types and configurations.
As an example of Armenian architecture, we would like to propose the analysis of the multiconch centric buildings in Ani, where there was an active building program after 961 AD when the
city gained the title of the capital of the kingship, and dozens of center-domed multi-conch churches
were erected.
These include the church of Sourb Grigor (Gagikashen St. Gregory), built by the famous
architect Trdat in 1001-1020, which is a three-tier centralized domed church having a tetraconch
with an ambulatory in its plan; and the so-called church of the Shepherd, very similar to this one.
Both buildings probably go back to rare architectural solutions of Zvart‘notc‘ and Banak. It is
worth noting that the latter church constructed by Nersēs the Builder in the 7th century gained
special status in the period of Bagratide rule in Tayk‘. It was rebuilt in the 10th – 11th century and
gave further impetus to the development of this architectural type in Ani.
Although different in its composition, the so-called “Multi-apse Church” also has ancient
prototypes, such as the church at Aragats. Some other churches may be added to this group, such as
the hexagonal Abughamrents Sourb Grigor (St. Gregory) Chuch; the Sourb Prkich (Holy Savior)
Church, a rotunda with eight conches inside; the tetraconch in the Citadel and Sourb Arakelots
(Holy Apostles') Church.
The comparative material found in the Balkans includes rotunda churches, such as St. Donat
of Zadar and St Peter of Ras; churches with multiple conches scattered along the Adriatic coast; the
tetraconches in the area of Ochrid and Prespa; the “Round Church” in Preslav etc.
We hope that the comparative analysis of Armenian architectural tradition with the building
practices of the Balkans, its typological characteristics and techniques, stylistic features and
compositional solutions, its decoration projects including stone carving motifs, will allow us to
understand some common patterns and regional differences in the development of the architectural
tradition of this type.

Елена Лаврентьева
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ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМЕ И ЕГО АНАЛОГИ В ЗОДЧЕСТВЕ
ТАЙКА
Исследователи (Д. Панайотова-Пиге, А. Ю. Казарян, Вл. В. Седов) средневекового
зодчества Тайка неоднократно говорили о схожести композиций и созвучности оформления
фасадов храмов Тайка с важнейшими храмами Святой Земли. Такие предположения служат
поводом для подробного изучения связей между архитектурными традициями этих областей
восточнохристианского мира.
Наиболее важной в данном вопросе представляется аналогия между круглым храмом
Банак (середина VII в., перестраивался в X в.) и Ротондой Анастасис (IV в., восстановление в
VII в. и позднее) Храма Гроба Господня в Иерусалиме, размеры которых совпадают не
только между собой, но и с размерами Звартноца (Д. Панайотова-Пиге).
Задача

реконструкции

Ротонды

Анастасис

(Воскресения)

представляется

трудновыполнимой и не является целью данной работы. Письменные источники дают
отдаленное представление о внешнем облике и устройстве храмов Святой Земли,
концентрируя внимание непосредственно на их значении для христианского мира. Известно,
что после восстановительных работ патриарха Модеста в Ротонде Воскресения было «12
колонн в нижнем ярусе и 12 колонн над ними», которые образовывали уровень галерей.
Наличие колонн, подразумевающее аркадную систему по периметру круга, созвучно
использованию внутренних аркад и аркатуры на фасаде храма Банак, идея которого
осуществлена в одном ключе с композицией храма Звартноц, и, как предполагается, тем же
католикосом

Нерсесом

III

Таеци

–

строителем

Звартноца

(Д. Панайотова-Пиге,

Т. А. Марутян, А. Ю. Казарян).
Не исключено, что храм в Банаке мог цитировать Ротонду Анастасис. Однако уже в X в.
в качестве центрального образа для церквей Тайка использовался иной ориентир Святой
Земли – базилика на горе Сион в Иерусалиме, которая в тот момент могла ассоциироваться с
«Матерью всех Церквей» (А. Ю. Казарян). Значение Сиона было очень велико, и его
отображение в архитектуре армянских и грузинских соборов играло важную роль в
формировании их облика.
Не менее важным памятником является большой триконх Ишханского собора в Тайке.
Сама форма триконха ассоциируется с восточной частью базилики Рождества Христова в

Вифлееме (М. д’Онофрио, А. Ю. Казарян), а соотношение аркатуры, расположенной на
внутренней поверхности барабана в Ишханском соборе, с оформлением барабана купольной
церкви XII в. Храма Гроба Господня заслуживает отдельного рассмотрения (Вл. В. Седов).
Источник аркатуры на внутренней поверхности барабана купольной церкви XII в.
Храма Гроба Господня не определен. Есть две точки зрения о еe происхождении: первая
указывает на западноевропейские памятники, которые могли использоваться в качестве
образца; вторая – на памятники христианского Востока, которые также могли являться
образцом для создания купольной церкви Храма Гроба Господня.
Несмотря на невозможность реконструировать первоначальный облик храмов Святой
Земли, часто подвергавшихся разрушениям, становится очевидным, что в зодчестве Тайка
обоих периодов его развития находятся аналогии с Храмом Гроба Господня в Иерусалиме и
рядом других храмовых построек Святой Земли.
Elena Lavrentyeva
State Institute for Art Studies
Russia

THE HOLY SEPULCHRE IN JERUSALEM AND ITS ANALOGS IN THE
ARCHITECTURE OF TAYK‘
The scholars, who studied

medieval architecture of Tayk‘ (D. Panayotova-Pigué,

A. Kazaryan, V. Sedov) considered the similarity of compositions and the consonance of façade
decoration of the churches of Tayk‘ with the most important churches in the Holy Land. Such
assumptions are the cause for detailed study of connections between architectural traditions of these
areas in the Eastern Christian world.
On the matter of analogy between the round Banak Cathedral (the middle of the 7th century, it
was reconstructed in the 10th century) and the Rotunda Anastasis (4th century, restoration in the
7th century and later on) in the complex of Holy Sepulchre in Jerusalem it can be said that their
measurements coincide not only with each other, but with Zvart‘notc‘ as well (D. PanayotovaPigué).
The issue of the reconstruction of the Rotunda Anastasis is exigeant and is not the purpose of
this work. The written sources give a remote idea of Holy Land churches’ design, concentrating
attention directly on their value for the Christian world. It is known that after restored works of the
Patriarch Modestus there were “12 columns in the lower circle and 12 columns over them” that
formed the galleries of the Rotunda of Anastasis. The Rotunda’s arcade system on circle perimeter

bears a similarity to the façade arcature of the Banak Cathedral, also to Zvart‘notc‘ composition,
owing to Catholicos Nersēs III Tayetc‘i – its builder (D. Panayotova-Pigué, T. Marutyan,
A. Kazaryan).
It’s possible that the Banak Cathedral could cite the Rotunda Anastasis. However in the
10th century there was another reference of the Holy Land served as a central image for the churches
of Tayk‘ – the Basilica on the Mount Zion in Jerusalem which could be associated with “Mater
Ecclesiae” (A. Kazaryan). The value of Zion was of great significance. The reflection of the idea of
the First and Main Christian Church in the Armenian and Georgian cathedrals played an important
role in the formation of their design.
The Ishkhan Cathedral is not less important monument of Tayk‘. The triconch form of the
church is associated with the eastern part of the Church of the Nativity in Bethlehem (M. D'Onofrio,
A. Kazaryan). The interrelation of the arcature located on the drum internal surface in Ishkhan
Cathedral and on the drum in domed church (12th century) of Holy Sepulchre deserves detailed
consideration (V. Sedov).
The source of arcature on the internal surface of the drum of the Holy Sepulchre domed
church (12th century) isn't defined. There are two points of view on its origin. On the one hand the
Western European churches could be used as an example. On the other hand the Eastern Christian
churches could also be used as a sample for the Holy Sepulchre domed church.
Although the reconstruction of the churches of the Holy Land is impossible because of the
frequent destructions, it is clear that there was direct analogy between the Holy Sepulchre in
Jerusalem and other churches of the Holy Land and the cathedrals of Tayk‘ during medieval period.

Екатерина Смирнова
Государственный институт
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ ХРАМОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ТАЙКА X-XI ВВ.
Развитие местной системы украшения фасадного убранства в области Тайка
прослеживается еще с VII века: в храме Банак аркатурой была оформлена кольцевая стена. К
X веку интерес к теме декора прослеживается во всём восточнохристианском мире.
В основном, к вопросу декоративно-художественных приемов оформления фасадов
специалисты обращались в контексте взаимовлияния стран Закавказья и христианского

Востока.

Декоративно-художественные

приемы

зодчих

Тайка

распространялись

в

оформлении храмов в соседних странах, но наше основное внимание будет сосредоточено на
сравнительном анализе декора его храмовой архитектуры с пластикой фасадов церквей X-XI
веков на востоке Византии, где существовала давняя местная традиция, и значительным
оказалось влияние константинопольской школы.
В X веке на территориях Византийской империи распространяется столичный прием
опоясывания всего объема здания плоскими уступчатыми нишами с арочным завершением.
Это особенно проявилась в храмах на востоке Малой Азии. Декорирование барабанов и стен
церкви по периметру множеством ниш, где часто декор заполняет всю поверхность стены,
можно наблюдать, например, в церкви Учайяк (рубеж X-XI вв.), Чанлы Килисе в Акхисаре
(XI в.), Фисандон (IX-X вв.) и Ила Килисе в Ликаонии. В разрушенной ныне церкви Св.
Амфилохия Иконийского в Конье (X-XI вв.) барабан был опоясан двумя ярусами
двухуступчатых плоских ниш, чередующихся с окнами.
В храмовом зодчестве Тайка получает распространение византийский прием
опоясывания всего объема здания плоскими уступчатыми нишами с арочным завершением и
лопатками, соединившись с традиционной для армянской архитектуры системой аркатуры с
характерным горизонтальным ритмом, например, в церкви Отхта-эклессия (перестроена в
960 г.), где на поперечных сторонах храма уступчатые ниши повышаются к центру и
заполняют всю поверхность стены. Тенденцию заполнения декором всего фасада можно
увидеть также в храме Ошки (963-973 гг.), в котором прибавление к декоративной системе
ниш и наложенной аркатуры приводит к изменению композиции фасадной пластики стены.
В храмах Ани прямоугольные основные объемы также пластически оформлялись,
однако здесь традиционная армянская аркатура оказывается наложенной на плоские
поверхности стен и обретает изящный характер в кафедральном соборе (989-1001 гг.) и в
церкви Сурб Григор (Св. Григория) или Гагикашен (около 1001 г.).
В византийской церкви Чанлы Килисе в Малой Азии обнаруживаем принцип
декорирования стены нишами с наложенной аркатурой, аналогичный постройкам Тайка.
Вместе с тем, в той же церкви ощущается сходство с декоративными приемами храмов
Анийской школы. В частности, в малоазийском памятнике отражена тенденция к украшению
фасада высокой аркатурой. По аналогии с аркатурой на кафедральном соборе Ани, которая
вытягивается во всю высоту стены, в Чанлы Килисе широкие полукруглые арки,
разделенные тонкими колонками, стремятся занять значительную часть высоты фасада.
Аналогия между малоазийскими и армянскими памятниками прослеживается и в
интерпретации другого мотива – пояса ниш, проходящего по верхней зоне стен. Например,
сильно удлиненные изящные ниши на фасаде церкви Фисандона напоминают более

архаичные по исполнению ниши (аркатура), опоясывающие апсиду храма Сурб Ованес (Св.
Иоанна) в Бюракане (начало X века).

