2021, № 2, 30-44

https://doi.org/10.46991/BYSU:A/2021.12.2.030

Պատմություն

ԱՐԱՄՈ ԳԻՒՂԻ ՄՕՏԻԿ ՀԱՅՈՑ ՎԱՆՔԸ՝
Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՈՒ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՎ
ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
Յօդուածը նուիրուած է Արամո գիւղի (Սուրիա, Լաթաքիոյ նահանգ) մերձակայ Հայոց վանքին, որ առաջին անգամ կը յիշատակուի 1466 թուին: Վանքին
Ս. Աստուածածին եւ Ս. Գէորգ եկեղեցիները առաջին անգամ հանգամանօրէն
կը նկարագրուին Զաքարիա վարդապետին կողմէ, որ գիւղ կ’այցելէ 1864-ին:
Վանքը մինչեւ 1947՝ եղած է Ս. Աստուծածնայ Վերափոխման տօնին համաժողովրդական ուխտագնացութեան վայր: Քարայրի մէջ գտնուող մասամբ վիմափոր Ս. Աստուածածինը ներկայիս գերազանցապէս իսլամական սրբավայր է,
թէեւ կը պահպանուին խաչաքանդակները եւ մայր խորանի խաչքարը, իսկ Ս.
Գէորգը ամբողջապէս լքուած ու ծանրօրէն վթարային վիճակի մէջ է: Վանական
շինութիւնները չեն պահպանուած, բայց հետքեր նկատելի են. եկեղեցիներու
պատերուն եւ ժայռերու վրայ կան չորս-հինգ տեսակի խաչաքանդակներ, պաշտամունքի առարկայ դարձած ծակ քարը, սանդեր, աղբիւրի գուռը եւ այլն:
Բանալի բառեր - 1466 թուի յիշատակարան, Հայոց վանք, Ս. Աստուածածին եւ Ս.
Գէորգ եկեղեցիներ, վիմափոր, քարուկիր, եռախորան, միանաւ, գանձագողեր, խաչաքանդակներ եւ խաչքար, իսլամական խտըր եւ տարիհ, ծակ քարի պաշտամունք, սանդեր, աղբիւրի գուռ, գերեզմանատուն

Արամո (Արամայ, Արամին) կը գտնուի Սուրիոյ Լաթաքիոյ նահանգին արեւելեան կողմը: Գիւղին մօտ գտնուող վանքին Ս. Աստուածածին եւ Ս. Գէորգ եկեղեցիներուն մեզի ծանօթ առաջին նկարագրութիւնը կատարած է Զաքարիա վարդապետը՝ Օգոստոս 1864-ին կատարած իր այցելութեան ընթացքին: Կը գրէ. «Արամայ գիւղին հիւսիսային
լեռան ստորոտը եղած դաբնիի անտառին մէջտեղ վիմափոր վանք մի
կայ՝ Սուրբ Աստուածածնի անուամբ, երեք խորանով, որ յետոյ մեծ
շարժ մը պատահելով աջակողմեան խորանին մէջտեղէն առաստաղովը դէպ ի աւագ խորանին առջեւ փլուած է: Անոր մօտ, նոյն բակին մէջ
դէպ ի արեւելակողմը ուրիշ քարուկիր եկեղեցի մի այլ կայ սուրբ Գէորգի անուամբ մէկ սեղանով: Շրջակայ գիւղացիք, երբ կ’ուզեն իրենց
խօսքը հաւատարմացնել, հեռուանց սուրբ Գէորգի յիշեալ եկեղեցին
ցուցընելով «Վահիադ ըլ-խըտր»1 կը կանչեն: Նմանապէս մեծ ու պզտիկ
1
Արաբերէն, երդում՝ «Խտըրի՝ Սուրբի կենաց» վրայ. կ’ըսուի ամեն խօսքի ճշմարտացիութիւնը հաստատելու համար: Երդումը նոյն ձեւով կ’ընեն հայերն ու արաբները:
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ամեն պարագայի մէջ իբր օգնութիւն իրենց «խըտր» կը պոռան»2:
Զաքարիա վարդապետ վանական համալիրին մասին յիշատակութիւն մը կը մէջբերէ 1466 թիւի յիշատակարանէ մը, որ իրեն տրուած
է Արիստակէս եպիսկոպոսին կողմէն Անտիոքայ առաջնորդ կարգուած
Եփրեմ վարդապետը, Քեսապի մէջ: Եփրեմ առաջնորդ իբր յիշատակարանը ընդօրինակած է եղած հին Յայսմաւուրքի մը կողքէն: Յիշատակարանը գրուած է «Ի յաշխարհս Շամեայ ի յերկիրս Սակունեանց ի
վանս Սուրբ Աստուածածնի, ընդ հովանեաւ Սրբոյն Գէորգեայ դէմ յանդիման գեղջն յԱրամու, թւին ՋԺԵ (1466) Թումա Եպիսկոպոս եւ Սիմէօն քահանայ Մանգեանց եկեղեցւոյ»3:
Շամը այստեղ Դամասկոս քաղաքը չէ, այլ մեծն Սուրիան, «ի յաշխարհս Շամեայ», շրջանը կը կոչուի Սակունեանց երկիր, իսկ վանքը`
Մանգեանց: Սակունեաց երկիր արտայայտութիւնը կը կապուի Սահեուն բերդին հետ, որ աւելի ծանօթ է Սալահէտտինի բերդ անուամբ,
որուն վարչական սահմաններէն ներս կը գտնուէր Արամո գիւղը: Թումա եպիսկոպոսի մը յիշատակութիւնը մտածել կու տայ, որ գուցէ այս
վանքը եղած է ԺԲ. դարուն յիշատակուած Լաւոդիկէի առաջնորդարանի եպիսկոպոսանիստը, որ իր գոյութիւնը պահած է նաեւ յետագայ
դարերուն: Զաքարիա վարդապետ շարունակելով կը գրէ. «Սակայն
ԺԵ. դարէն ետքն ալ դարձեալ շէն եղած պիտի ըլլան, վասն զի հարիւրամեայ ծերունի մի եւ ուրիշ պառաւ կանայք դեռ կը յիշեն եւ կը պատմեն նոյն վանքերուն վանահայր Գրիգոր վարդապետ մի, որու ժամանակ չափաւոր ստացուած ալ ունին եղեր յիշեալ վանքերը, արջառ, փեթակ, եւ շրջակայ արտորայք բոլոր իրենց էին, որոնց կը տիրեն հիմայ
Մուգատտէմ ըսուած այն կողմերու գլխաւոր պէկին մարդիկը իրեաց
տիրոջմէն պարգեւ ընդունելով»4:
Մանգեանց բառաձեւը հաւաքական անունի մը սեռականն է, շատ
հաւանաբար այդտեղ հաստատուած տոհմի մը անունը: Անտիոքի շրջանի շատ գիւղեր դեռ մինչեւ 20-րդ դար՝ ունէին տոհմական բնոյթ, բոլոր
ընտանիքները կը սերէին միեւնոյն ազգատոհմէն: Այդ պատկերը տակաւին զգալի է Քեսապի շրջանին մէջ, ուր Չագալճոք գիւղը Թրթռեան տոհմը կ’ապրի, Վերի Պաղճաղազը եղած է Սարամազեաններու բնակավայրը, շատ մեկուսի թաղեր կամ գիւղակներ իրենց անունը կ’առնեն այդտեղ բնադրած տոհմերէն՝ Սաղտըժլէք, Մանճիկլէք, Դըդըզլէք Գարատուրանի մէջ, Չաթալլէք՝ Վարի Պաղճաղազէն քիչ անդին եւ այլն:
