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(նա խա խորհր դա յին շրջան)

Նե րա ծ; թ յ; ն. Խա չե նի իշ խա նութ յու նը միջ նա դար յան Հա յաս տա նի 

վար չա-քա ղա քա կան խո շոր կազ մա վո րում նե րից էր, հա յոց պատ մութ յան 

եւ մ շա կույ թի մեջ կար եւո րա գույն դե րա կա տա րում ու նե ցած շրջան նե-

րից մե կը: Ո րո շա կի փո փո խութ յուն նե րով Թ.-ԺԶ. դա րե րը գո յատ եւած 

Խա չե նի իշ խա նութ յան տա րած քը զբա ղեց նում էր «Աշ խար հա ցոյց»-յան 

Ար ցա խի հիմ նա կա նում լեռ նա յին շրջան նե րը եւ նա խա լեռ նա յին շրջան-

նե րի ո րոշ հատ ված ներ: Հարկ է նշել, որ Ար ցա խի գա վառ նե րի տե ղադ-

րութ յան եւ դ րանց սահ ման նե րի վե րա բեր յալ ու սում նա սի րող նե րը միա-

կար ծիք չեն: Այ դու հան դերձ, հան րա գու մա րի բե րե լով խնդրի շուրջ ե ղած 

տե սա կետ նե րը` պարզ է դառ նում, որ իր գո յութ յան ըն թաց քում Խա չե-

նի իշ խա նութ յու նը հիմ նա կա նում զբա ղեց րել է Ար ցա խի կենտ րո նա կան 

գա վառ նե րը` հյու սի սում սահ ման ու նե նա լով Մ ռա վի հա րա վա յին լան ջե-

րը, հա րա վում` Վա րա րակն- Կար կառ գե տա գի ծը, ար եւել քում` Կար կառ 

գե տի ա ջափն յա կը, իսկ արեւ մուտ քում` Ս եւա նի ա վա զա նի ար եւել յան 

շրջան նե րը (նկ. 1): ԼՂՀ ներ կա յիս վար չա տա րած քա յին բա ժա նու մով այն 

ընդգր կում էր Մար տա կեր տի, Շա հում յա նի, Քար վա ճա ռի, Շու շիի շրջան-

նե րը, Քա շա թա ղի, Մար տու նու եւ Աս կե րա նի շրջան նե րի մի մա սը եւ ՀՀ 

Գե ղար քու նի քի մար զի ար եւել յան հատ ված նե րը1:

Ար ցա խի պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի եւ հ նա վայ-

րե րի ու սում նա սի րութ յան պատ մութ յու նը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է 

1 Վ. Բալայան, Արցախի պատմ& թյ& նը հնադարից մի նչեւ մե ր օրերը, Երեւան, 2002, էջ 106:
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բա ժա նել ե րեք փու լե րի` ա) նա խա խորհր դա յին շրջան, բ) խորհր դա յին 

շրջան, գ) հետ խորհր դա յին կամ ան կա խութ յան շրջան:

 Մեր կող մից դա սա կարգ ված շրջա փու լե րը ի րա րից տար բեր վում են ոչ 

միայն տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում գոր ծող հա սա րա կար գով, այլեւ հիշ-

յալ ժա մա նա կա հատ ված նե րին բնո րոշ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ վա-

ծութ յամբ, կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի` գի տութ յան պա հանջ նե րին 

հա մա պա տաս խա նութ յամբ  եւ  նյու թի մեկ նա բան ման ա նա չա ռութ յամբ: 

Հատ կա պես վեր ջինս ա ռա վել ակ նա ռու էր խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա-

նում, երբ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան նե րի 

ու սում նա սի րութ յու նը դար ձավ Բաք վի գիտ նա կան նե րի «մե նաշ նոր հը»:

Նա խա խորհր դա յին շրջան. Հե տաքրք րութ յու նը Ար ցա խի հնութ-

յուն նե րի նկատ մամբ եւ դ րանց մաս նա կի ու սում նա սի րութ յու նը սկիզբ 

է առ նում ԺԸ. դա րում: Դ րանք հիմ նա կա նում հոգ եւոր դա սի ներ կա-

յա ցու ցիչ նե րի ձեռ նար կած գոր ծո ղութ յուն ներ էին, ո րոնք ա ռա վե լա-

պես սահ մա նա փակ վում էին Հա յաս տա նի  տար բեր շրջան ներ կա տա րած 

ուղ եւո րութ յուն նե րով, հու շար ձան ներ այ ցե լե լով եւ դ րանց ըն թաց քում 

հան դի պած պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի նկա րագ րութ-

յամբ ու վի մա գիր տեքս տե րի ըն դօ րի նա կութ յուն նե րով: Տե ղա գիր-հե-

տա զո տող նե րի հե տաքրք րութ յուն նե րի ա ռանց քը հայ րե նի բնութ յան ու 

աշ խար հագ րութ յան,  վան քե րի ու ե կե ղե ցի նե րի, բեր դե րի ու քա րա վա-

նատ նե րի նկա րագ րութ յունն էր, ինչ պես նաեւ հու շար ձան նե րի որ մե րին 

եւ շր ջա կայ քում առ կա վի մա գիր հի շա տա կա րան նե րի հա վա քու մը2: Եվ 

շատ դեպ քե րում վի մագ րե րով աղ քատ հու շար ձան նե րը դուրս էին մնում 

ճա նա պար հորդ-բա նա հա վաք նե րի ու շադ րութ յու նից,  ին չի մա սին փաս-

տում է ԺԹ. դա րի հե տա զո տող Մ. Սմ բատ յան ցը. «…չու նէր ա մեն եւին 

գրո ւածք. ուս տի տե սինք եւ  ան ցանք»3: 

Այ սօ րի նակ հե տա զո տող նե րը, ո րոնք ի րա վամբ ստա ցել են բա նա հա-

վաք-հնա սեր ներ ան վա նու մը, ի րենց կա տա րած աշ խա տան քով հե ռու էին 

գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի անց կաց ման սկզբունք նե րից: Այ դու-

հան դերձ, դրանք անդ րա նիկ քայ լերն էին պատ մա կան հու շար ձան նե րի 

ու սում նա սի րութ յան ուղ ղութ յամբ, եւ մեզ հա սած աշ խա տութ յուն նե րից 

շա տե րը մինչ օրս չեն կորց րել ի րենց աղբ յու րա գի տա կան ար ժե քը: 

2   «Դիվան հայ վիմագր& թյան», պր. 1, կազմե ց Հ. Օրբելի, Երեւան, 1966, էջ 19:
3   Մ. արք. Սմբատեանց Նախիջեւանցի,  Տեղագիր Գեղարք& նի ծովազարդ գաւառի որ 

այժմ Նոր-Բայազիտ գաւառ, Վաղարշապատ, 1895, էջ 230:
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Այդ շրջա նի ու սում նա սի րող նե րի մեծ մա սի նկա րագ րութ յուն նե րը 

ներ կա յաց ված են ա կա նա տե սի աչ քե րով, եւ մեր օ րե րում դրանց կար-

եւո րութ յու նը չա փա զանց մեծ է, քան զի ու սում նա սի րութ յան ա ռար կա 

դար ձած ո րոշ հու շար ձան ներ կամ չեն պահ պան վել, կամ մեզ են հա սել 

կի սա վեր վի ճա կում:  

 Խա չե նի իշ խա նութ յան զբա ղեց րած տա րած քի վան քե րի ու խաչ քա-

րե րի ար ձա նագ րութ յուն նե րը հա վա քե լու գոր ծին ա ռա ջին ան գամ ձեռ-

նա մուխ է ե ղել Աղ վա նից կա թո ղի կոս Ե սա յի Հա սան- Ջա լալ յա նը 1718 թ.: 

Ն րա աշ խա տութ յան բնօ րի նա կը մնում է ան հայտ: Սա կայն Ե սա յի կա թո-

ղի կո սի ձե ռագ րից օգտ վե լու մա սին հի շա տա կում են Ս. Ջա լալ յան ցը, Հ. 