Ekaterina Smirnova
State Institute for Art Studies
Russia

THE QUESTION OF FACADES’ FEATURES OF TAYK‘ CHURCHES IN THE 10TH 11TH CENTURIES
The development of the local system of façade decoration traced in Tayk‘ since the 7th
century: the wall of Banak Church which was round in the plan already had the arcature. The
interest to the façade decoration theme can be traced throughout Eastern Christian world in the 10th
century.
Basically the scholars considered the façade decoration methods addressing to the context of
the mutual influence between traditions of Eastern Christian world and Transcaucasia. Moreover
the decoration methods of Tayk‘ spread to the churches of the neighboring lands. But the main
focus of the study research consists in the comparative analysis of the church decoration of Tayk‘
and of the eastern part of Byzantine Empire that were built in the 11th century with the longstanding local tradition and significant influence of the Constantinople school.
The Constantinople technique of the girdling all façade of the church with plane stepped
niches with arched completion spread on the territory of Byzantine Empire during the 10th century.
Particularly such unique technique was put into church building practice in eastern part of Asia
Minor.
A line of niches as a decoration of façade and of the inner surface of the church’s drum can
be seen in the Uchayak Church (10th-11th centuries), Çanli Kilise in Akhisar (11th century),
Fisandon (9th-10th centuries.) and Eli Kilise in Lycaonia. Likewise the drum was surrounded with
two rows of two-stepped plane niches with window embrasures in the ruined church of St.
Amphilochius of Iconium in Konya (10th-11th centuries).
The byzantine technique of the girdling all four façades with plane stepped niches with
arched completion spread on the territory of Tayk‘. Such method of church external decoration was
combinated with Armenian arcature in Otkhta Church (rebuilt in 960). Here, the ledged niches were
filled on the entire façade surface and rose to the center. The same trend of façade decoration can be
seen also in Oshki Cathedral (963-973), where the combination of the decorative system of niches
and imposed arcature led up to a change of the plastic façade composition.

Plastic decoration was used on the façade of Ani churches rectangular in plan, but the
traditional Armenian arcature is superimposed on the flat surface of the walls and became the main
elegant element in the Cathedral (989-1001) and in the Sourb Grigor (St. Gregory) Church or
Gagikashen (around 1001).
The principle of walls’ decoration with niches and superimposed arcature of the churches of
Tayk‘ is the same as of Byzantine church known as Çanli Kilise in Asia Minor and of Ani churches.
The façades of Çanli Kilise are decorated with high arcature. Wide semicircular arches are dived
with thin columns and situated on all surface at height of Çanli Kilise façade as does of Ani
Cathedral.
An analogy between Asia Minor and Armenian monuments is observed in interpretation of
anothet motif - belt of niches, which is spread around upper walls zone. For example, prolonging
niches on the façade of Fisandon Church can be compared with niches (arcature) on the apse’s wall
of the Sourb Hovhannes (St. John) Church at Byurakan (beginning of the 10th century).

Արփինե Ասրյան
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Հայաստան

ՀՅՈՒՍԱԾՈ ԽԱՉԱՔԱՆԴԱԿՆԵՐԸ ՏԱՅՔԻ 10-11-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ
ՀԱՐԴԱՐԱՆՔՈՒՄ
Պատմական Տայք նահանգի 10-11-րդ դարերի եկեղեցական հուշարձանների
հարուստ

և

ինքնատիպ

հարդարանքում

գերակշռում

է

հյուսվածքազարդը:

Հուշարձաններից առանձնանում են հատկապես Իշխանի տաճարը (1027-1032 թթ.
վերանորոգության շրջան) և Պարխար (Պարխալի) բազիլիկը (973 թ.), որոնց արտաքին
հարդարանքում առանձնակի տեղ են զբաղեցնում հյուսածո խաչաքանդակները: Այս
ժամանակահատվածում Տայքի հուշարձանների նման շքեղ հարդարումը կապվում է
քաղաքական և մշակութային իրավիճակի, ինչպես նաև աշխարհագրական դիրքի ու
հատկապես Տայքի կառավարիչ Դավիթ Կուրապաղատի (961-1000 թթ.) վարած
բյուզանդամետ քաղաքականության հետ:
Տայքի

հուշարձանների

մասնագետների

բարձրաքանդակները

ուշադրությանը,

սակայն

քանիցս

զարդանախշը,

արժանացել

առավել

ևս

են

հյուսկեն

խաչաքանդակները, որպես առանձին ուսումնասիրության նյութ չեն դիտարկվել:

Հյուսկեն խաչերը թվագրվում են 10-րդ դարի վերջին քառորդից մինչև 11-րդ դարի
առաջին կեսը: Վաղ հուշարձանների զննումը հուշում է, որ դրանց նախաօրինակը
պարզ պարույրն է, որը հանդիպում է դեռևս 6-րդ դարում (պատվարի դրվագ Զեբեդից,
Սիրիա): Տայքի հուշարձաններում խաչապատկերները ներկայացված են պարզ ոլորուն
(երկուժապավեն) և բարդ (երեք և ավել ժապավեններ) հյուսվածքներով: Դրանք
հիմնականում աստիճանաձև կամ բլրաձև հիմքի վրա տեղադրված ծաղկած խաչեր են,
որ երբեմն ներառված են բուսական լայն շրջանակի մեջ:
Իշխանի տաճարում հյուսված խաչերը քանդակված են տաճարի արևելյան և
հարավային ճակատներին և նրա հարևանությամբ տեղակայված Գուրգենի փոքր
եկեղեցու (1006 թ.) արևմտյան ճակատին: Պարխարի (Պարխալի) բազիլիկում երկու
հյուսածո խաչաքանդակներ տեղադրված են արևելյան պատին և մեկը՝ հյուսիսային
ճակատին:
Հետաքրքրական

է,

որ

նշված

զարդանախշերը

պատկերագրական

և

գեղարվեստական մեկնաբանման տեսանկյունից իրենց անմիջական զուգահեռներն են
գտնում և՛ Բյուզանդական կայսրության, և՛ հարակից երկրների համաժամանակյա
հուշարձանների հարդարանքում: Լավագույն օրինակները տեսնում ենք Սեբաստիայի
տարածքում (ներկայիս Թուրքիայի Ուշակ նահանգի Սիվասլի շրջանի Սելչիկլեր Կոյու
քաղաքում) գտնված և 10-րդ դարով թվագրվող եկեղեցու պատվարի հարդարանքում,
1011 թ. թվագրվող Հոսիոս Լուկաս վանքի Պանագիա եկեղեցու գմբեթի և ինտերիերի
խոյակների

հարդարանքում,

ինչպես

նաև

Զմյուռնիայի

(Իզմիրի)

թանգարանի

համաժամանակյա մի շարք նմուշների հարդարանքում: Հատկանշական է, որ նման
զուգահեռները հանդիպում են ոչ միայն քանդակներում, այլև նկարազարդ ձեռագրերում
(Sinai Georg. 15, Ադիշի ավետարան № M 22, Մեստիա, Սվանեթ, Patmos Gr. 33 և այլն):
Հաշվի

առնելով

քրիստոնեական

զարդանախշի

հուշարձաններում՝

խորհրդաբանությունը
համոզված

ենք,

և

որ

տարածվածությունը
Տայքի

եկեղեցիների

հարդարանքում հյուսվածքազարդի ի հայտ գալը պատահական չէ: Զարդանախշի
մանրամասն ուսումնասիրությունը կբացահայտի նրա` Տայքում հայտնվելու ուղիներն
ու պատճառները:
Arpine Asryan
Mesrop Mashtots Matenadaran
Armenia

BRAIDED CROSS SCULPTURES IN THE DECORATION OF THE 10TH -11TH
CENTURIES CHURCHES OF TAYK‘ (TAO)

Braided ornaments are dominant in the rich and original decoration of the churches of the
10th -11th centuries in the historical province of Tayk‘. Among these the cathedral of Ishkhan
[Išxan] (restoration period: 1027-1032) and the basilica of Parkhar/Parkhali [Parxar/Parxali] (973)
are especially distinguished. Groups of braided cross sculptures dominate their exterior
decoration. The sumptuous decoration of the monuments of Tayk‘ in this period is related to the
political and cultural situation, as well as to their geographical position, in which especially
important is the pro-Byzantine policy of David Curopalates (961-1000), governor of Tayk‘.
The haut-reliefs of the monuments of Tayk‘ have often attracted the attention of
specialists, but their ornaments and, in particular, their braided cross sculptures have never been
the subject of a special study.
Braided crosses can be dated from the last quarter of the 10th century to the first half of the 11th
century. The examination of the early monuments shows that their prototype is the simple spiral
which can be seen as early as the 6th century (part of a chancel screen found in the Syrian town of
Jebed). On the monuments of Tayk‘ cross images are presented either in the form of simple
crooked (two ribbons) or complicated (three or more ribbons) braided ornaments. These are
mostly decorated crosses placed on a stair-like or hill-like base, sometimes inscribed in a wide
vegetal frame.
In the cathedral of Ishkhan braided crosses can be seen on the eastern and southern
façades; the small nearby church of Gurgen (1006) has them on the western façade. Two braided
cross sculptures are fixed into the eastern wall and one into the northern façade of the basilica of
Parkhar (Parkhali).
From the viewpoint of their iconographic and artistic interpretation, these ornaments find
their immediate parallels in the decoration of the contemporary monuments of the Byzantine
Empire and neighboring countries. We see the best samples on the territory of Sebastia (the town
of Selçikler Köyü of the Sivasli region in the canton of Uşak of present-day Turkey), found in the
ornament of the chancel screen of a church dating back to the end of the 10th century; in the
ornaments of the interior capitals and the cupola of the Panagia Church (dated 1011) of Hosios
Lucas Monastery, as well as in the ornaments of a series of contemporary pieces of art from the
Museum of Smyrna (Izmir). It must be noted that such parallels can be seen not only in
sculptures, but also in the decoration of illuminated manuscripts (Sinai Georg. № 15; Adish
Gospel № 22, Mestia, Svanetia; Patmos Gr. 33) and so on.

Taking into account the symbolism of the ornament and its frequent utilization in Christian
monuments, we are convinced that the braided ornaments did not appear fortuitously on the
churches of Tayk‘. A more detailed study will reveal the ways and reasons of its apparition.

