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Երկու խոսք

Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի գտն վե լու 
ստույգ վայ րը հայ մշա կույ թի պատ

մու թյան չբաց ված է ջե րից մեկն է, ո ւս տի հար
ցի ու սում նա սի րու թյունն ար դի ա կան է հա յա
գի տու թյան հա մար։ Նախ կի նում այս խնդ րին 
ան դրա դար ձել են մի շարք մաս նա գետ ներ, 
Գլա ձո րի տե ղո րոշ ման վե րա բե րյալ ա ռաջ 
քա շե լով տար բեր տե սա կետ ներ ու վար կած
ներ, ո րոն ցից ոչ մե կը չի հաս տատ վել։

 Սույն գր քույ կում աղ բյու րա գի տա կան 
նյու թե րի և տե ղում կա տար ված դի տար կում
նե րի հի ման վրա ներ կա յաց վում է մի նոր 
վար կած, ը ստ ո րի Աղ բերց վան քը կամ Գլա
ձո րը, գտն վել է Հեր մո նի վան քին շատ մոտ, 
նրա հյու սի սարևմ տյան կող մի բար ձուն
քում։ Սա կայն հա մալ սա րա նի ու սում նա կան 
նպա տակ նե րին է ծա ռայել նաև բուն Հեր մո
նի վան քը։ Տե սա կե տի հիմ նա վո րում նե րին 
կա րե լի է ծա նո թա նալ ըն թեր ցե լով գր քույ կը։ 
Ա սենք մի այն, որ մենք խմ բագ րել ե նք տեքս
տը և հե ղի նա կի հա մա ձայ նու թյամբ ո րոշ 
լրա ցում ներ կա տա րել։ 

 Տիգ րան Մկրտ չյա նը (ծնված 1957 թ., 
Ե ղեգ նա ձոր) մաս նա գի տու թյամբ պատ մա
բան չէ, այլ ին ժե ներ և տն տե սա գետ, ա վար



6 տել է նաև Կի ևի քա ղա քա գի տու թյան և սո ցի ո լո գի այի ի նս տի տու տը՝ 
ստա նա լով քա ղա քա գետսո ցի ո լո գի ո րա կա վո րում։ Դեռ 1980ա կան 
թվա կան նե րին նա զբաղ վել է Ե ղեգ նա ձո րի շր ջա նի հու շար ձան նե րով, 
սար ու ձոր շր ջե լով լու սան կա րել է տար բեր վան քեր, ե կե ղե ցի ներ, խաչ
քա րեր։ Այ նու հետև սկ սել է պատ մա կան նյու թեր և սկզբ նաղ բյուր ներ ու
սում նա սի րել Մա տե նա դա րա նում, պատ մա բան, ձե ռագ րա գետ Ար տա
շես Մաթ ևո սյա նի (19222004) հանձ նա րա րու թյամբ։ Ար դեն շուրջ եր կու 
տաս նա մյակ ՍանկտՊե տեր բուր գում բնակ վե լով Տիգ րա նը վեր ջին շր
ջա նում ան դրա դառ նա լով իր նախ կին դի տար կում նե րին, 2015ին կր կին 
այ ցե լել է այն վան քը, ո րն իր հա մոզ մամբ Գլա ձորն է։ 

Ի՞նչ կա րե լի է ա սել ա ռա ջարկ ված վար կա ծի մա սին։ Այն ան կաս
կած հիմն վում է ո րո շա կի փաս տարկ նե րի վրա, հա տ կա պես Հեր մո նի 
վան քի հետ ե ղած կա պի բա ցա հայ տու մը մի ան գա մայն հա մո զիչ է, սա
կայն վար կա ծը կա րող է հերք վել կամ հաս տատ վել մի այն նշ ված տե
ղում ի րա կա նաց վե լիք, թե կուզ մաս նա կի պե ղում նե րի ար դյուն քում։ 
Կար ևո րը, սա կայն այն է, որ եր կու դեպ քում էլ հա յա գի տու թյու նը շա հե
լու է. հերք ման պա րա գա յում՝ ի նչոր չա փով, (քա նի որ կու սում նա սիր վի 
գրե թե մո ռա ցու թյան մատն ված մի վանք), ի սկ հաս տատ ման դեպ քում՝ 
փա ռա վո րա պես։ 

 Կա րեն Մաթ ևո սյան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր
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Գլաձորի տեղորոշման հարցի 
նախապատմությունը

 Հայ միջ նա դա րյան կր թամ շա կու թային 
կյան քի բարձ րա կե տը հան դի սա ցած 

Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի պատ մու թյունն ար
ժա նա ցել է բազ մա թիվ ու սում նա սի րող նե րի 
ու շադ րու թյա նը. գր վել են ի նչ պես հա մալ սա
րա նին, այն պես էլ նրա նշա նա վոր գոր ծիչ նե
րին նվիր ված տաս նյակ գր քեր ու հոդ ված ներ։ 

Հա մալ սա րա նի գտն վե լու վայ րի մա սին 
պահ պան վել են բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ 
տե ղում գր ված ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան
նե րում, ո րոնց շնոր հիվ գի տենք, որ այն ե ղել է 
Վայոց ձոր գա վա ռում՝ Ս. Ստե փա նոս Նա
խավ կայի ա նու նը կրող Աղ բերց վան քում, ո րը 
մա կան վան վել է Գլա ձոր (ը ստ Ղ. Ա լի շա նի 
տե ղում ե ղել են նաև Ս. Նշան մա տու ռը և Սուրբ 
Կա րա պե տի գե րեզ մա նը)1։ Մի քա նի հա վե
լյալ բնու թագ րում ներ նույն պես պահ պան վել 
են, սա կայն Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի ստույգ 
տե ղը մինչև օ րս մնում է ան հայտ։ Հենց այդ 
խնդ րին է նվիր ված սույն ու սում նա սի րու թյու նը։ 
Որ տե՞ղ է գտն վել Գլա ձո րի նշա նա վոր 
հա մալ սա րա նը։ 

Այս հար ցին փոր ձել են պա տաս խա նել 
մի շարք վաս տա կա շատ հա յա գետ ներ, և յու

«Ի հռչակաւոր եւ  

սուրբ մենաստան 

համալսարանիս 

Գլաձորոյ, ընդ հովանեաւ 

Սուրբ Ստեփանոսի»։

Կյուրոն գրչի 1321 թ. 
հիշատակարանից

1 Ղ. Ալիշան, Սիսական, տեղագրութիւն 
Սիւնեաց աշխարհի, Վենետիկ, 1893,  

էջ 135, այսուհետև՝ Ղ. Ալիշան, Սիսական։



8 րա քան չյու րը, հեն վե լով ձեռ քի տակ ե ղած բազ մա թիվ նյու թե րի ու վկա
յու թյուն նե րի վրա, փոր ձել է տալ հար ցի պա տաս խա նը։ Սա կայն ի րո
ղու թյունն այն է, որ ցայժմ վերջ նա կան և հա մո զիչ պա տաս խան դեռ չի 
գտն վել։ 

Հարկ է նշել, որ ա մե նից շատ տա րած վա ծը Գլա ձո րի հա մալ սա
րա նը Թա նա տի (Թա նա հա տի) վան քի հետ նույ նաց ման կամ նրան մոտ 
տե ղո րո շե լու տե սա կետն է։ Դրա պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ հա մալ
սա րա նի մա սին ա ռա ջին հի շա տա կու թյան հե ղի նակ, Կի լի կի այից Հա
յաս տան ե կած Մատ թե ոս Կի լի կե ցին 12831284 թթ. գրած իր չա փա ծո 
հի շա տա կա րա նում նշում է.

«Ո րոյ ե կե ալ յայս գա ւա ռի, 
Ո րում ա նուն Վայ ձոր կո չի,
 Հուպ ի շի րի մըն Սիւ նե ցի, 
Ի յԱղ բերց վանս մե նաս տա նի,
Յերկ րորդ Ա թէնս պան ծա լի»2։

 Քա նի որ Թա նա տում է ե ղել սր բե րի շար քը 
դաս ված Ստե փա նոս վար դա պետ Սյու նե ցու 
դամ բա րա նը, են թադ րել են, որ վան քի մեկ այլ 
ա նունն էլ Աղ բերց վանք է, ու դրանք նույնն 
ե ն։ Սա կայն Կի լի կի այից ե կած մար դու հա
մար ամ բողջ Վայոց ձորն էլ « հուպ», այ սինքն՝ 
մոտ էր Սյու նե ցու շի րի մին3։ 

Այս վկա յու թյան հի ման վրա Ղևոնդ Ա լի
շա նը են թադ րել է, որ Գլա ձո րը մոտ է գտն վել 
Սյու նե ցու շիր մին, այ սինքն Թա նա տի (Թա նա
դե) վան քին, և այն տե ղո րո շում է « Պաշ քենտ 
բեր դի» (Բո լո րա բերդ – Տ. Մ.) մո տա կայ քում4։ 
Նույն տե սա կետն է հայտ նում նաև Գա րե գին 
Հով սե փյա նը՝ Գլա ձո րը տե ղադ րե լով Բո լո րա
բեր դի ար ևե լյան կող մում5։ Հե տա գա յում ու
սում նա սի րե լով գլա ձո րյան ժա ռան գու թյու նը՝ 

2 Հայերեն ձեռագրերի 
հիշատակարաններ, ԺԳ դար, 

կազմեց Ա. Մաթևոսյան, Երևան, 
1984, էջ 552 (այսուհետև՝ ԺԳ դարի 

հիշատակարաններ)։

  3 Այս կապակցությամբ բազմավաստակ 
ձեռագրագետ Արտաշես Մաթևոսյանը 

գրում է. «Հուպ ի շիրիմըն Սիւնեցի, ի 
յԱղբերց վանս մենաստանի» նշանակում 

է ոչ թե «Սիւնեցու շիրիմը Աղբերց վանքում 
է», այլ «Սիւնեցու շիրիմին մոտ՝ Աղբերց 

վանք մենաստանում», ինչպես՝ «ի քաղաքս 
Ղարս կոչեցեալ, հուպ ի Շիրակայս Անու», 

ոչ թե Ղարսը Անին է, այլ Ղարսը Շիրակի 
Անիի մոտ է...»։  

Տե՛ս Ա. Մաթևոսյան, Նոր վկայություններ 
Գլաձորի համալսարանի մասին, 

«Պատմա-բանասիրական հանդես», 1984, 
թիվ 4, էջ 30։

 4 Ղ. Ալիշան, Սիսական, էջ 130։

5 Գ. Յովսեփեան, Խաղբակեանք կամ 
Պռոշեանք Հայոց պատմութեան մէջ, 

Անթիլիաս, 1969, էջ 19, այսուհետև՝  
Գ. Յովսեփեան, Խաղբակեանք…։
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նա գրում է. «Այս վան քի պատ մու թիւ նը տա րօ րի նակ սկիզբ և վախ ճան 
ու նի։ Ա նյայ տու թյու նից յան կարծ եր ևան է գա լիս ԺԳ. դա րի ո ւթ սու նա
կան թո ւա կա նի սկզ բում ի բրև Ա րե ւե լե ան Հա յաս տա նի մտա ւոր կեդ րո
նը, եւ յան կարծ չքա նում ա նյայ տու թե ան մէջ ԺԴ. դա րի կէ սին։ Ա նո րոշ է 
նույ նիսկ տե ղը. այն ա ւե րակ նե րը, ո րոնք Գլա ձո րի մնա ցորդ նե րը պի
տի լի նին, չն չին են, նիւ թի հետ կապ չու նե ցող…»6։ Ո ՛չ Ղ. Ա լի շա նը և ո ՛չ 
Գ. Հով սե փյա նը Գլա ձո րը Թա նա տի հետ չեն նույ նաց րել, այլ կար ծել են, 
որ դրանք ե ղել են ի րար մոտ։ Թա նատն ու Գլա ձո րը նույ նաց նող կար ծիք 
են հայտ նել Ե. Լա լա յա նը7 և Ա. Ա վե տի սյա նը8։ 

1984 թ. Խորհր դային Հա յաս տա նում պե տա կան մա կար դա կով նշ
վեց Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 700 ա մյա կը։ Քա նի որ նման 
կար գի խո շոր մի ջո ցա ռում ներն այն ժա մա նակ ար տոն վում է ին Մոսկ
վայից, խն դիր դր վեց ան պայ ման  ո րո շա կի դարձ նել հա մալ սա րա նի տե
ղը, այ լա պես կա րող էր այդ ա նո րո շու թյու նը տո նա կա տա րու թյան ձա
խող ման պատ ճառ դառ նալ։ Շտապ կար գով լայ նա ծա վալ պե ղում ներ 
կա տար վե ցին Թա նա տում, և ոչ այն քան հա մո զիչ ո րոշ նյու թե րի հի ման 
վրա հայ տա րար վեց, որ գտն վել է Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը։ Այդ տեղ էլ 
ար վեց գլ խա վոր տո նա կան մի ջո ցա ռու մը, նաև Թա նա տը Գլա ձոր ներ

կա յաց նող եր կու հո բե լյա նա կան գիրք տպ վեց 
Ա. Աբ րա հա մյա նի և Ի. Ղա րի բյա նի հե ղի նա
կու թյամբ9։ 

Սա կայն Լ. Խա չե րյա նը, ա պա և Ա. Մաթ
ևո սյանն ի րենց հոդ ված նե րում հա մո զիչ կեր
պով հեր քում են Գլա ձո րը Թա նա տի հետ 
նույ նաց նե լու տե սա կե տը10։ Բա վա կան է նշել, 
որ Թա նա տի հայտ նի ու պե ղում նե րից դուրս 
բեր ված շուրջ 100 ար ձա նագ րու թյուն նե րից 
ոչ մե կում չեն հան դի պում Աղ բերց վանք կամ 
Գլա ձոր ա նուն նե րը, ակ նարկ ան գամ չկա հա
մալ սա րա նի րա բու նա պետ ներ Ներ սես Մշե
ցու և Ե սայի Նչե ցու մա սին։ 

6 Գ. Յովսեփեան, Խաղբակեանք, էջ 251։  

7 Ե. Լալայեան, Շարուր-Դարալագեազի 
գաւառ, «Ազգագրական հանդէս», գիրք XII, 

Թիֆլիս, 1905, էջ 267։

  8 Ա. Ավետիսյան, Գլաձորի 
համալսարանը, «Էջմիածին», 1956, Դ- Ե, 

էջ 86։

9 Ա. Աբրահամյան, Գլաձորի 
համալսարանը, Երևան, 1983, Ի. 

Ղարիբյան, Գլաձոր (տեղադրությունը, 
պեղումները, վիմագիր 

արձանագրությունները), Երևան, 1983։

 10 Լ. Խաչերյան, Պատմական 
աղբյուրներում Գլաձորի հիշատակության 

հարցի շուրջը, Հայկական ՍՍՌ 
գիտությունների ակադեմիայի Տեղեկագիր, 

հաս. գիտ., 1965, թիվ 10, էջ 94, Ա. 
Մաթևոսյան, նշվ. աշխ., էջ 20-31։



10 Այժմ տես նենք, թե Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի տե ղո րոշ ման մա սին 
ու րիշ ի նչ տե սա կետ ներ են ար տա հայտ վել։

Գ. Գրի գո րյանն, իր «Ակ նարկ ներ Սյու նի քի պատ մու թյան IXXIV 
դդ.» աշ խա տու թյան մեջ Գլա ձո րի տե ղադ րու թյան հար ցի շուրջ հայտ
նում է այն կար ծի քը, որ Վայոց ձո րում կա մի վանք, հիմն ված սա րա լան
ջին՝ ջրա ռատ աղ բյուր նե րի մոտ։ Այն գտն վում է Ա լա յազ (Ե ղե գիս – Տ. Մ.) 
գյու ղից 4 կմ հյու սիսար ևելք՝ բարձ րա դիր մի հար թու թյան վրա, որ տե ղից 
այ սօր էլ բխում են քաղց րա համ և սա ռը աղ բյուր ներ։ Այս տեղ են գտն վում 
«Գյո լու Բու լաղ» վան քի ա վե րակ նե րը։ Նա գրում է. « Հա մա ձայն մեր 
կող մից վեր ծան ված ար ձա նագ րու թյուն նե րի՝ վան քը կա ռուց վել է Սուրբ 
Ա ստ վա ծած նի ա նու նով։ … Կա րե լի է են թադ րել, որ հատ կա պես այս 
պատ մաճար տա րա պե տա կան հա մա լի րը հենց աղ բյուր նե րում հի շա
տակ վող Աղ բերց վանքն է, ո րը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է նրա աշ
խար հագ րա կան դիր քին։ Ե թե այդ պես չէ, պետք է են թադ րել, որ այս տեղ 
մեր կող մից հայտ նա բեր վել է մեկ այլ, նա խա պես տեղն ան հայտ հու շար
ձան, հնա րա վոր է Վե րին Նո րա վան քը, ո րի մա սին պահ պան վել են բազ
մա թիվ հի շա տա կու թյուն ներ ձե ռա գիր հի շա տա կա րան նե րում»11։

Ն կա տենք, որ Աղ բերց վանք  Գլա ձո րը ե ղել է Սուրբ Ստե փա նոս 
Նա խավ կայի ա նու նով, ի սկ խնդ րո ա ռար կա ե կե ղե ցին ան վան ված է 
Ս. Ա ստ վա ծա ծին։ Ի նչ վե րա բե րում է « նո րա հայտ» Վե րին Նո րա վան
քին, ա պա այդ մա սին Ս. Գ. Բար խու դա րյա նը դեռևս 1967 թվա կա նին 
գրել է հետ ևյա լը. «Գյո լում Բու լա ղի վան քը գտն վում է գյու ղից (Ե ղե գիս 
 Տ. Մ.) մոտ չորս կի լո մետր դե պի հյու սիսար ևելք, լեռ նային գո գա վո րու
թյան մեջ գտն վող բլ րի տա փակ գա գա թին։ Ե կե ղե ցին բո լո րո վին ա վեր

ված է. պա տե րից թափ ված բե կոր նե րի վրա 
կան ար ձա նագ րու թյան մա սեր, մի ակ ար ձա
նագ րու թյան մեջ ե կե ղե ցին կոչ վում է Ս. Ա ստ
վա ծա ծին… հա վա նա բար, սա Վայոց ձո րի 
« Վե րին Նո րա վանք» կոչ ված վանքն է»12։ 

Առ կա տվյալ ներն ու սում նա սի րե լով՝ Ար
տա շես Մաթ ևո սյա նը նշում է, որ Գլա ձո րի հա
մալ սա րա նը կա րող էր գտն վել ե րեք հնա րա

 11  Г. Григорян, Очерки истории Сюника 
IX-XIV вв., Ереван, 1990, с. 181։ Մենք 
օգտվել ենք ռուսերեն էլեկտրոնային 