ԺԹ. դարու կէսերուն աւատատիրական մեծ իրաւունքներ ունեցող
արաբ Մուգատտէմ տոհմի մարդիկ մեծ պարտքերու դիմաց կը կորսնցնեն
Արամոյի հայերը դեռ 19-րդ դարէն կը նկատուէին արաբախօս, թէեւ կը շարունակէին
նաեւ պահել իրենց հայերէն բարբառը:
2 Զաքարիա վարդապետ Զմիւռնիացի, Լադաքիոյ հայաբնակ գիւղօրէից ստորագրութիւնը եւ գիւղացւոց արդի վիճակը, «Սիօն», Ա. տարի, թիւ 7, 1 Յուլիս 1866, էջ {97-103}98:
3 Նոյնը, էջ 98-99:
4 Նոյնը, էջ 99:
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Արամոյի վարուցանքերէն ստացած իրենց բաժնին մեծ մասը: Լաթաքիոյ
ֆրանսական հիւպատոսը կը խլէ չորսէն մէկը, ռուսական հիւպատոսը`
չորսէն երկուքը, իսկ մէկը կը մնայ Մուգատտէմներէն Ալի Հասանին: Բան
չի փոխուիր հայոց կեանքին մէջ. «Ասոնք ամենքն ալ, թէ՛ քրիստոնեայ եւ
թէ անքրիստոնեայ գիւղատէրերը ըստ առաջին սովորութեան խեղճ գեղացի հայոց ոսկորները կը ծծեն եւ բուրդին հետ մորթն ալ վիրաւորելով
կը խուզեն»5:
Օտար հիւպատոսները դեռ իրենց բաժինը ստանալէն ետք գիւղացիները չարաչար կ’աշխատցնեն իրենց արտերուն մէջ ու նոյնիսկ անօրինաբար կը սեփականացնեն վանքի կալուածները ու ոչ ոք կը համարձակի բողոքել եղած բռնագրաւումին համար: Զաքարիա վարդապետ կը գրէ. «Անցեալ տարի, ինչպէս ականատես եղած եմ, Ռուսաց հիւպատոսը ամառանոց շինելու ժամանակ, իւր եղբայրը՝ Մարգօ Սպիրիթոնը այն աստիճան ձրի (անկարիա) եւ չարաչար կ’աշխատցնէր խեղճ
գիւղացիքը, որոնցմէ մէկը չկրնալով սկսաւ պոռալ. «Խոզանճի, խաւաճա, մապըշտըղըլ» (Չեմ բանիր, աղա): Ըսած ամառանոցս դաբնեաց
անտառին մէջ սուրբ Աստուածածնի վանքին կից է, ուրտեղ շինուած
էին առաջ վանքին սենեակները: Սոյն ազգային սեփականութեան մի
յափշտակութեան վերայ Սսոյ միաբան Արժ. Եփրեմ վարդապետին6
սիրտն ալ վշտանալով բարկացած էր գիւղաղւոց (1865, սեպտ 12), թէ
ինչո՞ւ համար թողուցած են ազգային վանքի մի հողոյն վերայ օտարազգի Պարոնին շէնք շինել տալու. եւ անձամբ ալ արգիլելու համար
ձեռք զարկած էր: Բայց գիւղացիք անոր ոտքերը ինկնելով իմացուցած
են, որ եթէ ազգային այդ պզտի իրաւունքը զոհուելու չըլլայ, խեղճ գիւղացիքը, որ արդէն գերի են Պարոն հիւպատոսին, յետ այնորիկ թշուառութեան եւ տառապանաց ծանր շղթաներու տակ կաշկանդուելու պիտի դատապարտուին: Վերջապէս Եփրեմ վարդապետը համոզուելով
անոնց` ձեռնթափ եղած էր իւր ազգասիրական դիտաւորութենէն»7:
Վանքերն ու եկեղեցիները զրկուելով իրենց եկամուտէն` անխնամ
կը ձգուին, կ’աւերակուին կամ վանքապատկան կալուածներուն հետ
կ’անցնին այլազգիներու ձեռքը: Այս անտիրութեան գլխաւոր պատճառը թեմական իշխանութեան մը բացակայութիւնն էր: Սսոյ կաթողիկոսական աթոռին ենթակայ Անտիոքի պատմական թեմի վերականգնումը կարճատեւ կեանք կ’ունենայ: Թեմի շրջանները կ’անցնին Հալէպի
առաջնորդութեան հսկողութեան տակ, իսկ Լաթաքիոյ շրջանի ցիրուցան համայնքներուն հովուութիւն կ’ընեն Երուսաղէմի պատրիարքութեան պատկանող Լաթաքիոյ Հոգետան տեսուչ վարդապետները: ԱսիԶաքարիա վարդապետ Զմիւռնիացի, նշվ. աշխ., էջ 101:
1864-ին, Ազգային սահմանադրութեան լոյսին տակ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանը կը վերակազմաւորէ Բերիոյ եւ Անտիոքի թեմերը: 1864-ին Եփրեմ վարդապետ այդ
հանգամանքով կ’երեւի Քեսապ եւ Արամո: Անտիոքի առաջնորդութիւնը 1867-ին կազմալուծուած կը գտնենք:
7 Զաքարիա վարդապետ Զմիւռնիացի, նշվ. աշխ., էջ 101:
5
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կա օրինական չէր եւ այդ պատճառով ալ շրջանի հոգեւոր, եկեղեցական եւ կրթական գործերը միշտ ալ բարձիթողի կը մնային: 1860-ականներուն կը յիշուին Լաթաքիոյ մեծապատիւ Աստուածատուր էֆէնտին եւ Ղասապացի (Զմիւռնիա) Աթանաս վարդապետը. «Քիչ ժամանակէն ի վեր է, որ Լադաքիոյ մեծապատիւ Աստուածատուր էֆէնտիին
ստիպելովը հոգեւոր այցելութիւններ կ’ընէ սոյն գիւղօրէից մէջ Ղասապացի (Զմիւռնիա) Աթանաս վարդապետը, որոյ վարած պաշտօնը թէպէտ եւ ոչ ըստ փափաքանաց է, այլ մեծ նշանակութիւն ունի տեղւոյն
վիճակին նկատմամբ»8: 1866-ին Լաթաքիոյ Հոգետան տեսուչ է Աթանաս վրդ. Գասապացին9: 1864-ին եւ 1966-ին հոս կարճատեւ տեսչութիւն կը կատարէ նաեւ սոյն յօդուածագիրը՝ Զաքարիա վարդապետ10:
Վանքի մասին յետագային կատարուած հպանցիկ յիշատակութիւնները մեզի ենթադրել կու տան, որ Զաքարիա վարդապետին գրած հանգամանալից եւ ընդարձակ յօդուածը անծանօթ մնացած է անոնց հեղինակներուն: Այսպէս Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարանը Արամո
գիւղի մասին խօսելով կը յիշատակէ միայն ս. Աստուածածին եկեղեցի մը,
որ փաստօրէն գիւղի Ս. Ստեփանոսը պէտք է ըլլայ11. Ս. Աստուածածին
եկեղեցին կը գտնուի վանքին մէջ, որուն մասին յիշատակութիւն չունի:
