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Հակոբյան Զարուհի
Երեւանի պետական համալսարան

Հայկական միջնադարյան եկեղեցիների ներքին հորինվածքի մի
քանի առանձնահատկությունների հարցի շուրջ
Միջնադարյան հայկական արվեստին նվիրված ուսումնասիրությունների գերակշռող մեծամասնությունը վերաբերում է եկեղեցական
ճարտարապետությանը: Այնուամենայնիվ այդ ոլորտում կան խնդիրներ,
որոնք մշտապես շրջանցվել կամ անտեսվել են հետազոտողների կողմից:
Խոսքը եկեղեցու ներքին տարածքի կազմակերպման որոշ առանձնահատկությունների մասին է, մասնավորապես՝ նրա կարեւորագույն եւ
սրբազան հատվածի՝ խորանի: Վերջինս, կապվելով Քրիստոսի երկրորդ
գալստյան եւ մարդկության փրկության գաղափարի հետ, ինչպես նաեւ
հանդիսանալով խորհրդանշական Զոհի մատուցման՝ Հաղորդության
վայր, որոշիչ նշանակություն է ստացել ե՛ւ ծիսակարգի կազմակերպման,
ե՛ւ խորանի ճարտարապետական հորինվածքի ձեւավորման հարցում:
Հայկական միջնադարյան եկեղեցիների խորանի հորինվածքային
տարրերի վերլուծությունը ի հայտ է բերում հետաքրքիր եւ տարատեսակ լուծումներ, որոնք, անկասկած, պայմանավորված էին որոշակի ավանդույթով կամ կանոնով, ինչն առհասարակ հատուկ էր միջնադարյան
մշակույթին: Մենք կանդրադառնանք հայկական արվեստի երեք կարեւորագույն դարաշրջաններին՝ Է, Ժ-ԺԱ եւ ԺԳ դարերին, ինչպես նաեւ
այդ դարաշրջանները ներկայացնող մի շարք հայտնի հուշարձաններին:
Եկեղեցու արեւելյան հատվածի հիմնական բաղկացուցիչ մասերն
են ավագ խորանն ու ավանդատները, որոնք հատուկ են բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներին: Այլ հարց է դրանց հորինվածքային առանձնահատկությունները՝ ձեւը, կապը եկեղեցու այլ հատվածների հետ,
լրացուցիչ տարրերի առկայությունը: Ուսումնասիրության շրջանակներում մենք առանձնացրել ենք մի քանի նման «հանգուցային» տարրեր:
Եկեղեցու ներքին հորինվածքի առանձնահատուկ տարրերից են սոլեան (հին եբր.՝ sollia՝ բարձր տեղ, բեմ, լատ. solium՝ գահ) եւ բեմը (հուն.
Βημα – ամբիոն կամ иератион – սրբազան վայր): Սոլեան կարեւոր դեր
է կատարում ուղղափառ՝ բյուզանդածես եկեղեցիներում՝ հանդիսանալով
կապող օղակ խորանի եւ աղոթասրահի միջեւ, այն քողարկված չէ պատվարով կամ խորանակալով, ուստի այստեղ են կանգնում հոգեւորական117