տարբերակից, ուստի մեջբերումներն 
արվում են թարգմանաբար։

12 Դիվան հայ վիմագրության, 
պրակ 3, Վայոց Ձոր, Եղեգնաձորի և 

Ազիզբեկովի շրաջաններ, կազմող՝ Ս. Գ. 
Բարխուդարյան, Երևան, 1967, էջ 106, 

Այսուհետև՝ Դիվան հայ վիմագրության։
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վոր վայ րե րից մե կում՝ «Աղ բերց վանք – Գլա ձո րը գտն վել է Թա նա տի 
(Սյու նե ցու շի րիմ – Վա րա գա Ս. նշան), Հեր մո նի (Ս. Գրի գոր) և Բո լո
րա բեր դի կամ Պռո շա բեր դի (Ս պի տա կա վոր Ս. Ա ստ վա ծա ծին) վան
քե րի մո տա կայ քում»։ Ա պա ամ փո փե լով՝ եզ րա կաց նում է, որ «…Ա հա 
մա տե նագ րա կան, վի մագ րա կան այն նյու թե րը, ո րոնք նշում են Գլա ձո րի 
հա մալ սա րա նի գտն վե լու գա վա ռը՝ Վայոց ձոր, վան քը՝ Աղ բերց վանք, և 
մո տա վոր տե ղը՝ Թա նա տի, Սպի տա կա վոր Ս. Ա ստ վա ծած նի և Հեր մո նի 
Ս. Գրի գո րի վան քե րի մո տա կայ քում»13։ 

Ամ փո փե լով Աղ բերց վանք – Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի տե ղադ րու թյան 
հետ կապ ված նա խորդ ու սում նա սի րող նե րի եզ րա հան գում նե րը՝ կա րե
լի է դրանք խմ բա վո րել. 
ա) Աղ բերց վան քը գտն վել է ներ կայիս Վեր նա շեն գյու ղից վեր՝ մեկ կմ 

հե ռա վո րու թյան վրա՝ Բո լո րա բեր դի կամ Պռո շա բեր դի ար ևե լյան 
կող մում (Ղ. Ա լի շան, Գ. Հով սե փյան, ո րը հե տա գա յում հրա ժար
վում է այս կար ծի քից)14։

բ) Աղ բերց վանք – Գլա ձո րը գտն վել է Թա նա տի վան քում կամ նրան 
կից (Ե. Լա լա յան, Ա. Ա վե տի սյան, Ա. Աբ րա հա մյան, Ի. Ղա րի բյան)։

գ) Աղ բերց վանք – Գլա ձո րը ներ կայիս Ե ղե գիս գյու ղից չորս կի լո
մետր հյու սիսար ևելք գտն վող ա վե րակ ե կե ղե ցին է, ո րին «Գյո լում 
Բու լաղ» են ան վա նել (Գր. Գրի գո րյան)։

դ) Աղ բերց վանք – Գլա ձո րը պետք է փնտ րել ե րեք հնա րա վոր տե
ղում՝ Թա նա տի, Բո լո րա բեր դի, կամ Հեր մո նի վան քի մո տա կայ
քում (Ա. Մաթ ևո սյան)։ 

Ինչ պես տե սանք վե րոն շյալ տե սա կետ նե րի մեծ մա սը հերք վել է։ 
Ա ռայժմ հան գա մա նո րեն չի քնն վել Գլա ձո րի՝ Հեր մո նի վան քին մոտ 
գտն վե լու են թադ րու թյու նը, ո րին էլ մենք հե տա մուտ ե նք լի նե լու սույն ու
սում նա սի րու թյամբ։

  13 Ա. Մաթևոսյան, , նշվ. աշխ., էջ 30։

14 Գ. Յովսեփեան, Խաղբակեանք…,  
էջ 251։



«Ի նա հանգիս Սիւնեաց,  

ի գաւառիս Վայոյ ձոր, 

բարձրադիտակ 

մենաստանիս Գլաձոր»։

 Գրիգոր գր չի 1335 թ. 
հիշատա կա րա նից

Գ լաձորի համալսարանի 
աշխարհագրական միջավայրը

 Նախ փոր ձենք հի շա տա կա րա նային 
և այլ տե ղե կու թյուն նե րի մի ջո ցով 

պատ կե րա ցում կազ մել Աղ բերց վան քի աշ
խար հագ րա կան դիր քի մա սին։

Գ լա ձո րի վե րա բե րյալ մա տե նագ րա
կան հնա գույն աղ բյու րը Վար դան Ար ևել ցու 
«Աշ խար հա ցույցն» է, որ տեղ կար դում ե նք. 
« Վայոց ձոր Ե ղե գեց ձորն է, ո ւր կայ կեն սա
բեր Սուրբ Նշանն, եւ Գայ լոյ ձոր, որ ա թոռն է 
և վար ժա րան սուրբ վար դա պե տացն մե
րոց…»15։ Այս վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Գլա
ձո րը Ե ղե գե աց (այն է՝ Ե ղե գի սի) ձո րում է։ 
Ու շագ րավ է, որ տե ղե կու թյան այս հատ վա ծը 
Վար դան Ար ևել ցու եր կում կա տար ված ը նդ
մի ջար կու թյուն է, ո րն ար վել է հա մալ սա րա նի 
գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ16։

Գ լա ձո րում ըն դօ րի նակ ված ձե ռագ րե
րից մե կում հան դի պում ե նք վան քի դիր քի վե
րա բե րյալ ու շագ րավ տե ղե կու թյան։ Գրի գոր 
գր չի 1335 թ. հի շա տա կա րա նից եր ևում է, որ 
վան քը գտն վել է բարձ րա դիր վայ րում։ Նա 
գրում է. «Ի նա հան գիս Սիւ նե աց, ի գա ւա ռիս 
Վայոյ ձոր, բարձ րա դի տակ մե նաս տա նիս 
Գլա ձոր, որ յանհ մուտ և գն չու ա րանց Գայ
լա ձոր ա սի»17։ Այս տեղ հե տաքր քիր է նաև 

15 Վարդան Վարդապետ, Աշխարհացոյց, 
քննական հրատարակություն  

Հ. Պերպերեանի. Փարիզ, 1960, էջ 15:  
Այս և հաջորդ մեջբերումներում ընդգծումները 

մերն են – Տ. Մ.։

16 Վարդան Արևելցու երկում առկա 
տեղեկության մասին Ա. Մաթևոսյանը հետևյալ 

կարևոր ծանոթագրությունն է կատարել. 
«Նկատենք, որ 1271 թ. առաջ գրված սույն երկի 

մեջ «կենսաբեր Սուրբ Նշանն եւ Գայլեձոր, որ 
աթոռն է և վարժարան սուրբ վարդապետաց 

մերոց» հատվածը ընդմիջարկություն է, 
կատարված XIV դարի սկզբին: 1282 թ. առաջ 
Գլաձորը չէր հիշվի, 1293 թ. առաջ̀  Ս. Նշանը: 

Իսկ որ այն ընդմիջարկվել է մինչև 
1338 թ.,այսինքն` Գլաձորի համալսարանի 

գոյության պայմաններում, երևում է «ուր կայ... 
եւ Գայլեձոր, որ աթոռն է և վարժարան 

վարդապետաց մերոց» ներկա ժամանակով 
գրված նախադասությունից: …Ուրեմն 

ընդմիջարկումը ժամանակակից է եղել 
Գլաձորի համալսարանին»։ (Ա. Մաթևոսյան, 

Նոր վկայություններ Գլաձորի համալսարանի 
մասին, էջ 27)։

17 ԺԴ դարի հայերեն ձեռագրերի 
հիշատակարաններ, կազմեց Լ. Խաչիկյան, 
Երևան, 1950, էջ 272, այսուհետև՝ ԺԴ դարի 

հիշատակարաններ։

12
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գր չի դի տո ղու թյու նը Գլա ձոր ան վան ճիշտ ար տա սա նու թյան փո խա րեն 
ժո ղովր դա խո սակ ցա կան տար բե րա կի՝ « Գա յլա ձո րի» մա սին։ Դժ վար չէ 
նկա տել, որ Վար դան Ար ևել ցու եր կում կա տար ված վե րը բեր ված ը նդ
մի ջար կու թյու նը հենց այդ տար բե րա կով է։ 

Ել նե լով ան վա նու մից՝ Աղ բերց վան քը գտն վել է այն պի սի մի տե
ղում, որ տեղ բազ մա թիվ աղ բյուր ներ են ե ղել։ Աղ բերց վանք ա նունն, 
ը ստ է ու թյան, նշա նա կում է աղ բյուր նե րի վանք։ 

Աղ բերց վան քից հայտ նի վա ղա գույն ձե ռագ րե րից մե կի (1291 թ.) 
հի շա տա կա րա նում բա ցատր վում է, որ Գլա ձորն Աղ բերց վան քի մա
կա նունն է. «ի մե նաս տանս, որ կո չի Աղ բերց վանս եւ մա կա նուն 
Գլա ձոր, ը նդ հո վա նե աւ Սր բոյն Ստե փան նո սի, ի վար ժա պե տու թե ան 



14 գիտ նա կան եւ ար դիւ նա կան մեծ հռե տո րի յԵ սաո»18: Հե տա գա յում այս 
մա կա նու նը (կամ ե րկ րորդ ա նու նը) ա վե լի մեծ տա րա ծում է գտ նում։

Գ լա ձոր ա նու նը ստու գա բա նե լով՝ Լ. Խա չե րյա նը նշում է, որ այն 
պի տի լի ներ « խո րան դունդ ձո րի» ե զեր քում կա ռուց ված մի շի նու թյուն, 
ո րը, թվում է, թե ո ւր որ է գլոր վե լու է ձո րը19։ 

Ըստ թվարկ ված տվյալ նե րի՝ կա րող ե նք ա սել, որ Աղ բերց վանք  
Գլա ձո րը գտն վել է Ե ղե գի սի ձո րում, բարձ րա դիր տե ղում, որ տեղ 
աղ բյուր ներ են բխում։ 

18 ԺԳ դարի հիշատակարաններ, էջ 663։

19 Լ. Գ. Խաչերյան, Պատմական 
աղբյուրներում Գլաձորի հիշատակության 

հարցի շուրջը, էջ 89։
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Գ լաձորի տեղորոշումը Հերմոնի 
վանքի մոտ

Դեռևս Ղևոնդ Ա լի շա նը գրե լով Հեր մո
նի վան քի մա սին և վե րա պատ մե լով 

Ստե փա նոս Օր բե լյա նի պատ մու թյունն այս 
վան քի հիմ նադ րու թյան վե րա բե րյալ, ա վե
լաց նում է. «… բայց յայլ գիրս ոչ գտա նեմ 
զյի շա տակ վա նացս, բայց ի սա կաւ յի շա տա
կա րա նաց գրոց, յորս յա մի 13189 ե կե ղե
ցին Ս. Լու սա ւո րիչ, և Յով հան նէս ո մն գիտ
նա կան սպա սա ւոր բա նի, որ ըն դօ րի նա կէ 
զգիրս ի նչ Նիւ սաց ւոյն, առ ո տս մեծ վար դա
պե տին Ե սայե այ (Ն չեց ւոյ), ա ռաջ նոր դի հռ
չա կա ւորն Գայ լե ձո րոյ»20։ Որ պես զի Հեր մո
նի վան քում գտն վող Հով հան նե սը ձե ռա գիր 
ըն դօ րի նա կեր «առ ո տս մեծ վար դա պե տին 
Ե սայե այ», պետք է այն շատ մոտ լի ներ Գլա
ձո րին՝ Ե սայի Նչե ցու նս տա վայ րին։ Սա կայն 
Ղ. Ա լի շա նի հա ղոր դած այս տե ղե կու թյա նը 
հե տա գայի ու սում նա սի րող ներն ան հրա ժեշտ 
ու շադ րու թյան չեն ար ժա նաց րել՝ թերևս հա
վե լյալ տվյալ նե րի և տե ղե կու թյան ճշգրտ
ման պա կաս զգա լով։ 

Բա րե բախ տա բար, Վե նե տի կի ձե ռագ
րա ցու ցա կի 1996 թ. լույս տե սած Է հա տո րում 
ներ կա յաց ված են թե՛ Ղ. Ա լի շա նի վկա յա կո
չած ձե ռա գի րը (Վե նե տիկ, ձեռ. 1295 (358), 

«Ի վանս Հեր մո նի, ը նդ 

հո վա նե աւ Սուրբ Գրի գո

րիս, եւ առ ո տս մեծ 

հռե տո րիս Ե սա յեա[յ]»։

Հովհաննես գրչի 1319թ. 
հիշատակարանից

20 Ղ. Ալիշան, Սիսական, էջ 125։



16 Դա ւիթ Ան հաղթ, Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան), թե՛ նրա ար ժե քա վոր 
հի շա տա կա րան նե րը։ Նկա տի ու նե նա լով գլ խա վոր հի շա տա կա րա նի 
կար ևո րու թյու նը մեր քն նած հար ցի տե սան կյու նից՝ այն բե րում ե նք ամ
բող ջու թյամբ. « Փառք փա ռա ւո րե ալ Սուրբ Եր րոր դու թե անն, որ ար ժա նի 
ա րար զտ կարս հա սա նել ի վեր ջին գիծ տա ռիս։ Ա րդ, ե ղեւ ա ւարտ գր
չու թե ան սո րա ի թվ[ին] Հայոց ի ՉԿԸ (1319) յամ սե անս յու լի սի ԻԹ (29) 
յա ւուր յուր բա թու, ի ձեռն` ա պի կար եւ փցուն գր չի Յո հան նի սի բա նի 
սպա սա ւո րի, ի վանս Հեր մո նի, ը նդ հո վա նե աւ Սուրբ Գրի գո րիս, եւ 
առ ո տս մեծ հռե տո րիս Ե սա յեա[յ], ո րոյ յի շա տակն ա ւրհ նու թե ամբ։ 

Ա րդ, ո ՛վ պա տո ւա կան եւ ու սում նա սէր եղ բարք, ո րք ա ւգ տիք ի սմա
նէ ըն թերց մամբ կամ աւ րի նա կե լով, զմեզ եւ զմերսն ա մե նայն ա ղաւթս 
յի շե ցէք եւ խո շո րու թե ան եւ սղա լա նացն ան մե ղա դիր լե րուք, զի փու թով 
գրե ցաք վասն կա րե աց ըն թերց ման. եւ ո րք յի շէքդ՝ յի շե ալ լի ջիք ի Տե առ
նէ յԱս տու ծոյ. ա մէն։

Լ. Կ. Թ. Լ. Խ. Խ. Ղ. Բ. Ծ. Ե. Մ. Հ. Ծ. Ե. Կ. Ի. Բ. Լ. Մ. Ծ. Հ. Զ. Ղ. Մ. 
(ծած կագր ված է՝ Յո հան նէս գրիչ գրողս յի շե ցէք)։ 

Այս ա մի ան կաւ պա տե րազ մին բա րե պաշտ պա րոնն [ Պա]ղ տէն 
յա նաւ րէն Խու րում չոյ, զոր եւ նա ը ստ ար ժան ւոյն բե ւե ռե ցաւ ի փայ տի ի 
դուռն ար քայի» (թերթ 172բ)21։ 

Այս պի սով, Հով հան նես գրի չը Դա վիթ 
Ան հաղ թի փի լի սո փա յա կան ե րկն ըն դօ րի նա
կել է պատ վա կան և ու սում նա սեր ան ձանց հա
մար Հեր մո նի վան քում՝ Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցու 
հո վա նու ներ քո և «առ ո տս մեծ հռե տո րիս 
Ե սա յեա[յ]», այ սինքն՝ Գլա ձո րի րա բու նա պե
տին շատ մոտ գտն վե լով։ 

 Հա ջորդ կար ևոր հի շա տա կա րա նը 
պահ պան վել է Ղ. Փի ր ղա լե մյա նի ըն դօ րի
նա կու թյամբ, պատ կա նել է Գլա ձո րում գր
ված, սա կայն այժմ գտն վե լու տեղն ան հայտ 
մի Ա ստ վա ծա շունչ մա տյա նի։ Հի շա տա կա

21 Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց 
մատենադարանին Մխիթարեանց ի 

Վենետիկ, հ. Է (յօրինեաց Ս. Ճեմճեմեան), 
Վենետիկ, 1996, էջ 496։ Ձեռագրում կա ևս 
երկու փոքր հիշատակարան. «Զառաջին 

վայելաւղ եւ զգրիչ տառի̀  Յոհաննէս 
աղաչեմ յիշել ի Տէր հանդերձ ծնօղաւք զի 

եւ դուք յիշեսջիք ի Տէր։ Գրեցաւ ի թուին ՉԿԷ 
(1318) յամսեանս յուլիս  

Գ (3), աւարտեցաւ ի վանս Հերմոնի, ընդ 
հովանեաւ Սուրբ Լուսաւորչիս» (68ա), 
«Նաեւ զմեղսամակարդ ոգիս Յակ[ոբ] 

Թագորցի սպասաւոր բանի աղաչեմ յիշել ի 
Տէր» (68ա)։ Հիշատակարանն արժեքավոր 

է նաև Բուղտա Օրբելյանի մահվան  
հանգամանքների մասին պահպանած 

տեղեկությամբ։
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րա նի հե ղի նա կը ստա ցողն է՝ Ա ռա քել Հաղ բա տե ցին, ը ստ եր ևույ թին, 
շատ բծախն դիր մի մարդ, ո րը նշում է մա տյա նի գր չու թյան սկս ման 
ու ա վարտ ման ստույգ օ րե րը, մի ա ժա մա նակ հայտ նում, որ մա տյա նը 
ստեղծ վել է Աղ բերց վանքԳ լա ձո րում՝ Սուրբ Նա խավ կայի և Սուրբ Գրի
գո րի հո վա նու ներ քո. «Արդ, ե ղեւ սկիզբն գրու թե ան սո րա ի թվիս ՉՀԶ 
(1327), ի յամ սե ան մայի սի Ի (20) յե րեք շաբ թի՝ տօ նի Ե րեւ ման Խա չին, 
ի վանս Գլա ձոր, որ կո չի Աղ բերց վանք, ը նդ հո վա նե աւ Սուրբ Նա
խավ կային եւ Սուրբ Գրի գո րիս։ Եւ ե ղեւ ա ւարտ սո րա ի սկ սե ալ նոր 
ա մին՝ ՉՀԷ (1328), յամ սե ան օ գոս տո սի հինգն, ի տո նի Սր բոց Վար դա
նանց»22։ 

Ինչ պես հայտ նի է, Գլա ձո րում չի ե ղել Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցի (որ ևէ 
այլ աղ բյու րում չի հի շա տակ վում), մինչ դեռ, ի նչ պես տե սանք, այդ ա նու