Շահ խա թուն յան ցը, Հ. Ղ րի մե ցին եւ  ու րիշ ներ: 

 Մեզ են հա սել նրա աշ խա տութ յան ե րեք ըն դօ րի նա կութ յուն նե րը, 

ո րոնք պահ վում են Մ. Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նում: Դ րան ցից 

ա ռա ջի նի հե ղի նակն է Էջ միած նի գրա գիր Հով հան նես ե պիս կո պոս Ղ րի-

մե ցին: 1821-1822 թթ. Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Եփ րեմ Ձո րա գեղ ցին 

վի րա հա յոց թե մի ա ռաջ նորդ Ներ սես ար քե պիս կո պոս Աշ տա րա կե ցու եւ  

այլ հոգ եւո րա կան նե րի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լում է Հա յաս տա նի հյու սի-

սար եւել յան նա հանգ ներ: 1822 թ. ամ ռա նը խում բը ժա մա նում է նաեւ 

Գան ձա սար, ո րոնց թվում էր նաեւ վե հա րա նի գրա գիր Հով հ. ե պս. Ղ րի-

մե ցին: Նա, ա մե նայն բա րեխղ ճութ յամբ, ար տագ րում է Ե սա յի կա թո ղի կո-

սի տետ րա կը` այդ մա սին հի շա տա կե լով իր ըն դօ րի նա կած աշ խա տութ յան 

հի շա տա կա րա նում. « Յա մի Տեառն 1822, յամ սեանն յու լի սի մէ կին, ընդ 

սրբազ նա կա տար Եփ րեմ կա թո ղի կո սին մինչ էաք ի Գան ձա սար հրա շա լի 

վանս, տե սի զբա զում վա նո րէից, ե կե ղե ցեաց եւ խա չից հնա գոյն ար ձա-

նաց օ րի նակս ժո ղո վեալս ի միում հին տետր ձե ռամբ Ե սա յի կա թո ղի կո-

սին Ա ղո ւա նից ի թո ւա կա նու թեան հա յոց ՌՃԿԷ (1718), զոր եւ  օ րի նա կե-

ցի կրկին ի մով ձե ռամբ»4:

 Հա ջորդ ըն դօ րի նա կութ յու նը նույն պես կա տար վել է Գան ձա սա րի 

վան քում` 1830-1854 թթ. Ար ցա խի մետ րո պո լիտ Բաղ դա սար ար քե պիս-

կո պոս Հա սան- Ջա լալ յա նի կող մից, ին չի մա սին խոս վում է նրա աշ խա-

տութ յան հի շա տա կա րա նում. «Ի ՌՄԾԸ (1809) թո ւին հա յոց ի Սուրբ 

Ա թոռս Գան ձա սա րու վերս տին նո րո գե ցաւ ար ձան ներս ի հին օ րի նա կէ 

4 Ե. Հասան-Ջալալեան, Վիմական արձանագր& թիւնք, գրիչ` Յովհ. եպս., Գանձասար, 
1822,  ՄՄ թ. 9923,  էջ 2ա: Հայագետ Պ. Հակոբյանը այս ընդօրինակ& թյան հեղինակ 
է համար& մ  Հովհաննես եպս. Մշեց& ն: Ընդօրինակ& մը կատարվել է 1822 թ. հ& լիսի 
1-ին (տե՛ս Պ. Հակոբյան, Հայկական վիմագրերը եւ Խաչատ& ր Աբովյանը, ՊԲՀ, 1971,  
թ. 2, էջ 45):
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ձե ռամբ Պաղ տա սար վար դա պե տի Ջա լա լեան, եւ  որդ ւոյ Դա նիէլ հա զա-

րա պե տին Տեառն Խա չե նոյ»5: Վի մագ րա գետ Ա. Հա րութ յուն յա նի կար ծի-

քով «վերս տին նո րո գե ցավ ար ձան ներս ի հին օ րի նա կէ» ար տա հայ տութ-

յու նը պետք է հաս կա նալ ար տագր վեց, ըն դօ րի նակ վեց ի մաս տով6: 

Ե սա յի կա թո ղի կո սի տետ րա կի ար տագ րութ յու նը ներ կա յաց նող եր րորդ 

ձե ռա գի րը կազմ վել է 1828 թ. Հով հան նես Շահ խա թուն յան ցի կող մից Աս-

տա պա տի Ս. Ս տե փա նոս վան քում7: Հա վե լենք, որ նշված ձե ռա գրից զատ, 

Շահ խա թուն յան ցի կա տա րած ըն դօ րի նա կութ յուն նե րը տեղ են գտել նաեւ  

ա վե լի ուշ նրա հրա տա րա կած «Ս տո րագ րու թիւն կա թո ղի կե Էջ միած նի եւ 

հինգ գա ւա ռացն Ա րա րա տայ» աշ խա տութ յան երկ րորդ հա տո րում. «Ար-

ձա նագ րու թիւնք աշ խար հին Ա ղո ւա նից` զորս ժո ղո վեաց եւ  ի խա չար ձա-

նաց Ե սա յի կա թու ղի կոս նո ցին Ա ղո ւա նից ի թո ւա կա նու թեանն Հա յոց 

ՌՃԿԷ (1718) ի մի տետր. Յո րոյ գրո ւա ծոց ա ռեալ մեր դի ցուք աս տէն ի 

տե ղե կու թիւն հայ րե նի հնու թեանց»8: 
Ե սա յի կա թո ղի կո սի  ներ կա յաց րած վի մագ րե րի ար տագ րութ յուն ներն 

ար վել են Խա չե նի իշ խա նութ յան հոգ եւոր կենտ րոն ներ Գան ձա սա րից, 

Խաթ րա վան քից, Դա դի վան քից, Ե ղի շեի եւ Հա վապ տուկ վան քե րից եւ  այլ 

հու շար ձան նե րից: Իր ըն դօ րի նա կած ար ձա նագ րութ յուն նե րի հի ման վրա 

հե ղի նա կը փոր ձել է ներ կա յաց նել նաեւ Ծա րի իշ խա նութ յան տոհ մա բա-

նութ յու նը: Մեզ հա սած ըն դօ րի նա կութ յուն նե րի հա մե մա տութ յու նը առ-

կա բնագ րե րի հետ ցույց է տա լիս, թե ե կե ղե ցա կան նշա նա վոր գոր ծի չը 

որ քան ճիշտ է ար տագ րել ար ձա նագ րութ յուն նե րը, ո րոնք գրե թե ան փո-

փոխ ձեւով հե տա գա յում տեղ են գտել Հ. Շահ խա թուն յան ցի, Ս. Ջա լալ-

յան ցի, Մ. Բար խու դար յան ցի եւ  այ լոց աշ խա տութ յուն նե րում:

 Խա չե նի վի մագ րե րի հա ջորդ ըն դօ րի նա կու մը կա տա րել է Եփ րեմ կա-

թո ղի կո սի ղե կա վա րած շքախմ բի մյուս մաս նա կի ցը` Մես րոպ Թա ղիադ յան-
ցը, ում աշ խա տան քը, ցա վոք, մեզ չի հա սել: Իր ճամ փոր դութ յուն նե րի 

5 Ե. Հասան-Ջալալեան, Վիմական արձանագր& թիւնք, ՄՄ թ. 7821,  էջ 18ա: 
6 Ա. Հար& թյ& նյան, Եսայի Հասան-Ջալալյանի վիմագրագիտական վաստակը (ըստ ՄՄ 