Դիանա Գրիգորյան
Երևանի պետական համալսարան
Հայաստան

ՏԱՅՔԻ ԵՎ ԱՆԻԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻ ՔԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՀԱՐԴԱՐԱՆՔԻ ՏԱՐՐԵՐԸ.
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

10-րդ դ. երկրորդ կեսին ծաղկում է ապրում ինչպես Տայքի, այնպես էլ Բագրատունյաց
Հայաստանի մայրաքաղաք հռչակված Անիի արվեստը: Հենց այս շրջանում են կառուցվում
ճարտարապետական լավագույն հուշարձանները:
Տայքի և Անիի եկեղեցիների արտաքին հարդարման համակարգում կիրառվել են
բյուզանդական արվեստից սերող զարդանախշեր, որոնք այս երկու դպրոցներում ի սկզբանե
մեկնաբանվել են յուրովի` բնորոշելով նրանց` միանգամայն տարբեր գեղարվեստական լեզուն:
Հարդարանքի

մեկնաբանման

այս

տարբերությունը

կարելի

է

դիտարկել

մի

քանի

զարդանախշերի օրինակների վրա: Առաջին զարդանախշը պտուտակաձև միահյուսված փոքր և
մեծ շրջանակների մոտիվն է: Այն հանդիպում է Օշկ վանքում (պատուհանների շրջանակներ) և
Իշխանի տաճարում (պատուհանի շրջանակ, կամարունք): Մոտիվը զուգակցվում է ռոմբերի
հետ, որոնք նույնպես միահյուսվում են` ստեղծելով փոքր և մեծ ռոմբեր: Այս մոտիվը մի քանի
տարբերակով

կիրառվել

է

նաև

Անիի

Մայր

տաճարի

հարդարանքի

մեջ

(խորշեր,

կամարունքներ, պատուհանների շրջանակներ): Հատկանշական է, որ այն կազմում է
քանդակային ընդհանուր համակարգի ամենակարևոր տարրը, հատկապես խորշերի բարդ հորինվածքներում: Այստեղ գերիշխում է հարթայնությունը, նախշը ենթարկվում է պատի հարթությանը: Ի տարբերություն Մայր տաճարի` Տայքի օրինակների մեկնաբանումն ավելի
պլաստիկ է, շքեղ: Մոտիվը, միավորվելով հարևան պատկերաքանդակների և զարդանախշերի
հետ, ստեղծում է ամբողջական հորինվածք:
Հաջորդ զարդամոտիվը կիսարմավից բաղկացած գոտին է, որը հանդիպում է Պարխարում (պատուհանի կամարունք), Օշկ վանքում (պատուհանի կամարունք), Իշխանի տաճարում
(թմբուկի կլոր պատուհան, պատուհանի շրջանակ), Անիի Մայր տաճարում (պատուհանների
կամարունքներ), Գագկաշեն եկեղեցում (պատուհանների շրջանակների բեկորներ): Անիի

օրինակները բնորոշվում են դինամիկ, անընդհատ ռիթմով, կազմելով նեղ գոտիներ: Մայր
տաճարում նրանք ենթարկվում են կամարունքի ձևին և հարստացնում նրա հարդարանքը:
Տայքի օրինակները մշակված են ավելի խոշոր, ծավալային և պլաստիկ են, գույնի կիրառումը
այդ մոտիվին հանդիսավոր բնույթ է հաղորդում:
Այսպիսով` Տայքի և Անիի եկեղեցիների քանդակային հարդարանքի մաս կազմող
մոտիվները, ունենալով պատկերագրական ընդհանուր ակունքներ, ստանում են գեղարվեստական տարբեր մեկնաբանություն:

Diana Grigoryan
Yerevan State University
Armenia

THE ELEMENTS OF THE SCULPTURAL DECORATION OF THE CHURCHES OF TAYK‘
AND ANI, THEIR COMMON ARTISTIC FEATURES AND PECULIARITIES

The second half of the 10th century marked flourishing in the art of both Tayk‘ and Ani, the
capital of the Bagratid kings of Armenia. The best architectural monuments of both Tayk‘ and Ani
trace back to this very period.
The exterior ornamentation of the churches of Tayk‘ and Ani was executed with the
application of ornamental patterns typical of Byzantine art: they were used in a peculiar
interpretation in each of these schools to highlight their artistic peculiarities that were completely
different. This difference in the interpretation of decoration can be viewed in the application of
several ornamental patterns. One of them is the motif of small and large interlaced medallions,
which can be seen on the window frames of the cathedral of Oshk as well as on a window frame
and on an archivolt in the cathedral of Ishkhan. The motif is combined with rhombs which in their
turn intertwine into small and large rhombs. This motif can also be seen in the decoration of the
recesses, archivolts and window frames of Ani Cathedral, where it is used in several variations. It is
interesting to note that the motif of interlaced medallions is the most important element of the
general sculptural decoration, particularly as far as the intricate compositions of niches are
concerned: a characteristic feature of these compositions is that the motif does not jut out of the
surface of the wall. Unlike the motifs of Ani Cathedral, those of the monuments of Tayk‘ are
executed with greater plasticity and look more splendid. The motif which is combined with the
nearby reliefs and patterns creates an integrate composition.
The next motif is the band of split palmette which is found on window archivolts in the
church of Parkhar, Oshk Cathedral and Ani Cathedral, on the tambour window and a window frame

in Ishkhan Cathedral, and on the fragments of window frames in Gagikashen Church. In the
monuments of Ani, this motif is distinguished for a dynamic, unbroken rhythm, forming narrow
bands. In the Cathedral, these bands take the form of the archivolt, enriching its decoration. In the
monuments of Tayk‘, the same motif looks larger, more volumetric and supple, the application of
colour creating the impression of solemnity.
To summarise, the motifs forming part of the sculptural decoration of the churches of Tayk‘
and Ani share certain general iconographic roots, being executed in differing artistic interpretation.

Екатерина Лошкарева
Государственный институт
искусствознания
Россия

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОРЛА, КОГТЯЩЕГО ЖИВОТНОЕ В РЕЛЬЕФНОМ УБРАНСТВЕ
ХРАМОВ ТАЙКА
Каменное изображение орла, когтящего животное встречается во многих армянских и
грузинских средневековых храмах. В самих памятниках такой мотив представлен как на
легко обозримых участках фасадов, как правило, со стороны главного входа (например,
возвышаясь над центральным окном), так и в менее приметных для зрителя местах (в
убранстве капителей пилястр купольного барабана и др.). При этом фигурная композиция
изображения хищной птицы и её жертвы варьируется от статической фронтальной фигуры
орла с расправленными крыльями с животным в когтях (добычей в виде тельца, ягненка,
лани или зайца) до динамической сцены, когда показан сам момент нападения или терзания
жертвы. Последняя присутствует в виде самостоятельных изображений, но также и в
качестве части цепочки различных рельефных фигур или сцен, составляющих убранство
определенного элемента постройки.
До сих пор остается открытым вопрос о времени появления и причинах
распространения этого мотива в церковной архитектуре Закавказья. Одними из самых
ранних памятников, где присутствует этот мотив, являются храмы Тайка (Тао) – Ошк (Ошки)
и Хаху (Хахули), построенные в годы правления Давида III Куропалата и относившиеся к
Грузинской Церкви. Примечательно, что в грузинском зодчестве этот мотив получает
развитие лишь в эпоху строительства Великих Кафедралов и практически не появляется в
последующих памятниках. В то время как в армянских церковных постройках он ярко
представлен на рубеже X-XI вв. и достигает своего расцвета в эпоху Захаридов.

Появление каменного изображения орла, когтящего животное, в искусстве Закавказья
X-XI вв. связано с представителями династий армянских и грузинских Багратидов. Исходя из
этого легко предположить, что, по крайней мере, фронтальная композиция с орлом,
когтящим

животное,

являлась

выражением

принадлежности

заказчика

к

привилегированному царскому роду. Однако столь явная несхожесть и разнообразие
(фронтальный орел из Ошка (Ошки) держит в когтях тельца, а из Хаху (Хахули) – зайца или
лань) образцов обозначенного мотива среди памятников, построенных представителями
одной и той же ветви, свидетельствует в пользу того, что изображение орла, когтящего
животное, не выступало в качестве геральдического знака определенного рода.
Фронтальное изображение хищной птицы, когтящей жертву, известно и в
византийской архитектурной пластике

XII-XIV вв., и в современной ей армянской и

грузинской, не имеющей в лице заказчиков прямого отношения к роду Багратуни.
Складывается впечатление, что обозначенный мотив служил эмблемой, выражающей
могущество, общепринятым визуальным языком власти.

Ekaterina Loshkareva
The State Institute for Art Studies
Russia

THE IMAGE OF THE EAGLE CLAWING AN ANIMAL IN THE RELIEF DECORATION
OF TAYK‘ CHURCHES
The stone relief image of the eagle with an animal in its claws occurs in many medieval
Armenian and Georgian churches. This motif is presented on the most observable parts of façades,
as a rule, from the main entrance (for example towering above the central window), and
in less noticeable to the viewer locations (in the decoration of the capitals of pilasters of the dome’s
drum, etc.). The composition of this motif varies from the static frontal figure of the eagle with
spread wings and with an animal in its claws (the prey is represented as a calf, a lamb, a deer or a
hare) to dynamic scenes showing the very moment of the attack or the victim’s torment. The victim
is depicted in the form of independent image, but also as a part of a chain of different relief scenes
or figures, which constitutes a decoration of specified elements of a building.
The time and the reasons of occurrence and the spread of this motif in the church architecture
of Transcaucasia is still under question. The earliest monuments with this motif are the two
churches of Tayk‘ (Tao) region: the main church of Oshk (Oški) Monastery and the main church of
Khakhu (Xaxuli) Monastery, which were built during the reign of David III Kuropalates and
belonged to the Georgian Church. It is interesting that this motif of the Georgian architecture was
developed only in the epoch of the building of the Great Cathedrals and practically this motif does

not appear in the churches of the later periods. But at the same time it is clearly presented in the
Armenian Church buildings of the 10th – 11th centuries and reaches its peak during the epoch of
Zakarids.
The appearance of the stone image of the eagle with an animal in its claws in the art of
Transcaucasia of the 10th – 11th centuries is associated with the dynasties of Armenian and Georgian
Bagratuni. From this point it is easy to assume that the frontal relief composition of the eagle
clawing an animal was an expression of a customer belonging to a privileged royal family.
However, such an obvious dissimilarity and variety of designated motif among the monuments
constructed by members of the same branch of Bagratuni (the relief eagle from the Oshki
Monastery holds in its claws the bullock and of Khakhuli Monastery we see the hare or a deer)
indicates the fact that the image of the eagle clawing an animal is not a heraldic sign of a certain
kin.
The frontal stone image of a bird with a prey in its claws is known in the Byzantine
architectural plastic of 12th th– 14th centuries and in the Armenian and Georgian relief decoration of
this period, which had no association with Bagratuni as customers. It seems that this designated
motif served as an emblem for expressing might and visual language of power.
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կենտրոնականը հարավայինն է՝ հարդարված որմնաքանդակներով, որ հետագայում
ծածկվել է 14-րդ դարում եկեղեցուն կցված սյունասրահով:
Սբ. Աստվածածին եկեղեցու շքամուտքը երկու կողմից ձևավորված է զույգ
կիսասյուներով և դրանց վրա հենվող կամարով: Ճակատակալին Խաչի համբարձման
տեսարանն է, իսկ մուտքի երկու կողմերը հարդարում են հետևյալ պատկերները.
ձախից՝ Ալեքսանդր Մակեդոնացու համբարձումը, անգղառյուծը, ցուլին հոշոտող

առյուծը, աջից՝ Պետրոս առաքյալը, Հովհանի պատմությունը և փասիանի ու առյուծի
քանդակները:
Որոշ գիտնականներ հայտնել են այն կարծիքը, որ շքամուտքի քանդակները
համաժամանակյա չեն, բաշխված են անկանոն և իմաստային առումով իրար հետ չեն
կապվում (Մ. և Ն. Թիերիներ, Ն. Ալադաշվիլի): Մինչդեռ որմնաքանդակների
պատկերագրական
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քննությունը,

ինչպես

նաև

դարաշրջանի

այլ

հուշարձանների հետ համեմատությունը հիմք են տալիս խոսելու գաղափարական և
հորինվածքային մեկ ընդհանուր ստեղծագործության մասին, որի հիմքում ընկած են
ուժեղ իշխանության, աստվածային նախախնամության և հավատի հաղթանակի
գաղափարները: Այլ կերպ ասած՝ հորինվածքը միտված է փառաբանելու իշխանության
գագաթնակետին հասած՝ Տայքի կառավարիչ Դավիթ կյուրապաղատին: Այսպես,
առյուծի կամ հոշոտող առյուծի պատկերները խորհրդանշում են ուժեղ իշխանությունը,
Ալեքսանդր Մակեդոնացու համբարձումը՝ իշխանության բարձրակետին