նով էր հայտ նի Հեր մո նի վան քը։ 
1311ին Հերմոնում գրվել է մի մատյան 

Եսայի Նչեցու աշակերտ և հոգեզավակ Տի

Հեր մո նի վան քի 17-րդ դա րում վե րա շին ված ե կե ղե ցին (Լուս.՝ Դ. Դավթյանի)։ 

22 Ղ. Փիրղալեմեան, Նշխարք 
պատմութեան Հայոց, հ. Բ 

(Մատենադարան, ձեռ. 4515, էջ 81-85), տե՛ս 
նաև Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 174։



18 րա ցուի պատվերով։ Ձեռագիրը պահվելիս է եղել Մշո Առաքալոց 
վանքում, սակայն, ցավոք, Հայոց ցեղասպանության տա րի ներին կորել 
է։ Այնուամենայնիվ, վանքի ձեռագրացուցակում առ կա է համառոտ 
նկարագրություն, որտեղ ասվում է, որ ձեռագրում եղել է Եսայի Նչեցու 
դիմանկարը երկու աշակերտների՝ հավանաբար Տի րա ցուի և Թորոս 
նկարչի հետ23։

Ու րիշ ի ՞նչ ը նդ հան րու թյուն ներ կան Գլա ձո րի և Հեր մո նի 
միջև։ 

Վայոց ձո րի վի մագ րա կան հս կա յա կան ժա ռան գու թյունն ամ փո
փող « Դի վան հայ վի մագ րու թյան» շար քի 3րդ պրա կում ըն դա մե նը եր
կու տեղ է հան դի պում Ե սայի ա նու նը (ն շա նա կում է այն այս կող մե րում 
տա րած ված ան ձնա նուն չէր), մե կը Սե լի մի քա րա վա նա տան ար ձա
նագ րու թյան մեջ, որ տեղ Չե սար Օր բե լյա նը նշում է, որ շի նու թյու նը հիմ
նադ րել ու կա ռու ցել է ա ղոթք նե րով « րա բու նա պե տին Ե սաո»24, ո րն 
ան կաս կած Ե սայի Նչե ցին է։ Մի ակ վան քը, որ տեղ եր կու ար ձա նագ րու
թյան բե կոր նե րի վրա հան դի պում են «Ե սաի վար դա պետ»25 բա ռե րը 
(դ րանք նվի րատ վա կան վի մագ րեր են ե ղել, ո րոնց քա րե րը կոտ րա տե
լով օգ տա գոր ծել են 17րդ դա րում կա ռուց ված բա զի լիկ ե կե ղե ցու շար
ված քում) Հեր մոնն է։ Վե րը վկա յա կոչ ված հի շա տա կա րան նե րը նկա տի 
ու նե նա լով՝ չի բա ցառ վում, որ այս տեղ ևս հի շա տակ վում է Գլա ձո րի րա

բու նա պետ Ե սայի վար դա պե տը։ 
 Կա րող է տպա վո րու թյուն ստեղծ վել, որ 

մենք նույ նաց նում ե նք Աղ բերց վանքԳ լա ձորն 
ու Հեր մո նի վան քը։ Սա կայն ի րա կա նում ցույց 
ե նք տա լիս դրանց չա փա զանց մոտ լի նե լը, 
ո րը, կար ծում ե նք, ար տա հայտ վել է նաև մի
աս նա կան ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյամբ։ 

Ո րո՞նք են մեր մյուս փաս տարկ նե րը։ 
Գ լա ձո րը գտն վել է Ե ղե գի սի ձո րում, 

որ տեղ էր նաև Օր բե լյան նե րի նս տա վայր 
Ե ղե գիս քա ղա քը։ Գրիչ Սար գիս կրո նա վո
րը 1306 թ. ըն դօ րի նա կել է մի Ա վե տա րան «ի 

23 Հիշատակարանում նշվում է, որ 
ձեռագիրը գրվել է. «…հրամանաւ… 

նախասարկաւագին` Տիրացուին, 
սպասաւորին եւ հոգեւոր որդեկի 

սուրբ եւ երանաշնորհ րաբունապետի 
աստուածախաւս եւ տիեզերալոյս 

վարդապետի Եսայեայ…»։ Ձեռագրում 
եղել է՝ «Եսայեայ րաբունապետի պատկեր 

և երկու տիրացուներու, որոնք ծունկի 
եկած են. միոյն գլուխին վերև գրուած է 

«անպիտան Թորոս» (Ցուցակ ձեռագրաց 
Մշոյ Ս. Առաքելոց-Թարգմանչաց վանքի 

եւ շրջակայից, կազմ.՝ Մուրատեան Ս., 
Մարտիրոսեան Ն., Երուսաղէմ, 1967, էջ 17):

 24 Դիվան հայ վիմագրության, էջ 178։

  25 Նույն տեղում, էջ 138։
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Հեր մո նի հին ե կե ղե ցու ար ձա նա գիր քա րե րը վե րա շին ված ե կե ղե ցու պա տե րի մեջ (Լուս.՝ Դ. Դավթյանի)։

մայ րա քա ղա քիս Ե ղե գիս, ը նդ հո վա նե աւ ե րից տա ղա ւա րացս, Սուրբ 
Կա թո ղի կէ իս, և Սուրբ Ա ստ ուա ծած նիս, և Սուրբ Նա խավ կայիս…»26։ 
Քա նի որ Ե ղե գի սում Սուրբ Ստե փա նոս Նա խավ կայի ա նու նով ե կե ղե ցի 
չկա (հա մե նայն դեպս այլ աղ բյուր նե րում չի հի շա տակ վում), կա րե լի է 
են թադ րել, որ այս տեղ նշ ված է մո տեր քում գտն վող մեկ այլ նշա նա վոր 
ե կե ղե ցու ա նու նը։ Ի նչ պես բազ միցս նշ վեց, հենց այդ ա նու նով էր հայտ
նի Աղ բերց վանքԳ լա ձո րի ե կե ղե ցին։ 

Գ լա ձո րը մե՞ծ վանք էր, թե՞ փոքր։ 1313 թ. Պո ղոս գրի չը նշում է՝ 
«ի մեծ մե նաս տա նիս, որ Գլա ձոր յուր ջոր ջի, ի դրան Սուրբ Նա խավ
կայիս»27։ Բայց 1323 թ. մեկ այլ հի շա տա կա րա նում հա կա ռակն է ա սում 
Գլա ձո րի րա բու նա պե տը՝ Ե սայի Նչե ցին. «… Բայց տե ղի գրու թե ան սո
րա ե ղև ի գա ւա ռիս Սիւ նե աց, ի նեղ եւ յան ձուկ աւ թե ւա նիս»28։ Այ սինքն՝ 
այդ վայրն ի րա կա նում այն քան էլ մեծ չէր, նեղ էր ու ան ձուկ (Հայ կա զյան 
բա ռա րանն ան ձու կը բա ցատ րում է՝ « դիրքն է փոք րիկ, նեղ, ան մասն ի 
լայ նու թե նէ կամ յըն դար ձա կու թե նէ»29)։ Զար մա նա լի ո րեն կար ծես հենց 

այս բնու թագր մանն է հա մա պա տաս խա նում 
Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը՝ Ե սայի րա բու նա
պե տին ու նրա սա նե րին ներ կա յաց նող, հենց 
Գլա ձո րում նկար ված ու մեզ հա սած մի ակ 
ման րան կա րը (հա վա նա բար ա տե նա խո սու

  26 ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 24։

  27 Նույն տեղում, էջ 92։

  28 Նույն տեղում, էջ 182։

29 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի,  
հ. Ա, Վենետիկ, 1836, էջ 196։
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թյուն ներ կա յաց նե լու պահ է պատ կեր ված), 
որ տեղ նրանք պատ կեր ված են կար ծես մի նեղ 
ու եր կար տե ղան քում, բնու թյան գր կում30։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ի նչ պե՞ս է լուծ վել 
ա շա կեր տու թյան տե ղա վոր ման խն դի րը, քա
նի որ աղ բյուր նե րից դա տե լով հա մալ սա րա
նի սա նե րը փոք րա թիվ չեն ե ղել (ս տույգ թիվ 
հայտ նի չէ)։ Մեր կար ծի քով հա մալ սա րա նի 
ու սում նա կան գոր ծին ծա ռայել են և՛ Գլա ձո
րը, և՛ Հեր մո նը։ Պա տա հա կան չեն Ա ռա քել 
Հաղ բա տե ցու խոս քե րը՝ «ընդ հո վա նե աւ 
Սուրբ Նա խավ կային եւ Սուրբ Գրի գո րիս»։ 
Ի նչ պես հայտ նի է Գլա ձո րում ե ղել են վար
դա պե տա կան և քա հա նա յա կան լսա րան ներ 
և մի ան գա մայն հնա րա վոր է, որ, օ րի նակ, 
քա հա նա յա կան լսա րա նի սա նե րը Հեր մո նի 
վան քում է ին, ի սկ վար դա պե տա կա նի նը՝ Գլա
ձո րում՝ մեծ ու սուց չա պե տի օթ ևա նում։ Այս 
վար կա ծի հաս տատ ման դեպ քում պարզ կլի
նի նաև, որ Ե սայի Նչե ցու մա հից հե տո Գլա
ձո րի հա մալ սա րա նը ոչ թե Գա րե գին Հով սե
փյա նի խոս քե րով ա սած՝ «յան կարծ չքա նում է 
ա նյայ տու թե ան մէջ», այլ նոր ու սուց չա պե տի 
գլ խա վո րու թյամբ թող նում է վե րին վան քը և 
իջ նում ներ քին վանք՝ Հեր մոն։

Ի դեպ, նկա տենք, որ հա մալ սա րա նի 
փո խադ րումն այլ վայր, այն ժա մա նակ նե րում 
այն քան էլ հեշտ գործ չէր՝ մա նա վանդ կու
տակ ված մե ծա թիվ ձե ռագ րե րը նկա տի ու նե
նա լով։ Այդ մա սին կա րե լի է են թադ րել ա վե լի 
ո ւշ շր ջա նում գր ված մի հի շա տա կա րա նից։ 
1394ին Հով հան նես ա նու նով գրի չը մի ձե ռա

30 Մանրանկարը պահպանվել է 
1299թ. մի ձեռագրում (Երուսաղեմ, 

ձեռ. 365), որը պարունակում է Գևորգ 
Սկևռացու «Մեկնութիւն Եսայեայ» գործը 

(Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ ձեռագրաց 
Սրբոց Յակոբեանց հ. Բ, Երուսաղեմ, 

1967, էջ 270)։ Ստացողի հիշատակարանը, 
կարելի է ասել, ձեռագրի թերթին գրված 

մի նամակ է, որի մեջ Կեսարիայի 
Կոստանդին եպիսկոպոսը հայտնում 
է, թե իր խոստացած այդ գիրքը (որը 

դեռ չէր կապված ու կազմված, այլ 
բաղկացած էր 20 պրակից) Մրենի 

Վարդան եպիսկոպոսի ձեռքով ուղարկում 
է Գլաձորի համալսարանի րաբունապետ 

Եսայի Նչեցուն և նրան է դիմում ուղիղ 
խոսքով՝ «...տվի ի տէր Վարդան Մրենու 

եպիսկոպոսն, որ բերէ առ ձեզ» (ԺԳ դարի 
հիշատակարաններ, էջ 848)։ Ձեռագրի 

միակ մանրանկարը, որը տեղավորված է 
մատյանի սկզբում (էջ 2) և վերին մասում 

ունի՝ «ՐԱԲՈՒՆԱՊԵՏՆ ՄԵՐ ԵՍԱՅԻ» 
մակագրությունը, փաստորեն, ձեռագրում 

ավելացվել է արդեն Գլաձորում։ Նկարի 
վերին ձախ անկյունում գահավորակին 
բազմած րաբունապետն է, մի ձեռքում 

գավազան, մյուսն օրհնության 
դիրքով։ Աշակերտներն ուղղանկյուն 
տարածքի աջ ու ձախ կողմերում են, 

համապատասխանաբար՝ 27 և 14 հոգի, 
որոնցից 8-ի ձեռքին գիրք կա, իսկ մեկը 

պատկերի ողջ կենտրոնն զբաղեցնող 
ծառի (նռնենու) բնից ելնող մի ճյուղին է 

հենել փոքրիկ գրակալն ու պատրաստվում 
է բացել իր մատյանը։ Վերջինիս 

գլխին թասակ կա, ի տարբերություն 
վեղարավորների (այդպիսի գլխարկով 

մեկն էլ առանձնացված է պատկերի 
ստորին մասում), որը վկայում է նրա՝ 

կրտսեր ուսանող  լինելու մասին։ 
Բոլոր պատկերվածների դեմքերն 

անհատականեցված են, ինչից երևում է, որ 
նկարիչը ճանաչել է նրանց։ Մանրանկարի 

շրջանակից դուրս, ներքևի ստորին 
աջ կողմում մի փոքրամարմին ծնկած 

մարդ է պատկերված, որը հավանաբար 
նկարիչն է (քանի որ ստացողը Եսայի 

Նչեցին էր)։ Նրա դեմքը երեք քառորդով 
շրջված է դեպի դիտողը, ձեռքերն առաջ 
է պարզել օրհնություն խնդրողի դիրքով։ 

(Ծանոթագրությունը Կ. Մաթևոսյանի)։



գիր է ըն դօ րի նա կել, ի սկ նա խօ րի նա կի մա սին ա սում է, որ այն վերց րել է 
հին վար ժա րա նի գր քե րի ա րկ ղե րի մի ջից՝ Հեր մո նի վան քում. «…գ տե
ալ ե ղեւ ի յար կեղս գրոց ի հին վար ժա րա նի, ի Հեր մո նի վանս կո չե ցե
ալ»31։ Սա նշա նա կում է, որ ե րբ 1356ին րա բու նա պետ Տի րա տուր Կի
լի կե ցու մա հից հե տո Հով հան նես Ո րոտ նե ցին հա մալ սա րա նի սա նե րի 
հետ Հեր մո նից տե ղա փոխ վել է Ո րոտ նա վանք, Գլա ձորՀեր մո նի « հին 
վար ժա րա նի» մա տե նա դա րա նի ա ռն վազն մի մա սը թողն վել է տե ղում՝ 
գրոց ա րկ ղե րի մեջ։

 Մեր ա ռա ջադ րած վար կա ծի օգ տին խո սող մի քա նի փաս տարկ էլ 
կա րե լի է ներ կա յաց նել Հեր մո նի վան քում գր ված 15րդ դա րի հի շա տա
կա րան նե րից։ 

Հայտ նի է, որ Գլա ձո րում է թաղ վել հա մալ սա րա նի ա ռա ջին րա
բու նա պետ Ներ սես Մշե ցին, և նրա գե րեզ ման
դամ բա րա նը դար ձել է վան քի սր բու թյուն նե

Հերմոնի վանքը ենթադրյալ Գլաձորի վանքից դիտված։

31 ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 608։
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րից մե կը։ Օ րի նակ, 1318 թ. Հա կոբ Թա գոր ցին Գլա ձո րում գրում է՝ « …
ընդ հո վա նե աւ Սուրբ Ստե փա նո սի… եւ դամ բա րա նի սուրբ վար դա
պե տին Ներ սե սի»32։ Մա հից հե տո Գլա ձո րում է հո ղին հանձն վել նաև 
Ե սայի Նչե ցին (1338), ի սկ Տի րա տուր Կի լի կե ցին հու ղար կա վոր վել է 
Հեր մո նում (1356)։ Գրիչ Գրի գոր Ա խալց խա ցին, 1419 թ. Հեր մո նում 
գրած հի շա տա կա րա նում բա վա կա նին ման րա մասն խո սե լով տե ղի սր
բու թյուն նե րի մա սին, հայտ նում է. « …ի վանս, որ կո չի Հեր մո նի, ը նդ հո
վա նե աւ Սուրբ Լու սա ւոր չիս Գրի գո րի, եւ Սուրբ Յա կո բայ սուրբ նշա
նիս, եւ սուրբ րա բու նե աց դամ բա րա նացս, որ ա ստ կան հան գու ցե ալ 
սուրբ նշ խարք նո ցայ…»։33 Այս տեղ հնա րա վոր է եր կու են թադ րու թյուն, 
որ գրի չը նկա տի ու նի մի այն Հեր մո նում թաղ ված Տի րա տուր Կի լի կե ցուն 
և այլ ու սու ցիչ նե րի, կամ՝ նաև Գլա ձո րում թաղ ված րա բու նա պե տե րին, 
ո րն ա վե լի հա վա նա կան ե նք հա մա րում, քա նի որ աս վում է « սուրբ ու սու
ցիչ նե րի դամ բա րան նե րի» մա սին։

1460 թ. գրիչ Զա քա րի ան Հեր մո նում գրում է. « …ի մե նաս տանս 
Հերմ նի վանք… ը նդ հո վա նե աւ Լու սա ւոր չիս մե րոյ, եւ Սուրբ Յա կո
բիս՝ կե նաց բա րե խաւ սի, եւ Սուրբ Ստե փա նո սիս, եւ Սուրբ Յո վան նի
սիս, եւ այլ սուրբ նշա նացս, եւ նշ խա րացս սուրբ Հեր մոն ճգ նա վո րի, եւ 
սուրբ վար դա պե տացս, որ ա ստ հան գու ցե ալ կան»34։ Հարց է ա ռա ջա
նում, թե այս տեղ հի շա տակ ված Սուրբ Ստե փա նո սը Հեր մո նում ե ղած 
մի խա՞չ է (ի նչ պես Ս. Հա կո բը), թե՞ այս տեղ նշ ված է Աղ բերց վանքԳ
լա ձո րի Ս. Ստե փա նոս Նա խավ կայի ե կե ղե ցին (քա նի որ Հեր մո նում այդ 
ա նու նով ե կե ղե ցի չկար)։ 1469 թվա կա նին Հեր մո նում գր ված մի ան գա

մից եր կու հի շա տա կա րան ա վե լի հա վա նա
կան են դարձ նում վե րոն շյալ հի շա տա կա րա
նում Ս. Ստե փա նո սի՝ ե կե ղե ցու ա նուն լի նե լը։ 
Գրիչ Ա նա նի ան իր ըն դօ րի նա կած Մաշ տո ցի 
և Ա վե տա րա նի հի շա տա կա րան նե րում բա ռա
ցի ո րեն կրկն վող խոս քե րով գր չու թյան տե ղի 
մա սին նշում է. «գ րե ցաւ ի վանքս Հեր մո նի, ը նդ 
հո վա նե աւ Սուրբ Լու սա ւոր չիս, եւ Սուրբ Յա կո
բիս, եւ Սուրբ Ստե փա նո սիս, եւ սուրբ վար

32 Ձեռագիրը պահվում է Նոր Ջուղայում 
(թիվ 166), հիշատակարանը տե՛ս  

Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 165։

33 ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի 
հիշատակարաններ (կազմող՝   

Լ. Խաչիկյան), մասն Ա, Երևան, 1955,  
էջ 656:

34 ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի 
հիշատակարաններ (կազմող՝ Լ. 