թ. 7821 ձեռագրի), «Էջմի ածին», 2015, Ժ., էջ 117-120:  Տե՛ս նաեւ Ս. Հասան-Ջա լալ յան, 
Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործ& նե& թյ& նն &  պատ մա-
գրական ժառանգ& թյ& նը, ԼՀԳ, 2011, թ. 3, էջ 96:

7 «Ց& ցակ ձեռագրաց Մաշտոցի անվան Մատենադարանի», հ. Ա., կազմե ցին` Օ. Եգան-
յան, Ա. Զեյթ& նյան, Փ. Անթաբյան, թ. 4537, էջ 1232: 

8 Յովհ. եպս. Շահխաթ& նեանց, Ստորագր& թիւն կաթողիկէ Էջմի ածնի եւ հինգ գաւա-
ռացն Արարատայ, աշխատասիր& թյամբ Ա. Տեր-Ստեփանյանի, հ. Բ., Էջմի ածին, 2014, 
էջ 450.  Օ. Եգանյան,  Հովհաննես եպս. Շահխաթ& նյանցի «Ստորագր& թիւն կաթողիկե 
Էջմի ածնի» աշխատ& թյան մե ջ հիշատակված ձեռագրերը, «Էջմի ածին», 1972, Ը., էջ 64:
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գրքում խո սե լով ար ցախ յան շրջա գա յութ յան մա սին` նա նշում է. «Աս-

տա նօր հրա մա նաւ Ներ սի սի շրջե ցայ ի մեր ձա կայ վա նո րայս եւ  օ րի նա կե-

ցի զա մե նայն նախ նի ար ձա նագ րու թիւնս աշ խար հին, գտեալս յոր մունս 

ե կե ղե ցեաց, ի խաչ քարս, եւ  ի վէմս ա պա ռա ժից. սկսեալ ի Գան ձա սա րայ 

մինչեւ ի Հաղ բատ եւ  ի Սա նա հին, զորս եւ մա տու ցի նմա, առ իս պա հե-

լով զօ րի նակս նո ցա` յորք յե տոյ կո րեան9»:

 Գան ձա սա րի ու շրջա կա վան քե րի վի մա գիր եւ ձե ռա գիր նյու թե րից 

լայ նո րեն օգտ վել է մետ րո պո լիտ Բաղ դա սար Հա սան- Ջա լալ յան ցը: Ե սա յի 

կա թո ղի կո սի վի մագ րե րի ար տագ րութ յու նից բա ցի, մետ րո պո լի տը կազ-

մել է նաեւ Հա սան- Ջա լալ յան նե րի իշ խա նա կան տոհ մա ցան կը: Ձե ռագ-

րի գո յութ յան մա սին տե ղե կա նում ենք հայ մե ծա նուն վի պա սան Րաֆ-

ֆու հա ղոր դում նե րից, ով Ար ցախ կա տա րած եր կամս յա ուղ եւո րութ-

յան նո թե րում գրում է, որ Գան ձա սա րի վան քում տե սել է մետ րո պո լիտ 

Բաղ դա սա րի ան տիպ աշ խա տութ յու նը. « Գան ձա սա րի վան քի գյու ղում, 

Վախ թանգ-բեկ Հա սան- Ջա լալ յա նի տա նը գտա մի հնա մաշ տետ րակ: 

Դա սկսած, բայց չա վար տած մի պատ մութ յան սեւագ րութ յունն է` գրված 

Բաղ դա սար մետ րո պո լի տի ձեռ քով, գլխա վո րա պես Հա սան- Ջա լալ յան նե-

րի տոհ մի վե րա բե րութ յամբ»10: Ձե ռա գիր մատ յա նի մա սին գրո ղը հի շա-

տա կում է նաեւ « Խամ սա յի մե լի քութ յուն նե րը» աշ խա տութ յան հա մար 

աղբ յուր հան դի սա ցող ան տիպ աշ խա տութ յուն նե րը թվար կե լիս11: Հիշ-

յալ ձե ռագ րի բո վան դա կութ յու նից մի հատ ված Րաֆ ֆին ներ կա յաց նում 

է մեկ այլ աշ խա տութ յան մեջ. «Ազ գա բա նու թիւն եւ ծնն դա բա նու թիւն  

ազ գին Հա սան- Ջա լա լեանց հա նեալ եւ հա ւա քեալ ի պատ մու թեանցն Հա-

յոց եւ Աղ վա նից, եւ  ի յար ձա նագ րեաց ի խաչ քա րաց եւ  ի տա պա նա-

քա րաց, ե ղե լոց ի վանս Գան ձա սա րայ եւ  ի շրջա կայ նո րին վա նո րայս 

եւ տե ղիս հան դերձ թո ւա բա նու թեամբ, զորս հա մա ռօտ շա րա հիւ սե ցի ես 

Բաղ դա սար միտ րա պո լիտ Ա ղո ւա նից Հա յոց որ դի Դա նիել-բեկ իշ խա նի եւ 

թոռն Մե լիք-բեկ իշ խա նին Հա սան- Ջա լա լեանց նախ կին տե րանցն երկ րին 

Ար ցա խոյ գա ւա ռին Խա չե նոյ, յա ղագս տե ղե կու թեան ներ կայ եւ  ա պա գայ 

սերն դոց, տոհ մայ նոց եւ  ազ գա կա նոց ի մոց: Գ րե ցաւ ի ՌՄՂԸ թո ւին Հա-

յոց եւ  ի 1849 ա մի Տեառն»12: 

9   «Ճանապարհորդ& թիւն Մեսրովբայ Դ. Թաղիդեանց Վ. Ա. սարկաւագի սրբոյ Էջմի ածնի 
ի Հայս»,  հ. Ա., Կալկաթա, 1847,  էջ 332:

10  Րաֆֆի, Խամսայի մե լիք& թյ& նները, ԵԺ, հ. Թ., Երեւան, 1987,  էջ 606: 
11 Անդ, էջ 612:
12   Րաֆֆի, Գաղտնիք Ղարաբաղի, ԵԺ, հ. Ժ., Երեւան, 1959, էջ 495:
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 Խա չե նի վի մագ րա կան հա րուստ ժա ռան գութ յու նը, եւ  առ հա սա րակ, 

նյու թա կան մշա կույ թի հու շար ձան նե րը ե ղել են նաեւ Սար գիս Ջա լալ յան-
ցի բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րութ յան ա ռար կան: Հա սան- Ջա լալ յան 

իշ խա նա կան տան շա ռա վի ղը Ար եւել յան Հա յաս տա նում կա տա րած իր 

շրջա գա յութ յան ըն թաց քում ե ղել է պատ մա կան Ար ցա խի գրե թե բո լոր 

բնա կա վայ րե րում, նկա րագ րել գյու ղերն ու ա վան նե րը, հա վա քել իր ժա-

մա նակ դեռեւս պահ պան ված ար ձա նագ րութ յուն նե րի մե ծա գույն մա սը, 

ինչ պես նաեւ վան քե րում ու մաս նա վոր ան ձանց մոտ գտնվող ձե ռագ-

րե րի հի շա տա կա րան ներն ու բազ մա թիվ փաս տաթղ թեր13: Ջա լալ յան ցի 

ար տագ րութ յուն նե րը կա տար ված են բծախնդ րո րեն, ու ղեգ րա կան տպա-

վո րութ յուն նե րը ներ կա յաց ված փաս տա կան նյու թի ի մա ցութ յամբ: 