հասած

տիրակալին, առասպելական գրիֆոնը և թռչունը խորհրդանշում են երկնային ուժերը,
Հովնան մարգարեի պատմությունը հանդիսանում է Փրկության նախակերպարը, իսկ
դրախտի բանալիներով Պետրոս առաքյալն այլաբանում է Երկնային արքայությանն
արժանանալու երաշխիքը: Այս հորինվածքի հանգուցակետն է Խաչի համբարձումը, որ
նույն Քրիստոսի համբարձումն ու փառաբանումն է ներկայացնում:
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նախախնամության, կատարյալ իշխանության և կատարյալ աշխարհի գաղափարները:
Պատահական չէ, որ Սբ. Աստվածածին եկեղեցու գրեթե բոլոր պատկերները
զուգահեռներ ունեն Աղթամարում:
Աղթամարի

և

Խախուի

քանդակային

հարդարանքի

հիմքում

ընկած

գաղափարները ծագում են Մակեդոնյան հարստության դարաշրջանում լայն տարածում
գտած՝ հավերժ ու կատարյալ իշխանության մասին ունեցած պատկերացումներից,
որոնք

այսրկովկասյան
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գեղարվեստական ինքնատիպ տեղական ավանդույթ: Հաշվի առնելով Աղթամարի
եկեղեցու՝ մոտ կես դար ավելի վաղ լինելու հանգամանքը՝ կարելի է փաստել, որ այն
ներկայացնում է նման խորհրդանշական գաղափարների առաջին և ամենաընդարձակ

արտահայտությունը տարածաշրջանում՝ իր ազդեցությունը թողնելով ժամանակի մի
շարք այլ կառույցների վրա, ինչպես՝ Խախու վանքի գլխավոր եկեղեցին, Օշքվանքի
Մայր տաճարը (963-973), Բագրատի Մայր տաճարը Քութաիսիում (1003): Նշված
եկեղեցիների հարուստ հարդարանքը, դրանց հիմքում ընկած գաղափարների և
խորհրդանշական

պատկերների

ընդհանրությունը

պայմանավորված

էր

այն

հանգամանքով, որ բոլորն էլ թագավորական պատվերներ էին և կոչված էին
արտահայտելու կատարյալ տիրակալի և նրա կառուցած «կատարյալ երկրի» մասին
պատկերացումները:

Zaruhi Hakobyan
Yerevan State University
Armenia

THE SCULPTURAL DÉCOR OF THE MAIN CHURCH PORTAL OF THE KHAKHU
MONASTERY

The monastery of Khakhu is one of the important buildings of the province of Tayk‘. It was
founded at the last quarter of the 10th century under the government of David the Curopalates. The
southern entrance is the main of the three entrances of the church, decorated with wall sculptures
which were later, in the 14th century, covered by an added column hall.
The portal of the Holy Virgin church is decorated in both sides by twin half-columns and
arches supported by them. On the tympanum one can see the scene of the Ascension of the Cross,
while the entrance sides are decorated with the following scenes. In the left: the ascension of
Alexander of Macedonia, a griffon, a lion devouring a bull; in the right: the Apostle Paul, the
History of Jonas and sculptures of a pheasant and a lion.
Some scholars expressed the opinion that the portal sculptures are not contemporary and that
they are not semantically tied with each other (M. and N. Thierry, N. Aladashvili). Nevertheless,
iconographic and stylistic study of the wall sculptures, as well as their comparison with other
monuments of that period justifies speaking about a common ideological and compositional work
based on ideas of strong power, Divine Providence and victory of faith. In another words, the
composition is aimed to praise David the Curopalates, governor of Tayk‘, who reached the summit
of power. So, pictures of lion or devouring lion symbolize strong power, the ascension of Alexander
of Macedonia means a governor having reached supreme power, the legendary griffon and bird
symbolize celestial forces, the history of the prophet Jonas is the proto-image of salvation and the
Apostle Paul with the keys of Paradise is the guarantee of being worthy of the Heavenly Kingdom.

The main focal point of this composition is the Ascension of the Cross which is praising the
Ascension of Christ.
The ideological conception of the Khakhu main church portal has some commonness with
wall sculptures of the Holy Cross church of Aghtamar (915-921) which accentuates the same
Divine Providence, ideas of perfect power and perfect world. It is not fortuitous that almost all
pictures of the Holy Virgin church have their parallels in Aghtamar. Ideas on which sculptural
décors of Khakhu and Aghtamar are based have their sources in notions widely spread in the
Macedonian epoch about eternal and perfect power. They formed an original iconographic and
artistic local tradition on the territory of Ante-Caucasus. Taking into account the circumstance that
the church of Aghtamar is older for nearly a half century, one can attest that it is the first and the
most vast expression of such symbolic ideas in the region, having left its influence on a series of
other buildings of its time, as the main church of the Khakhu monastery, the Cathedral of Oshkvank
(963-973) and the Cathedral of Bagrat in Kutaisi (1003). The rich décor of mentioned churches, the
commonness of symbolic pictures and ideas on which they are based are conditioned by the fact
that all of them were royal commands and were aimed to express notions about perfect ruler and
‘perfect country’ built by him.
Анна Захарова
Московский государственный
Университет им. М.В. Ломоносова
Россия

РОСПИСИ ИШХАНСКОГО СОБОРА И ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО Χ - ΧΙ ВВ.
Монументальная живопись Тайка/Тао второй половины X - первой половины XI в.
представляет собой интереснейшее явление. В эту эпоху интенсивного политического и
культурного взаимодействия с Византией здесь создаются росписи знаменитых соборов
Отхта Экклесия, Ишхани, Хахули, Ошки. При всем своеобразии архитектуры, скульптурного
оформления и иконографических программ этих храмов, их живопись в целом очень близка
византийскому искусству.
До сих пор росписи соборов Тайка/Тао рассматривались преимущественно в
контексте искусства Закавказья. Хотя они упоминаются во многих общих работах по
истории византийского искусства, широкого сравнения с памятниками византийского
искусства до сих пор предпринято не было, и лишь некоторые исследователи обращались к
отдельным аспектам проблемы художественных связей Византии и Тайка/Тао. Так, Н.
Тьерри в статье 1975 г., посвященной росписям Отхта Экклесия и Ишхани, тщательно
проанализировала их, в первую очередь, с точки зрения иконографии и техники живописи.

Изучение всех художественных особенностей этих росписей привело исследовательницу к
выводу о принципиальной близости данных памятников к византийской монументальной
живописи X в. в Малой Азии, прежде всего – в Каппадокии. Следуя за Н. Тьерри, мы хотели
бы несколько изменить ракурс рассмотрения памятников Тайка/Тао для того, чтобы
уточнить

и

углубить

наше

понимание

некоторых

аспектов

развития

собственно

византийского искусства.
Наше сообщение будет посвящено росписям Ишханского собора, которые будут
рассмотрены в контексте стилистической эволюции византийского искусства второй
половины X - первой половины XI в. Именно к этому времени позволяют отнести росписи и
исторические свидетельства, зафиксированные исследователями в самом храме: между 960ми и 1032 г. При том, что в целом сохранность росписей храмов Тайка/Тао очень плохая и
фрагментарная, в данном случае до нас дошел значительный объем живописи в куполе, что
дает возможности для полноценного стилистического анализа. Эта живопись отличается
высоким уровнем исполнения и несомненной близостью к византийскому искусству того же
времени. Немаловажным является также тот факт, что именно этот ансамбль дает основание
предполагать непосредственное участие греческих художников, поскольку наряду с
грузинскими здесь имеются и греческие надписи.
Анализ росписей Ишхани и других соборов Тайка/Тао поможет нам восполнить тот
пробел, который имеется в наших представлениях об искусстве Византии второй половины
X - начала XI в. Как известно, в это время происходит поворот от классицизирующей
живописи Македонского ренессанса к «аскетическому направлению» второй четверти XI в.,
представленному такими ансамблями как мозаики и фрески Осиос Лукас, Св. Софии
Киевской и др. Период поиска новых образов и форм длился довольно долго, и искусство,
создававшееся в это время, было очень разнообразно и интересно. Наше представление о нем
основывается на материале немногочисленных константинопольских иллюстрированных
рукописей и икон. Столичная монументальная живопись второй половины X - начала XI в.
практически не дошла до наших дней. Среди памятников, сохранившихся в провинциях
(прежде всего, в Каппадокии), не так много произведений достаточно высокого уровня.
Поэтому включение в эту фрагментарную картину ансамблей Тайка/Тао позволяет поновому взглянуть как на само византийское искусство этого времени, так и на проблему
художественных связей данного региона с Византией.
Anna Zakharova
Lomonosov Moscow State University
Russia

WALL PAINTINGS OF ISHKHANI AND BYZANTINE ART OF THE 10TH – 11TH
CENTURIES
In the second half of the 10th – first half of the 11th century monumental painting flourished
in Tayk‘ (Tao). During this period of intense political and cultural interaction with Byzantium wall
paintings in several great cathedrals were created: Otkhta Eklesia, Ishkhani, Khakhuli, Oshki. All
these cathedrals have remarkable particularities in their architecture, sculptural decoration and
iconographic programs, yet their wall paintings on the whole are very close to the Byzantine art.
The wall paintings of Tayk‘ (Tao) cathedrals have been mainly viewed in the context of
Transcaucasian art. Although they are mentioned in many general overviews on Byzantine art
history, there is no comprehensive comparison with Byzantine works of art. There are several
researches touching upon some particular aspects of artistic connections between Byzantium and
Tayk‘ (Tao). Thus, Nicole Thierry in her article of 1975 thoroughly analyzed the iconography and
painting technique of Otkhta Eklesia and Ishkhani murals. Her investigation of their artistic
qualities lead her to conclude that close relationship existed between these ensembles and Byzantine
10th century monumental painting of Cappadocia. Following Nicole Thierry, I would like to make a
shift in the perspective of research on Tayk‘ (Tao) murals in purpose to attain a more profound and
precise understanding of the development of Byzantine art proper.
My paper will be focused on Ishkhani murals which shall be viewed in the context of
stylistic evolution of Byzantine art from the second half of the 10th to the first half of the 11th
century. It is to this period that the wall paintings may be dated on the grounds of historical
evidence found in the church itself: between the 960-ies and 1032. Although all murals in Tayk‘
(Tao) cathedrals are very poorly and fragmentarily preserved, at Ishkhani there is a significant
amount of surviving wall paintings in the dome, which allows a full stylistic analysis. These wall
paintings are distinguished by very high artistic quality and are obviously close to coeval Byzantine
art. It is also important that there are inscriptions both in Georgian and Greek, which enables us to
suppose the immediate involvement of Greek artists in the work on this ensemble.
The analysis of Tayk‘ (Tao) murals will let us to fill the gap in our knowledge about
Byzantine art of the second half of the 10th – early 11th century. As it is known, this period was
marked by the transition from classicizing style of Macedonian Renaissance to the “ascetic trend” in
the art of 1030–1040-ies represented by mosaics and frescoes of Hosios Loukas in Phocis, St.
Sophia in Kiev etc. The search for the new ways of artistic expression lasted for several decades,
and the art works preserved from this period are very interesting and variegated from stylistic point
of view. The leading Constantinopolitan tendencies are represented by several surviving illustrated
manuscripts and icons. Yet the metropolitan monumental painting from the second half of the 10th

to the first quarter of the 11th century has been almost completely lost. There are some painted
churches of this period in Cappadocia, which present very interesting evidence, but few of them
display high artistic merits. Therefore including the highest quality murals of Tayk‘ (Tao) in this
fragmentary panorama enables us to take a new look both on the problem of the region’s artistic
connections with Byzantium and on the development of Byzantine art itself.