Կ. Պոլսոյ Հայոց պատրիարքութեան կողմէ 1912-1913 թուականներուն պատրաստուած ու Օսմանեան պետութեան արդարադատութեան ու դաւանանքներու նախարարութեան ներկայացուած «Հայկական եկեղեցիների ու վանքերի ցուցակներն ու թաքրիրները» (ծանուցագիր) տեղեկագիրին մէջ12 վանքը իբրեւ կայսերական հրամանով
չհաստատուած ու վաղուց կառուցուած կալուած՝ կը բնութագրուի այսպէս. «Պէյրութի վիլայէթի Սահիյուն կազային կից Արամո գիւղում
գտնուող վանքում հայոց եկեղեցին, հնուց»13:
Այսուհանդերձ վանքը իբրեւ համաժողովրդական ուխտավայր՝ կը
մնայ Արամո գիւղի հայ բնակչութեան եւ Լաթաքիոյ տեսուչներուն հոգածութեան առարկայ: Հոն ի հնուց անտի կը կազմակերպուէր Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնի համաժողովրդական ուխտագնացութիւնը,
8

Նոյնը, էջ 101:
Տե՛ս Մկրտիչ Եպս. Աղաւնունի, Միաբանք եւ այցելուք հայ Երուսաղէմի, Երուսաղէմ, 1929, էջ 12:
10
Տե՛ս Զաքարիա վարդապետ Զմիւռնիացի, նշվ. աշխ., էջ 97:
11
«Արամոյ կամ Արամին», Հայր Սուքիաս Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, Ա. հատոր, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1903-1905, էջ 288ա: Զաքարիա վարդապետին յօդուածը յետագային լայնօրէն կ’օգտագործուի սուրիահայ գաղութի պատմութիւնը ուսումնասիրողներու կողմէ (Sanjian Avedis K., The Armenian Communities in Syria
Under Ottoman Dominion, Harvard University Press, 1965, Հովհաննես Թոփուզյան, Սիրիայի և
լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն (1841-1946), Եր., 1986 եւ այլն):
12
Տե՛ս Ա. Խ. Սաֆրաստեան, Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի կողմից Թուրքիայի արդարադատութեան եւ դաւանանքների մինիստրութեան ներկայացուած հայկական եկեղեցիների ու վանքերի ցուցակներն ու թաքրիրները, «Էջմիածին», թիւ Ա., 1965, էջ 40:
13
Նոյնը, թիւ Թ.-Ժ., 1966, էջ 122:
9
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մատաղներ կը զենուէին, ուխտեր կը կատարուէին, Պատարագ կը մատուցուէր, խաղողօրհնէք տեղի կ’ունենար ու կ’ըլլային ժողովրդական
տօնախմբութիւններ եւ տօնավաճառ: Համաժողովրդական ուխտագնացութեան կը մասնակցին ոչ միայն Արամոյի, Ղնեմիէի եւ շրջակայ միւս
գիւղերու հայերը. ուխտաւորներ կու գային Ռուճի հովիտէն, Գնիէէն եւ
Եագուպիէն, Քեսապի եւ Մուսա լեռան գաւառակներու հայ գիւղերէն14:
Ս. Գէորգի արեւմտեան ճակատին վրայ դրուած 1903 թուանշանի
փորագրութիւնը կրող քարը ենթադրել կու տայ, որ եկեղեցին այդ
թուականին վերանորոգութեան մը արժանացած է: Ասիկա կրնայ պատահած ըլլալ Լաթաքիոյ երուսաղիմապատկան Հոգետան տեսուչ արաբկիրցի Թադէոս վրդ. Աստուածատուրեան Եկաւեանի տեսչութեան
օրով (1873-1905), որն ալ Անտիոքի շրջանի հայկական միւս բնակավայրերուն տուած այցելութիւններուն պատճառով կը մեղադրուի Հալէպի թեմին անցած Սուէտիոյ, Անտիոքի, Քեսապի եւ Ճսըր Շուղուրի
շրջաններն ալ իր հոգեւոր իշխանութեան տակ առնելու մտադրութեամբ: Այս այցելութիւնները կը շարունակուին նաեւ Եկաւեանի յաջորդներուն կողմէ, որոնք կը յիշուին իբրեւ «Առաջնորդ Անտիոքի եւ
Լաւոդիկէի վիճակաց»15:
Արամոցիները 1915-ին կը տարագրուին: Զինադադարէն ետք նախկին բնակչութեան հազիւ կէսը կը վերադառնայ տարագրութեան ճամբաներէն: Ֆրանսական իշխանութիւնը 400 սուրիական ոսկի կը յատկացնէ Արամո եւ Ղնեմիէ գիւղերու եկեղեցիներու վերաշինութեան համար: Կը սկսի գիւղի երկրորդ կեանքի պատմութիւնը: Գիւղը, մինչեւ սուրիական պետութեան միաւորումը, կը մտնէ ալաուիթ (ալեւի) պետութեան մէջ16: Լաթաքիոյ Երուսաղէմի պատկան վանքի տեսուչները կը
շարունակեն մնալ նաեւ գիւղի հոգեւոր պատասխանատուները: Տեսուչ
Վահան վրդ. Գէորգեանի օրով 27 Ապրիլ 1929-ին Լաթաքիոյ երուսաղիմապատկան տեսչութիւնը կը փոխանցուի Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
ու կը դրուի Սուրիոյ համապատասխան թեմական իշխանութիւններու
14

Անտիոքի շրջանի հայոց համաժողովրդական ուխտագնացութեան երկօրեայ
տօնախմբութիւնները կ’ըլլային. ա. Արամոյի Ս. Աստուածածին վանքը՝ Ս. Աստուածածնայ տօնին առթիւ․ բ. Քեսապի Պալլումի վաղ միջնադարեան եկեղեցական համալիրին
մէջ՝ Վարդավառի տօնին առթիւ. գ. Մուսա Լեռան Սուլթումու կամ Ս. Թովմաս Առաքեալի անունը կրող վանքի աւերակներուն մէջ՝ Ս. Խաչի առթիւ. դ. Եագուպիէի Ս. Աննա
եկեղեցին՝ Ս. Աննայի տօնին առթիւ: 1939-ի սահմանազատումին հետեւանքով Մուսա
Լեռան Սուլթումու եւ Քեսապի Պալլում ուխտավայրերը մնացին Թուրքիոյ կողմը: Քեսապցիները համաժողովրդական ուխտագնացութեան նոր վայր դարձուցին Ներքի
գիւղի Ս. Աստուածածին խոնարհած եկեղեցին, Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով, մինչ Արամոյի ուխտավայրը կամաց-կամաց կը կորսնցնէր իր նշանակութիւնը՝ յետ 1947-ի հայրենադարձութեան շրջանի հայաթափութեան հետեւանքով:
15
Արտաւազդ արք. Սիւրմէեան, Պատմութիւն Հալէպի հայոց, Փարիզ, 1950, էջ 870,
նաեւ՝ «Լաթաքիա», Հայր Սուքիաս Էփրիկեան, Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, Բ.