Խաչիկյան), մասն Բ, Երևան, 1958, էջ 134:

35 Նույն տեղում, էջ 290-291։



24 դա պե տացս, որ ա ստ կան հան գու ցե ալ»35։ Այն, որ Սուրբ Ստե փա նո սը 
ե կե ղե ցի է, եր ևում է Հեր մո նում 1478ին գր ված մեկ այլ հի շա տա կա րա
նից՝ « …ի յա նա պա տիս Հեր մո նի վա նիցս, ը նդ հո վա նե աւ Սուրբ Լու սա
ւոր չիս եւ Սուրբ Յա կով բի եւ այլ ա մե նայն սր բոց ե կե ղե ցե ացս»36։ 

Այս պի սով, են թադ րում ե նք, որ վե րը բեր ված հի շա տա կա րան նե
րում ար ձա նագր ված « սուրբ րա բու նե աց դամ բա րան ներ» կամ « սուրբ 
վար դա պետ ներ» խոս քե րը վե րա բե րում են Գլա ձորՀեր մո նի սր բաց
ված րա բու նա պետ նե րին՝ Ներ սես Մշե ցուն, Ե սայի Նչե ցուն և Տի րա տուր 
Կի լի կե ցուն, ի սկ հի շա տակ ված Սուրբ Ստե փա նո սը՝ Աղ բերց վան քի ե կե
ղե ցին է։ Այս տեղ կա րող է ա ռար կու թյուն լի նել, թե՝ գու ցե Ս. Ստե փա նո սը 
հենց Հեր մո նում գտն վող մի ե կե ղե ցի է ե ղել։ Սա կայն այդ դեպ քում այն 
կհի շա տակ վեր Հեր մո նի 15րդ դա րի եր կու տաս նյա կից ա վե լի բո լոր հի
շա տա կա րան նե րում, ի նչ պես որ դա տես նում ե նք Ս. Գրի գոր Լու սա վոր
չի և Սուրբ Հա կոբ խա չի դեպ քում («ընդ հո վա նե աւ Սուրբ Լու սա ւոր չիս 
Գրի գո րի, եւ Սուրբ Յա կո բայ սուրբ նշա նիս»), մինչ դեռ Ս. Ստե փա նո սի 
ա նու նը հան դի պում է մի այն ե րեք հի շա տա կա րա նում, ը նդ ո րում՝ « սուրբ 
վար դա պե տաց» հետ մի ա սին, ո րը ցույց է տա լիս դրանց կա պը։

  36 ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի 
հիշատակարաններ, մասն Բ, էջ 429։
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Ո րոշ հարակից դիտարկումներ

 Հայտ նի է, որ 13րդ դա րում, մինչև Գլա
ձո րի գոր ծու նե ու թյան սկիզ բը (1282 թ.), 

Վայոց ձո րի բո լոր վան քե րում մի ա սին վերց
րած կրկ նօ րի նակ վել է (մեզ է հա սել) մի այն 
մեկ ձե ռա գիր՝ Խաղ բա կյան նե րի իշ խա նա
կան տան նս տոց Սրկ ղոն քի կամ Սար կո ղով
քի (ներ կայիս Վեր նա շեն) մոտ գտն վող Բո լո
րա ձո րի ա նա պա տում, ո րն ա վե լի հայտ նի է 
որ պես Սպի տա կա վոր Սուրբ Ա ստ վա ծա ծին։ 
Ի սկ ա հա Գլա ձո րի հիմ նադ րու թյու նից հե տո՝ 
12821300 թվա կան նե րի ըն թաց քում գր վել է 
(մեզ են հա սել) ա վե լի քան 23 ձե ռա գիր՝ կրկ
նօ րի նակ ված շուրջ 13 վան քե րում՝ չհաշ ված 
Գլա ձո րյան ժա ռան գու թյու նը։ Այս պես, գր
չու թյան կենտ րոն նե րի են վե րած վում Ա ղո 
ա նա պա տը, Խո տա կե րաց Սուրբ Նշա նը, Նո
րա վան քը, Վե րին Նո րա վան քը, Գն դե վան քը, 
Թա նա տի վան քը, Ա րա տե սը, ի նչ պես նաև 
Ե ղե գիսն ու Հոր սը և այլն37։ 

Այս շր ջա նում և հե տա գա յում՝ մինչև 
Գլա ձո րում հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյան 
դա դա րու մը, Հեր մո նի վան քից հայտ նի է ըն
դա մե նը երկու ձեռագիր, մեկը 1319 թվա կա
նի Հով հան նես գր չի՝ մեզ ար դեն ծա նոթ մա
տյանն է՝ գր ված «ի վանս Հեր մո նի… առ ո տս 37 ԺԳ դարի հիշատակարաններ, էջ էջ 

556, 579, 595, 674, 681, 678, 791, 794, 797, 
825։                                       



26 մեծ հռե տո րիս Ե սա յեա[յ]», իսկ մյուսում՝ 1311 թ., եղել է Եսայի Նչեցու 
պատկերը երկու աշակերտի հետ։ 

Հե տաքր քիր է, որ նո րաս տեղծ հա մալ սա րա նում գր ված և մեզ հա
սած ա ռա ջին ձե ռա գ րում (Ս տե փա նոս գր իչ, 1282 թ., պատ վի րա տու` 
Ներ սես Մշե ցի, սր բագ րող՝ Ե սայի Նչե ցի) չի նշ ված գր չու թյան վայ րը, 

ի սկ Աղ բերց վանք ա նունն ա ռա ջին ան գամ հի շա տակ ված է հա մալ սա
րա նի հիմ նադ րումից եր կու տա րի հե տո մի այն՝ 1284ին38։ Գլա ձոր ան
վա նը հան դի պում ե նք 1291ին (հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մից ի նը տա
րի անց), գրիչ Հով հան նե սի հի շա տա կա րա նում, որ տեղ նա գր չու թյան 
վայ րի մա սին հայտ նում է․ 
    «․․ ․ի մե նաս տանս Աղ բերց վանս եւ մա կա նուն Գլա ձոր․․․»39։

 Հե տաքր քիր է, որ Ստե փա նոս Օր բե լյանն իր Պատ մու թյան մեջ, 
ո րն ա վար տել է 1297 թվա կա նին, նշե լով Վայոց ձո րում մշ տա պես գոր
ծող յո թը վան քե րը, դրանց թվում հի շա տա կում է Հեր մո նի վան քը, սա
կայն, Աղ բերց վան քը կամ Գլա ձո րը չի հի շա տակ ված։ Հա մե նայն դեպս, 
նա ա վե լաց նում է՝ «․․․ բայց այլ ե ւս բա զումք կային զորս ոչ թո ւե ցաք»40։ 

Զար մա նա լի է նաև, որ սկ սած 1284 թվա կա նից, Ե սայի Նչե ցու 
գրած, ի նչ պես նաև պատ վի րած բո լոր ձե ռագ րե րում չի նշ ված գր չու թյան 
վայ րը (հա մե նայն դեպս այդ պի սի նշում չի պահ պան վել)։ Ի ՞նչ է սա․ 
պա տա հա կա նությո՞ւն, թե՞ կան խամ տած ված ա րարք՝ Պռո շյան և Օր բե
լյան մր ցա կից իշ խա նա կան տնե րի՝ հա մալ սա րա նի նկատ մամբ ու նե ցած 
վե րա բեր մուն քի հա վա սա րակշ ռու թյու նը պա հե լու հա մար. ա վա՜ղ, այս 
մա սին կա րե լի է մի այն են թադ րու թյուն ներ ա նել…

38 ԺԳ դարի հիշատակարաններ,  էջ 529, 
551-554։ 

39 Նույն տեղում, էջ 663։ 

40 Ստեփանոս Օրբէլեան, Պատմութիւն 
նահանգին Սիսական, Տփղիս, 1910, էջ 340։    
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Գ լաձորի համալսարանի 
հովանավորների հարցի շուրջ

Այժմ ան դրա դառ նանք մեկ այլ խնդ րի՝ 
ո ՞ր իշ խա նա կան տունն է ե ղել Գլա ձո

րի հո վա նա վո րը։ Հենց սկզ բում նշենք, որ մեր 
կար ծի քով վան քը հո վա նա վո րել են և՛ Պռո
շյան նե րը (Խաղ բա կյան ներ), և՛ Օր բե լյան նե
րը։ Հարկ է նշել, որ Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի 
պատ մու թյանն ան դրա դար ձող ա ռա ջին հե
տա զո տող նե րի ժա մա նակ վան քում գր ված 
ա վե լի քիչ թվով ձե ռագ րե րի հի շա տա կա րան
ներ է ին հայտ նի, թերևս այս է ե ղել պատ ճա
ռը, որ նրանք ա վե լի մեծ տեղ են հատ կաց րել 
Պռո շյան նե րին։ Ա. Աբ րա հա մյանն ան գամ 
այս պի սի միտք է հայտ նում. «Ո՞վ է ե ղել Գլա
ձո րի հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր բա րե րա րը։ 
Թեև պատ մա կան աղ բյուր նե րում ո րո շա կի 
տե ղե կու թյուն ներ չեն պահ պան վել, սա կայն 
ա նուղ ղա կի տվյալ նե րը հաս տա տուն հիմք 
են տա լիս կար ծե լու, որ նրա հիմ նադր ման 
նա խա ձեռ նո ղը ե ղել է Խաղ բա կյան Պռոշ 
իշ խա նը (12231284)»41։ Հե տա գա շա րադ
րան քում, ի հար կե, այս են թադ րու թյան հա
մար ոչ մի հաս տա տուն հիմք չի նշ մար վում, էլ 
չենք ա սում այն մա սին, որ նման մո տեց ման 
դեպքում պար զա պես ստ վե րում է մնում Գլա
ձո րի հա մալ սա րա նի ան մի ջա կան հիմ նա դիր 
Ներ սես Մշե ցի րա բու նա պե տը42։

«…ի յիշխանութեան և 

տէրութեան համօրէն 

գաւռացս մեծ իշխանիս 

Բուրթելի, և որդոց 

նորին՝ Պէշգենի և 

Իւանէի, իսկ ի տեղւոյս 

տէրութեան՝ թոռանց 

մեծին Պռոշայ՝ Ամիր 

Հասանայ և Ջումայի»։

Գրիչ Հունանի 1334թ. 
հիշատակարանից

41 Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 23։ 

42 Ներսես Մշեցու գործունեության 
մասին տե՛ս Ս. Արևշատյան, Ա. Մաթևոսյան, 

Գլաձորի համալսարանը միջնադարյան 
Հայաստանի լուսավորության կենտրոն, 

Երևան, 1984, էջ 6-18։



28  Տես նենք, թե ի նչ կապ է ու նե ցել Գլա ձո րի հետ Սյու նյաց մետ րո պո
լիտ, պատ միչ Ստե փա նոս Օր բե լյա նը։ Սյու նյաց աշ խար հի պատ մու
թյան վեր ջում ներ կա յաց նե լով իր գոր ծու նե ու թյու նը՝ նախ նշե լով Տաթ ևի 
վան քում ստա ցած քա հա նա յա կան ու սու մը, նա այ նու հետև հայտ նում է 
Ներ սես Մշե ցու կր թա րա նում ու սա նե լու և նրա նից վար դա պե տա կան 
գա վա զան ստա նա լու մա սին. « վար ժե ցայ ի կր թա րա նի աս տո ւա ծե
ղէն տա ռից… ա ռի հրա ման յաս տո ւա ծազ գե աց և յաշ խար հա լոյս 
րա բու նա պե տէն Ներ սի սէ. և տհաս խա կու թե ամբ նս տայ յա թոռ վար
դա պե տա կան»43։

 Քա նի որ հայտ նի են Ներ սես Մշե ցու՝ Վայոց ձո րում հաս տատ
վե լու և մահ վան թվա կան նե րը՝ 1282 և 1284, ու րեմն Ստե փա նոս Օր բե
լյա նը Գլա ձո րում կր թու թյուն է ստա ցել տա րի նե րի այդ մի ջա կայ քում։ 
1285ին նա դառ նում է Սյու նյաց մետ րո պո լիտ, 1297ին իր նս տա վայր 
Նո րա վան քում ա վար տին հասց նում « Պատ մու թյուն նա հան գին Սի սա
կան» կո թո ղային աշ խա տու թյու նը՝ հատ կա պես հան գա մա նո րեն ներ
կա յաց նե լով ե կե ղե ցա կան պատ մու թյու նը։ Տա րօ րի նակ է սա կայն, որ իր 
եր կի մեջ Սյու նի քի մե ծա թիվ վան քե րի շար քում Ստե փա նոս Օր բե լյա նը 
ոչ մի ան գամ չի տա լիս Աղ բերց վան քի կամ Գլա ձո րի ա նու նը։ Սա ան
կաս կած պա տա հա կան վրի պում չէ, այլ մի տում նա վոր քայլ, ո րի ստույգ 
պատ ճառն այ սօր ան հնար է ի մա նալ։ Կա րե լի է մի այն են թադ րել, օ րի
նակ, որ մետ րո պո լի տի և րա բու նա պետ Ե սայի Նչե ցու ան ձնա կան հա
րա բե րու թյուն նե րը, պատ մու թյան շա րադր ման ժա մա նակ, այն քան էլ 
լավ չեն ե ղել, կամ, որ պատ մի չի այս լռու թյան մեջ դեր է կա տա րել նրա 
ան բա րյա ցա կամ վե րա բեր մուն քը Պռո շյան նե րի նկատ մամբ և, կամ, Աղ
բերց վան քը պատ մի չի եր կում նշ ված է այլ ան վան տակ։ Ի դեպ միջ տոհ
մա կան հա կա սու թյուն նե րի բար դույ թից ո րո շա կի ո րեն ա զատ կա րող էր 
լի նել դեռևս Ստե փա նոս Օր բե լյա նի կեն դա նու թյան օ րոք (մա հա ցել է 
1303ին) նրա ա թո ռա կի ցը դար ձած Հով հան նես Օր բե լը։ Վեր ջինս Սմ
բատ և Տար սայիճ Օր բե լյան նե րի Ի վա նե եղ բոր որ դի Լի պա րի տի որ
դին էր (այ սինքն՝ Ստե փա նոս Օր բե լյա նի հո րեղ բոր թո ռը), բայց նաև 

կապ ու ներ Պռո շյան նե րի հետ, քա նի որ նրա 
43 Ստեփանոս Օրբելէան, նշվ. աշխ.,  

էջ 478։
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մայ րը՝ Նա նան, և այդ ժա մա նակ Պռո շյան նե րի տոհ մա պետ Է ա չի ի 
(12991317) մայր Թա ճե րը, քույ րեր է ին44։ 

Հով հան նես Օր բե լը 1300 թ. իր ի սկ ձեռ քով հի շա տա կա րան է գրել 
մի Ա վե տա րա նում (Նոր Ջու ղա, ձեռ. թիվ 35), հա մա ձայն ո րի, այդ ժա
մա նակ նա ու սա նում էր Գլա ձո րում՝ Ե սայի Նչե ցու մոտ. «Ես նո ւաստ 
Ա ւր պէլ Ի ո վա նէ ի մով ձե ռամբ գրե ցի զյի շա տա կա րանս զծո վա
ցե ալն ի մաս տիւք աս տո ւա ծա շունչ տա ռիւք հը նով եւ նո րովք եւ ար տա
քին ի մաս տիցն, տե ղե կու թե ամբ զիմն վար ժա պետ, զհռ չա կա ւորն 
յա մե նայն ա զգս Հայ կազ եան ց զմեծ պետն Ե սայի, զար ժա նին ա մե
նայն բա րե աց յի շա տա կի յի շե ցէք բա րեյի շա տա կաւ ի Տէր, ո՜վ պա
տահողք»45: 

Ե սայի Նչե ցին իր հեր թին 1323 թ. հի շա տա կա րա նում դր վա տան
քով է խո սում Հով հան նես Օր բե լի մա սին, նրան կո չե լով « սի րե լի որ
դի»46։ Նա, ի նչ պես և իր հա ջորդ մետ րո պո լիտ Ստե փա նոս Տար սայի ճը, 
նյու թա կան մեծ օգ նու թյուն են ցույց տվել Գլա ձո րի հա մալ սա րա նին: Դա 
եր ևում է Ե սայի Նչե ցու նույն հի շա տա կա րա նի հետ ևյալ խոս քե րից. «…
յո րոց (Հով հան նես Օր բե լից և Ստե փա նոս Տար սայի ճից – Տ.Մ.) եւ մեք 

բա զում գութս եւ խնամս տե սաք եւ վայե լե
ցաք ի սո ցա նէ…»47: Բայց նույն հի շա տա կա
րա նում Ե սայի Նչե ցին ան դրա դառ նում է նաև 
Օր բե լյան իշ խան նե րին՝ « մեծ իշ խա նաց իշ
խա նին և յաղ թող սպա յա պե տին Բուր թե լին», 
նրա կնո ջը՝ Վա խա խին, և նրա եր կու զա վակ
նե րին, ա վե լաց նե լով՝ «որք են յա րանց եւ ի կա
նանց ա զգ ը նտ րե ալ և գո վե ալ…, ո րք ի հա սա
րա կախ նամ բա րե աց սո ցա ը նդ ա մե նե սե ան 
եւ մեք մեր ա շա կեր տաւք բա զում եւ ան թիւ 
զգութս բա րե աց գտաք ի սո ցա նէ, որ զաւ
րու թիւնս մեր ժո ղո ւե ցին, եւ ըն կա լան զմեզ 
ոչ իբ րեւ զաւ տար, այլ իբ րեւ յին քե անց հա
րա զատ ծնե ալ ման կունս, գթով եւ սի րով 
զմեր ստա հա կու թիւնս ըն կա լան»48: 

44 Տե՛ս ԺԳ դարի հիշատակարաններ, 
էջ 859:

45 Նույն տեղում։

46 «Դարձեալ յեռեալ հիւսեսցի 
ընդ յիշատակեալս ամենայն բարի 
յիշման արժանաւորն, արհիական 

վերատեսուչ այսմ նահանգի, որ է ազն 
սորին ըստ մարմնոյ, վարժն յիմաստս… 

տէր Յովհաննէս մականուն Աւրպէլ, 
մետրապաւլիտ եւ այցելու Սիւնեաց 

երկոտասան գաւազանաց` մանաւանդ 
իմաստութեամբ եւ ուղղափառութեամբ` 

ամենայն աշխարհի, որ է մեր սիրելի որդի 
ըստ փրկագործ երկանց բանին ծննդեան» 

(ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 183):

47 ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 183։

48 ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 182։ 
Օրբելյանների և Գլաձորի համալսարանի 

գործակցության մասին տե՛ս Ա. Մկրտչյան, 
Էջեր Սյունյաց աթոռի պատմությունից,  

Ս. Էջմիածին, 1995, էջ 65-76,  –> 



30 Ս տե փա նոս Տար սայի ճի՝ Գլա ձո րում ու սա նե լու մա սին նշ վում է 
1314 թ. գր ված եր կու հի շա տա կա րա նում: Ա ռա ջի նում Պո ղոս Կի լի կե
ցի վար դա պե տը հան գա մա նո րեն ան դրա դառ նում է Ստե փա նոս Տար
սայի ճի՝ Գլա ձո րում Ե սայի Նչե ցուց ստա ցած կր թու թյա նը49։ Ի սկ Մխի
թար Ե րզն կա ցին իր հի շա տա կա րա նում խնդ րում է հի շել.