Maria Raffaella Menna
University of Viterbo
Italy

THE PAINTED VISIONS IN THE REGION OF TAYK‘
There are only a few, often examples of paintings that decorated the interior of the churches
in Tayk‘. These are enough to bear witness to the high quality and originality of these figurative
programs (Thierry 1975; Skhirladtze 2010; Didebulidze 2013). One of the characteristics is the
presence of a large cross painted in the cupola that combines scenes of visions within the underlying
area. It seems both enclosed by a medallion with multiple frames, as in Hahuli [Xaxuli] Monastery,
or be carried off by four angels in flight as in the Oshkhi and Ishkhani Cathedrals, taking on the true
meaning of a 'vision' (the so-called 'Ascension of the Cross').
The cross, mainly in the form of the ‘Maltese-style’, with flared, mostly jeweled arms of
equal lengths is a recurring element in the decoration carved in Caucasian territories since the 6th7th century. It is located at the center of the architraves, on the triumphal arch above the altar, and
sometimes on the top of the domes and vaults. The iconography of the cross carried by four angels
in flight, however, is an original drawing from Tayk‘ within which the cross takes on not just a
triumphant, but also an eschatological significance. Equally original is the iconography that sits at
the base of the domes. The most egregious example can be found in Ishkhani and depicts the rare
vision of Zechariah with the four chariots pulled by differently colored horses oriented towards the
cardinal directions. This representation constitutes an unicum within the broader framework of the
repertory not only in the Caucasus, but in the Christian East. The painting in Hahuli remains an
isolated episode of the vision of Elijah.
The dome’s iconographic program as a whole is closely related to the theme depicted in the
apse, where generally we find the Theophany of Christ, as in the church of Tbeti, or more often the
Deesis-Vision, accompanied by the figure of the Virgin among apostlesin the register below.
Through precise comparisons with the figurative programs popular in the Christian East
from Cappadocia (Jolivet Levy 1991), the Coptic (Iacobini 2000), and Caucasian area (Kotandjian

2007), this paper aims at highlighting how Tayk‘ can be considered an outright 'laboratory' which
produced new solutions that originated from the interaction between the figurative cultures of the
Byzantine capital and that of the Caucasus.
Анна Макарова
Государственный институт
искусствознания
Россия

ЭККЛЕСИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕМЫ В АЛТАРНОЙ ЖИВОПИСИ ТАОКЛАРДЖЕТИИ И ИХ РАЗВИТИЕ В ПАМЯТНИКАХ ЗАКАВКАЗЬЯ XI - НАЧАЛА
XIII ВВ.
Живописные ансамбли средневекового царства Тао-Кларджети являются важным
звеном в развитии искусства не только Грузии, но и всего Закавказья. Знакомые с
византийской традицией, а также испытавшие сильные влияния территориально близких
Сирии и Каппадокии, они представляют собой самостоятельное художественное явление.
Истоком многих закавказских алтарных программ можно считать фрески базилики
Отхта Экклесиа (Тао-Кларджети), датирующиеся 960-ми гг., где экклесиологическая тема
раскрывается с непревзойденной для своего времени полнотой, предвосхищая будущие ее
решения в ансамблях ХI – XII вв. В конхе апсиды ныне практически утраченное
изображение Христа во славе, под ним Этимасия, с двух сторон от которой – фигуры
ангелов. В следующем регистре – Богородица в позе Оранты и Иоанн Предтеча. Ниже в
одном ряду представлены пророки и святители. В дальнейшем развитии монументальных
программ пророки и святители будут занимать разные храмовые зоны.
Регистр прерывается большим оконным проемом в центре, в его тимпане
представлено персонифицированное изображение Церкви, с маленькой базиликой в руке и
надписью «СО» («Сион»). По всей вероятности, она олицетворяет собой Сионскую горницу,
где произошла Пятидесятница и откуда берет начало апостольская проповедь. По сторонам
от Экклесии, на откосах окна, представлены две композиции: слева – Мельхиседек с сосудом
в руках, справа – Моисей, получающий Скрижали Завета. Программа апсиды заканчивается
евангельскими сценами. Аналогичные программы, но в сокращенном варианте, мы
наблюдаем в росписях в Хахули (Тао-Кларджети, XI в.), в пещерной церкви Натлисмцемели
(Грузия, начало XI в.), а также в церкви Спасителя в Чвабиани (Сванетия, 978–1001).

Программа росписи алтаря Бетании (начало XII в.) наиболее подробно, но в
переработанном варианте развивает тему Отхта Экклесии. В конхе размещена Теофания,
далее последовательно сверху вниз идут ряды пророков, апостолов и святителей (в этом
контексте важно упомянуть ныне практически утраченную живопись церкви Свв. Петра и
Павла в Татеве (930), где церковная иерархия распределяется по такому же принципу, что и в
Бетании). На оконных откосах изображены диаконы. Центральное место в пророческом ряду
Бетании занимает Давид. Его иерархически выделенное положение, определяемое царским
достоинством, усилено связью с родословием грузинских Багратидов. Представленный в
Бетании одиночный образ Мельхиседека с винным сосудом (надпись: «Царь, священник,
пророк») уникален для монументальной живописи. Поскольку в нем совмещаются
пророческое, царское и евхаристическое служения, в общем замысле алтарной программы
этот образ представляется многоаспектным. В литургическом смысле он несет в себе
указание на Христа как первосвященника по чину Мельхиседека (Евр. 6:15-7:3). Кроме того,
намечаемый экклесиологический пласт программы пророческого ряда в нем фокусируется в
ясно выраженном эсхатологическом направлении, которое постепенно раскрывается в
текстах и других пророков. Они говорят о полноте Богоприсутствия, начиная от прихода
Мессии и явлений Божества, до торжества Небесного Иерусалима. Ниже следует ряд
апостолов с закрытыми кодексами либо свернутыми свитками в руках. Подобная
иконография, восходящая к композиции Даяние закона, является типичной для памятников
Грузии X–XII вв. (Хахули, начало XI в., Ошки, 1036, Чвабиани, Атени, Мацхвариши, 1140,
Натлисмцимели, первая четверть XI в., Шио Мгвиме, начало XIII в. и др.) и лишь к началу
XIII в. изредка начинает заменяться композицией Причащение апостолов (Кинцвиси),
распространенной в Византийском мире уже с XI в. В Закавказье эту сцену можно встретить
в памятниках Лори (Ахтала, Кобайр, Киранц) и Ани (церковь Тиграна Оненца) начала XIII в.
Процессию завершает Захария, отец Иоанна Предтечи и первосвященник (согласно
Протоевангелию Иакова) Иерусалимского храма, в соответствующих одеждах и с
атрибутами (кадило, ковчег). В замысле программы алтаря его образ призван усилить
экклесиологическую тему, начатую Мельхиседеком, подчеркнуть идею преемственности
ветхозаветного и новозаветного священства.
Состав апостольского ряда в Бетании, кроме того, ясно обозначает идею преемства
Грузинской церкви: пятерых из присутствующих здесь апостолов предание связывает с
евангельской проповедью в Грузии, а также в Каппадокии и понтийских землях. В нижнем
регистре апсиды представлены фронтальные фигуры святителей с закрытыми книгами в
руках.

Итак, программа росписи алтарной апсиды Бетании представляет собой яркий пример
переосмысления и актуализации темы экклесиологии, характерной для ранних памятников
монументальной живописи Грузии. Здесь мы находим завершенный образ Вселенской
Церкви с ее евхаристической основой. Приоритетной в содержании программы является
тема священства, представленная всей полнотой церковной иерархии. Благодаря особому
подбору и взаимному расположению этих фигур с их атрибутами и Христа в конхе, в общем
замысле, кроме того, ясно читается идея преемственности ветхозаветного и новозаветного
священства, а также намечается звучание «закавказской» темы, связанной с осмыслением
места Грузинской церкви в Церкви Вселенской. Заложенная в Отхта программа остается
актуальной и в памятниках начала XIII в. В Тимотесубани ее древняя основа переосмыслена
в актуальном обогащенном варианте.
Anna Makarova
The State Institute for Art Studies
Russia

ECCLESIOLOGICAL THEMES IN THE SANCTUARY PAINTING OF TAOKLARJETI AND THEIR DEVELOPMENT IN THE TRANSCAUCASIAN
MONUMENTS FROM THE 11TH TO THE BEGINNING OF THE 13TH CENTURY

The picturesque ensembles of the medieval kingdom of Tao-Klarjeti are an important part of
the development not only of Georgian art but also of Caucasian art as a whole. Close to Byzantium
traditions, having experienced strong influences of neighboring Syria and Cappadocia, they
represent an independent artistic phenomenon.
The frescoes of basilica of Otkhta (Tao-Klarjeti), dated around 960, are considered to be the
cradle of many Caucasian altar programs. The ecclesiological theme in these frescoes is opened
with a fullness unsurpassed for that time, anticipating further solutions in ensembles of the 11th -12th
centuries. In the conches of the apse we can find an image of Christ in Glory, almost completely
lost today, below him there is Etimasia, on both sides of which are located figures of angels. In the
next register we can see the Virgin Mary Orans and St. John the Precursor. Prophets and Church
Fathers are represented in one row below. In the later development of the monumental art programs
Prophets and Church Fathers will occupy different areas in a cathedral.
There is a big window in the middle of the register, at the top of which we can find a
personification of the Church with a small Basilica in its hand and the inscription “SO” (Sion/Zion).
Most likely it embodies the Cenacle, where the Pentecost took place and where the apostles’
teaching originated. There are two compositions in the window slopes at both sides of Ecclesia:

Melchisedek with a vessel in his hands on the left and Moses receiving the Tables of the Law on the
right. The apse program finishes with evangelical scenes.
We can see similar programs, but in a condensed version in the wall-paintings of Xaxuli
(Tao-Klarjeti, 11th century), in the cave church of Natlismtzemeli (Georgia, beginning of the 11th
century), and also in the Church of the Saviour in Chvabiani (Svaneti, 978-1001).
The painting program of the altar of Betania (early 12th century) develops the theme of the
church of Otkhta, but in a revised version. There is the Theophany in the conches, the rows of
Prophets, Apostles and Saints top-down sequentially (it is important to mention in this context the
lost paintings of SS. Peter and Paul Church in Tat‘ev monastery (930), where the divine hierarchy is
allocated in the same way as in Betania). Images of deacons can be found in the window slopes.
The central place in the row of the prophets is taken by David. His position is distinguished
hierarchically and defined by royal dignity which is strengthened by a connection to the genealogy
of the Georgian Bagratids. The single image of Melchizedek with a wine vessel (inscription: King,
Priest, Prophet) represented in Betania is unique for monumental art. The image comes across as
multilayered as it brings together prophetic, royal and Eucharistic functions. It refers to Christ as a
high priest according to Melchizedek’s rank in a liturgical sense.
Moreover the ecclesiological part of program of the prophetic row is outlined in a clear
eschatological interpretation which is gradually revealed in the other prophets’ texts. They talk
about the presence of God starting from the arrival of the Messiah up to the triumph of the
Heavenly Jerusalem. Below, there is a row of apostles with closed codices or tied scrolls.
This type of iconography amounts to a “Traditio legis“ composition and is typical for the
Georgian monuments of the 10th – 12th centuries (Xaxuli, early 11th century, Oški, 1036, Chvabiabi,
Ateni, Matsxvariši, 1140, Natlismtsimeli, first quarter of the 11th century, Šio Mgvime, early 12th
century etc.). Only by the beginning of the 13th century it starts to be replaced by the “Communion
of the Apostles” (Kintsvisi), a composition which was widespread in the Byzantine world since the
11th century. In the Caucasian area this scene can be found in such region as Lori (Akhtala, Kobayr,
Kirants) and Ani (Tigran Honenc‘ Church) from the beginning of the 13th century. Zechariah, John
the Precursor’s father and the High Priest of the Temple of Jerusalem (according to the Gospel of
James) closes the procession, wearing distinctive clothes and holding a censer and a shrine. In
accordance with the altar conception his image emphasizes the theme of the continuity of the Old
and New Testament Priesthood started by Melchizedek.
The row of apostles in Betania clearly indicates the idea of continuity of the Georgian
Church: tradition claims that five of the represented apostles are connected to the evangelisation of
Georgia as well as of Cappadocia and Pontus. In the lower register of the apse we can find frontal
figures of various Church Fathers with closed books in their hands.