հատոր, Վենետիկ-Ս. Ղազար, 1905:
16 Տե՛ս Պ. Չպուքճեան, Ալաուիթ պետութիւն – վարչաձեւը, սահմանները եւ ազգաբնակչութիւնը, «Սուրիահայ տարեգիրք», Ա. տարի, 1929, էջ 140:
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հսկողութեան տակ17:
Լաթաքիոյ թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Եփրեմ եպս. Տոհմունի իր 1931 թուականի տեղեկագիրին մէջ Ս. Աստուածածին վիմափոր վանքին համար կը գրէ. «Ուխտավայր է շրջակայ հայ գիւղացիներուն եւ ալաուիթներուն ալ: Տարին անգամ մը ուխտաւորներու համար
Ս. Պատարագ կը մատուցուի Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին
օրը: Վանքին կից կայ քարաշէն եկեղեցի մըն ալ Ս. Գէորգ անունով, շինուած Աթանաս Վարդապետին միջոցաւ»18: Յայտնենք, որ 1866-ին տեսուչ նշանակուած Աթանաս վրդ. Գասապացիին (Ղասապացիին) վերագրուող «Ս. Գէորգի շինութիւնը» արտայայտութիւնը պէտք է վերագրել
հաւանական վերանորոգութեան մը, որովհետեւ Ս. Գէորգ կը յիշատակուի արդէն 15-րդ դարէն եկող վերոյիշեալ յիշատակարանին մէջ:
Զաքարիա վարդապետի վկայութենէն յայտնի է, որ Ս. Գէորգի պաշտամունքը յատուկ է նաեւ տեղացի ալաուիթ եւ իսլամ արաբներուն, որոնց կանաչ ծածկոցներով ծածկուած խտըրի շիրիմը՝ տարիհը եւ իսլամ
դաւանանքին յատուկ իրեր միշտ տեղադրուած եղած են Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ ձախակողմեան խորանին մէջ: Գլխաւոր խորանը կը մնայ
հայոց: Ասկէ՝ այն շփոթը, որ արաբ ազգագրագէտ Իպրահիմ Ումէյրին եւ
իտալացի հնագէտ Ատրիանո Ալփակո Նովելլոն հայ աղբիւրներու կողմէ
Ս. Աստուածածին կոչուող վիմափոր եկեղեցին կը կոչեն Ս. Գէորգ, իսկ
քարուկիր եկեղեցին՝ Ս. Աստուածածին: Ումէյրին կը յիշատակէ այստեղ
անցեալին կատարուող Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին ուխտագնացութիւնը. կը գրէ. «Ս. Գէորգ եկեղեցին (մակամ Խտր՝ Խտըրի
սրբավայր) մասնաւոր տեղ ունի շրջակայ բնակչութեան սիրտերուն մէջ
ու ամբողջ տարուան ընթացքին այցելուներ ունի: Անցեալին՝ կողքին կը
կատարուէին Ս. Աստուածածնայ տօնախմբութիւնները, որուն կը մասնակցէին մեծ բազմութիւններ հեռաւոր վայրերէ: Անոնք ամեն տարի Օգոստոս 15-ին կը հաւաքուէին հոն, խմբային պար ու պարերգ կը կատարէին, շրջուն վաճառորդներ իրենց ապրանքը կը ներկայացնէին մարդոց.
տօնախմբութիւնը կը տեւէր առտուընէ մինչեւ իրիկուն»19:
17

Տե՛ս Վարդան եպս. Տեմիրճեան, Գաւազանագիրք, էջ 319, 322, 328, նաեւ՝ «Հասկ»,
1939, թիւ 11-12, էջ 175բ:
18
«Եփրեմ եպիսկոպոս Տոհմունիի անտիպ տեղեկագիրը Լաթաքիոյ, Քեսապի ու
շրջակայքի հայութեան իրավիճակին մասին (1931թ.)», հրապարակեց՝ Միհրան Մինասեան, «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2018, թիւ 126, էջ 194:
19
Իպրահիմ Ումէյրի, Ծովափնեայ լեռնաշղթան, նախապատմութիւն եւ մոռցուած
քաղաքակրթութիւններ (արաբերէն՝ Սըլսըլէթ ալ-ճիպալ ալ-սահիլիէթ, կըսսաթ ալ-թարիխ ալ-ղամէտ ուա ալ-հատարաթ ալ-մունսիէթ), Դամասկոս, 1995, էջ 240-241: Կ’արժէ
նշել, որ Ումէյրին երկար բաժին մը նուիրած է Արամոյի եւ շրջակայքի հնութիւններուն,
բայց ոչ մէկ ակնարկութիւն կ’ընէ հայոց մասին, ո՛չ Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման
տօնախմբութիւններուն, ո՛չ ալ Տէր Թումայի արձանագրութիւններուն կապակցութեամբ,
զոր կը համարէ անընթեռնելի: Համպուշիէ գիւղի աղբիւրի մասին կը խօսի, բայց
աշտարակին հայերէն 1348 թուականի արձանագրութիւնը չի նկատեր (տե՛ս Յակոբ
Չոլաքեան, Համպուշիէ գիւղի աշտարակին 1348 թ. հայերէն արձանագրութիւնը, «Վէմ»,
2018, թիւ 2 (62), էջ 92-104:
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Վիմափոր եկեղեցւոյ (ըստ իրեն՝ Ս. Գէորգ) մասին Ումէյրին միայն
կը հաստատէ, թէ եկեղեցին լեռան մէջ փորուած է, ունի փոքրիկ դուռ, որուն վրայ կայ խաչ: Ներսը կայ տարիհ (արաբերէն՝ շիրիմ), որ կը կոչէ
Խտըր Գատտիս ՄարՃըրճոս (Սուրբ Գէորգ), որուն վրայ դրուած են Գուրանէն օրինակներ, պատերուն փորագրուած են խաչեր եւ կայ մեծ խաչքար մը20: Նշենք, որ խտըր բառը ծովափնեայ արաբներուն, ալաուիթներուն, արաբախօս յոյներուն ու հայերուն համար գերազանցապէս կը
կապուի Մար Ճըրճոսի կամ Սուրբ Գէորգի անուան: Ոչ քրիստոնեայ ալաուիթները նոյն ջերմեռանդութեամբ կապուած են անոր անուան հետ:
Խտըր բառը նոյն իմաստով կայ նաեւ Անտիոքի շրջանի հայախօս շրջանակներուն մէջ, իբրեւ տեղավայր, ազգանուն՝ Խտըրպէկ, Խտըրեաններ.