« Նաեւ կա րե կից մե ծա զար մին 
Ա թո ռա կալ Տար սայի ճիս, 
Որ է մեզ կա րե կից յա մէն բա րիս, 
Եւ օ ժան դակ յիւր գա ւա ռիս,
Յիշ ման առ նել զսա ար ժա նիս
Ծ նո ղիւք, եղ բարբք օ րհ նե ալ յաս տիս…»50: 

Այս պի սով, Օր բե լյան իշ խան ներն ու իշ խա նա զուն հոգ ևո րա կան
նե րը մե ծա պես օ ժան դա կել են հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյա նը։ 

Ա ռա ջին հի շա տա կու թյա նը Խաղ բա կյան նե րի մա սին հան դի պում 
ե նք 1318 թվա կա նին, այ սինքն, Գլա ձո րի հի նադր ման 36րդ տա րում, 
գրիչ Սարգ սի «Ոս կե փո րի կի» հի շա տա կա րա նում, որ տեղ գր ված է. «… 

Եւ ե ղեւ կա տա րումն գրոցս ի թվ ՉԿԷ (1318), ի 
գա ւա ռիս Վայոց ձո րոյ, յա նա պատս Գլա ձոր, 
ը նդ հո վա նե աւ սր բոյն Ստե փա նո սի, և մեծ 
վար դա պե տի և ա նյախթ հռե տո րի՝ Ե սայե այ, 
…յիշ խա նու թե ան գա ւա ռիս Ա միր Հա սա
նայ, որ դոյ Է ա չէ, որ դոյ Ա միր Հա սա նայ, որ
դոյ Պռօ շայ բա րե պաշ տի, զոր տէր Յի սուս 
տա ցէ նո ցա ո ղոր մու թիւն, և զկեն դա նիքս պա
հես ցէ ը նդ ամ րա ծա ծուկ ա ջովն իւ րով»51։

Գ րիչ Հու նա նի 1334 թ. գլա ձո րյան հի
շա տա կա րա նը հս տա կեց նում է ի րե րի վի ճա
կը՝ «…ի յիշ խա նու թե ան և տէ րու թե ան հա
մօ րէն գաւ ռացս մեծ իշ խա նիս Բուր թե լի, 
և որ դոց նո րին՝ Պէշ գե նի և Ի ւա նէ ի, ի սկ ի 
տեղ ւոյս տէ րու թե ան՝ թո ռանց մե ծին Պռո

–> Կ. Մաթեւոսեան, Դրուագներ 
Նորավանքի եպիսկոպոսական աթոռի 

պատմութիւնից (Արատես եւ Վերին 
Նորավանք), «Նորավանք» տարեգիրք, Բ, 

Մոնրէալ-Երեւան, 2001, էջ 64-69։

49 «Տուեալ զանձն ի կրթութիւն գրոց, 
եւ աստուածային աւրինացն... նաեւ 
յիմաստասիրական արհեստս յոլով 

ժամանակս դեգերեալ ընդ թեւաւք խնամոց 
սուրբ եւ երանաշնորհ րաբունապետին 

եւ տիեզերալոյս վարդապետին Եսայեայ, 
նաեւ աստիճանի սարկաւագութեան 

եւ քահանայութեան արժանացեալ…» 
(ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 99)։ 

Երիտասարդ իշխանազուն հոգևորականը 
Գլաձորում օգտակար է եղել Պողոս 

Կիլիկեցուն, որը նրա հրամանով 
ընդօրինակել է վերը նշված մատյանը։

50 ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 104։

51 Նույն տեղում, էջ 136։
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շայ՝ Ա միր Հա սա նայ և Ջու մայի»52։ Այ սինքն՝ գա վառ նե րի ը նդ հա
նուր իշ խա նու թյունն ու տե րու թյու նը Օր բե լյան նե րին էր պատ կա նում, 
ի սկ տե ղի (Գ լա ձո րի) տե րու թյու նը՝ Պռո շի թոռ նե րին՝ Պռո շյան նե րին։ 

Իր դի տո ղա կա նու թյամբ մեզ ար դեն հայտ նի Ա ռա քել Հաղ բա տե
ցին (ո րն իր ստա ցած ձե ռագ րի մա սին նշում է ր՝ «ընդ հո վա նե աւ Սուրբ 
Նա խավ կային եւ Սուրբ Գրի գո րիս»), շատ հե տաքր քիր կեր պով է ներ
կա յաց նում գլա ձո րյան ի րա վի ճա կը։ 1328 թ. իր եր կար հի շա տա կա րա նի 
սկզ բում նախ փա ռա բա նում է Ստե փա նոս Տար սայիճ Օր բե լյան մետ
րո պո լի տին ու նաև խո սում ի րենց (գ լա ձոր ցի նե րի) նկատ մամբ տա
րած խնամ քի մա սին՝ «եւ մեք ի սկ ա կա նա տես ե ղաք եւ վայե լե ցաք 
ի բա զում խնա մոց նո րին», ա պա մե ծա րանք նե րի շարք Բուր թել Օր
բե լյան իշ խա նի ու նրա որ դի նե րի հաս ցե ին, ո րից հե տո կր կին նշում է 
Գլա ձո րի նկատ մամբ հո վա նա վոր չա կան վե րա բեր մուն քը՝ «որ եւ զմեզ 
ըն կա լան բա զում խնա մովք եւ գթով», այ նու հետև հի շա տա կում է 
« Խաղ բա կե անցն Պռօ շայ» ժա ռանգ նե րին և գրում. «որք են տէր եւ իշ
խե ցող սուրբ մե նաս տա նիս եւ տանս դպ րո ցա կա նի ժո ղով լոց»53։ 

Հի մա կար ծես թե պատ կե րը պարզ է. Օր բե լյան նե րը հո վա նա վո րել 
են Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը, բայց այն գտն վել է ան մի ջա կա նո րեն Պռո
շյան նե րին պատ կա նող հո ղա տա րած քում (ն րանց « տե րու թյան» ներ քո)։ 

Այս տեղ մի դի տար կում պի տի կա տա րենք Օր բե լյան նե րին և Պռո
շյան նե րին պատ կա նած տա րածք նե րի վե րա բե րյալ մինչև այժմ ե ղած 
մի թյուր պատ կե րաց ման մա սին։ Բանն այն է, որ ու սում նա սի րող նե րը 
փոր ձել են սահ ման գծել այդ տա րածք նե րի միջև, մինչ դեռ այդ պի սի ան
ջր պե տող սահ ման ի րա կա նում գո յու թյուն չի ու նե ցել։ Վայոց ձո րի ա մեն 
մի բնա կա վայր, գյուղ կամ վանք ու նե ցել է իր բնա կան հո ղա տա րածք
նե րի սահ մա նը։ Նշ ված ժա մա նա կաշր ջա նում, ե րբ սո վո րա կան բան էր 
որ ևէ գյուղ գնե լը, այս կամ այն վան քին նվի րե լը, ստաց վել է այն պես, որ 
տար բեր տե րե րի պատ կա նող բնա կա վայ րե րը խա ռը դա սա վո րու թյուն 

են ստա ցել։ Մի բնա կա վայր (կամ վանք) կա
րող էր պատ կա նել Օր բե լյան նե րին, հա ջոր դը՝ 
Պռո շյան նե րին, նրա նից հե տո ե կո ղը դար ձյալ 
Օր բե լյան նե րին, կամ նրանց որ ևէ ստո րա կա 

52 ԺԴ դարի հիշատակարաններ, էջ 261։

53 Ղ. Փիրղալեմեան, նույն տեղում 
(Մատենադարան, ձեռ. 4515, էջ 81-85),  

Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 173։



32 իշ խա նի, և այս պես շա րու նակ։ Այս իշ խա նա կան տնե րի տա րածք նե րի 
միջև այժ մյան ըն կալ մամբ սահ ման գծե լու փոր ձե րը կամ ձա խող վել են, 
կամ հան գեց րել զա վեշ տա կան պատ կե րի, ի նչ պես որ այդ տես նում ե նք 
մի լուրջ հրա տա րա կու թյան մեջ՝ « Հա յաս տա նի ազ գային ատ լա սում», 
որ տեղ Պռո շյան նե րի կար ծե ցյալ տա րած քում է հայտն վել Օր բե լյան իշ
խան նե րի հան րա հայտ նս տա վայր Ե ղե գի սը54։ 

Վե րը շա րադր վա ծից հետ ևում է, որ Աղ բերց վանքԳ լա ձո րը պատ
կա նել է Պռո շյան նե րին, քիչ հե ռու գտն վող Հեր մո նի վան քը, ի նչ պես 
հայտ նի է, Օր բե լյան նե րինն է ր։ Վեր ջին ներս, սա կայն, հա վա նա բար չեն 
զլա ցել Հեր մո նը հատ կաց նե լու հա մալ սա րա նի ու սում նա կան նպա տակ
նե րին. չէ՞ որ ի րենց իշ խա նա զուն հոգ ևո րա կան ներն էլ այն տեղ է ին ու
սա նում։ Նաև այս ի րո ղու թյամբ կա րե լի է բա ցատ րել այն, որ ե րբ Ե սայի 
Նչե ցու մա հից հե տո նոր րա բու նա պետ Տի րա տուր Կի լի կե ցին ու սա նո
ղու թյան հետ վերջ նա կա նա պես տե ղա փոխ վեց Հեր մոն, տե ղի ձե ռագ
րե րի հի շա տա կա րան նե րում այլևս չհի շա տակ վեց Գլա ձո րը։ Հա մալ
սա րա նի՝ Հեր մո նում հաս տատ վե լու ժա մա նակ՝ 1338 թ., այս տեղ գր ված 
ա ռա ջին ի սկ ձե ռագ րում (Ե րու սա ղեմ, ձեռ. 1328) գրի չը շեշ տում է տե ղի 
ի նչ պես իշ խա նու թյան, այն պես էլ տե րու թյան պատ կա նե լու թյունն Օր
բե լյան նե րին. « …ի նա հան գիս Վայո Ձոր, ի վանս Հեր մո նի, ը նդ հո վա նե
աւ Սր բոյն Գրի գո րի… ի յիշ խա նու թե ան եւ տէ րու թե ան տե ղոյս՝ մեծ եւ 
բա րե պաշտ իշ խա նին Բուր թէ լի, եւ զա ւա կաց նո րին` Պէշ գե նի եւ Ի ւա
նի։ Եւ ի վար ժա պե տու թե ան ը նդ հա նուր Հայ կա զե անս սե ռի, եր ջա նի կի 
մե ծի եւ ե րիցս ե րա նե ալ հռե տո րի Տի րա տուր առ ձայ նե լոյ, առ որ կամք 
դե գե րե ալ ի վարժս կր թու թե ան»55։ 

Այս պի սով, Աղ բերց վանքԳ լա ձո րը հիմն վել է Պռո շյան նե րին 
պատ կա նող տա րած քում, բայց մե ծա պես հո վա նա վոր վել է նաև 
Օր բե լյան իշ խան նե րի ու նույն տոհ մից սե րող հոգ ևոր ա ռաջ նորդ
նե րի՝ Սյու նյաց մետ րո պո լիտ նե րի կող մից։

54 Հայաստանի ազգային ատլաս, հ. Բ, 
Երևան, 2008, քարտեզ 44։ 

55 Ն. Պողարեան, Մայր ցուցակ 
ձեռագրաց Սրբոց Յակոբեանց, հ.Դ, 

Երուսաղեմ, 1969, էջ 592։
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 Հերմոնի վանքի մոտ գտնվող 
Պռոշյանների վանքը՝ Քարեվան 

կամ Քարի վանք

Ու սում նա սի րող նե րի մոտ ե րկմ տանք 
չկա Հեր մո նի վան քի հո վա նա վոր

նե րի հար ցում, քա նի որ առ կա պատ մա կան 
տե ղե կու թյուն նե րում հիշ վում են մի այն Օր
բե լյան նե րը։ Մեր ու սում նա սի րու թյան տվյալ
նե րը բե րում են այն հա մոզ ման, որ Աղ բերց 
վան քը պետք է գտն ված լի նի Հեր մո նի վան
քից ոչ հե ռու։ Քա նի որ որ պես Գլա ձո րի « տե
ղի տե րեր» հիշ վում են Պռո շյան նե րը, մի՞ թե 
հնա րա վոր է, որ Հեր մո նի վան քի մոտ մի այդ
պի սի վանք ե ղած լի նի։ 

Տե ղան քի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է 
տա լիս, որ այդ պի սի վանք կա Հեր մո նից հյու
սիսա րև մուտք, ո րն այլ աղ բյուր նե րից հայտ
նի Քա րե վանն է, կամ Քա րի վան քը56։ Մեր 
կար ծի քով մի ան գա մայն հնա րա վոր է, որ Աղ
բերց վանք – Գլա ձո րը ե ղած լի նի հենց, այս
պես կոչ ված, Քա րե վան  Քա րի վան քը։ Որ 
այն գտն վել է Պռո շյան նե րի հո վա նու ներ քո, 
եր ևում է այս իշ խան նե րի ստո րա կա Հայ րու
տի 1335 թ. մի հի շա տա կա րա նից (այս մա սին՝ 
քիչ հե տո)։

 Ծա նո թա նանք Քա րե վա նի վե րա  բեր
յալ առ կա տվյալ նե րին։ 

56 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի 
պատմության և մշակույթի անշարժ 

հուշարձանների պետական ցուցակում 
(ՀՀ Կառավարության 2003 թ. թիվ 754-Ն 
որոշման մեջ) «Եղեգիս գյուղ» մասում, 

ամենավերջում նշված է  «ՎԱՆԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼԻՐ ՔԱՐԵՎԱՆՔ, 9-10-րդ դդ., 3կմ հս-

աե., Եղեգիսի կիրճում, Հերմոնի վանքից 
հս. բարձր ժայռի գագաթին»։

«Ես պարոն Հայրուտս, 

շինեցի զաղօթանոցներ 

սուրբ մենաստանացս՝ 

զՔարի վանուցս, 

զԹանահատի վանուց եւ 

զսուրբ Կաթուղիկէիս…»։ 

1335 թ. հիշատակարանից



Ս տե փա նոս Օր բե լյանն իր պատ մու թյան մեջ գրում է, որ Ե ղե գի
սի կիր ճում գտն վող այս վայ րը ճգ նա վոր նե րի բնա կա տե ղի է ե ղել։ 936 թ. 
Սյու նյաց Սմ բատ իշ խա նը որ սի դուրս գա լով «ի վե րոյ Ե ղե գե աց ի 
ձորն, բարձ րա հայե ցիկ ի վե րայ գե տոյն, ո րոց տե ղիքն Քա րէ վանս 
կո չիւր»57, հան դի պում է ժայ ռե րի ծեր պե րում ապ րող խո տա ճա րակ ճգ
նա վոր նե րի, ո րոնց հետ զրույ ցից ու նրանց խեղճ վի ճա կից ա զդ ված Սյու
նյաց Հա կոբ ե պիս կո պո սին հանձ նա րա րում է մի վանք կա ռու ցել այդ 
մարդ կանց հա մար։ Սյու նյաց ե պիս կո պո սը հան դի պում է Քա րե վա նում 
բնակ վող նե րի հետ, հարց նում նրանց ցան կու թյու նը, ի սկ վեր ջին ներս 
վան քի հիմ նադր ման հա մար ցույց են տա լիս ի րենց բնակ ված տե ղից 

ներքև գտն վող մի տա փա րակ տեղ, որ տեղ էլ 
կա ռուց վում է նոր վան քի Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցին. 