Ար ցա խի հնութ յուն նե րի նկա րագ րութ յամբ աչ քի ընկ նող հա ջորդ ու-

սում նա սի րո ղը Ե ղի շե ( Հո վա կիմ) ա վագ քա հա նա Գե ղամ յանցն է` կեղ ծա նու-

նը Հայ կու նի: Հայ րե նի քի նկատ մամբ տա ծած ջերմ սի րով եւ  այն ա վե լի 

խո րը ճա նա չե լու ձգտու մով` Ե ղի շե Գե ղամ յան ցը, ե կե ղե ցա կան եւ հա-

սա րա կա կան աշ խա տան քից զատ, շրջա գա յել է նաեւ հայ րե նի քի զա նա-

զան վայ րե րում եւ ժա մա նա կի պար բե րա կան նե րի է ջե րում կամ ա ռան ձին 

գրքույկ նե րով հրա տա րա կել իր հա վա քած նյու թե րը: Բա նա հա վա քը իր 

«Ու ղեգ նա ցա կան ակ նարկ ներ»14 աշ խա տութ յու նը շա րադ րել է Ար ցա-

խում շրջա գա յե լու ժա մա նակ: Հա կա ռակ հա մեստ վեր նագ րին` եր կը հա-

րուստ է Ար ցա խի պատ մութ յա նը, վի մագ րե րին, ազ գագ րութ յա նը, բա-

նահ յու սութ յա նը, էթ նիկ վի ճա կագ րութ յա նը, կրթութ յան եւ տն տե սա կան 

կա ցութ յա նը վե րա բե րող տվյալ նե րով: Աշ խա տութ յունն ա ռա ջին ան գամ 

լույս է տե սել 1885 թ. « Մե ղու Հա յաս տա նի» եր կօր յա պար բե րա կա նում` 

ի րա րա հա ջորդ 43 հոդ ված նե րով: Կեն դա նութ յան օ րոք հե ղի նա կին այդ-

պես էլ չի հա ջող վում հոդ վա ծա շարն ի մի բե րել ա ռան ձին գրքով, ո րի 

պատ ճա ռով էլ եր կը հա նի րա վի դուրս է մնա ցել Ար ցա խի պատ մութ յան 

եւ հ նութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յամբ զբաղ վող հե տա գա հե տա զո-

տող նե րի ու շադ րութ յու նից: Մինչ դեռ Գե ղամ յան ցի հայ րե նա գի տա կան 

եր կը Ս. Ջա լալ յան ցի ու սում նա սի րութ յու նից հե տո մեզ հայտ նի երկ րորդ 

եւ մի շարք ա ռում նե րով իր նա խոր դին լրաց նող հա մա պար փակ աշ խա-

տութ յունն է, ո րը հրա պա րակ վել է Մ. Բար խու դար յան ցի «Ար ցախ» աշ-

խա տութ յու նից ու ղիղ տա սը տա րի ա վե լի վաղ: 

13  Ս. Ջալալեանց,  Ճանապարհորդ& թիւն ի Մեծն Հայաստան, մասն Ա., Տփխիս, 1842, 
մասն Բ., Տփղիս, 1858:

14 Ե. (Հովակիմ) ավագ քհն. Գեղամյանց, Ուղեգնացական ակնարկներ, ՀՃ_  գիտական 
& ս& մն ասիր& թյ& ններ, գիրք ԺԳ.,  Երեւան, 2010: 
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Իր ճամ փոր դութ յուն նե րի ըն թաց քում Հայ կու նին նկա րագ րել է այն 

ժա մա նակ դեռեւս գոր ծող կամ խո նարհ ված բազ մա թիվ ե կե ղե ցի ներ եւ 

վան քեր, խաչ քա րեր եւ տա պա նա քա րեր, հա վա քել ձե ռա գիր մատ յան ներ 

եւ  ու սում նա սի րել դրանք: Մեզ զբա ղեց նող խնդրի տե սանկ յու նից ար-

ժե քա վոր են Ե ղի շե ա ռաք յալ, Գան ձա սա րի վանք, Հա վապ տուկ վանք, 

Դա դի վանք,  Հա կո բա վանք, Վա ղու հա սի Տի րա մայր ( Մայ րա քա ղաք) վան-

քե րի մա սին թո ղած նրա հա ղոր դում ներն ու վեր ծան ված ար ձա նագ րութ-

յուն նե րը: Ժա մա նա կի սղութ յան պատ ճա ռով հե ղի նա կը չի կա րո ղա ցել 

ու սում նա սի րել բո լոր վի մագ րե րը: Բայց աշ խա տութ յան մեջ տեղ գտած 

վեր ծա նութ յուն ներն էլ ար ված են բա րեխղ ճո րեն եւ հան գա մա նա լից` 

դրանք հա մադ րե լով նա խորդ հե տա զո տո ղի` Ս. Ջա լալ յան ցի «աչ քից 

վրի պած»15 վի մագ րե րի հետ: 

 Հա յոց ար եւե լից կող մանց նյու թա կան մշա կույ թի հու շար ձան նե րի, 

պատ մութ յան, ազ գագ րութ յան եւ  այլ հար ցե րի հան գա մա նա լից ու սում-

նա սի րութ յանն է անդ րա դար ձել Մա կար ե պիս կո պոս Բար խ]  դար յան ցը: 

Կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե րի ա ռա ջին արդ յուն քը ե ղավ գիտ նա կա-

նի հե ղի նա կած «Ա ղո ւա նից եր կիր եւ դ րա ցիք» աշ խա տութ յու նը16, ո րով 

ա ռա ջին ան գամ  գի տա կան շրջա նա ռութ յան մեջ դրվե ցին անդր կուր յան 

հա յաբ նակ գա վառ նե րում դեռեւս պահ պան ված պատ մամ շա կու թա յին 

հու շար ձան նե րը: Ն րա երկ րորդ եւ  ա ռա վել բարձ րար ժեք հրա պա րա կումն 

էր «Ար ցախ» գիր քը: Խո րա պես գի տակ ցե լով իր աշ խա տան քի ար ժեքն 

ու կար եւո րութ յու նը` աշ խա տութ յան ա ռա ջա բա նում հե ղի նա կը նշում է. 

«Այն քան ան հոգ եւ ան տար բեր ենք, որ չգի տենք, թէ ինչ հնու թիւն ներ 

կան մեր հայ րե նի քում` մեր նախ նիք նե րից մեզ ա ւանդ մնա ցած. չգի-

տենք, թէ պատ մա կան փշրա նաց ինչ յի շա տա կա րան ներ կան թաք նո ւած 

մեզ շրջա պա տող լեռ նե րի, ձո րե րի եւ դաշ տե րի մէջ. չգի տենք, թէ ազ գա-

յին ան ցեալ պատ մու թեան մութ կէ տե րը լու սա բա նող ինչ ար ձա նագ րու-

թիւն ներ կան ա ւե րակ վան քե րի եւ ա նա պատ նե րի, մա տուռ նե րի եւ ե կե-

ղե ցի նե րի, խա չար ձան նե րի եւ տա պա նա քա րե րի վե րայ եւ մա գա ղա թեայ 

գրչա գիր նե րի յի շա տա կա րան նե րում: Մեր ան տար բե րու թիւ նից օ գուտ են 

քա ղում օ տար ներն»17: 

Ու սում նա սի րութ յունն ընդգր կում է Ար ցա խի եւ Ու տի քի ամ բողջ տա-

րած քի պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րը, վի մագ րե րը, ե կե ղե-

15  Անդ,  էջ 69:
16  Մ. Բարխ& տարեանց, Աղ& անից երկիր եւ դրացիք, Թիֆլիս, 1893:
17   Մ. Բարխ& տարեանց, Արցախ, Յառաջաբան& թիւն, Բագ& , 1895: 
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ցի նե րում ու մաս նա վոր ան ձանց մոտ պահ պան ված ձե ռագ րե րի նկա րա-