Նոր Նախիջեւանի բարբառին մէջ կայ Խտռլեզ բառը, որ կը նշանակէ «Ս.
Գէորգ եկեղեցու հետ կապուած կրօնական ուխտագնացութիւն»21:
Այս շրջանակին մէջ նկատուած է, որ այլազգիները քրիստոնէական սրբավայրերու հանդէպ պաշտամունք կը սնուցանեն, նոյնիսկ երբ
տակաւին քրիստոնէական համայնք մը իր գոյութիւնը կը շարունակէ
այնտեղ, ինչպէս եղած է Արամոյի պարագային: Նման բան կը կատարուի նաեւ ներկայիս՝ Գարատուրան գիւղի Ս. Ստեփանոս մատռան
նկատմամբ: Գիւղին մէջ այլազգիներ չկան, բայց արաբ զբօսաշրջիկներուն մէջ տարածուած է այն հաւատալիքը, որ այնտեղ ամուլ կանանց
ուխտը կը կատարուի: Ամեն առիթի խորանին առջեւ հաւատացեալները կը թողուն գումար, Գուրան եւ Աստուածամօր նկարը, որ լայնօրէն
սիրելի է յատկապէս ալաուիթ համայնքին մէջ. շատ տուներու մէջ եւս
այդ սրբանկարը կախուած է պատէն:
Իտալացի ճարտարապետ եւ հայ միջնադարեան եկեղեցական
ճարտարապետութեան մեծ գիտակ Ատրիանո Ալփակո Նովելլոն (19322005) Իտալիոյ արտաքին նախարարութեան կողմէ 1967-1983 թուականներուն հովանաւորուող Հայկական ճարտարապետական կոթողները
հաշուառող եւ նկարագրող արշաւախումբեր ղեկավարած է Իտալիոյ,
Վրաստանի, Հայաստանի, Իրանի եւ Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ22: Ան եղած է Արամո գիւղի եւ շրջակայքի հայոց վերագրուող սրբավայրերուն
մէջ եւ գրած՝ Ս. Աստուածածին եւ Ս. Գէորգ եկեղեցիներուն մասին:
Յայտնենք, որ Ալփակո Նովելլոն եւս վիմափոր եկեղեցին կը համարէ Ս. Գէորգը, իսկ միւսը՝ Ս. Աստուածածինը: Յայտնապէս ծանօթ չէ
Զաքարիա վրդ. Զմիւռնացիի նկարագրութեան: Ան շրջակայ քարայրները, այլ շինութեան հետքերը եւ վիմափոր եկեղեցին կը ներկայացնէ
գլխաւորաբար յենուելով իր դիտումներուն վրայ: Ան վանքը կը ներկաՏե՛ս Իպրահիմ Ումէյրի, նշվ․ աշխ․, էջ 241:
«Խտռլեզ», Հայոց լեզուի բարբառային բառարան, Բ. հատոր, Եր․, 2002, էջ 371:
22
Տե՛ս Adriano Alpago Novello, Monumenti Armeni in Siria, Archeologia, Aprile 1987, p․ 13:
Մենք օգտուած ենք անոր հայերէն թարգմանութենէն, տե՛ս Ատրիանո Ալփակո Նովելլո,
Հայկական ճարտարապետական կոթողները Սուրիոյ մէջ, թարգ.՝ քոյր Թէոպիստէ Մարի
Պետրոսեան, «Շիրակ», Օգոստոս-Սեպտեմբեր 1989, Պէյրութ, էջ 81-87:
20

21
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յացնէ իբրեւ «շարք մը ժայռափոր կառոյցներ, աւելի կամ պակաս կարեւոր յաւելումներով եւ կառուցումներով, առհասարակ արտաքին պատերով: Վանքին բնակելի մասերը այժմ բոլորովին փլած են, սակայն
յստակօրէն ճանաչելի են զանազան բաժանումներով: Լաւ վիճակի մէջ
պահուած կը մնայ եկեղեցին, որ նուիրուած է Ս. Գէորգին»23: Խօսելով
վիմափոր եկեղեցւոյ (ըստ իրեն՝ Ս. Գէորգ) խորաններուն մասին՝ Ալփակո Նովելլոն կը գրէ. «Մայր խորանը պարզ ժայռ մըն է, որուն վրայ
դրուած է անօրինակ չափերով նեղ եւ շատ երկար խաչքար մը: Մկրտարանը բաժնող սիւնին կռթնած է երկրորդ խորան մը՝ ծածկուած գոյնզգոյն ծածկոցներով»24: Ինք եւս կը հաստատէ, որ խորաններուն վրայ
դրուած նիւթերը ցոյց կու տան, որ այս խորաններուն առջեւ քրիստոնեաներն ու մահմետականները հաւասարապէս պաշտամունք կը կատարեն: Ան տեղեակ չէ աջակողմեան երրորդ խորանի մասին, որ փլուզուած է ու անոր տեղ է, որ բարձրացած է անկիւնի քարուկիր պատը:
Եզրակացնելով՝ Ալփակո կը յայտնէ. «Իրականին մէջ կառոյցը Դ.
դարու ասորական եկեղեցիի մը մնացորդն է, անծանօթ ծագումով, սակայն հնութեան յստակ նշաններով: Զուրկ է գեղարուեստական որեւէ
գեղազարդական տարրէ, որ պիտի թելադրէր ճշգրիտ թուական մը»25:
20-րդ դարու վերջաւորութեան եկեղեցին ամբողջապէս կը մնայ իսլամ հաւատացեալներու հովանաւորութեան տակ: Մայր խորանի խաչքարը սիմենթով կը պատուի ու կը ծածկուի կանաչ լաթով: Լաթաքիոյ Ս.