Thus the wall-painting program of the altar apse in Betania represents a fair illustration of
rethinking and actualization of the ecclesiological theme, which is typical for early monumental art
in Georgia. We can find a completed image of the Christian Church with its Eucharistic basis. The
Priesthood theme takes priority in the program. Owing to the special selection and a positional
relationship of these figures with their attributes and the image of Christ in the conch we can clearly
understand the idea of the continuity of the Old and New Testament Priesthood. We can also see the
beginning of the “Caucasian” theme connected with the understanding of the place of the Georgian
Church in the Catholic (Oecumenical) Christian Church. The program placed in Otkhta stays actual
in monuments dated to the beginning of the 13th century. Its basis is understood in an actual rich
version in Timotesubani.
Տաթևիկ Սարգսյան
Ղրիմագիտության և ՂրիմիՀանրապետության
Մշակութային ժառանգության պահպանության
Գիտահետազոտական կենտրոն
Ղրիմ
Tataevik Sargsyan
Research Center for Crimean Studies
And Protection of Cultural Heritage of
the Republic of Crimea
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ՏԱՅՔԻ և ՀԱՐԱԿԻՑ ԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՂՐԻՄՈՒՄ XIV-XV ԴԱՐԵՐՈՒՄ
THE ARMENIANS OF TAYK‘ AND NEIGHBORING PROVINCES IN CRIMEA
IN 14TH -15TH CENTURIES

15-րդ դարի սկզբներից Ղրիմի հայկական գաղթօջախը սկսեց բուռն ծաղկում
ապրել, ինչը տևեց ողջ 14-րդ դարի և 15-րդ դարի առաջին կեսի ընթացքում,
մասնակիորեն շարունակվելով մինչև թուրքական տիրապետության հաստատումը 1475
թվականին։ Իտալական և առաջին հերթին ջենովական առևտրական գաղութների
վերելքին զուգընթաց ավելանում էր հայության թիվը թերակղզում, աճում նրա
տնտեսական դերը։ Ղրիմահայոց բարգավաճ կյանքը դեպի թերակղզի էր բերում հայերի
նորանոր

խմբեր։

Մասսայաբար

թողնելով

իրենց

ասպատակվող

բնօրրանները

Պատմական Հայաստանի տարբեր շրջաններում, նրանք Ղրիմում հաստատվում էին

ինչպես իտալացիների կողմից վարձակալված տարածքներում, այնպես էլ թաթարմոնղոլների վերահսկողության տակ գտնվող բնակավայրերում։
14-րդ հարյուրամյակի առաջին կեսին թերակղզի տեղափոխված հայերի թվում
շատ էին Բարձր Հայքից, հատկապես Բաբերդից գաղթածները։ Դարասկզբին այստեղ
հանդիպում ենք գրիչ Սիմեոն Բաբերդացուն, ով 1307 թվականին մասնակցում է
Տոնական-Վկայաբանք

ձեռագրի

կազմման

աշխատանքներին,

իսկ

1316-ին

ընդօրինակում ուշագրավ մի Հայսմավուրք։ Նույն շրջանում Ղրիմում էր նաև բաբերդցի
Վարդանը՝ Երմուն գյուղից։ Նա սկզբում ուսանում է ժամանակի հայտնի վարդպետ
Ավետիք

Խոտաճարակին,

իսկ

հետո՝

Պետրոս

հայրապետին,

պաշտելով

«զշարականևզտետր»։ Ղրիմում մի քանի ձեռագրեր ընդօրինակելուց հետո Վարդանը
տեղափոխվում է Երուսաղեմ, այնուհետև Սսում ձեռնադրվում եպիսկոպոս և կյանքի
վերջում վերադառնում Ղրիմ։
Սակայն թերակղզում հաստատված ամենաճանաչված բաբերդցի գրիչները
Նատերենք էին՝ գրքագրության հայտնի գիտակ Նատերը և նրա որդիները։ Հայտնի է, որ
նրանք Բաբերդի Վերին Գռզու (Գռզի, Գռզուք) գյուղից էին և Ղրիմ տեղափոխվելով 1340ականների սկզբին, հաստատվել էին Սուրխաթ-Ղրիմ (ներկայումս՝ Հին Ղրիմ) քաղաքի
հայոց թաղամասում՝ Վերին հողետներում, կամ Ճղբնիսում։ Նատերի Սուրխաթում
ընդօրինակած առաջին ձեռագիրը՝ Ավետարանը վերաբերում է 1342 թ., իսկ վերջինը՝
1358-ին։ 1344-ին Ղրիմում իր մահկանացուն է կնքում նրա որդիներից մեկը՝ 20-ամյա
Հովհաննեսը, որին հայրը իր հայտնի «Ողբում» բնութագրում է որպես գեղագրական և
երաժշտական ունակություններով օժտված երիտասարդի։ Ժամանակ անց Նատերի
կրտսեր որդին՝ Գրիգորը նշանակվում է Խաղտեաց գավառի եպիսկոպոս և 1358 թ.
աշնանը, ծնողների ու ավագ եղբոր՝ Ավետիսի ուղեկցությամբ, թողնում թերակղզին։
Արդեն ծերացած Նատերը կնոջ՝ Մլհավանի հետ վերահաստատվում է հայրենի Վերին
Գռզուքում, իսկ Գրիգորը, Սիս այցելելուց հետո՝ Խաղտիքում։ Ավետիսը 1359-ի սկզբին
վերադառնում է Ղրիմ և մյուս եղբոր՝ Ստեփանոսի հետ շարունակում ձեռագրեր
ստեղծել։ Ուշագրավ է, որ Գրիգորի հետ Սսում եղած ժամանակ Ավետիսը վերջապես
գտնում է Դիոնիսոս Արիոպագացու «Յաղագս երկնային քահանայապետութեանց»
գիրքը, որը վաղուց էր փնտրում, և՝ արտագրելով այն, բերում Ղրիմ։ Գրքի հանդեպ այս
ընտանիքի ունեցած ակնածանքի մասին է վկայում նաև Ավետիսի 1355 թվի
տեղեկությունը՝ «Մեկնութիւնք» ձեռագրում։ Նա հայտնում է, որ այդ թվին Սուրխաթում

էր կանգ առել Բասենի եպիսկոպոս Վարդանը, որը շտապում էր դեպի Երուսաղեմ։
Տեսնելով նրա Մեկնությունների գիրքը, որից Ղրիմում չկար, հայր և որդի փութով
ընդօրինակում են այն։
Նատերի, նրա որդիների և նույնիսկ թոռների ստեղծած ձեռագրերը գրքարվեստի
նշանակալից ստեղծագործություններ են՝ կազմված գործի իմացությամբ, իսկ նրանց
թողած հիշատակարանները կարևոր տեղեկություններ են հայտնում ոչ միայն
ղրիմահայոց կյանքի և գործունեության մասին, այլև բացառիկ վկայություններ ունեն
թերակղզու տնտեսական և քաղաքական անցուդարձի վերաբերյալ։
Բարձր Հայքի բնակիչները, բացի այն, որ իրենք էին Ղրիմում ձեռագրեր ստեղծում,
նաև պատվիրում էին ձեռագրեր ղրիմահայ գրիչներին։ Օրինակ՝ բաբերդցի քահանա
Մկրտիչի պատվերով 1344 թ. Կաֆայում Ավետարան է ընդօրինակվում, իսկ 1354-1355
թ.,

կուսակրոն

Ստեփանոսը

քահանա

Մինաս

ընդօրինակում

է

Դերջանցու
Կյուրեղ

պատվերով,

Ալեքսանդրացու

Սուրխաթում

գրիչ

«Մեկնությունները»։

Ղրիմահայոց մասին շրջող պատմություններն այնքան հետաքրքրական էին, որ 1423 թ.
Ախալցխայից թերակղզի է գալիս ոմն տեր Ստեփանոսը, որը Կաֆայում (ներկայումս՝
Թեոդոսիա) Շարակնոց է պատվիրում։
Բաբերդցիները Ղրիմում էին լինում նաև առևտրական գործերով։ 1383 թ.
վաճառական Սարգիսը «ի Խախտեաց գաւառէն, ի Բաբերդու, ի գեղջէն Գռզուայ» գրում
է, թե երբ Փոլատխանը հարձակվեց Կաֆայի վրա և թալանեց այն, սուրբ Ավետարանը
«գերի տարան»։ Ոմն Հովհաննեսի հետ մեկտեղ նա փրկագնում է ձեռագիրը 140
արծաթով։ Այնուհետև, վերադարձնելով Հովհաննեսի վճարը և դառնալով Ավետարանի
միանձնյա տերը, նվիրում է այն Տրապիզոնի Չարխափան Աստվածածնի եկեղեցուն։
Բերված աղբյուրները վկայում են, որ Տայքի և դրան հարակից գավառների
հայերը XIV-XV

դարերում

բազմաբնույթ

սերտ

կապեր

ունեին

Ղրիմի

և

ղրիմահայության հետ։

Դավիթ Ղազարյան
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Հայաստան
Davit Ghazaryan
Mesrop Mashtots Matenadaran
Armenia

ՏԱՅՔԻ ՄԱՄՐՎԱՆ ԵՐԿՐՈՒՄ 1665 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏԵՂԾՎԱԾ
ԺԱՊԱՎԵՆԱՁև ՀՄԱՅԻԼԸ
THE 1665 SCROLL-SHAPED AMULET FROM THE REGION MAMRVAN (TAYK‘)

Տայքում հայկական դարավոր իրականության վկայականներից են ձեռագիր
մատյանները, որոնք ստեղծվել են այդ տարածաշրջանում սպասավորություն արած հայ
հոգևորականների կողմից, ինչի մասին խոսում են ձեռագրերի հիշատակարանները:
Տայքի