Հերմոնի վանքը և նրանից հյուսիս-արևմուտք՝ Քարեվանը։

57 Ստեփանոս Օրբէլեան, Պատմութիւն 
նահանգին Սիսական, էջ 259։
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«Եւ նո րա (Հա կոբ ե պիս կո պո սը – Տ. Մ.) ե կե
ալ առ սուրբ հարսն հար ցա նէ զկամս նո ցա, և 
նո քա ցու ցա նեն տե ղի մի տա փա րակ ի ներ
քոյ քա րոյն ո ւղ ղորդ ի վայր, յո րում տեղ ւոջ 
սկիզբն առ նէ կո փա ծոյ քա րամբք և շի նէ ե կե
ղե ցի գմ բէ թա յարկ յա նուն սր բոյն Գրի գո րի»58։ 
Իշ խա նի բա րե պաշտ տի կին Սո փին էլ գնում է 
այս նոր վան քի դի մաց գտն վող Հա վու գյու
ղը, նաև Ե ղե գի սում գտն վող այ գի ու ծաղ կոց է 
տա լիս «ի ժա ռան գու թիւն ե կե ղեց ւոյն»59։ 

Իսկ ի ՞նչ ե ղավ Քա րե վա նի տա րած քը 
հե տա գա յում (ն կա տենք, որ Ստե փա նոս Օր

Քարեվանի ճգնարանները։

58 Ստեփանոս Օրբէլեան, Պատմութիւն 
նահանգին Սիսական, էջ 259։

59 Նույն տեղում, էջ 260։ Անդրադառնալով 
վանքի անվանը՝ Ստեփանոս Օրբելյանը 

գրում է, որ ճգնավորներից ավագագույնը 
Ահերմոն անունն էր կրում և հենց նրա 

անունով էլ «կոչեն զտեղին յանուն ծերոյն՝ 
Ահերմոնի վանք»։ Ստեփանոս Օրբելյանը 

վանքի անունը տալիս է ևս մեկ անգամ, 
Սյունյաց վանքերը թվարկելիս.«Հերմոնի 

վանք» (նույն տեղում, էջ 340)։ Ավելացնենք, որ 
«Հերմոն փոքր սարը» երկիցս հիշատակվում 

է Սաղմոսներում, և Հրաչյա Աճառյանի 
կարծիքով՝ վանքի անունը կապվում է հենց 
այդ սուրբգրային անվան հետ (Հ. Աճառյան, 

Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, 
Երևան, 1942, էջ 92, Ա. Գևորգյան, Վայոց ձորի 

և Որոտանի մանրանկարչությունը XIII-XVII 
դդ., Երևան, 2003, էջ 32) ։



36 բե լյանն այն վանք չի կո չում, այլ՝ « տե ղիքն (որ) Քա րէ վանս կո չիւր»), և 
ո ՞ւմ էր այն պատ կա նում։ 

Այս տեղ պահ պան վել են շի նու թյուն նե րի ա վե րակ ներ, ո րոնց ճար
տա րա պե տա կան ման րա մաս նե րը՝ դռան բա
րա վոր, սյան խա րիսխ և այլն, ակ ներ ևո րեն 
1314րդ դա րե րի ո ճն ու նեն։ Մի մե ծա բե կոր 
քա րի վրա պահ պան վել է նաև նվի րատ վա կան 
ար ձա նագ րու թյուն՝ գր ված պա րոն Հայ րու
տի ա նու նից՝ 1322 թվա կա նին60։ Ցա վոք, ար
ձա նագ րու թյու նը միջ նա մա սում խիստ հողմ
նա հար ված է և տե ղա նուն չի կար դաց վում։ 
Սա կայն նույն Հայ րու տը 1335 թ. մի հի շա տա
կա րան է թո ղել (Ղ. Փիր ղա լե մյա նից օ գտ վե լով 
այն հրա տա րա կել է Գ. Հով սե փյա նը), որ տեղ 
նշում է ե րեք վան քե րում ա ղո թա նոց ներ կա ռու

1322թ. արձանագրությունը։

60 Հինգ տողանոց արձանագրությամբ 
քարը նախկինում կիսով չափ հողի մեջ էր 
թաղված և շուրջ 10 տարի առաջ, ըստ իր 
հավաստման, այն դուրս է բերել հնագետ 

Հուսիկ Մելքոնյանը, վերծանել տեքստը, 
սակայն չի հրատարակել (այս մասին մեզ 

տեղեկացրել է Կ. Մաթևոսյանը)։ Մենք 
զերծ ենք մնում արձանագրության մեր 

ընթերցումը ներկայացնելուց, սպասելով 
որ այն հրատարակի առաջին վերծանողը՝ 

հարգարժան Հ. Մելքոնյանը։ Նշենք 
միայն, որ արձանագրության 3-րդ տողի 
առաջին բառին՝ ՀՈՂՆ, հաջորդում է ԳԼ 

սկզբնատառերով անվանում, սակայն 
շարունակությունը հստակ չէ, և նույն կերպ, 

բառասկզբում ԳԼ տառեր երևում են նաև 
վերջին տողի միջնամասում։
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ցե լու մա սին (թերևս նկա տի ու նի մա տուռ ներ). «Ես պա րոն Հայ րուտս, 
շի նե ցի զա ղօ թա նոց ներ սուրբ մե նաս տա նացս՝ զՔա րի վա նուցս, 
զԹա նա հա տի վա նուց եւ զսուրբ Կա թու ղի կէ իս, զի այն էր խնդ րո ւածք 
իմ յԱստուծոյ…»61։

 Դժ վա րա նում ե նք ա սել, թե այս տեղ նշ ված Կա թո ղի կեն որ եկե
ղե ցին է (հա վա նա բար Սպի տա կա վոր Ս. Ա ստ վա ծա ծինն է), սա կայն 
Թա նա հա տը Պռո շյան նե րին պատ կա նած վան քե րից է ր։ Ու րեմն մի ան
գա մայն հա վա նա կան է, որ Հայ րու տը, ո րի մա սին այլ տե ղե կու թյուն ներ 
ցա վոք հայտ նի չեն, Պռո շյան նե րի ստո րա կա իշ խան նե րից էր և իր պա
րոն նե րի (գե րա կա նե րի) վան քե րում զբաղ վել է ե կե ղե ցա շեն գոր ծու նե
ու թյամբ։ Ը ստ այդմ՝ Քա րի վան քը գտն վել է Պռո շյան նե րին պատ կա
նած տա րած քում, Ե ղե գյաց ձո րում, ո րից քիչ հե ռու Օր բե լյան նե րի 
հո վա նա վո րած Հեր մո նի վանքն է ր։

61 Շարունակության մեջ ասվում է. «եւ 
գնեցի ի Սապուխի որդոյ Մահմատայ 

զձորի յեզր ձիթհանքն՝ Սուրբ Կաթուղիկէիս 
լուսացու եւ ետու ի ձեռն Իբրանոս 

քահանային (այստեղ հիշատակարանն 
արտագրող Ղ. Փիրղալեմյանը փակագծում 
ծանոթագրում է, որ վերջինս այդ ձեռագրի՝ 

Ճաշոցի ստացողն էր) վասն փրկութեան 
հոգւոյ իմոյ եւ արեւշատութեան զաւակաց 

իմոց։ Ես Առաքել վարդապետս միջնորդ եւ 
վկայ եմ էս հաստատ եւ անդարձ վախմից, 
ի թուաբերութեանս Հայկազեան տումարի 

ՉՁԴ (1335)»։ Տե՛ս Ղ. Փիրղալէմեան, 
Նշխարք պատմութեան Հայոց, հ. Բ 

(Մատենադարան, ձեռ. 4515, էջ 94-95)։ 
Գ. Հովսեփյանի հրատարակության մեջ 

Փիրղալեմյանի բերած բնագրից որոշ 
շեղումներ կան՝ «Ես պարոն Հայրուտս, 

որ շինեցի զաղօթանոցս մեր սուրբ 
մենաստանացս…» (Գ. Յովսեփեան, 

Խաղբակեանք, էջ 60, 349)։



 Դիտարկումներ Քարի վանքում 

Այս վան քի տե ղագ րու թյու նը հետ և
յալն է․ գտն վում է Ե ղե գի սի խո րան

դունդ, գե ղա տե սիլ ձո րի (Ե ղե գի սը այս տեղ 
հո սում է 1614 մ ծո վի մա կար դա կից բարձր) 
ա ջափ նյա (մո տա վո րա պես 45 աս տի ճան 
թե քու թյամբ) սա րա լան ջին՝ գե տից 479 մետր 
բարձ րու թյան վրա վե հա ցող չորս հզոր ժայ

Քարեվան

Հերմոն

38



39

ռա զանգ ված նե րից ձա խից նա խա վեր ջի նի վերին հար թա կի վրա՝ Հեր
մո նից հյու սիսա րև մուտք։ 

Հեր մո նի և Քա րե վան  Քա րի վան քի միջև հե ռա վո րու թյունն 
ու ղիղ գծով շուրջ 450 մետր է (ոտ քի ո լո րապ տույտ ճա նա պար
հով՝ մո տա վո րա պես 1000 մետր)։ Տե ղի աշ խար հագ րա կան GPS 
կո որ  դի նատ ներն ե ն՝ լայ նու թյուն՝ 39 52 41.6 N,  եր կայ նու թյուն՝  
45 23 48.9 E,   բարձ րու թյուն՝ 2091.80 մ։ 

Ն շենք, որ այդ տե ղան քում մենք ե ղել ե նք շուրջ քա ռորդ դար 
ա ռաջ, ե րբ այն հա մե մա տա բար քիչ էր ծածկ ված բու սա կա նու թյամբ, քա
նի որ մո տա կա գյու ղե րի բնա կիչ ներն այդ տեղ ոչ խար է ին ա րա ծեց նում։ 
Այն ժա մա նակ ա վե լի հս տակ է ին եր ևում հա մա լի րի ա վե րակ նե րը։ Այժմ 
այն փար թամ թփե րով, մա ցառ նե րով ծածկ ված ու բարձր խո տի մեջ կո
րած տե ղանք է ներ կա յաց նում։ 

2015ի հու նի սի 20ին հաղ թա հա րե լով մա ցա ռա պատ ճա նա պար
հը՝ մենք հա սանք ա վե րակ նե րին, ո րոնք գտն վում են Հեր մո նի վան քից 
վեր եր ևա ցող չորս հզոր ժայ ռա զանգ ված նե րից ձա խից ե րկ րոր դի վե
րին հար թու թյան վրա։ Այս տեղ այժմ դեռևս տե սա նե լի հետ քե րը թույլ են 
տա լիս խո սե լու ե րեք շի նու թյան մա սին։ Հիմ նա կան ե կե ղե ցին կա ռուց
ված է ժայ ռի եզ րին, մո տա վո րա պես 7×5 մ չա փե րով։ Դա տե լով ա մե նուր 
ըն կած սր բա տաշ քա րե րից և ո րոշ ման րա մաս նե րից՝ այն գմ բե թա վոր է 
ե ղել։ Ե կե ղե ցուն կից՝ նրա ա րևմ տյան պա տի աջ և ձախ կող մե րում կան 
նույն պես հիմ նո վին ա վեր ված եր կու օ ժան դակ կա ռույց նե րի հետ քեր։ 
Այս եր կու սե նյակ նե րից կամ մա տուռ նե րից հյու սի սայինն ա վե լի փոքր է, 
(մո տա վո րա պես 4×4 մ), հա րա վայի նը՝ ա վե լի մեծ։ Շի նու թյուն նե րի մոտ 
պահ պան վել է պա րոն Հայ րու տի 1322 թ. ար ձա նագ րու թյու նը, ո րի մա
սին նշ վեց վեր ևում։ 

Ե կե ղե ցու գլ խա վոր մուտ քի դի մաց մի ջանցք հի շեց նող նա խաս
րահ է, ո րի մեջ են բաց վում նշ ված ե րեք կա ռույց նե րի մուտ քե րը։ Նա
խաս րա հը շա րու նակ վում է և հա րա վային սե նյա կի մո տից թեք վում հա
րավար ևելք՝ վեր ջա նա լով ժայ ռից մոտ 1,52 մ հե ռա վո րու թյան վրա։ Այս 
մա սում ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ե ղել է լու սա մուտ, որ տե ղից հս
տակ եր ևում է Հեր մո նը։ 
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42 Վան քի ար ևե լյան պա տի մնա ցորդ նե րի մո տից, բաց վում է մի հրա
շա լի պատ կեր. հա րա վար ևե լյան կող մից Հեր մո նի վան քը կար ծես ա փի 
մեջ լի նի, հա րա վում խոր ձորն է՝ Ե ղե գյաց կոչ ված, ո րով հո սում է Ար
փայի վտակ Ե ղե գի սը։ 

 Շի նու թյուն նե րից քիչ հե ռու նախ կի նում մենք նկա տել է ինք գե րեզ
մա նա քա րեր, ո րոնք ամ բող ջո վին թաղ ված է ին հո ղի մեջ՝ մի այն վե րին 
հար թու թյուն ներն է ին հա զիվ նկատ վում։ Այս ան գամ մեր դի տար կում նե
րը ցույց տվե ցին, որ ցա վոք, հո ղի շեր տը և փար թամ բու սա կա նու թյու նը 
դրանց հետ քե րը ծած կել ե ն։ Վս տա հա բար մո տեր քում ե ղել են նաև այլ 
շի նու թյուն ներ, սա կայն, ի նչ պես նշ վեց, տա րած քը ծածկ ված է խիտ բու
սա կա նու թյամբ, և դժ վար է դրանց հետ քե րը տես նել։
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 Քարի վանքի և Աղբերց վանքի 
ընդհանրությունները

 Տե ղագ րա կան ա ռու մով Քա րի վանքն ու 
Աղ բերց վան քը մի շարք ը նդ հան րու

թյուն ներ ու նեն, սա կայն դրանք ներ կա յաց
նե լուց ա ռաջ փոր ձենք պար զել, թե ա րդյո՞ք 
հնա րա վոր էր վան քի ան վա նա փո խու թյու նը 
հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյան շր ջա նում։ 
Եվ ան մի ջա պես ա ռա ջա նում է ե րկ րորդ հար
ցը՝ ա րդյո՞ք Գլա ձո րի վան քի տե ղի ո րո նում
նե րի ա նար դյունք լի նե լու պատ ճառ նե րից 
մեկն էլ այն չէ, որ այդ վանքն ու նե ցել է նաև 
մեկ այլ ա նուն։ 

Ինչ պե՞ս կա րող էր տե ղի ու նե նալ վան
քի ան վա նա փո խու թյու նը։ Հա մար ձակ են
թադ րու թյուն պի տի ա նենք, բայց ան հնար 
չենք հա մա րում, որ ե րբ Ներ սես Մշե ցին իր 
ա շա կերտ նե րով ե կել է Վայոց Ձոր և Պռոշ իշ
խա նից կե ցու թյան տեղ ստա ցել այս վան քը, 
ո րն այդ ժա մա նակ թերևս լք ված մի տեղ էր, 
Քա րի վանք ան վան փո խա րեն, ո րի ծա գու
մը պայ մա նա վոր ված էր տե ղան քում հս կա 
քա րա ժայ ռե րի առ կա յու թյամբ, նա խընտ րել է 
այն կո չել Աղ բյուր նե րի վանք՝ Աղ բերց վանք, 
դար ձյալ տե ղան քի՝ աղ բյու րա ռատ լի նե լու 
հիմ նա վոր մամբ, ո րը նաև խոր հուրդ ու ներ, 
քա նի որ նրա հիմ նած վար ժա րա նը ի մաս տու
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թյան աղ բյուր պի տի դառ նար ո ղջ ե րկ րի հա մար։ Նկա տենք, որ խոս քը 
ե կե ղե ցու ան վա նա փո խու թյա նը չի վե րա բե րում, ո րն ան հնար կլի ներ, 
այլ վան քի, ը ստ է ու թյան՝ տե ղան վան։ 

Այն, որ Աղ բերց վանք ա նու նը հնա վանդ չէր, այլ նո րահ նար, եր

ևում է այն բա նից, որ Ներ սես Մշե ցու մա հից շատ 
չան ցած այն աս տի ճա նա բար մո ռաց վեց, իր տե ղը 
զի ջե լով Գլա ձո րին62, ո րը 1291ին հիշ վում է որ
պես Աղ բերց վան քի մա կա նուն, ի սկ ժա մա նա կի 
ըն թաց քում Աղ բերց վանք ա նունն ը նդ հան րա պես 
դուրս է մղվում (վեր ջին հի շա տա կու թյու նը, զգա
լի դա դա րից հե տո, հան դի պում է Ա ռա քել Հա ղ

Վանքն ա ռա տա հոս աղ բյուր նե րի մոտ է։

62 Լ. Խաչերյանն իր գրքում թեպետ մի 
ենթավերնագիր վերնագրել է. «Աղբերց 
վանքի Գլաձոր անվանակոչումը Մուշի 

համանուն վանքից», որտեղ 10 էջ գրում է 
այդ մասին, բայց ոչ մի սկզբնաղբյուր չի 

հիշատակում, որտեղ Մշո Առաքելոց վանքը 
կոչված լինի Գլաձոր։ Լ. Խաչերեան, Եսայի 

Նչեցին եւ Գլաձորի համալսարանը, Լոս 
Անճլըս, 1988, էջ 109-119։



46 բա տե ցու 1327 թ. հի շա տա կա րա նում)։ Պա տա հա կան չէ նաև, որ Սյու
նյաց վան քե րը բա րեխղ ճո րեն հի շա տա կող Ստե փա նոս Օր բե լյանն էլ չի 
տա լիս ոչ Աղ բերց վանք, ոչ էլ Գլա ձոր ա նուն նե րը, գու ցե նաև այն պատ
ճա ռով, որ այդ տե ղի ա նու նը նա նշել էր որ պես Քա րե վան։ 

Ինչ պես եր ևում է Ներ սես Մշե ցին ու Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի մյուս 
հիմ նա դիր ներն այս նո րա հիմն ու սում նա վայ րի վրա ու շադ րու թյուն հրա
վի րե լու մեծ ձգ տում են ու նե ցել, և պա տա հա կան չէ, որ հիմ նու մից ըն դա
մե նը եր կու տա րի հե տո գր ված ա ռա ջին ի սկ հի շա տա կա րա նում, որ տեղ 
նշ ված է ստույգ գր չու թյան վայ րը՝ Աղ բերց վան քը (1284 թ., ձե ռագ րի 
ստա ցողն է րա բու նա պետ Ներ սես Մշե ցին), այն նաև փա ռա բան վում է 
«երկ րորդ Ա թէնս պան ծա լի» բա ռե րով, մի բնո րո շում, որ հե տո ան
ցնում է այլ հի շա տա կա րան նե րի։ Կա րե լի է ա սել, որ այս ձևա կեր պու մը 
նույն պես գլա ձո րյան փա ռա բա նա կան ան վա նադր ման նոր և ու շագ րավ 
օ րի նակ է։ 

Այ սինքն, բո լո րո վին չի բա ցառ վում, որ հենց Գլա ձո րի հիմ նա դիր
նե րը, որ այն ժա մա նա կի մտա վոր ա մե նա բարձր հատ կա նիշ նե րի կրող
ներն է ին, նո րա հիմն ու սում նա կան կենտ րո նի շռն դա լից սկզբ նա վոր ման 
նպա տա կով հղա ցած լի նեն այն նոր ան վամբ մկր տե լու գա ղա փա րը՝ 

«Ի յԱղ բերց վանս մե նաս տա նի,
Յերկ րորդ Ա թէնս պան ծա լի»63։
Թ վում է, որ այդ նույն քա րոզ չա կան նպա տակն է հե տապն դում 

նաև այս կենտ րո նի՝ Ստե փա նոս Սյու նե ցու գե րեզ մա նին մոտ գտն վե լու 
մա սին նշու մը (ո րը Վայոց ձոր գա վա ռում էր)։ 

Այս պի սով, մենք հնա րա վոր ե նք հա մա րում, որ հա մալ սա րա նի 
հիմ նա դիր նե րը ի րենց հատ կաց ված վան քին, տվյալ դեպ քում՝ Քա րե
վան  Քա րի վան քին նոր ա նուն տված լի նեն, այն կո չե լով Աղ բերց վանք։ 
Միև նույն ժա մա նակ, պետք է կար ծել, որ Քա րե վան կամ Քա րի վանք 
հնա վանդ ա նունն էլ մո ռա ցու թյան չի տր վել տե ղի բնակ չու թյան շր ջա

նում, այդ պատ ճա ռով 1335ի իր հի շա տա կա
րա նում Հայ րուտն այն հենց այդ ա նու նով է կո
չում՝ Քա րի վանք։ 

63 ԺԳ դարի հիշատակարաններ, 
էջ 552 (Վիեննայի Մխիթարյանների 

մատենադարանի թիվ 571 ձեռագիրն է, 
որտեղ նաև երկու կիսախորան է նկարել 

համալսարանի սան Մոմիկը)։



Ի՞նչ փաս տարկ ներ կան Քա րի վանքն ու Աղ բերց վան քը նույ
նաց նե լու հա մար։ 

Ա ռա ջինն այս վան քի՝ Հեր մո նի վան քին շատ մոտ գտն վելն է, քա նի 
որ, ի նչ պես վե րը տե սանք, հի շա տա կա րան նե րը խո սում են այդ մեր ձա
վո րու թյան մա սին։ 