գրութ յուն ներն ու հի շա տա կա րան նե րը, դի տո ղութ յուն ներ եւ դա տո ղութ-

յուն ներ այդ բո լո րի մա սին, ո րոն ցից շա տերն ըն դուն վել են մեր պատ-

մա գի տութ յան կող մից եւ հիմք դար ձել հիշ յալ տա րածք նե րում ե ղած 

պատ մա կան դեպ քե րի ճշգրտման եւ  աշ խար հագ րա կան տե ղա նուն նե րի 

տե ղադր ման հա մար: Մա կար ե պիս կո պո սի վի մագ րա կան նյու թե րի հա-

վա քա ծուն ա մե նա հա րուստն է իր նա խորդ նե րի ըն դօ րի նա կութ յուն նե րի 

հա մե մատ: Լի նե լով Ար ցա խից (ծնուն դով Խ նա ծախ գյու ղից)` Բար խու-

դար յան ցը լավ գի տեր երկ րա մա սի պատ մութ յու նը, ին չը եւ ն րան օգ նում 

էր հա մե մա տա բար հեշտ կար դա լ կի սա խա թար վի մագ րե րը: Նա հա վա-

քել է վի մա կան ար ձա նագ րութ յուն ներ, ար տագ րել ձե ռա գիր հի շա տա-

կա րան ներ, նկա րագ րել գրե թե բո լոր բեր դե րը, վա նա կան հա մա լիր նե րը: 

Մա կար ե պիս կո պո սի հա վա քած նյու թերն անգ նա հա տե լի նշա նա կութ յուն 

ու նեն ի րենց հա վաս տիութ յամբ, բազ մա զա նութ յամբ եւ գ րե թե սպա ռիչ 

ամ բող ջա կա նութ յամբ: Չ նա յած դրան` աշ խա տութ յան մեջ կան ո րո շա կի 

թե րութ յուն ներ. հա ճախ հե ղի նա կը փաս տե րին տա լիս է կա մա յա կան բա-

ցատ րութ յուն ներ, պատ մա կան տար բեր շրջան նե րին վե րա բե րող նյու թի 

պա կա սը լրաց նում սե փա կան են թադ րութ յամբ եւ  որ ա մե նա տա րած վածն 

է` հա ճախ տե սա նե լի է մի կող մից ԺԹ. դա րի Ար ցա խի,  իսկ մյուս կող-

մից` պատ մա կան Խա չե նի հետ կապ ված տար բեր փաս տե րի շփո թութ յու-

նը: Այ դու հան դերձ, Բար խու դար յան ցի ծա վա լուն աշ խա տութ յու նը առ 

այ սօր կար եւոր աղբ յու րա գի տա կան հենք է Ար ցա խի պատ մութ յամբ եւ 

հ նութ յուն նե րով զբաղ վող նե րի հա մար:

 Հայ րե նի լեռ նաշ խար հի նյու թա կան եւ հոգ եւոր մշա կույ թի հնօր յա 

ար ժեք նե րի բազ մա կող մա նի ու սում նա սի րութ յուն նե րով աչ քի է ընկ նում 

Խա չիկ վար դա պետ Դադ յա նը, ո րը ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ-

րել նաեւ Ար ցա խի պատ մութ յանն ու հնա գի տութ յա նը: Բա վա կան է նշել, 

որ գեր մա նա ցի Է միլ Ռես լե րից հե տո նա ա ռա ջին հայ հե տա զո տողն էր, 

ով հնա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ կա տա րեց Ղա րա բա ղի տա-

րած քում` պե ղե լով  Ա ռա ջա ձոր, Քո լա տակ, Մա ղա վուզ, Կի չան գյու ղե րի 

շրջա կայ քում տա րած վող մի շարք կուր գան ներ18: 

Դ րա հետ մեկ տեղ հե տա զո տո ղը հա վա քել եւ ն կա րագ րել է Ար ցա խի 

տա րած քի հոգ եւոր կենտ րոն նե րում գտնվող տասն յակ ձե ռագ րեր, հրա-

պա րա կել դրանց հի շա տա կա րան նե րը, բազ մա թիվ հրո վար տակ ներ եւ  

18  Յ. Թօփճեան, Ց& ցակ ժողոված& ած Դադեան Խաչիկ վարդապետի, մասն Բ., Վա-
ղարշապատ, 1900, էջ 63-74:
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այլն:  Միա ժա մա նակ զբաղ վե լով նաեւ բա նա հա վաք չա կան աշ խա տանք-

նե րով` Խ. Դադ յա նը ար ժե քա վոր տե ղե կութ յուն ներ է հա վա քել Ար ցա խի 

բնա կա վայ րե րի, գա վառ նե րի, բնակ չութ յան թվի, սրբա վայ րե րի եւ  ա ռան-

ձին ե կե ղե ցի նե րի մա սին` նպա տակ ու նե նա լով գրել Ղա րա բա ղին նվիր-

ված ժո ղովր դա գի տա կան աշ խա տութ յուն19: 

Խ. Դադ յա նի գոր ծու նեութ յան կար եւոր մասն է կազ մում վի մա գիր ար-

ձա նագ րութ յուն նե րի հա վա քու մը, ո րոնց մի մա սը լույս է տե սել «Այ րա-

րատ» եւ « Բա նա սեր» ամ սագ րե րում, իսկ մի մասն ան տիպ է եւ գտնվում 

է Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վում20:  Վար դա պետն ա ռա ջինն է հա վա-

քել ու հրա պա րա կել Մե ծա րա նից Ս. Հա կո բա վան քի մոտ ե րե սուն ար ձա-

նագ րութ յուն նե րը21, Բեր դա ձո րի Ս. Գ րի գոր ե կե ղե ցու ( Կար միր վանք)22 

եւ Ա ռա ջա ձոր գյու ղի տա րած քի բազ մա թիվ վի մագ րե րը23: Խա չիկ վար-

դա պե տի գրչին են պատ կա նում նաեւ ա ռան ձին պատ մա գի տա կան աշ-

խա տանք ներ, ո րոն ցից քննվող խնդրի հա մար ա ռա վել ար ժե քա վոր է 

« Հա մա ռօտ տե ղե կա գիր Ար ցա խի « Ղա րա բա ղի» թե մի վան քե րի» ու սում-

նա սի րութ յու նը24: Վեր ջինս կար եւոր տե ղե կութ յուն ներ է պա րու նա կում 

ար ցախ յան մի շարք վան քե րի վի ճա կի, ա ռան ձին կա ռույց նե րի ման րա-

մաս նե րի, դրանց  պահ պան վա ծութ յան վի ճա կի մա սին: 

Ար ցա խի պատ մութ յան, աշ խար հագ րութ յան եւ մ շա կույ թի տար բեր 

հար ցե րի ու սում նա սի րութ յանն է անդ րա դար ձել նաեւ Մ խի թար յան միա-

բա նութ յան ան դամ Ղ և ոնդ Ա լի շա նը: Գիտ նա կա նը, բնավ չլի նե լով Հա յաս-

տա նում, կու տա կած հա րուստ գի տե լի քի շնոր հիվ տվել է ներ կա յաց վող 

տա րածք նե րի ման րակր կիտ նկա րագ րութ յու նը, ա ռան ձին հու շար ձան նե-

19 Խաչիկ ծ. վրդ. Դադեան, ԵԺ, «Արարատ»-ի ժառանգ& թյ& նը, հ. Ա.,  կազմե ց` Ն. Պետ-
րոսյանը, Էջմի ածին, 2007,  էջ 10: 