ները՝ հավատացյալներին դիմելիս: Կարեւորելով սոլեայի դերը եկեղեցու
հորինվածքում՝ Սոփրոնիոս Երուսաղեմցին այն անվանում էր «հրե
գետ», որը բաժանում է խորանը աղոթասրահից՝ երկնայինը երկրայինից:
Սոլեայի գոյությունը հայկական եկեղեցական կառույցներում կարելի է տեսնել Է դարի մի շարք եկեղեցիների օրինակով (Կողբի Սբ. Ստեփանոս, Եղվարդի բազիլիկ, Արուճի տաճար): Այդ եկեղեցիներում ակնհայտ երեւում է այս հատվածի հետագայում վերակառուցված լինելը:
Նույնը կարելի է ասել բուն խորանի՝ բեմի մասին: Հուշարձանների քննությունը ցույց է տալիս, որ Է դարի եկեղեցիները, որպես կանոն, ունեցել են ցածր բեմ, որոնք հետագա դարաշրջանում, հավանաբար՝ հետարաբական շրջանում բարձացվել են: Այս փաստը վկայում է տարբեր
դարաշրջանների ծիսակարգի էական տարբերությունների, իսկ ձեւափոխման անհրաժեշտությունը՝ տեղական, ազգային ավանդույթների ձեւավորման մասին: Երբ հայկական ավանդույթում հաստատվում են
բարձր բեմերը, սոլեան կորցնում է իր նշանակությունը: Սակայն այս
փոփոխությունները չեն վերաբերում հայ-քաղկեդոնական եկեղեցիներին, որտեղ թե՛ Ժ, թե՛ ԺԳ դարերի կառույցներում կարելի է տեսնել
նույն ցածր բեմը (Օշքվանք, Իշխան, Ախթալա, Կիրանց, Քոբայր)՝ պայմանավորված այս համայքին հատուկ ծիսական ավանդույթով, որը
փաստորեն հին ավանդույթի շարունակություն պետք է համարել:
Հորինվածքի մյուս կարեւոր տարրն է սինթրոնը (հուն. Συνθρόνον –
նստարան կցագահ): Հայկական վաղ եկեղեցիներում սինթրոններ եղել
են եւ դրանք իրենց ձեւով նույնանում են բյուզանդական օրինակներին՝
ներկայացնելով մեկից երեք աստիճան ունեցող քարե ելուստ՝ նստարան՝
ձգված խորանի պատի երկայնքով: Ինչպես սոլեան, այնպես էլ սինթրոնը կիրառվել է վաղմիջնադարյան հայկական եւ այսրկովկասյան մի
շարք եկեղեցիներում (Ոսկեպար, Պտղնի, Ջվարի, Ատենի, բոլորը՝ Է դար),
ինչպես նաեւ ԺԳ դարի հայ-քաղկեդոնական եկեղեցիներում (Ախթալա,
Բգավոր):
Հաջորդ կարեւոր տարրը, որն անմիջական կապ ունի ծիսակարգի
հետ, պատվարն է (հուն. τέμπλον – խորանի պատ): Պատվարը ներկայացնում է ոչ բարձր սիմվոլիկ պատ, որը մասամբ ծածկում է խորանը եւ
եզրավորում այն։ Գործառույթի առումով պատվարը նմանվում է սոլեային՝ բաժանարար սահման հանդիսանալով սրբազան տարածքի՝ խորանի
եւ աղոթասրահի միջեւ: Պատվարը նույնպես բյուզանդածես եկեղեցիների կարեւոր եւ պարտադիր մասն է եւ կիրառվում է մինչ այսօր (ռուսական եկեղեցում այն վերածվել է խորանակալի): Ընդհանուր առմամբ
118

պատվարը «խորթ» է հայկական եկեղեցուն, բայց եւ այնպես նրա կիրառման վկայությունները կան մի շարք վաղմիջնադարյան եկեղեցիներում (Զվարթնոց, Ոսկեպար, Պտղնի): Պատվարի դեպքում էլ կարելի է
ենթադրել, որ բեմի բարձրացման արդյունքում պատվարը կորցրել է իր
նշանակությունը:
Եկեղեցու ներքին կառուցվածքի կարեւոր հանգույցներից է խորան
– ավանդատուն – աղոթասրահ կապը: Ուսումնասիրություններից
պարզ է դարձել, որ մի շարք հայկական եկեղեցիներում խորանը անպայմանորեն կապվում է հյուսիսային ավանդատան հետ (երբեմն երկու
ավանդատների հետ), որը հորինվածքային եւ գործառութային (ֆունկցիոնալ) առումով հարում է բյուզանդական ավանդույթին: Խորանի վերոնշյալ հատվածների հորինվածքային կապն առկա է մի շարք վաղմիջնադարյան եկեղեցիներում (Դվինի Մայր տաճար, Կոշի Սբ. Ստեփանոս),
ինչպես նաեւ գրեթե պարտադիր պայման է ու տարբերակող նշան հետագա դարաշրջանների հայ-քաղկեդոնական եկեղեցիների համար (Օշքվանք, Հոռոմոս, Բատիկյան, Ախթալա, Խուճապ, Տիգրան Հոնենց):
Հաշվի առնելով հայկական եկեղեցիների խորանի հորինվածքային
տարբերությունները, որոնք անկասկած պայմանավորված են ծիսակարգով՝ հարկ ենք համարում նշել, որ Հայոց եկեղեցու ծեսի կարգի եւ կառուցվածքի մասին տեղեկություններ մեզ չեն հասել: Իհարկե, կան Ստեփանոս Սյունեցու («Մեկնութիւն ժամակարգութեան»), Խոսրով Անձեւացու («Մեկնութիւն պատարագին», «Մեկնութիւն ժամակարգութեան»),
Ներսես Լամբրոնացու («Մեկնութիւն պատարագին») երկերը: Կան նաեւ
Մաղաքիա Օրմանյանի «Ծիսագիտություն» եւ «Ծիսական բառարան»
աշխատությունները: Սակայն նշված աշխատությունները հիմնականում
բովանդակում են ժամերգության ժամանակ հնչեցվող ճառեր, աղոթքներ
եւ ավելի շուտ հանդիսանում են գործնական ուղեցույցներ հոգեւորականների համար, այլ ոչ թե լուսաբանում ծեսի կառուցվածքն ու ձեւավորման պատմությունը: Այս պարագայում տեղեկության միակ աղբյուրը հենց միջնադարյան եկեղեցու ներքին կառուցվածքն է, որը կարոտ է
մանրակրկիտ ուսումնասիրության եւ լուսաբանման:
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