Երկ րորդ, չնա յած վան քե րի նման մեր ձու թյա նը՝ Քա րի վան քի տա
րած քը պատ կա նել է Պռո շյան նե րին (ի նչ պես որ Աղ բերց վան քը), Հեր
մո նի վան քի նը՝ Օր բե լյան նե րին։ 

Եր րոր դը տե ղագ րա կան ը նդ հան րու թյուն ներն ե ն։ Ստե փա նոս Օր
բե լյա նը Քա րե վա նը բնու թագ րում է՝ «ի վե րոյ Ե ղե գե աց ի ձորն, բարձ
րա հայե ցիկ ի վե րայ գե տոյն»64։ Գլա ձո րը նույն պես Ե ղե գի սի ձո րում է, 

ի սկ Գրի գոր գր չի 1335 թ. հի շա տա կա րա նում բնո րո
շում է որ պես « բարձ րա դի տակ մե նաս տա նիս Գլա

Վան քի  « բարձ րա դի տակ» դիր քը։

64 Ստեփանոս Օրբէլեան, նշվ. աշխ.,   
էջ 259։

47



ձոր»։ Ը ստ է ու թյան, « բարձ րա հայե ցիկն» ու « բարձ րա դի տա կը» ոչ 
մի այն նույ նի մաստ են, այլև նույ նա կան։

 Չոր րոր դը բնա կան մի ջա վայ րի նմա նու թյունն է։ Քա րի վան քի թի
կուն քի ժայ ռե րի աջ ու ձախ կող մե րից ա ռատ աղ բյուր ներ են բխում, այ
սինքն, այն լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է Աղ բերց վանք ան վա նը (բա
վա կան է նշել, որ այժմ այդ աղ բյուր նե րի ա ռատ ջու րը խո ղո վակ նե րով 
տար վում է Ե ղեգ նա ձոր քա ղաք)։ Տե ղան վա նա կան մյուս բնու թագ րու մը՝ 
Գլա ձոր, նույն պես հա մա պա տաս խա նում է տե ղին (ը ստ վե րը բեր ված 
ստու գա բա նու թյան), քա նի որ վան քի բարձ րա դիր հար թա կը կար ծես ո ւր 
որ է գլոր վե լու է ձո րը։

 Վեր ևում Քա րե վա նի նկա րագ րու թյան մեջ տե սանք, որ այն տեղ 
կենտ րո նում հա մե մա տա բար մեծ ե կե ղե ցին է, ո րի եր կու կող քե րում՝ 
փոքր մա տուռ ներ։ 1318 թ. Գլա ձո րում նկա րա զար դած Ա ստ վա ծաշն չի 

Վան քի  « բարձ րա դի տակ» դիր քը։
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խո րան նե րից մե կի լու սանց քում (Մա տե նա դա րան, ձեռ. 206, թերթ 437 
բ) Թո րոս Տա րո նա ցին պատ կե րել է Ե սայի Նչե ցուն, ո րի գլ խա վեր ևում 
եր ևում են ե կե ղե ցա կան ե րեք գմբեթ ներ, կենտ րո նում մեծ և կող քե րին՝ 
եր կու փոքր։ Ի հար կե, սա ե կե ղե ցու խորհր դան շա կան պատ կեր է, բայց 
չի բա ցառ վում նաև, որ Աղ բերց վան քի ե կե ղե ցի նե րի ու մա տուռ նե րի տե
ղադ րու թյան ար տա ցո լու մը լի նի։ 

Այս պի սով, կար ծում ե նք, որ Հեր մո նի վան քի մոտ գտն վող բարձ
րա հայե ցիկ հին Քա րե վա նի տա րած քում գտն վող մե նաս տա նը Աղ բերց 
վանք ա նունն է ստա ցել հա մալ սա րա նի այս տեղ հաս տատ վե լու ժա մա
նակ։ Այ սինքն, Քա րե վանն ու Աղ բերց վան քը նույն վայ րի տար բեր 
ա նուն ներն ե ն։ 
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Ամփոփումևեզրակացություններ

 Մեր ու սում նա սի րու թյան գլ խա վոր եզ րա հան գում ներն ե ն՝
 
ա. Պատ մա կան, հի շա տա կա րա նային վկա յու թյուն նե րի հա մադ

րու մը ցույց է տա լիս, որ Աղ բերց վանք – Գլա ձո րը գտն վել է 
Հեր մո նի վան քի մոտ։
Գլ խա վոր փաս տարկ ներն ե ն՝ 1319 թ. Հով հան նես գր չի հի շա տա

կա րա նը, որ տեղ գր չու թյան վայ րի մա սին նշ վում է. «ի վանս Հեր մո նի, 
ը նդ հո վա նե աւ Սուրբ Գրի գո րիս, եւ առ ո տս մեծ հռե տո րիս Ե սա յեա[յ]», 
այ սինքն, րա բու նա պետ Ե սայի Նչե ցին այդ տե ղին շատ մոտ է գտն վել։ 
Ի սկ Ա ռա քել Հաղ բա տե ցու 1327ի հի շա տա կա րա նը գր ված է «ի վանս 
Գլա ձոր, որ կո չի Աղ բերց վանք, ը նդ հո վա նե աւ Սուրբ Նա խավ կային եւ 
Սուրբ Գրի գո րիս», որ տեղ մի ա սին նշ վում են Գլա ձո րի և Հեր մո նի գլ խա
վոր ե կե ղե ցի նե րը (Ս. Ստե փա նոս և Ս. Գրի գոր)։ 15րդ դա րի Հեր մո նի 
մի քա նի ձե ռագ րե րում կր կին հի շա տակ վում է Ս. Ստե փա նո սը, այս ան
գամ ար դեն « սուրբ րա բու նե աց» կամ « սուրբ վար դա պե տաց» դամ բա
րան նե րի հետ, ո րոնք պետք է հա մալ սա րա նի մեծ րա բու նա պետ նե րի 
տա պան նե րը ե ղած լի նեն՝ Գլա ձո րում և Հեր մո նում։ 

բ. Հեր մո նի վան քին մոտ գտն վող մի ակ վան քը Քա րի վանքն է, ո րը 
հա վա նա բար հա մալ սա րա նի այս տեղ հաս տատ ման ժա մա նակ 
վե րան վան վել է Աղ բերց վանք և հենց սա է Գլա ձո րի հա մալ սա
րա նի տե ղը։
Գլ խա վոր փաս տարկ ներն ե ն՝ Քա րի վան քի տա րած քը պատ կա

նել է Պռո շյան նե րին (ի նչ պես որ Աղ բերց վան քը), Հեր մո նի վան քի նը՝ 
Օր բե լյան նե րին։ Քա րի վան քի և Աղ բերց վան քի տե ղագ րա կան բնու
թագ րում նե րը հա մընկ նում են (բարձ րա դի տակ, բարձ րա հայե ցիկ, աղ
բյուր նե րով ա ռատ տե ղում)։ Ան վա նա փո խու թյան հնա րա վո րու թյան մա
սին է խո սում այն, որ Աղ բերց վանք ա նու նը հնում չի հի շա տակ վում, հենց 



52 հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ հեշ տու թյամբ տե ղը զի ջել է 
Գլա ձոր ան վա նը (այ սինքն, այն հին, ա վան դա կան ա նուն չի ե ղել), ի սկ 
հա մալ սա րա նի՝ այս տե ղից դուրս գա լուց հե տո եր կու ա նունն էլ այլևս չեն 
հի շա տակ վում։ 

գ. Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը գոր ծել է Աղ բերց վան քում, բայց ու
սում նա կան նպա տակ նե րին է ծա ռայել նաև Հեր մո նի վան քը։ 
Չնա յած գրա կա նու թյան մեջ ա մե նուր նշ վում է, թե Ե սայի Նչե ցու 

մա հից հե տո Գլա ձո րը խա փան վեց 1338 թ. և նոր րա բու նա պետ Տի րա
տուր Կի լի կե ցու գլ խա վո րու թյամբ փո խադր վեց Հեր մո նի վանք, սա կայն 
հա մալ սա րա նը Հեր մոն չի « տե ղա փոխ վել», քա նի որ այն շատ վա ղուց 
գոր ծել է նաև այս տեղ: Գլա ձո րի հո վա նա վոր իշ խան նե րը ե ղել են Պռո
շյան նե րը և Օր բե լյան նե րը, սա կայն ա ռա ջին նե րի աս տի ճա նա կան 
թու լաց ման պատ ճա ռով ա ռաջ նու թյունն ան ցել է վեր ջին նե րին, ո րոնք 
1338ից հե տո ամ բող ջո վին ստանձ նել են հա մալ սա րա նի հո վա նա վո
րու թյու նը՝ այն տե ղա կայե լով մի այն Հեր մո նի վան քում։ Թերևս Պռո շյան
նե րի վեր հու շը մո ռա ցու թյան տա լու հա մար Աղ բերց վանք և Գլա ձոր 
ա նուն նե րը մո ռա ցու թյան են տր վել, սա կայն Հեր մո նի՝ ա վե լի ո ւշ շր ջա նի 
ձե ռագ րե րում հի շա տակ վում է Գլա ձո րի վան քի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղե ցու 
ա նու նը։ 

Ե թե այս տե սա կե տը հաս տատ վի, ա պա կա րե լի կլի նի ա սել, որ Ներ
սես Մշե ցու 1282 թվա կա նին հիմ նադ րած հա մալ սա րա նը նույն վայ րում 
գոր ծել է ոչ թե մինչև 1338 թ. (Ե սայի Նչե ցու մա հը), այլ մինչև 1356 թվա
կա նը (Տի րա տուր Կի լի կե ցու մա հը), այ սինքն ամ բողջ 74 տա րի։ 

Գ լա ձո րի տե ղի վե րա բե րյալ աղ բյուր նե րի քն նու թյա նը նվիր ված, 
1984 թվա կա նի իր հոդ վա ծը Ար տա շես Մաթ ևո սյա նը եզ րա փա կել է հետ
ևյալ խոս քե րով՝ «Աղ բերցԳ լա ձոր վան քում թաղ ված են մեծ րա բու նա
պետ ներ Ներ սես Մշե ցին, Ե սայի Նչե ցին: Նրանց տա պա նագ րե րով դամ
բա րան ներն էլ Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի ստույգ տե ղը ցույց կտան, ո րին 
հնա րա վոր է հաս նել պե ղում նե րի մի ջո ցով»:
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 Մենք հա մա միտ ե նք այս տե սա կե տին, բայց ար դեն նաև մատ նան
շե լով պե ղում նե րի ո րո շա կի տե ղը՝ Քա րի վան քը (Աղ բերց վանք)։ Ի նչ
պես վե րը նշ վեց, այս տեղ առ կա են նաև չպեղ ված ու չու սում նա սիր ված 
տա պա նա քա րեր, ո րոնց ու սում նա սի րու թյունն էլ, մեր կար ծի քով, կա րող է 
դառ նալ խնդ րի հան գու ցա լուծ ման բա նա լին։ Ա ռա ջար կում ե նք պե ղում
ներ կա տա րել նաև Հեր մո նի վան քում, ո րը Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի մի 
մաս ը լի նե լով, մինչև այժմ ամ բող ջա կան հնա գի տա կան ու սում նա սի րու
թյան չի են թարկ վել։ Մի ա ժա մա նակ, ցան կա լի կլի ներ հնա գի տա կան զն
նու թյան ի րա կա նա ցու մը շր ջա կա ժայ ռե րի ծեր պե րում, չբա ցա ռե լով տե
ղում ձե ռագ րե րի թաքս տոց նե րի գո յու թյու նը։
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Книга Тиграна Мкртчяна «Новая версия местоположения 
Гладзорского университета» начинается с предисловия редактора, 
доктора исторических наук Карена Матевосяна. Отмечая важность для 
арменоведения обнаружения до настоящего времени неизвестного 
местоположения знаменитого в средневековой Армении Гладзорского 
университета, он оценивает в книге выдвинутую версию, считая, что в 
указанном месте проводимые раскопки могут позволить подтвердить 
или опровергнуть её. Одновременно редактор сообщает некоторые 
биографические сведения об авторе, представляя, как он начал 
исследование данной задачи. 

Исследование Тиграна Мкртчяна начинается с представления пре
дыстории вопроса поиска местонахождения Гладзора, приводятся точ
ки зрения и предположения предыдущих исследователей о местонахожде
нии обители Гладзор. В памятных записях рукописных книг отмечается, что 
Гладзорский университет был основан в 1282 г. в провинции Вайоц дзор, в 
обители Ахберц ванк, во имя Святого Степаноса Нахавка (Первомученика 
Стефана). Монастырь имел и второе название  Гладзор, которое постепен
но нашло более широкое применение.

Больше всего распространено мнение, что Гладзор находился вблизи 
монастыря Танат /Танаат/ (Гевонд Алишан, Гарегин Овсепян), или в са
мой обители Танат (Ерванд Лалаян, Арам Аветисян, Ашот Абраамян, Игит 
Гарибян). Эти версии были основательно опровергнуты (Левон Хачерян, 
Арташес Матевосян). Были и другие мнения. Арташес Матевосян отмечал, 
что возможное местоположение обители Ахберц ванк следует искать в трёх 
местах։ у монастырей Танат, Спитакавор Сурб Аствацацин, или Гермон 
(в окрестности церкви Св. Григора). Своё исследование Тигран Мкртчян 
сконцентрировал именно в этом последнем месте – обители Гермон и 
окрестностях.
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Дальше в книге представляется географическая среда Гладзорского 
университета согласно письменным источникам. В «Ашхарацуйце» (книга 
о географии средневековой Армении) историка Вардана Аревелци, сооб
щается, что Гладзор находится в ущелье реки Ехегис. А из памятной записи 
одной из рукописных книг (1335г.), написанной в Гладзоре, видно, что он 
находился на возвышенной местности.

Исходя из названия, Ахберц ванк находился в местности, богатой 
родниками (Ахберц ванк означает «обитель родников»). А название Глад
зор Л. Хачерян этимологизировал как «постройка, находящаяся на кромке 
пропасти, которая, кажется, вотвот провалится в бездну». Итак, Гладзор 
находился в ущелье реки Ехегис, на возвышенной местности, где бьют 
ключом родники.

Третий подраздел книги озаглавлен «Определение местополо
жения Гладзора вблизи монастыря Гермон». На нахождение Гладзора 
вблизи обители Гермон указывает одна памятная запись писца Ованнеса 
1319 года, где о месте переписчика указано: «в монастыре Гермон, под по
кровительством Святого Григора, и у ног великого ритора Есаи», то есть 
рабунапет (руководитель университета, досл. Начальник учителей) Есаи 
Нчеци находился очень близко от этого места. А памятная запись Аракела 
Ахбатеци 1327 года написана «в монастыре Гладзор, который называется 
Ахберц ванк, под покровительством Сурб Нахавка (Св. Первомученика) и 
Сурб Григора», где вместе упомянуты главные церкви Гладзора и Гермона 
(Св. Степанос и Св. Григор). В некоторых Гермонских рукописях XV века 
вновь упоминается Св. Степанос, на этот раз уже вместе с могилами «Свя
тых рабуни (главных учителей)» или «Святых вардапетов (учителей)», ко
торые должны быть гробницами великих руководителей университета.

По мнению автора, университет располагался в Ахберц ванк – 
Гладзоре, однако учебному процессу служил и монастырь Гермон, своей 
обширной территорией и подсобными, вспомогательными постройками. 

В следующем подразделе книги – «О вопросе покровителей Глад
зорского университета», отмечается, что обитель спонсировали два кня
жеских дома – Орбеляны и Прошяны (Хахбакяны). Орбеляны были хозяе
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Гладзор находился на непосредственной территории Прошянов. По мне
нию автора, когда после кончины главы университета рабунапета Есаи Нче
ци (1338 г.) новый глава рабунапет Тиратур Киликеци вместе с учениками 
окончательно перешел в Гермон, в памятных записях больше не упоминает
ся название Гладзор.

Но здесь возникает вопрос, могла ли быть очень близко к монастырю 
Гермон другая обитель, которая принадлежала бы князьям Прошянам. Ока
зывается, что да, и именно этому монастырю посвящен следующий подраз
дел книги, который озаглавлен «Принадлежащая Прошянам обитель Ка
реван или Кари ванк, находящаяся вблизи монастыря Гермон». Здесь 
отмечается, что на северозападе Гермона находится обитель Кареван, или 
Кари ванк, и вполне возможно, что это и есть Ахберц ванк – Гладзор. Исто
рик Степанос Орбелян сообщает, что в X веке в этих местах жили отшель
ники. И именно для монахов этих мест и был построен монастырь Гермон. 
В XIIIXIV веках, судя по одной памятной записи 1335 года, Кари ванк нахо
дился под покровительством Прошянов, поскольку находящийся в их под
чинении князь (господин) Айрут отмечает, что он там построил молельню. 
Итак, Кари ванк находился на принадлежащей Прошянам территории, в 
ущелье Ехегяц (Ехегиса), недалеко от обители Гермон  под покровитель
ством Орбелянов. 

В следующем подразделе книги – «Наблюдения в обители Кари 
ванк», автор пишет о своих последних наблюдениях, сделанных 20ого 
июня 2015 года. Он находится в глубоком ущелье Ехегиса (здесь река течет 
на высоте 1614 м. над уровнем моря), на правобережном косогоре, выше от 
реки на 479 метров, по прямой линии примерно 450 м. севера – западе от 
Гермона. GPS координаты географической местности – широта 39 52 41.6 
N, долгота 45 23 48.9 E, высота 2091.80 м. 

Здесь пока ещё заметные следы позволяют говорить о трех строени
ях. Основная церковь построена на краю скалы, над пропастью, размерами 
на основании примерно 7х5 м. Судя по разбросанным всюду чисто тёсаным 
камням и некоторым деталям (база колонны, часть дверной рамы и т. д.), ко
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торые по стилю относятся XIIIXIV вв. церковь была купольной постройки. 
При церкви, со стороны западной стены, по её правую и левую сторонам 
есть также следы основательно разрушенных двух зданий (молельни или ча
совни?). Здесь на одной каменной плите сохранилась надписи, сделанные 
господином Айрутом в 1322 году. К большому сожалению, средняя часть 
сильно обветрена, и название местности невозможно прочитать. 

Со стороны остатков восточной стены открывается чудесный вид: с 
южной стороны монастырь Гермон кажется как на ладони. Автор отмечает, 
что в 1980е годы, при его посещениях, недалеко от построек видел ещё и 
надгробные камни, которые большей частью были покрыты землей.