տարածքում

ստեղծված

ձեռագրերից

Մեսրոպ

Մաշտոցի

անվան

Մատենադարանում պահվում են ընդամենը երեք ձեռագիր մատյաններ (Հմր 2653.
Ավետարան, ԺԴ. դար՝ 1341-ից առաջ, 1341 թ., Վարդնաշէն (Տայք), Կան (Բաբերդ), գրիչ՝
Ստեփաննոս քահանա (1ա-107ա), Նատեր (109ա-226բ), ծաղկող՝ Ստեփաննոս [Կանեցի]
գրիչը, Հմր 2751. Ժողովածու, 1840 թ., Ազղուր, գրիչ՝ Ղունկիանոս Տէր-Ստեփանեան, և Հմր
7866. Համառոտ բառարան ի գրաբարէ յաշխարհաբար, 1842 թ., Տայք, գրիչ՝ Յարութիւն
Մանուկեան): Մաշտոցյան Մատենադարանի ժապավենաձև Հմայիլների հավաքածուի
ուսումնասիրման ընթացքում հիշատակարանի ճշգրիտ ընթերցման արդյունքում
ձեռագրի ստեղծման տեղը բացահայտած մի ժապավենաձև Հմայիլ էլ համալրեց Տայքում
ստեղծված հայկական ձեռագրերի շարքը: Իսկ հետագա ուսումնասիրությունների
արդյունքում պարզ դարձավ, որ այս Հմայիլի մի փոքր հատված էլ, որն ունի 16,4 սմ
երկարություն, հանգրվանել է Մաշտոցյան Մատենադարանի Հմայիլների հավաքածուի
179 համարի ներքո:
Հմայիլը ստեղծվել է 1665 թվականին Տայքի Մամրվան երկրում: Բավականին
կորուստներով մեզ հասած Հմայիլը, որն ունի 151,9x7,2-7,3 սմ չափեր, ստեղծվել է գրիչ
Ոհաննէս դպրի կողմից ոմն Մկրտչի համար: Գեղեցիկ նոտրգրով գրված, ոչ
ամբողջական տասներեք աղոթքներից («Սուրբ եպիսկոպոսին Փոկասու, որ վասն
ալէկոծութեան ծովուն», «Այլ գիր չ[արին եւ (՞)] չար ակին», «Աղօթք զօրաւորք սրբոյն
Գրիգորի Նարեկացւոյն» (Բան ԽԱ.), «Սրբոյն Անտիոքայ բժշկապետին», «[Գիր ակին]»,
«Գիր լեզուակապի եւ երեսբախտութեան եւ ճանապարհի եւ վասն պատերազմի»,
«Աւետարան ըստ Մաթէոսի» (Թ. 18-26), «Մաղթանք սուրբ Աստուածածնին, որ պահէ ի

չար աչաց եւ ի չար լեզուէ զծառայս», «Գիր գլխացաւի եւ չար աչից», «Վասն
ճանապարհի, որ անահ գնայ», «Այս են անուանք սուրբ հրեշտակապետացն, որ պահեն
զծառայս Աստուծոյ ի նստել ի տան, ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել», «Վասն
քաղցրութեան

աւագաց

եւ

ընկերաց»)

բաղկացած

Հմայիլը

զարդարում

են

գծանակարային հինգ զարդագրեր, որոնցից չորսը թռչնագիր են, իսկ մեկը՝ մարդադեմ
երկրաչափական:
Ամենայն հավանականությամբ Հմայիլը պետք է ստեղծված լինի Մամրվանի Սուրբ
Գևորգ կամ Ուլեթի վանքում, որի սպասավոր էլ եղել է Հմայիլի գրիչը:

Лусинэ Гущян
Российский этнографический музей
Россия
Lusine Guschyan
The Russian Museum of Ethnography
Russia

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА АРМЯН АРДВИНА И АРДАНУЧА
(ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИИ А. ФЛОРЕНСКОГО ИЗ СОБРАНИЯ РЭМ)
THE TRADITIONAL CULTURE OF THE ARNEMIANS OF ARDVIN AND ARDANUCH
(BY THE MATERIALS OF A. FLORENSKY'S COLLECTION IN THE RME)

В собрании Российского этнографического музея хранится коллекция, собранная А.
Флоренским в 1909 г. в городах Ардвин и Ардануч одноименных участков Батумской
области. А. А. Флоренский (брат известного теософа П. А. Флоренского), будучи уроженцем
Кавказа, а в начале XX в. – студентом геологического факультета Санкт-Петербургского
университета, собрал для императорского музея коллекцию, в состав которой входят 96
памятников традиционной культуры армян области. Она включает мужскую и женскую
одежду, украшения, обувь, различную утварь, элементы убранства интерьера жилища,
инструменты медника, веретена, амулеты. Особенно полно представлены женские костюмы.
Каждый из указанных предметов сопровождается аннотацией собирателя, благодаря которой
возможно уточнить 1) местное название предмета; 2) социально-возрастную группу, в
которой

бытовал предмет (девушек или замужних женщин); 3) выявить динамику,

происходившую внутри данной локации относительно кроя, материала, а также техники
изготовления предмета и его декоративных элементов.

Интерес представляет головной убор замужней женщины из Ардануча. Убор состоит
из 1. широкого накосника в виде ложных мелких кос, декорированных серебряными
бляшками, 2. треугольных височных украшений с подвесками миндалевидной формы, 3.
налобного украшения из нашитых на ткань фигурных бляшек, центральная из которых выше
остальных, и 4. прямоугольного головного покрывала из прозрачной шелковой ткани.
Данный комплекс головного убора, а также способ его ношения известен по фотографии Д.
И. Ермакова из фотоиллюстративного фонда РЭМ. Фотография подписана автором:
«Армянский ардаганский древний костюм». Материал вещевой коллекции и фотографии
позволяют высказать предположение о близости ардвин-арданучской и ардаганской
узколокальных традиций вплоть до конца XIX в. Следует также отметить, что в начале XX
в., исходя из сообщений собирателя, женский костюм Ардвина и Ардануча находится под
весомым влиянием эрзрум-ахалцихского костюма, что, в свою очередь, позволяет
предположить эволюцию армянского женского костюма в сторону его унификации внутри
культуры.
Не меньший интерес вызывает женская курточка, надеваемая на верхнее распашное
платье. Куртка темно-синего бархата по полочкам и нижнему краю окантована широкой
галунной тесьмой. Данный тип верхней женской одежды весьма распространен по всему
понтийско-средиземноморскому региону, что позволяет говорить о едином культурном
ареале, имеющем достаточно ранние корни (до XV в.). Уникальность курточки – в
декоративном элементе, который не должен был быть виден при ее ношении. Это вышитые
золотой нитью по двум бокам, ниже рукавов, двуглавые имперские орлы со скипетром и
державой в лапах и с небольшими имперскими коронами на головах, крупная имперская
корона венчает композицию. Данный декоративный элемент, выявленный нами, коррелирует
с распространенным образом двуглавого орла на сюник-арцахских женских поясах, однако
расположение их с очевидностью указывает на то, что они должны были быть скрыты от
чужого глаза в обыденной жизни и, вероятно, виднелись только лишь во время ритуала
(например, во время танца).
Приведенные в качестве примеров предметы, впервые вводимые в научный оборот,
позволяют говорить о несомненной важности и уникальности данного собрания,
особенностью которого является также приобретение костюмов как комплексов.
Արկադի Ակոպով
ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Հայաստան
Arkadi Akopov

Shirak’s Center of Armenian Studies
NAS RA
Armenia

ԹՈՐԹՈՒՄԻ ԳԱՎԱՌԻ ՎԱՐՉԱԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ
(XVI ԴԱՐ - XVII ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍ)
ADMINISTRATIVE AND DEMOGRAPHIC PICTURE OF TORTUM REGION FROM THE 16th
CENTURY TILL THE FIRST HALF OF 17th CENTURY
Թորթումի գավառը տեղագրվում է «Աշխարհացոյց»-յան Տայքի Ոքաղե և
Ազորդացփոր գավառներում: Այն ընկած է Թորթում գետի և նրա բազմաթիվ վտակների
ավազանում: 1555 թ. Ամասիայի պայմանագրով Թորթումի գավառը անցնում է
Օսմանյան

կայսրությանը՝

հայտնվելով

Արևմտյան

Հայաստանի

ամենախոշոր`

Էրզրումի էյալեթի (նահանգի) կազմում:
Թորթումի գավառը 16-րդ դարի վերջին հարավ-արևելքից սահմանակից էր
Էրզրումի նահանգի Մամրվանի, հարավից` Էրզրումի և Վերին Բասենի, արևմուտքից`
Սպերի, հյուսի-արևմուտքից` Բերդագրակի գավառներին, հյուսիսից` Ախալցխայի
նահանգի Թավուսքարի և հյուսիս-արևելքից Օլթիի գավառներին:
Գավառը, որի վարչական կենտրոնը Թորթում ավանն էր, 16-րդ դարի 2-րդ կեսին
բաղկացած էր 4 գյուղախմբերից` Թորթումի, Լսկավի, Աղջրիկի և Խախուի: Թորթումի
նահիեն զբաղեցնում էր գավառի հարավային և կենտրոնական, Լսկավի նահիեն`
արևելյան, Աղջրիկի նահիեն` արևմտյան, իսկ Խախուի նահիեն` հյուսիսային
շրջանները:
Թորթումի գավառի ժողովրդագրական պատկերի վերաբերյալ տեղեկությունները
սակավ

են

ու

թերի,

ուստի

Արևմտյան

Հայաստանի

ժողովրդագրության

առանձնահատկություններն ուսումնասիրելով` ակադեմիկոս Ա. Մելքոնյանը հանգել էր
այն

եզրակացության,

որ

գյուղական

հայ

ընտանիքների

անդամների

թիվը

բաղդատելիս` միջինը պետք է ընդունել 8-ը, թուրքերինը` 6-7, քրդերինը` ավելի
պակաս: Թորթումի գավառում կիրառելով բնակչության բաղդատման այս բանաձևը, և
այդ տարբերակով կատարված հաշվարկը համադրելով Տայքի մեկ այլ գավառի`
Բանակի վերաբերյալ ունեցած փոքրիշատե վստահելի տվյալների հետ, պարզել էինք,

որ 16-րդ դարի վերջին գյուղական բնակավայրերի միջին խտությունը կազմում էր 30
ծուխ, ուստի Թորթումի գավառի 53 բնակավայրերում պիտի լիներ շուրջ 1590 ընտանիք`
մոտ 12700 բնակչությամբ:
Այս հաշվարկներում հստակություն մտցնելու մեջ մեզ ակամայից օգնության
հասան

մեր

վրացի

գործընկերները,

որոնք

ազատված

լինելով

արհեստական

խոչընդոտներից՝ հնարավորություն ունեն այցելել Թուրքիա և տեղում ծանոթանալ
օսմանյան արխիվներին: 2013 թ.
Շենգելիան

հրատարակեց

Թբիլիսիի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Ն.