Աստուածածին եւ Արամոյի Ս. Ստեփանոս եկեղեցիներու թաղական
խորհուրդները կը դիմեն Բերիոյ թեմի հայոց Առաջնորդարանի միջնորդութեան: Լաթաքիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ թաղական խորհուրդի
քարտուղար Նորայր Մանճեան իր դիմատետրի միջոցով (3-7-2021 թուակիր) ինծի ուղղուած նամակով այդ մասին կը յայտնէ, որ Օգոստոս 1994ին, Բերիոյ թեմի առաջնորդ Սուրէն արք Գաթարոյեանի «թելադրանքով
եւ Լաթաքիոյ Փոխնահանգապետ երկրաչափ Պօղոս Ղազարեանի անմիջական միջամտութեամբ, ինչպէս նաեւ թաղականութեան անդամներուն,
Լաթաքիոյ նահանգապետի հրամանով յատուկ յանձնախումբ ելաւ այդ
նշուած վայրը: Անմիջապես որոշուեցաւ եւ գործադրուեցաւ, խաչքարի
վրայի սիմենթը հանուեցաւ եւ հայկական խաչքարը Երեւան ելաւ, ինչպէս նաեւ այդ վայրը արձանագրուեցաւ հայապատկան տարածք՝ Բերիոյ
թեմի անունով»: Առաջնորդարանը թոյլատու կը մնայ, որ իսլամ հաւատացեալները կարենան իրենց ուխտերը կատարել եկեղեցւոյ մէջ:
Երկրորդ՝ քարուկիր եկեղեցւոյ մասին, զոր Ալփակո Նովելլոն Ս.
Աստուածածին կը կոչէ, կը գրէ. «Կը բաղկանայ մէկ աղօթասրահէ, աջին ու ձախին պատուած են երկու զոյգ լայնանիստ կամարներ, որոնք
կ’երկարին մինչեւ բեմ եւ կը մխրճուին պատին խորութեան մէջ: Բեմին
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հիւսիսային կողմը կը բացուի մկրտարանը՝ փորուած պատին հաստութեան մէջ եւ հարաւակողմը՝ ուրիշ խորշ մը, որ գուցէ կը ծառայէ եկեղեցւոյ սպասներ դնելու: Տանիքը, որ այժմ փլած է, հաւանաբար տափարակ եղած է, ինչպէս են ընդհանրապէս տանիքները հարաւային
նահանգներուն մէջ»26:
2018-ի ձմռան ես երկու անգամ այցելած եմ վանքը եւ հաւաքած
հետեւեալ տուեալները. այսպէս՝
Ա.- Ս. Աստուածածին եկեղեցին
1. Հայ աղբիւրներուն մէջ իբրեւ վիմափոր յիշուող Ս. Աստուածածինը փաստօրէն լեռան ստորոտին ընդարձակ քարայր մըն է: Նկատելի է
միայն հարաւային կողմէն, ուր կը գտնուի մուտքը (նկար 1): Արեւմտեան եւ հարաւային կողմերը՝ մուտքի եւ աջակողմեան փլուզուած խորանին տեղ բարձրացած քարուկիր պատերուն մէջ ագուցուած են մեծ
մասով հին կառոյցներու պատկանող խաչաքանդակ քարեր: Այսպէս՝
ա. Մուտքի բարաւորին վրայի շարքին մէջ տեղադրուած է եռանկիւնաձեւ քար մը, որուն վրայ կլոր պսակի մը մէջ փորագրուած է հաւասար
եռանկիւն թեւերով խաչ, զոր ընդունուած է ըսել վրացական: Ասիկա
յայտնապէս, ըստ իս, տեղւոյն հնագոյն կառոյցներէն բերուած խաչաքանդակ է (նկար 2). այսպիսի խաչաքանդակներ տեղադրուած են եկեղեցւոյ
հարաւային եւ արեւելեան կողմերուն յետագային շինուած որմերուն մէջ:
բ. Մուտքի աջ կողմի պատի շարուածքին մէջ կայ ելունդաւոր, ուղղանկիւն եւ հաւասար թեւերով խաչաքանդակ, զոր ընդունուած է կոչել
յունական: Նոյնպիսի խաչաքանդակ մըն ալ կայ հարաւային որմին
մէջ: Ասոնք եւս հաւանաբար տեղւոյն վրայ զետեղուած են այլ շինութենէ մը բերուելով (նկար 3):
գ. Շրջապատին մէջ կ’երեւին նաեւ պսակաձեւ քանդակներ, որոնց
մէջ փորագրուած են հաւասար թեւերով խաչեր՝ թեւերը ակօսով կիսուած
(նկար 4):
դ. Մուտքի բարաւորին վրայ կայ հաւասար թեւերով ու միագիծ
փորուածքով այլ խաչաքանդակ մը, որ կատարուած կը թուի որմին
վրայ, իբրեւ յետին ժամանակներու գործ: Այսպիսի չափազանց պարզունակ խաչաքանդակներ շատ կան շրջապատին մէջ, վիմափոր եկեղեցւոյ արտաքին երեսին, քովի ժայռերուն վրայ, քարայրներուն մէջ, Ս.
Գէորգի արեւմտեան ճակատին վրայ. ասոնք ուշ դարերու ուխտաւորներու գործեր ըլլալ կը թուին (նկար 5):
2. Եկեղեցւոյ մէջ կանգուն են կեդրոնական եւ ձախակողմեան խորանները, գաւիթի յատակէն շուրջ կէս մեթր բարձրադիր պատին ետեւ:
Անոնք բնական այրերու մէջ են: Մայր խորանը սրբատաշ քարերով
պատած կամար ունի, ձախին՝ մկրտարանը ժայռափոր է: Ձախակող26
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մեան խորանին մէջ զետեղուած է կանաչ ծածկոցով ծածկուած տարիհը, իսլամական գիրքեր: Մայր խորանի վերի շարուածքին մէջ կայ երկու խաչաքանդակ, աջ կողմինը հաւասար թեւերով ճառագայթաձեւ
ծայրերով խաչաքանդակ է: Խորանին վրայ յետնաբար սեւ մելանով
գրուած է արաբերէն Ալլահ՝ Աստուած բառը: Խորանին կեդրոնը փոքրիկ սեղանի վրայ կանգնած է խաչքարը (Ալփակո Նովելլոյի նկարագրած): Կանաչ լաթերով փաթաթուած խաչքարին առջեւ կ’երեւէին նաեւ
քրիստոնէական սրբապատկերներ ու հայերէն Աստուածաշունչ: Խաչքարը նեղ ու երկար մարմարէ քար է, որուն վրայ կ’երեւին յայտնապէս
հայկական երկու համաչափ խաչաքանդակներ (նկարներ 6, 7 եւ 8):
3. Եկեղեցւոյ մէջ քաշուած են ելեկտրական լարեր, կան լամբեր: Գետինը ծածկուած է գորգերով: Քարայրի վերի ճեղքերէն անձրեւաջուրերը
հոսած ու ամբողջ գետինը թրջած էին: Ինծի ընկերակցող Նաուուար
Տարուիշը զգուշացուց, որ ներս պէտք է մտնել բոկոտն: Գետնի գորգերէն
ջուր կը ճողփէր: Ասիկա ցոյց կու տար, որ եկեղեցին վերածուած էր առաւելաբար իսլամական աղօթատեղիի, ուր կ’այցելեն հաւատացեալները միայն ոչ անձրեւային եղանակներուն: Գետինը տեղ-տեղ կ’երեւին
սիմենթով եւ աղիւսով շինուած բաժիններ:
Բ. Ս. Գէորգ եկեղեցին
1. Ս. Գէորգ քարուկիր եկեղեցին լքուած ու աւերակուած վիճակ մը
ունի: Կը գտնուի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ առջեւ, նեղ հարթութեան
պռունկին: Քառանկիւն շէնք է, 11,30x7,30 սմ. չափով: Պատի լայնքը՝ 95 սմ.