Следующий стержневой подраздел – «Общность Кари ванка и Ах
берц ванка». Автор начинает с постановки вопроса – «попробуем выяс
нить, что неужели возможно было изменение названия монастыря при дей
ствующем университете? И тут же возникает второй вопрос: «не является 
ли одной из причин безрезультатных поисков местонахождения монастыря 
Гладзор то, что эта обитель имела и другое название?»

Автор затем предполагает, что когда Нерсес Мшеци со своими уче
никами пришел в Вайоц дзор и от князя Проша получил это место для оби
тания, оно к этому времени, пожалуй, было заброшенным. Вместо старого 
названия Кари ванк, возникновение которого было обусловлено наличием 
в этой местности гигантских скал, предпочёл назвать обитель Родников – 
Ахберц ванк. Смысл нового названия был в том, что основанный им уни
верситет должен был стать родником, источником знаний для всей страны. 
То, что название Ахберц ванк не старое, а новое, видно из того, что через 
некоторое время после смерти Нерсеса Мшеци оно постепенно ушло в 
забвение, уступая своё место Гладзору, которое в 1291 г. упоминается как 
второе название Ахберц ванка, а со временем название Ахберц ванк вообще 
забывается. Неслучайно, что ученик Нерсеса, историк Степанос Орбелян, 
добросовестно перечисливший названия монастырей Сюника, также не 
упоминает ни Ахберц ванк, ни Гладзор. Может быть по причине, что он упо
минал название этой местности как Кареван.
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ситета имели огромное стремление привлечь внимание к этому учебному 
заведению. И не случайно, что всего лишь через два года после начала де
ятельности, написанной здесь первой же памятной записью, где указано 
конкретное место переписки  Ахберц ванк (рукопись 1284 г., получателем 
является рабунапет Нерсес Мшеци), он еще и восхваляется как «вторые 
Афины славные». Определение, которое потом переходит в другие памят
ные записи. Эта формулировка тоже примечательный и абсолютно новый 
пример Гладзорского прославленского речения.

А какие существуют аргументы для отождествления Кари ванка 
и Ахберц ванка. 

Первый: это расположение данной обители очень близко к монасты
рю Гермон.

Второй: несмотря на такую близость, территория Кари ванка при
надлежала Прошянам (как и Ахберц ванк).

Третий: общность описания местности. Степанос Орбелян описыва
ет Кареван, как находящийся «в верхней части ущелья Ехегеац, возвышаю
щийся над рекой». Это отождествляется с памятной записью 1335 г. писца 
Григора, где он описывает место Гладзора, как «смотрящая ввысь обитель 
Гладзор». По сути «возвышающийся» и «смотрящий ввысь» имеют аб
солютно одинаковый смысл.

С тыльной стороны Кари ванка, слева и справа изпод скал бьют клю
чом обильные родники, то есть он полностью соответствует названию Ах
берц ванк. Другое определение названия  Гладзор, тоже соответствует 
местности, согласно этимологии, поскольку возвышенная площадка, кажет
ся, вотвот покатится в бездну. 

Итак, согласно автору, обитель, находящаяся вблизи монастыря Гер
мон, на территории старого возвышающегося Каревана, получила своё на
звание Ахберц ванк при основании здесь университета. То есть Кареван и 
Ахберц ванк имена одной и той же местности. 
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Книга завершается разделом «Обобщение и выводы», где приво
дятся итоги исследования.

1. Сопоставление свидетельств, содержащихся в ис то ри чес ких 
документах и памятных записей рукописных книг, показывает, 
что Ахберц ванк – Гладзор находился вбли зи монастыря Гермон. 
 Главные аргументы – памятная запись писца Ованнеса 1319 

года, где о месте переписывания отмечено «в монастыре Гермон, под 
покровительством Святого Григора, и у ног великого ритора Есаи», то есть 
рабунапет Есаи Нчеци находился очень близко. А памятная запись Аракела 
Ахбатеци 1327 г. написана «в обители Гладзор, который называется 
Ахберц ванк, под покровительством Святого Нахавка и Святого Григора», 
где вместе упомянуты главные церкви Гладзора и Гермона (Св. Степанос 
и Св. Григор). В нескольких рукописях Гермона XV в. опять упоминается 
Св. Степанос, на этот раз уже вместе с гробницами «святых рабуни» 
или «святых вардапетов», которые должны быть могилами великих 
рабунапетов в Гладзоре и Гермоне.

2. Находящийся вблизи Гермона единственный монастырь – это 
Кари ванк, который, вероятно, при основании здесь универси
тета был переименован в Ахберц ванк, и именно это и есть место 
Гладзорского университета. 
Главные аргументы – территория Кари ванка принадлежала 

Прошянам (как и Ахберц ванк), монастыря Гермон – Орбелянам. 
Описание местности Кари ванка и Ахберц ванка совпадают 
(возвышающееся, смотрящее ввысь, богатое родниками место). О 
возможности переименования местности говорит то, что название Ахберц 
ванк в прошлом не упоминается, и именно при деятельности университета 
с лёгкостью уступило место названию Гладзор (то есть это не было старое, 
традиционное название), а после перехода отсюда университета оба 
названия больше не упоминаются.
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для учебных целей служил и монастырь Гермон. 

Несмотря на то, что везде в литературе отмечается, что после смерти Есаи 
Нчеци Гладзор перестал существовать, и в 1338 году при руководстве 
нового рабунапета Тиратура Киликеци университет перевели в монастырь 
Гермон, однако университет не «перевёлся» в Гермон, поскольку он еще с 
давних времён действовал и здесь. Покровителями Гладзора были князья 
Прошяны и Орбеляны, но в связи с постепенным ослабеванием первых 
первенство перешло к последним, которые после 1338 г. полностью взяли на 
себя покровительство над университетом, размещая его только в монастыре 
Гермон. По всей видимости, для запамятования воспоминания о Прошянах, 
названия Ахберц ванк и Гладзор были преданы забвению, однако в более 
поздних рукописях Гермона упоминается имя церкви монастыря Гладзор – 
Св. Степанос. Если эта позиция правильная, то можно сказать, что в 1282 
г. основанный Нерсесом Мшеци университет функционировал в одном 
месте не до 1338 г. (дата смерти Есаи Нчеци), а до 1356 года (дата смерти 
Тиратура Киликеци), целых 74 года. 

Свою статью 1984 года, посвященную анализу источников о местона
хождения Гладзора, Арташес Матевосян заключил следующими словами: «В 
обители Ахберц – Гладзор похоронены великие рабунапеты Нерсес Мшеци, 
Есаи Нчеци. Эпитафии на их надгробиях и покажут точное место Гладзор
ского университета, которого можно достичь с помощью раскопок». 

Автор книги отмечает, что согласен с этой точкой зрения, но уже и 
указывает точное место раскопок – Кари ванк (Ахберц ванк), где присут
ствуют не раскопанные и не изученные надгробные камни, изучение кото
рых может стать ключом развязки узла проблемы. Предлагается провести 
раскопки еще и в монастыре Гермон, который являлся частью Гладзорского 
университета. До настоящего времени здесь не проводились какие либо се
рьезные археологические исследования. 

 Перевод автора.
Редактор перевода Даниелян Арам Адверикович .
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Summary

Tigran Mkrtchyan’s book on the New Hypothesis of the Location of the Uni-
versity of Gladzor  starts with the preface of the editor Karen Matevosyan, PhD, 
Doctor of History. Here he emphasizes the importance of defining still unknown 
location of Medieval Armenia’s renowned University of Gladzor. He considers 
the hypothesis stated in the book, which can eitherbe confirmed or rejected once 
the site is excavated. Simultaneously the editor provides some biographical in
formation about the author and on how he embarked on research of this topic.

Tigran Mkrtchyan’s study begins with presentation of the Prehistory of 
the Location of Gladzor University, as well as viewpoints and hypotheses on the 
location of Gladzor monastery presented by previous researchers. According 
to the manuscript colophons the University of Gladzor was established in 1282 
in the Vayots Dzor region, in Aghberts monastery which bore the name of St. 
Stephen the Protomartyr. Later the monastery received the name Gladzor and 
gradually extended over time.

According to the most common opinion, Gladzor was located near Tanat 
(Tanahat) monastery (Ghevont Alishan, Garegin Hovsepian) or even it actually 
housed the university (Yervand Lalayan, Aram Avetisian, Ashot Abrahamian, 
Igit Gharibian). This hypothesis was thoroughly dismissed though (Levon 
Khacherian, Artashes Matevosyan). Other opinions also existed. Artashes 
Matevosyan mentioned three possible locations of the Aghberts monastery in 
the vicinity of Tanat, Spitakavor Holy Virgin church or Hermon St. Gregory 
monastery. Tigran Mkrtchyan focused his research on the location of the 
university of Gladzor in proximity of Hermon monastery.

Further on Geographical Environment of the University of Gladzor from 
written accounts is presented in the book. In the Ashkharatsuyts (Geography) by 
historian Vardan Areveltsi (Vardan the Easter ner) a supplement to the work 
of Gladzor University (12821338) tells that Gladzor is located in the gorge of 
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in the monastery indicate that it was located in a highland. 

The name of Aghberts monastery derives from the large number of 
springs in the area (Aghberts vank means a monastery of springs). Whereas L. 
Khacherian defines the etymology of Gladzor as follows: a construction built at 
the edge of a deep ravine, which is about to tumble down. Therefore, Gladzor 
was located in the gorge of Yeghegis, on a towering top rich in springs.

The third chapter is entitled Location of Gladzor near Hermon Monastery. 
A colophon of 1319 written by scribe Hovhannes indicates that Gladzor was 
located nearby Hermon monastery: ‘In Hermon monastery under the patronage 
of St. Gregory, close to great orator Yesayi’, which means that vardapet (religious 
teacher of highest rank) Yesayi of Nich was in close proximity to the monastery. 
While in his colophon of 1327 Arakel of Haghpat indicatesthe following: 
‘In Gladzor monastery, named Aghberts, under the patronage of St. Stephen the 
Protomartyr and St. Gregory’. Here the two main churches of Gladzor and 
Hermon are mentioned (St. Stephen and St. Gregory). In several 15thcentury 
manuscripts of Hermon, St. Stephen church is mentioned again along with 
crypts of ՛surb vardapetats’ (holy fathers of the church), supposedly the tombs of 
outstanding religious teachers of the university.

According to the author, the university was located in Aghberts 
monastery – Gladzor, whereas the territory of Hermon monastery served 
as an educational center too.

In the next chapter on the Patrons of the University of Gladzor it is stated 
that two princely houses the Orbelians and Proshians (Khaghbakians) supported 
the monastery. The Orbelians were the general rulers of the region owning the 
monastery of Hermon, while the Gladzor monastery was in possession of the 
Proshians. According to the author, when the new vardapet Tiratur of Cilicia 
finally moved to Hermon with his students following the death of vardapet 
Yesayi of Nich (1338), the name of Gladzor was never ever mentioned in the 
colophons. However, a question then arises whether it could possibly be another 
monastery nearby Hermon that belonged to the Proshian princes. It turns out 
it could. Hence, the next chapter of this book entitled Karevan or Kar (Stone) 



63

Monastery, the Monastery of the Proshians near by Hermonis dedicated to the 
monastery of Kar.

It is stated that Karevan or Kar monastery is located to the northwest 
from Hermon and most probably it was the same Aghberts monasteryGlazdor. 
Historian Stepanos Orbelian indicates that the place served as an abode for 
hermits in the 10th century. And Hermon monastery was built specially for the 
priests. According to a 1335 colophon, Kar monastery was under the patronage 
of the Proshians in the 13th14th centuries, as also evidenced by their subject 
prince Hayrut who had built a chapel there. Thus, Kar monastery was located 
in Yeghegis gorge, in the territory that belonged to the Proshians. Whereas 
the monastery of Hermon was in close proximity under the patronage of 
the Orbelians.

In the next chapter of the book Observations in Kar Monastery, the author 
presents the latest reviews he made on the spot (20 June, 2015). Kar monastery 
is situated in the right slope of the deep ravine of the Yeghegis River (the river 
flows 1614 meters above sea level), with a height of 479 meters in a straight line 
from Hermon to approximately 450 meters northwest. Geographic location 
and GPS coordinates are latitude: 39 52 41.6N, longitude: 45 23 48.9E, height: 
2091.80 m.

Still discernible traces allow us to refer to three buildings. The main church 
is built at the edge of the cliff with dimensions of approximately 7x5 meters. As 
evidenced by polished stones and fragments of column base and lintels scattered 
around, it was a domed church referring to the 13th14thcenturies style. Traces of 
completely ruined two other buildings (probably chapels) are found next to the 
right and left sides of the western wall of the church. An inscription left by prince 
Hayrut in 1322 has been preserved on a large stone. Unfortunately, middle part 
of the inscription is erased and the location name is indiscernible. 

Panoramic view opens from the ruins of eastern wall. Hermon monastery 
looks particularly magnificent from southeastern side of the monastery. The 
author states that during the trips he made in 1980s, there were also cemeteries 
not far from the constructions, which were buried under the earth.
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Aghberts Monasteries with the following statement: ‘Let’s find out if renaming of 
the monastery could take place during the years the university operated’. And 
then the second question comes forth: ‘Could one of the reasons of vain quests 
of Gladzor location be that the monastery had another name as well?’

The author then assumes that Nerses of Mush preferred to call the 
monastery Aghberts instead of Kar (the name derived from huge stones of the 
locality; Kar in Armenian means stone). When he moved to Vayots Dzor along 
with his students, he was offered this monastery as an abode by prince Prosh, 
which was then an abandoned place. The name Aghberts simplies that the area 
was rich in springs (aghbyur in Armenian means spring) denoting the symbolic 
meaning of the college as a source of knowledge for the whole country in general. 

Shortly after the death of Nerses of Mush the name of Aghberts monastery 
was gradually forgotten, which proves that this name was new and it was replaced 
by Gladzor as an additional name of Aghberts monastery as referred to in 1291. 
Over the time however the name Aghberts eventually was discarded. 

No wonder that even Stepanos Orbelian, who conscientiously indicated 
the monasteries of Syunik region, did not mention neither the name of Aghberts 
nor Gladzor monasteries probably because he referred to the place as Karevan. 

Interestingly, Nerses of Mush and other founders of the University 
of Gladzor wished to draw all attention to this newlyfounded educational 
center. Therefore, after two years of its foundation the university was referred 
as the second Great Athensin the first colophon written in Aghberts monastery 
(vardapet Nerses of Mush is the receiver of the manuscript of 1284). Later the 
name Great Athens was applied to Gladzor in other colophons too. The name 
became a noteworthy example of praising the university.

What are the arguments of identifying Kar and Aghberts monasteries?
First evidence is the nearby location of Hermon monastery.
Secondly, despite closeness of the two monasteries, the territory of Kar 

monastery (as well as Aghberts monastery) belonged to the Proshians, while 
that of Hermon monastery belonged to the Orbelians.
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Lastly, there are territorial similarites. Stepanos Orbelian describes the 
monastery of Kar as located in the highland of theYeghegis gorge overlooking 
the river. Parallelly, in a 1335  colophon by scribe Grigor, location of Gladzor 
is described as ’an abbey on promontory’. In fact, highland and promontory 
have literally the same meaning.

Both sides behind Kar monastery are abound in spring waters, which 
means the name of Aghberts monastery is totally justified. The other definition 
of the name Gladzor also matches the location, which according to its etymology 
means that the monastery is about rolling down the gorge.  

Thus, the author considers that the abbey located on the top of old 
Karevan next to Hermon monastery, received the name Aghberts during the 
year of the establishment of the university. Accordingly, Karevan and Aghberts 
monasteries are just various names of the same locality.

In the last chapter of the book Summary and Conclusions the author 
presents research outcomes.
1. Comparison of historical and archival facts reveals that Agh  berts 

monasteryGladzor is located near Hermon monastery.
One of the major arguments is a 1319 colophon by scribe Hovhannes, 
indicating the place it was written: ‘in the Hermon monastery under the patronage 
of St. Gregory, close to great orator Yesayi’, that is vardapet Yesayi was in close 
proximity to the monastery. While in a 1327 colophon written by Arakel of 
Haghbat it is stated: ‘in Gladzor monastery called Aghberts under the patronage 
of St. Protomartyr and St. Gregory’ where the main churches of Hermon and 
Gladzor  St. Stephen (Surb Stepanos) and St. Gregory (Surb Grigor)  are 
indicated. In several manuscripts of the 15th century St. Stephen church is 
referred to again as holy vardapets’ church or holy priests’ church together with 
cemeteries which are supposedly the gravestones of great teachers of the 
university from Gladzor and Hermon.

2. The only monastery nearby Hermon is the monastery of Kar, which 
was probably renamed into Aghberts when the university was 
established here. Hence, this is the location of Gladzor.
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the Proshians (as well as Aghberts monastery), while the territory of Hermon 
monastery belonged to the Orbelians. Location descriptions of the two 
monasteries coincide: highland, promontory, abound in springs. Another 
evidence of renaming is that Aghberts monastery was not mentioned before 
and it easily yielded its name to Gladzor during the functioning of the university. 
The two names were largely forgotten after the university was moved from this 
site.
3. The University of Gladzor functioned in Aghberts mo nas tery, 

though Hermon monastery served for educational purposes too. 
Literary sources indicate that after the death of Yesayi of Nich the University 
of Gladzor stopped its activity and was moved to Hermon monastery upon 
the initiative of the new vardapet Tiratur of Cilicia. However, the university 
was not actually moved to Hermon as it was already functioning there relong 
before. The Proshian and Orbelian princes were the patrons of the University 
of Gladzor. Due to gradual loss of power of the formers, the latters assumed 
sole patronage of the university after 1338. Thus, Hermon monastery became 
the main educational center. 

To wipe out any reminiscence of the Proshians, the names of Aghberts 
and Gladzor monasteries sank into oblivion. Nevertheless, Gladzor St. Stephen 
Church is mentioned in one of late manuscript colophons of Hermon. If true, we 
can assume that the university founded by Nerses of Mush in 1282 in the same 
place existed for 74 years until 1356 (the death of Tiratur of Cilicia) and not 
until 1338 (the death of Yesayi of Nich).

In an article of 1984 dedicated to the research of the location sources of 
Gladzor, Artashes Matevosyan concluded, ‘Great teachers Nerses of Mush and 
Yesayi of Nich are buried in Gladzor monastery. Their tombstone epitaphs will 
indicate precise location of the University of Gladzor once the site is excavated.’

The author of the book also shares this opinion, at the same time indicating 
the exact site of excavations: the monastery of Kar (Aghberts monastery). The 
study of tombstones found here, which were neither excavated nor studied 



67

before, could shed light on the problem of the research. Finally, the author offers 
also to undertake excavation in Hermon monastery, which being a part of the 
University of Gladzor, needs ssubstantial archeological research as the site has 
not been excavated up to date.

English Translation: Armine Bachachyan
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