Թուրքիայի

արխիվներում

պահպանվող

մի

քանի

հարկացուցակներ («դավթարներ») բնագրի լեզվով և վրացերեն թարգմանությամբ`
«Օսմանյան

ծավալուն

և

հակիրճ

դավթարները

Տաո-Կլարջեթիի

վերաբերյալ»

վերնագրով 2, ուր ներկայացված են նաև Տայքի Թորթում և Մամրվան գավառները:
Թուրքական հարկացուցակների համակողմանի ուսումնասիրությունը թույլ
տվեց մեզ պարզել, որ Թորթումի գավառում մեծամասնություն էր կազմում տեղաբնիկ
հայ տարրը (առաքելական և ուղղափառ): Ըստ հարկացուցակի՝ Թորթումի գավառը 16րդ դարի վերջերին ուներ 72 գյուղ, որոնցից 10-ը անբնակ էին: Բնակելի 62 գյուղերում
բնակվում էր շուրջ 13440 մարդ, որոնք բաժանված էին 1680 ծխի: Գավառի հայությունը
հավասարաչափ

չէր

տեղաբաշխված:

Եթե

Թորթումի,

Լսկավի

և

Աղջրիկի

գյուղախմբերում հայությունը կազմում էր ճնշող մեծամասնությունը (ավելի քան երկու
երրորդը), ապա հյուսիսում` Խախուի գյուղախմբում, հայերի թիվն ավելի քիչ էր:
Վրացիների ներկայությունը Խախուի գյուղախմբում բացատրվում է այն հանգամանքով,
որ Տայքի գլխավոր հոգևոր կենտրոններից Օշքվանքը և Խախուն, որոնք քաղկեդոնական
նշանավոր վանական համալիրներ էին, գտնվում էին Խախուի գյուղախմբի տարածքում
և, բնականաբար, դեպի իրենց պիտի ձգեին վրացի վերաբնակիչների:
Թորթումի գավառը զերծ չի մնում հետագա թուրք-պարսկական պատերազմների
պատճառած արհավիրքներից, քանիցս դառնալով պատերազմների թատերաբեմ, որոնք
ուղեկցվում էին բռնագաղթերով:
17-րդ դարի առաջին կեսին Թորթումի գավառի էթնոժողովրդագրական պատկերի
մասին արժեքավոր տեղեկություններ է հաղորդում Հակոբ Կարնեցին, համաձայն որի
գավառի բնակիչների կեսն ազգությամբ վրացի էին, բայց խոսում էին հայերեն:
2
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1639 թ. Կասրե-Շիրինի հաշտության պայմանագրի կնքումից հետո թուրքական
կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ նվաճված ժողովուրդների մահմեդականացման
գործընթացին, և շուտով Թորթումի գավառում քաղկեդոնիկ եկեղեցին դադարեց
գոյություն ունենալուց: Իշխանությունների սպառնալիքի տակ մահմեդականացած
հայության մի զգալի մասն առերես էր ընդունել իսլամը՝ գաղտնի հաճախելով
եկեղեցիներ,

կատարելով

քրիստոնեական

զանազան

ծիսակատարություններ:

Այդօրինակ բնակչությունը հայտնի էր «կեսկեսներ» անունով:

Գեղամ Բադալյան
Երևանի պետական համալսարան
Հայաստան
Gegham Badalyan
Yerevan State University
Armenia

ՏԱՅՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ
16-ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ
(ԸՍՏ «ԳՅՈՒՐՋԻՍՏԱՆԻ ՎԻԼԱՅԵԹԻ ԸՆԴԱՐՁԱԿ ՀԱՐԿԱՑՈՒՑԱԿԻ»)
(THE ETHNIC SITUATION IN THE CENTRAL AND EASTERN DISTRICTS OF TAYK‘
IN 16th CENTURY (ACCORDING TO ''GURJISTAN'S LARGER REGISTER)
Տայքի պատմական ժողովրդագրության ուսումնասիրության համար բացառիկ
կարևորություն ունի 16-րդ դարի վերջերին կազմված օսմանյան մի ուշագրավ
փաստաթուղթ, որը հայտնի է «Գյուրջիստանի վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակ»
վերնագրով։ Այս, հիրավի եզակի, սկզբնաղբյուրը ժամանակին պահվում էր
Վրաստանի պետական թանգարանի արևելյան ձեռագրերի բաժանմունքում։ Վրաց
նշանավոր թուրքագետ Սերգի Ջիքիայի աշխատասիրությամբ ձեռագրի բնագիրը
հրատարակվեց 1947 թ․ (ի դեպ, դեռ 1941 թ․ նույն հեղինակը լույս էր ընծայել
վերջինիս վրացերեն տարբերակը)։ Ավելորդ է ասել, որ նշված մատյանը հսկայական
նյութ է պարունակում հայ և վրաց

ժողովուրդների տվյալ ժամանակահատվածի

պատմության տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնի է, 16-րդ դարի 2-րդ

կեսին, Օսմանյան կայսրությունն աստիճանաբար նվաճեց Հայաստանի հյուսիսարևմտյան և Վրաստանի հարավ-արևմտյան հատվածներն ընդգրկող Սամցխեի
աթաբեկությունը (վրացերեն՝ საათაბაგო- «սաաթաբագո»), որի տարածքում ստեղծվեց
Գյուրջիստանի վիլայեթ (նահանգ) անվանումով վարչամիավորը։ Վերջինիս ողջ
հարավային մասն էլ կազմեցին Ճորոխ գետի Օլթի (պատմ․՝ Բողխա) խոշոր վտակի
ավազանն ամբողջությամբ ընդգրկող Մեծ Հայքի Տայք աշխարհի մի շարք գավառներ՝
Օլթի-Ուղթիք, Մամրվան (Նարիման), Կամխիս-Կաղամախիք, Փանասկերտ, Բանակ
(Փանակ,

վրաց․՝

ბანა-Բանա)

գլխավոր

կենտրոններով։

Ավելի

ուշ

նշված

վարչամիավորը վերանվանվեց Չլդըրի կամ, փաշայանիստ կենտրոնի անունով՝
Ախալցխայի, էյալեթ կամ նահանգ։ Նվաճումից անմիջապես հետո օսմանյան
իշխանություններն այստեղ իրականացրեցին մանրամասն հաշվառում՝ գրանցելով
ինչպես բնակիչների թիվը, այնպես էլ տնտեսական կացությունը։ «Գյուրջիստանի
վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակի» նշանակությունն առանձնակի մեծանում է
նրանով, որ այն պարունակում է ուշագրավ վիճակագրական տեղեկություններ
նշված տարածքի գրեթե բոլոր՝ ինչպես բնակեցված, այնպես էլ ամայի բնակավայրերի
մասին (բերդաքաղաքներ, ավաններ և գյուղեր, անգամ ագարակ-չիֆթլիկներ)։
Ընդորում, յուրաքանչյուր բնակավայրում նշվում են

էսփենջ (25 ակչե) մուծող

արական սեռի ներկայացուցիչների մանրամասն անունները։ Այս հանգամանքը,
ինչպես իր հերթին նկատել է Ս․ Ջիքիան, ուսումնասիրողին հնարավորություն է
ընձեռում

բավական

ճշգրիտ

հետաքրքրող տարածքում

որոշելու

բնակչության

ազգային

կազմը։

Մեզ

16-րդ դարի վերջին գոյություն ուներ 2 լիվա-գավառ՝

Բանակի (թրք․՝ Penek) և Օլթիի (թրք․՝ Olt կամ Oltu), որոնք իրենց հերթին բաժանվում
էին նահիե-գավառակների։ Ցավոք, ամենայն մանրամասնությամբ պահպանվել են
միայն առաջինի գյուղացուցակները։ Դրանց համաձայն Բանակի գավառը կազմված
էր 3 գավառակից՝ Բուն Բանակի (թրք․՝ Nısf-i Penek), Կամխիսի (թրք․՝ Kâmhis) և
Փանասկերտի, որոնք ունեին 103 բնակավայր (անբնակ՝ 13-ը, իսկ 7-ի մասին
տվյալները բացակայում են)։ Ինչպես ցույց է տվել անձնանունների քննությունը,
վերոհիշյալ 3 գավառակներում հաշվառված 1850 անձանցից 1786-ը (91,6 %-ը) հայեր
են։ Ընդորում, պետք է նկատի ունենալ, որ գրանցվողները ներկայացնում էին ողջ
ընտանիքը, հնարավոր է՝ անգամ գերդաստանը։ Ըստ այդմ, կարելի է խոսել
բնակավայրերում առկա ընտանիքների (տների) հաշվառման մասին։ Ի դեպ,

գրանցված անձնանունները երբեմն ցույց են տալիս ուղղափառ (քաղկեդոնական)
հայերի առկայությունը, ինչը բավական տարածված երևույթ էր ո´չ միայն Տայքի, այլև
Բարձր Հայքի, Ծոփքի, Փոքր Հայքի մի շարք գավառներում (օրինակ՝ Մկրտչի որդի
«գյուրջի» Մուրադխան, Տիրատուրի որդի «գյուրջի» Զաքար, «գյուրջի» Աթաբեկի որդի
Յարազիզ ևն)։ Տվյալ դեպքում «գյուրջի»-ին (թրք․՝ gürcü-«վրացի») արտահայտում է
տվյալ անձի դավանական, այլ ոչ թե ազգային պատկանելությունը։ Հատկանշական է,
որ «գյուրջի»-իին զուգահեռ ցուցակներում հանդիպում է «զիմմի» եզրը (թրք․՝ zimmi«ենթակա ոչ-մահմեդական», «քրիստոնյա»), որով նշվել են ազգային՝ առաքելական
եկեղեցու հետևորդ հայերը։ Ի դեպ, վերջիններս ըստ էության, կազմել են Բանակի
գավառի հայ բնակչության գերակշիռ մեծամասնությունը։ Թեև Օլթիի գավառի
հարկացուցակները մանրամասնությամբ չեն պահպանվել, իսկ բնակավայրերը
թվարկված

են

խառնիխուռն,

առանց

անձերի

թվարկման։

Այնուամենայնիվ

հիշատակվող տեղանունները գերազանցապես հայկական են (Մսրաձոր, Կթխուտ,
Անձավ, Սուրբ Սարգիս՝ բարբառային «Սըփ Սարքիս» ձևով, Ոսկեհատ, Վարդենուտ,
Ցրդաձոր, Արդոս, Բարդի, Ճանջուր, Գեղիկ, Չինաչուր,Ձկնաջուր ևն), ինչը լրացուցիչ
անգամ լույս է սփռում Օլթիի գավառի (ամենայն հավանականությամբ՝ ՄամրվանՆարիմանի հետ միասին) բնակչության ազգային կազմի հարցի վրա 16-րդ դարի
վերջին։ «Գյուրջիստանի վիլայեթի ընդարձակ հարկացուցակը» արժեքավոր է նաև
այն

տեսանկյունից,

որ

լիովին

բացահայտում

է

օսմանյան

ձուլողական

քաղաքականության էությունը։ Եթե նշված ժամանակահատվածում նորաստեղծ
Գյուրջիստանի

նահանգի

բնակչությունը

գրեթե

100

%-ով

կազմված

էր

քրիստոնյաներից (հայեր և վրացիներ), ապա ընդամենը 2 դար անց նրանց մի զգալի
մասը բռնի կերպով մահմեդականացվել և կորցրել էր իր ազգային դեմքը։ Դա
վերաբերում

է

ո´չ

միայն

բուն

Տայքին,

այլև

Սամցխեի

և

Ջավախքի

տարածաշրջաններին, ուր բազմաթիվ հայերի և վրացիների իսլամացումը հանգեցրեց
վերջիններիս զանգվածային ձուլմանը։ Արդեն 18-րդ դարի այս դավանափոխները
հանդես են գալիս որպես «թուրքեր»՝ աստիճանաբար մոռանալով նաև մայրենին
(ներկայիս այսպես կոչված «մեսխեթցի թուրքերը»)։

Շապիկին՝

Իշխանի վանք, Գուրգենի մատուռ-եկեղեցու ճակատակալի հատված (1006)
Լուսանկարը՝ Հրայր Բազե Խաչերյանի
Շապիկի ձևավորումը՝
Արփենիկ Մուրադյանի