20 Խ. Դադյան, Խաչեն գավառի եկեղեցիների պատերից, խաչքարերից եւ տապա նա քա-
րերից քաղված արձանագր& թյ& ններ, ՀԱԱ, ֆոնդ 319, ց& ցակ 1, գործ 5: Ն& յնի` Ճա-
նապարհորդական նշ& մն եր Ղարաբաղի գյ& ղեր& մ գտնված խաչքարերի, գերեզմա-
նաքարերի եւ շին& թյ& նների պատերի վրա եղած արձանագր& թյ& նների մասին, ն& յն 
տեղ& մ, գործ 9:

21   Խ. ծ. վրդ. Դադեան, Մեծարանց որ եւ Ս. Յակոբայ վանից արձանագր& թիւնները, 
«Բա    նասէր», 1901,  թ. 3, պր. 2 եւ 3, էջ 135-147:

22  Ա. Ղազիյան, Վավերագրեր Խաչիկ ծայրագ& յն վարդապետ Դադյանի հավաքած& ից, 
ՊԲՀ, 2006, թ. 3, էջ 276. Խաչիկ վարդապետ, Արցախ, երկասիրեց Մակար եպս. Բար-
խ&  դարեանց, Բագ& , 1895, «Արարատ», 1896, թ. 2, էջ 81:

23  Խաչիկ վարդապետ, Առան երկիր կամ աշխարհ, «Արարատ», 1896, թ. 5, էջ 233-234:
24  Խաչիկ ծ. վրդ. Դադեան,  Համառօտ տեղեկագիր Արցախի (Ղարաբաղի) թեմի  վանքե-

րի, ԵԺ, «Արարատ»-ի ժառանգ& թյ& նը, հ. Ա.,  էջ 29-38: 



նկ. 1. Խաչենի իշխանության սահմանները Թ.-Ժ. դարերում 
(քարտեզի հեղինակ` Բ. Հարությունյան)

նկ. 2. Դադիվանք



նկ. 3. Գանձասարի վանք

նկ. 4. Մորը թևանցուկ զավակները, խաչքարային պատկերաքանդակ, ԺԲ.-ԺԳ. դդ.  
(Մարտակերտի շրջան, գյուղ Վաղուհաս)
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րի տե ղադ րութ յու նը: Ար ցա խին նվիր ված իր ու սում նա սի րութ յուն նե րը  

գիտ նա կանն ամ փո փել է «Ար ցախ» պատ մաաշ խար հագ րա կան եր կում, 

որն ա ռա ջին ան գամ բնագ րով հրա տա րակ վել է « Բազ մա վեպ» հան դե-

սի 1988-1989 թթ. հա մար նե րում: Դ րան ցում հե տա զո տո ղը ման րա մասն 

նկա րա գրում է Մեծ Հայ քի Ար ցախ նա հան գը, նրա գա վառ նե րը, ման-

րակր կիտ անդ րա դառ նում բնա կա վայ րե րին, բեր դե րին եւ վան քե րին25: 

Թեեւ վաս տա կա շատ գիտ նա կա նի ու սում նա սի րութ յուն նե րում հա ճախ 

բա ցա կա յում են այն աղբ յուր նե րը, ո րոն ցից նա օգտ վել է, այ նու հան-

դերձ Ա լի շա նի աշ խա տան քը մնում է անգ նա հա տե լի հե տա զո տութ յուն` 

նվիր ված Պատ մա կան Հա յաս տա նի եւ ն րա մաս կազ մող Ար ցա խի տար բեր 

հար ցե րի ու սում նա սիր ման հա մար:

Ար ցա խի պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան ներն ու սում նա-

սի րող նե րի շար քում  իր ու րույն տեղն ու նի նաեւ Րաֆ ֆին: Վի պա սա-

նի « Դա վիթ Բեկ», ինչ պես նաեւ նա խա պատ րաստ վող « Խամ սա յի մե լի-

քութ յուն նե րը» ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի հա մար լրա ցու ցիչ փաս տա կան 

նյութ հա վա քե լու նպա տա կով գրո ղը ձեռ նար կում է եր կամս յա ուղ եւո-

րութ յուն դե պի Ար ցախ եւ Ս յու նիք26: Այդ ըն թաց քում նա շրջում է ԺԷ. 

դա րում Ար ցա խում ձեւա վոր ված  հինգ մե լի քութ յուն նե րի տա րածք նե-

րով` այ ցե լե լով եր բեմ նի իշ խա նա նիստ ամ րոց ներ, վան քեր,  տոհ մա յին 

գե րեզ մա նատ ներ, ու սում նա սի րում հին գրչա գիր մատ յան նե րի հի շա տա-

կա րան նե րը եւ  այլն: Րաֆ ֆու  հե տաքրք րութ յուն նե րը սահ մա նա փակ վել 

են Ար ցա խի պատ մութ յան միայն ուշ միջ նա դար յան` մե լի քա կան ժա մա նա-

կաշր ջա նով ու այդ ժա մա նակ ե ղած պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար-

ձան նե րով: Այ նու հա դերձ, դրանց մի մա սը արդ յունք է ոչ վաղ անց յա լում 

գո յութ յուն ու նե ցած իշ խան նե րի շի նա րա րա կան գոր ծու նեութ յան, ո րոնց 

նկա րագ րութ յուն նե րը պա րու նա կում են հա րուստ փաս տա կան նյութ եւ 

կար եւոր աղբ յուր են հան դի սա նում նաեւ մե րօր յա ու սում նա սի րող նե-

րի հա մար: Պա կաս կար եւոր չեն նաեւ բա վա կան խնամ քով ար տագր ված  

վի մագ րե րը, ո րոնց մի մա սը տեղ են գտել Ս. Ջա լալ յան ցի, Մ. Բար խու-

դար յան ցի աշ խա տութ յուն նե րում` « Րաֆ ֆուն ու րույն տեղ ա պա հո վե լով 

հայ վի մագ րա գի տութ յան բնա գա վա ռում» 27:

25  Ղ. Ալիշան, Արցախ, թարգման& թյ& նը գրաբարից` Գ. Թոս& նյանի, Երեւան, 1993:
26  Րաֆֆի, Երկ&  ամի ս Աղվանից եւ Սյ& նյաց աշխարհներ& մ, ԵԺ, հ. Թ., Երեւան, 1987,  

էջ 230-285:
27  Ա. Հար& թյ& նյան, Րաֆֆ&  հավաքչական աշխատանքների վիմագրական նշանա կ& -

թյ& նը, «Հայոց լեզ&  եւ գրական& թյ& ն», 2011, թ. 5,  էջ 49:
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 Խա չե նի իշ խա նութ յան վան քե րի, բեր դե րի եւ  առ հա սա րակ Ար ցա խի 

հնութ յուն նե րի նկա րագ րութ յամբ աչ քի է ընկ նում նաեւ հա յոց պատ-

մութ յան եւ մ շա կույ թի ե րախ տա վոր Լեոն (Ա ռա քել Բա բա խան յան): 

Րաֆ ֆու պատ մա-վա վե րագ րա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րից մե ծա-