է՝ երկու իրարու ագուցուած շարքերու հիւսուածքով: Պատերը կանգուն
են, շարուածքը կատարուած է ուղիղ գիծով, կոշտ տաշուած քարերով,
անկիւնաքարերը մեծ են: Հիւսիսային պատը կռթնած է ժայռերու: Միակ
լուսամուտը կը գտնուի հարաւային պատին վրայ: Սրբատաշ քարերով
պատուած է մուտքին (արեւմտեան ճակատ) արտաքին երեսը (նկար 9):
Միանաւ եկեղեցի է: Արտաքին պատի ներսիդին երկու կողմերու
եւս մէկական շարք պատերով կը կազմուին Ալփակո Նովելլոյի յիշատակած երկու զոյգ լայնանիստ սրբատաշ կամարները: Սրբատաշ քարերով կազմուած են խորանի, մկրտութեան եւ հանդիպակաց նմանատիպ խորշերու կամարները: Երկու կողմերու պատը կը բարձրանայ
ամբողջ հասակով ու որքան որ նկատելի է, կը կազմէ առաստաղը՝ արտաքին պատին վրայ տեղադրուած սալքարէ քիւին մէկ մասն ալ ներս
առնելով: Մենք ճիշդ չենք գտներ Ալփակո Նովելլոյի այն կարծիքը, որ
տանիքը եղած է տափարակ. արեւելեան եւ արեւմտեան կողմերը մնացած հատուածներէն կարելի է հաստատապէս ըսել, որ տանիքը ունեցած է քարէ կամարապատ շարուածք, իսկ արտաքին պատերէն դուրս
ելած սալքարէ ցուիքը տակաւին կայ տեղ-տեղ (նկար 10):
2. Վերջերս գանձագողները մեծ աւերածութիւններ կատարած են Ս.
Գէորգի (քարուկիր) եկեղեցւոյ առաջամասին մէջ: Խորանը եւ մկրտու39

թեան աւազանը քանդած ու հոն մեծ փոս մը բացած են (նկար 11):
3. Արտաքին պատերուն վրայ աճած բոյսերը արդէն ծառի տեսք
ունին: Անոնք աւելի եւս կը վտանգեն պատերու ամրութիւնը:
4. Դռան կամարին կեդրոնի քարը հաւանաբար եղած է հաւասարաթեւ խաչարձան. վերի կոտրած թեւին վրայ հաւանաբար յարմարցուած ու տեղադրուած է վերջին վերանորոգութեան արձանագրութեան քարը (1903): Քարին վրայ կայ պսակաձեւ փորագրութիւն, որ
փորփրուած ու անճանաչելի դարձած է, արձանագրութեան քարն ալ
տեղէն հանուած է: Ասիկա դիտումնաւոր կերպով եղած միջամտութիւն
կը թուի: Կամարին երկու կողմերը կան միագիծ փորուածքով երկրաչափական նշաններ, որոնք յետին գործեր են (նկար 12): Պատին վրայ,
մուտքի ձախին, բարձր, կայ միագիծ փորուածքով ու հաւասար թեւերով խաչաքանդակ, որ կատարուած է շարքի միւս քարերէն չափով ու
գոյնով զատորոշուող քարի մը վրայ:
5. Եկեղեցին հարաւային պատին վրայ ունի նեղ պատուհան. խորանին վրայ կիսակլոր բարաւորով լուսամուտ մըն ալ կայ, որ դէպի
խորան կը նայի որոշակի թեքութեամբ մը:
6. Ալփակոն եկեղեցւոյ հարաւային արտաքին պատին կը նկարագրէ միջօրէական ժամացոյց մը: Մենք նման բան չտեսանք: Պատը
կանգուն է:
Գ. Վանքի շրջապատը
1. Ծակ քարը. վիմափոր եկեղեցւոյ մուտքի ձախին կը գտնուի ծակ
քարը, որ լայնանիստ ու բրգաձեւ կերպարանքով սովորական ժայռ
մըն է, բայց յայտնի է հարաւէն հիւսիս բացուած իր ողորկ անցքով: Այդ
քարը կը կոչուի «դագաթ ալ-շահուգ», ինչպէս բոլոր նման ծակ ունեցող
ժայռերը, որոնցմէ քանի մը հատ կայ Տերիւս կամ Նեպենիւս լեռներուն
վրայ հինաւուրց եկեղեցիներու շրջապատին մէջ: «Դագա» կը նշանակէ
պատուհան, լուսամուտ, իսկ «շահուգ»ը կապոյտ հազն է, կամ ծանրօրէն հիւանդի հռնչիւնը, «շահագա» բայը կը նշանակէ նաեւ ներշնչել,
շունչ առնել: Հայերը տասնամեակներ առաջ, երբ Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին հոս ուխտի կու գային, քահանային ձեռամբ նոր
մկրտուած կամ հիւանդ մանուկները կը մտցնէին լայն կողմէն ու նեղ
կողմէն դուրս կը հանէին: Իբրեւ թէ այս սուրբ լուսամուտը հիւանդութիւններ կը բուժէր: Այս մասին կը գրէ նաեւ ազգագրագէտ Իպրահիմ
Ումէյրի. «Մարդիկ իրենց մանուկները կ’անցընեն անկէ՝ հաւատալով
որ այս լուսամուտը կ’օրհնէ զանոնք ու կը բուժէ անոնց հիւանդութիւնները»27: Բայց ամենէն տարօրինակը այն է, որ մարդիկ, երբ բան մը
վկայեն, անոր վրայ երդում կ’ընեն. կ’ըսեն «Ուահիաթ դագա» (Կ’երդնում դագային վրայ): Ընկերակիցներս՝ ազգագրագէտ Մուհամմէտ Հայտար Նաղիսէ եւ Նաուուար Տարուիշ կը պատմեն, որ շրջանի դատա27
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Իպրահիմ Ումէյրի, նշվ․ աշխ․, էջ 241:

րանները այս երդումը կ’ընդունին, որովհետեւ հաւատք կայ, կը պատմեն յատուկ դէպքեր ալ վկայելով, որ վկայողը կը մտցնեն այդ լուսամուտէն, եթէ սուտ է՝ իբրեւ թէ ժայռը կը սեղմէ անոր իրանը ու կը ստիպէ որ մարդը հռնչայ, շնչահեղձ ըլլալու ձայներ հանէ, չկրնայ դուրս ելլել ետեւէն. ուրեմն սուտ է, կը ստէ (նկար 13):
2. Երկու սանդերը. Ս. Գէորգի մուտքին աջ կողմը կայ երկու սանդ,
առաջինը ցորենծեծի սովորական քարէ սանդ է, որմէ քանի մը հատ
կայ նաեւ գիւղին մէջ, վերի տիամեթրը՝ 70 սմ., շրջագիծը՝ 234 սմ., բերանի երիզի լայնքը՝ 10 սմ., արտաքին հասակը 48 սմ., փորուածքի խորութիւնը ձագարաձեւ՝ 35 սմ: Երկրորդ սանդին կիրառական նշանակութիւնը հնարաւոր չեղաւ պարզել. տիամեթրը՝ 108, շրջագիծը՝ 320
սմ., հասակ՝ 48 սմ., խորութիւնը տաշտաձեւ՝ 37 սմ.:
3. Ինչպէս մեր վերոյիշեալ աղբիւրները կը վկայեն, հոս ու հոն կ’երեւին շինութեանց հիմքեր, բայց կանգուն շէնք գոյութիւն չունի: Զաքարիա
վարդապետի յիշատակած Լաթաքիոյ ռուսաց հիւպատոսի ամառանոցէն
հետքեր չկան. տարեցներ եւս չեն յիշեր այդ մասին: Ս. Գէորգի հարաւային պատէն քիչ վար զառիթափը ճեղքելով բացուած ասֆալտէ ճամբան
ալ սրբած կ’ըլլայ որոշ հետքեր եւս: Վիմափոր եկեղեցւոյ աջ ու ահեակ
կողմերը, տեղ-տեղ ուղղաձիգ երեւցող լեռան ստորոտին կ’երեւին տարբեր չափի քարայրներ ու հոս ու հոն երեւցող միագիծ փորուածքով խաչաքանդակներ, որոնք ուխտաւորներու կողմէ կատարուած յետին գործեր ըլլալ կը թուին: Հիւսիսային կողմի հարթութեան վրայ, լեռան ստորոտին երեւցող քարէ կրականոցներէն կարելի է եզրակացնել, որ այստեղ
եփուած է ուխտապուրը եւ կայք հաստատած են ուխտաւորները:
4. Զաքարիա վարդապետի յիշատակած «դաբնի» (դափնի, արաբերէն՝ ղար) պուրակին փոխարէն բարձունքը ծածկուած է փշակաղնիի ծառերով ու թուփերով (արաբերէն՝ զընտիեան), ծառատեսակ մը, որ ընդհանուր է Քեսապէն սկսեալ ծովափնեայ բոլոր ուխտավայրերուն համար:
5. Վանքի աղբիւրը կը գտնուի առջեւի փոքրիկ զառիթափին ստորոտը:
Վերանորոգուած է, քարէ հսկայ աւազանը բերանքսիվար գլորած է զառիթափին վրայ: Կարելի չէ վերականգնել աղբիւրին նախկին պատկերը:
6. Գերեզմանատունը. վանքի տարածքին մէջ հին գերեզմանատան
հետքեր չկան. չեն նկատուած: Գիւղի գերեզմանատունը նախապէս կը
գտնուէր գիւղի աղբիւրին առջեւ, Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ կից: Գիւղի
հրապարակը նորոգելու ատեն գերեզմանատունը կը տեղափոխուի վանքին մօտիկ հարթութեան մը մէջ. արեւմտեան բաժինը կը յատկացուի
ալաուիթներու, իսկ արեւելեան կողմը՝ հայոց: Լաթաքիաբնակ արամոցիներ մինչեւ օրս իրենց թաղումները կը սիրեն կատարել գիւղին մէջ՝ այստեղ: Այս ալ վանքի տարածքին հետ հայոց միակ ու վերջին կապն է:
АГОП ЧОЛАКЯН – Армянский монастырь Арамо с церквами Святой
Аствацацин и Святого Геворка. – В статье рассматриваются исторические и
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архитектурные аспекты армянского монастыря Арамо (армянское село в районе
Латакия, Сирия). Монастырь упоминается в рукописи 1466 года, церкви Святой
Аствацацин (Богородицы) и св. Геворка впервые были описаны Закарией
Вардапетом, посетившим монастырь в 1864 г. До 1947 г. монастырь был эпицентром народного паломничества в праздник Преображения Богородицы. Св.
Аствацацин с тремя алтарями частично выгравирована в пещере. В наши дни это
в основном исламское святое место, известное как хедер, хотя хачкары, в том
числе главный хачкар в главном алтаре, остались нетронутыми. Св. Геворк –
прямоугольное здание с одним алтарем, заброшено, находится в критическом
состоянии. Монастарские постройки не целы, но следы видны. На стенах и скалах
хачкары четырех-пяти типов.
Ключевые слова: селение Арамо, Латакия, Сирия, церкви св. Аствацацин, св. Геворка, пещера, рукопись1466 года, хедер, хачкар в главном алтаре, кладбище

HAGOP TCHOLAKIAN – The Armenian Monastry of Aramo with Holy
Asdvadsadsin and Holy Kevork Churches. – The article discusses the historical and
architectural aspects of the Armenian monastery of Aramo (Armenian village in Lattakia district, Syria). The monastery was mentioned in a 1466 manuscript: the Holy
Asdvadsadsin and Kevork churches were first described by Zakaria Vartabed, who
visited the monastery in 1864: The Monastery was, until 1947, the epicenter of popular
pilgrimage on the Feast of the Transfiguration of the Virgin. St. Astvadsadsin, with
three altars, is partly engraved in a cave. Nowadays, it is mainly an Islamic holy site,
known as kheder, even though the cross-stones, including the main Khatckar in the
main altar, remain intact. St. Kevork is a rectangular building with one altar. It is deserted and in critical condition. The monastery constructions are not intact, but the
traces are visible. There are four-five types of cross-stones on the walls and the rocks.
There is also a pierced stone, a stone bowl, fountain puddles nearby.
Key words: Aramo village, Lattakia district - Syria, holy Astvadsadsin church, cave, holy
Kevork church, 1466 A.C., kheder, Khatckar in the main altar, pierced holy stone, large
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