պես ոգեւշնչ ված` շու շե ցի գրո ղը եւս նա խա ձեռ նում է հայ րե նա գի տա-

կան ուղե ւո րութ յուն ներ Ար ցա խի տար բեր վայ րե րով: Դ րանց ըն թաց քում 

հե ղի նա կը շա րադ րել է տար բեր հու շար ձան նե րի պատ կե րա վոր նկա րա-

գրութ յուն նե րը, ո րոնք ու ղեկց վում են հայ րե նի բնաշ խար հի, բնա կա-

վայ րե րի,  դրանց բնա կիչ նե րի նիս տու կա ցի, ժո ղովր դա կան ծե սե րի ու 

ար ժե քա վոր այլ  նկա րագ րութ յուն նե րով. «Ես ու շադ րութ յուն եմ դարձ-

րել հնութ յուն նե րի վրա, ո րով հետեւ դրանք էին մեր ու ղե ցույց նե րը, մեր 

նպա տա կը»28: Խնդ րո ա ռար կա թե մա յի հա մար հատ կա պես կար եւոր են 

Լեո յի հա ղոր դում նե րը Ջ րա բեր դի, Գան ձա սա րի, Հա կո բա վան քի, Ե ղի շեի 

վան քի վե րա բեր յալ` ներ կա յաց ված գիտ նա կա նին բնո րոշ բազ մա կող մա նի 

վեր լու ծութ յուն նե րով, սթափ եւ խո րա թա փանց դա տո ղութ յուն նե րով29: 

 Խա չե նի նյու թա կան մշա կույ թի ու սում նա սի րութ յա նը, նրա գա հե րեց 

իշ խան Հա սան- Ջա լա լի գոր ծու նեութ յանն ու պատ մա կան այլ անց քե րին 

վե րա բե րող ար ժե քա վոր հե տա զո տութ յուն ներ է կա տա րել ա կա դե մի կոս 

Հով սեփ Օր բե լին30:  Ն կա տենք, որ ան վա նի գիտ նա կա նի հե տաքրք րութ-

յու նը Խա չե նի նկատ մամբ կապ ված է պա տա հա կան դեպ քի հետ: 1908 

թ. Կով կա սի հնա գի տա կան թան գա րա նի տնօ րե նի տե ղա կալ Ռ. Շ միդ տը 

Թիֆ լի սում գտնվող պե տեր բուրգ յան ու սա նող Օր բե լուն ցույց է տա լիս 

դա շույ նի մուգ-կա նա չա վուն նեֆ րի տե դաս տակ, ո րի վրա պահ պան վել 

էր հա յա տառ փա կա գիր ար ձա նագ րութ յուն: Ձեռ նա մուխ լի նե լով վեր ջի-

նիս հե տա զո տութ յա նը` Օր բե լին պար զում է, որ դա շույ նը պատ կա նել է 

Խա չե նի տի րա կալ Հա սան- Ջա լալ իշ խա նին, ում ա նու նը պահ պան վել է 

դա շույ նից մնա ցած դաս տա կի վրա` « Հա սան- Ջա լալ իշ խան Խա չե նոյ»: 

Դա շույ նի ու սում նա սի րութ յա նը նվիր ված հոդ վա ծը31 տպագ րե լուց հե-

տո, Հա սան- Ջա լա լի կեր պա րով ոգ եւոր ված Օր բե լին ձեռ նա մուխ է լի նում 

գրել նաեւ դա շույ նը կրած իշ խա նի մա սին` նպա տակ ու նե նա լով ներ-

կա յաց նել Խա չե նի տեր Ջա լա լի կյանքն ու գոր ծու նեութ յու նը,  կար եւո-

28  Լեո, Իմ հիշատակարանը, ԵԺ, հ. 8, Երեւան, 1985, էջ 32:
29  Անդ, էջ 97-198:
30  Ի. Ղարիբյան,  Հովսեփ Օրբելի, Հ& շարձան, թ. 9, Երեւան, 2014, էջ 157-158:
31  И. Орбели, Нефритовая кинжальная рукоять с армянской надписью, Избранные труды, 

Ереван, 1963,       с. 135-145.
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րա գույն ի րա դար ձութ յուն նե րը եւ պատ մա կան այն մի ջա վայ րը, ո րում 

գոր ծել է մեծ իշ խա նը: Այդ նպա տա կով ու սում նա սի րե լով վի մա կան ու 

մա տե նա գի տա կան բազ մա թիվ նյու թեր` Օր բե լին հե ղի նա կում է գի տա-

կան մի աշ խա տութ յուն32, ո րը նոր խոսք էր տվյալ ժա մա նա կի հա յա գի-

տութ յան մեջ: Այս եր կու աշ խա տութ յուն նե րը հե ղի նա կի կող մից 1909 թ. 

հուն վա րին ներ կա յաց վել են Կայ սե րա կան ա կա դե միա յի պատ մա բա նա-

սի րա կան բա ժան մուն քին, ին չի արդ յուն քում Ն. Մա ռը ե րի տա սարդ կով-

կա սա գե տին գոր ծու ղում է Խա չեն` գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ 

կա տա րե լու նպա տա կով: 

 Հա սան- Ջա լա լին վե րա բե րող նյու թե րը տե ղում ու սում նա սի րե լու, եւ  

առ հա սա րակ, Խա չե նի հա րուստ վի մագ րա կան նյու թը հե տա զո տե լու 

նպա տա կով, 1909 թ. ամ ռա նը Օր բե լին ժա մա նում է Խա չեն: Այս տեղ նա 

մնում է ըն դա մե նը 17 օր, ո րոնց ըն թաց քում ըն դօ րի նա կում է շուրջ 270 

ար ձա նագ րութ յուն Խա չե նի իշ խա նութ յան տար բեր հու շար ձան նե րից: Իր 

հա վա քած նյու թի հի ման վրա գիտ նա կա նը շա րադ րում է «12-13-րդ դա-

րե րի Խա չե նի խաչ քա րե րի կեն ցա ղա յին բարձ րա քան դակ նե րը»` հոդ վա-

ծը33, դրա նով իսկ մատ նան շե լով, թե հի նա վուրց այս երկ րա մա սի քա րա-

կո թող ներն ու վի մագ րե րը որ քան հա րուստ ու բազ մա զան նյութ կա րող 

են տալ պատ մա բան նե րին, հնա գետ նե րին, ազ գագ րա գետ նե րին: 

 Պետք է ընդգ ծել, որ Հ. Օր բե լու գոր ծու նեութ յունն ու գի տա կան աշ-

խա տանք նե րը նոր խոսք էին հայ հնա գի տութ յան կազ մա վոր ման գոր-

ծում: Պատ մա կան Խա չե նի իշ խա նութ յան տա րած քում նրա կա տա րած 

կար ճատեւ հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում լույս աշ խարհ ե կան Ար-

ցա խի միջ նա դար յան պատ մութ յանն ու մշա կույ թին նվիր ված մի շարք ու-

սում նա սի րութ յուն ներ, ո րոնք հե տա գա յում կար եւոր դեր ու նե ցան խնդրո 

ա ռար կա տա րա ծաշր ջա նը հե տա զո տող մյուս մաս նա գետ նե րի հա մար:

1911 թ. ամ ռա նը Էջ միած նի սի նո դի հրա մա նով Ար ցախ է ժա մա նում 

Մես րոպ մա գիստ րոս ար քե պիս կո պոս Տեր- Մով սիս յա նը, ում հանձ նա րար ված 

էր  ման րա մասն ծա նո թա նալ Հա ղար ծին, Թարգ ման չաց ( Գան ձա կի գա-

վառ), Չա րե քայ եւ Խո թայ  ( Դա դի վանք) նշա նա վոր վան քե րի տնտե սա-

կա ռա վար չա կան կա ցութ յա նը, վան քա պատ կան կալ ված նե րի դրութ յա-

նը: Այդ աշ խա տանք նե րին զու գա հեռ Տեր- Մով սիս յա նը կա տա րել է նաեւ 

հիշ յալ վան քե րի նկա րագ րութ յուն նե րը` դրան ցում առ կա մի շարք ար-

32  И. Орбели,  Aсан-Джалал, князь Хаченский. Избранные труды, с. 146-174.
33  И. Орбели, Бытовые рельефы на крестных камнях  Хачена XII и XIII веков, Избранные 

труды, с. 196-204.



44 ՏԻԳՐԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 2017 Թ. 

ձա նագ րութ յուն նե րի վեր ծա նութ յուն նե րով հան դերձ34: Մեզ զբա ղեց նող 

խնդրի տե սանկ յու նից ար ժե քա վոր են նաեւ ար քե պիս կո պո սի ուղեւո րութ-

յան ըն թաց քում հան դի պած հու շար ձան նե րի հան գա մա նա լից նկա րագ-

րութ յուն նե րը, «…ո րոնք մեծ կար եւո րու թիւն էին ներ կա յաց նում նաեւ 

պատ մա կան եւ հ նա գի տա կան տե սա կէ տից»35: Կա տա րած հե տա զո տութ-

յուն նե րի ա ռա վել ամ փոփ պատ կե րը տա րի ներ անց Մես րոպ ար քե պիս-

կո պոսը շա րադ րել է ա ռան ձին աշ խա տութ յան սահ ման նե րում: Դ րա նում 

Դա դի վան քի նկա րագ րութ յուն նե րը հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է պատ մա-

կան անց քե րի ման րա մաս նե րով, հայ կա կան մյուս վան քե րի հետ ու նե ցած 

ճար տա րա պե տա կան եւ կա ռու ցո ղա կան զու գա հեռ նե րով:  Աշ խա տութ-

յան մեջ հե տա զո տողն անդ րա դար ձել է նաեւ Դա դի վան քի եւ Գան ձա-

սա րի վան քի ընդ հան րութ յուն նե րին, հոգ եւոր եւ  աշ խար հիկ կյան քում 

ու նե ցած դե րին եւ ն շա նա կութ յա նը` եզ րա կաց նե լով, որ  Դա դի վան քում 

«հոգ եւոր շեշ տո ւած կեան քին կից, ժո ղովր դա կաան մեծ սրբա վայր է ե ղել, 

հա մա պա տաս խան ուխ տագ նա ցու թիւն նե րով»36: Մես րոպ ար քե պիս կո-

պոսն ա ռա ջինն էր, որ ման րա մասն անդ րա դար ձել է նաեւ Դա դի վան քի 

Կա թո ղի կե ե կե ղե ցում պահ պան ված որմ նան կար նե րի նկա րագ րութ յա նը, 

ո րը սկզբնաղբ յու րի դեր է կա տա րել հե տա գա ու սում նա սի րող նե րի հա-

մար37:

 Հա յոց հին ու միջ նա դար յան նյու թա կան ու հոգ եւոր մշա կույ թի քա-

ջա տեղ յակ հե տա զո տող նե րից էր նաեւ Գա րե գին Հով սեփ յա նը: Տե ղին է 

նկա տել, որ գիտ նա կա նի հե ղի նա կած պատ մահ նա գի տա կան  ու սում նա-

սի րութ յուն նե րը եւ հայ մշա կույ թին վե րա բե րող հե տա զո տութ յուն նե րը 

կա տար վել են տե սա կան եւ գործ նա կան գի տե լիք նե րի հի ման վրա38: 

Ծ նուն դով ար ցախ ցի գիտ նա կա նը ( Մար տա կեր տի շրջա նի Մա ղա վուզ 

գյու ղից) ջա նա սի րութ յամբ հե տա զո տել է Գան ձա սա րի շրջա կայ քի Հա-

վապ տուկ, Կո շիկ ա նա պատ, Գե ռա քա րի հու շար ձան նե րի եւ  այլ վայ րե րի 

34  Մ. արք. Տէր-Մովսիսեան, Հայկական արձանագր& թիւններ, ԱՀ, Թիֆլիս, 1913, թ. 2, 
էջ 61-84:

35  Անդ, էջ 61: 
36  Մ. մագիստրոս արք. Տէր-Մովսիսեան,  Հայկական երեք Մեծ վանքերի` Տաթեւի, Հա-

ղարծ նի եւ Դադի եկեղեցիները եւ վանական շին& թիւնները, Եր& սաղեմ, 1938, էջ 84:
37  Անդ, էջ 87:
38  Ի. դարասկզբին Գ. Հովսեփյանը մասնակց& մ է Ն. Մառի ղեկավար& թյամբ կազմա-

կերպված Գառնիի պեղ& մն երին, որից հետո ընտրվել է նաեւ Պետերբ& րգի կայսերական 
հնագիտական ընկեր& թյան անդամ, (տե՛ս Ս. Հար& թյ& նյան, Գ. Հովսեփյանը որպես 
բնագետ, ՊԲՀ, 1968, թ. 1, էջ 148):
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վի մա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րը, ման րակր կիտ ու սում նա սի րել հնամ յա 

ձե ռագ րե րը եւ մա տե նագ րա կան այն աղբ յուր նե րը, ո րոն ցում տե ղե կութ-

յուն ներ են պահ պան վել Խա չե նի ու նրա գա հե րեց տե րե րի վե րա բեր յալ: 

Իր կա տա րած ո սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում Գ. Հով սեփ յա նը 

հրա տա րա կում է հայ պատ մա գի տութ յան մե ծար ժեք հե տա զո տութ յուն-

նե րից մե կը` « Խաղ բակ յանք կամ Պ ռոշ յանք հա յոց պատ մութ յան մեջ» 

ե ռա հա տոր աշ խա տութ յու նը39` նվիր ված Խա չե նի իշ խա նա կան տոհ մի 

Խաղ բակ յան շա ռավ ղին: Եր կում պատ մութ յան անց քե րը քննե լիս  գիտ-

նա կա նը տար բեր ա ռիթ նե րով հա ճախ է անդ րա դառ նում նաեւ քննվող 

տա րա ծաշր ջա նի հոգ եւոր կա ռույց նե րին, դրանց վի մա կան ար ձա նա-

գրութ յուն նե րին, վեր լու ծում մինչ այդ կա տար ված հե տա զո տութ յուն նե-

րը, տե սա կետ նե րը:  

РЕЗЮМЕ

Княжество  Хачена является одним из крупнейших административно-поли-
тических единиц в истории армянского народа. Просуществовавшее с некоторыми 
изменениями с IX до XVI века Хаченское княжество занимало в основном горные 
районы Арцаха. Историю изучения историко-архитектурных и археологических 
памятников Арцаха условно можно разделить на три этапа: 1. Досоветский 
период, 2. Советский период, 3. Постсоветский период или период независимости. 
Даннаая статья посвящена изучению средневековых памятников на территории 
Хаченского княжества в досоветский период. Данные исследования были проведены 
фольклористами и краеведами. Это были первые шаги в области исследований 
исторических памятников, и большинство дошедших до нас трудов не утратили 
своего источниковедческого значения до настоящего времени.    

39  Գ. արք. Հովսեփյան, Խաղբակյանք կամ Պռոշյանք հայոց պատմ& թյան մե ջ, մասն Ա., 
Վա ղարշապատ, 1928,  մասն Բ., Եր& սաղէմ, 1942, մասն Գ., Նիւ Եորք, 1942/3:
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SUMMARY

The Princedom of Khachen is one of the largest administrative-political units in the 
history of the Armenian nation. The princedom existed in certain changing conditions 
from the 9h to the 16th centuries and occupied mainly the mountainous parts of the pied-
mont regions of Artsakh. The history of studying historical-architectural and archaeologi-
cal sites of Artsakh can be conditionally divided into three phases: a) Pre-Soviet period, 
b) Soviet period, and c) Post-Soviet period or the period of Independence. This article 
presents the research of medieval sites within the territory of the Princedom of Khachen in 
the Pre-Soviet period. These studies were conducted by folklorists and local historians, and 
were the fi rst attempts made in the research of historical sites. The major part of the works 
that survived up to the present day has not lost their source study importance.     
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