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Պետրոսյան Համլետ
Երեւանի պետ. համալսարան

Արցախի արեւելյան մուտքով վաղքրիստոնեական մատուռդամբարանները որպես Վաչագան Բարեպաշտի կրոնական
ռեֆորմի դրսեւորում
Արցախի Տիգրանակերտի 2013 թ. պեղումների ժամանակ
Կենտրոնական թաղամասի վաղքրիստոնեական հրապարակում, նորաբաց երկրորդ եկեղեցու արտաքուստ շեշտված աբսիդի արեւելյան ծայրակետում բացվել է 4 խոշոր քարե բլոկներով պարփակված մի ուղղանկյուն տարածք, ուր մշակութային շերտը խորանում
էր բնահողի մեջ (պեղումներն իրականացրել են Հ. Պետրոսյանն ու
Տ. Վարդանեսովան, չափագրությունը՝ Լ. Կիրակոսյանը): Ուղղանկյանը հավասար դրված հորատի (1,95 x 1,50 մ) պեղումների
արդյունքում, բակի մակարդակից 1,40 մ խորության վրա բացվեց
սալահատակ՝ կազմված երեք սրբատաշ քարերից: Սալաքարերի
տակ վավերացվեց բնահողը: Ակնհայտ էր, որ գործ ունենք եկեղեցու աբսիդի տակ գտնվող ինչ-որ կառույցի մնացորդների հետ:
2014 թ. պեղումները դեպի արեւմուտք բացեցին կառույցի հարավային եւ հյուսիսիային պատերի հատվածները՝ շարված կրաքարե
սրբատաշ բլոկներով, գլանաձեւ թաղի առանձին մասերը՝ նույնպես
սրբատաշ քարերով: Հյուսիսիային եւ հարավային պատերում բացվեցին նույնպես սրբատաշ բլոկներով իրականացված մեկական
խորշեր: Ակնհայտ էր, որ գործ ունենք եկեղեցու աբսիդին ներկառուցված դամբարանային կառույցի հետ: Ինչպես պարզեցին հետագա պեղումները, ողջ կառույցն իրականացված է խոշոր սրբատաշ քարերով, ունի արեւմուտք-արեւելք հստակ կողմնորոշում,
գլանաձեւ թաղ, միակ արեւելյան մուտք: Հարավային եւ հյուսիսային պատերի մեջ ներկառուցված են ուղղանկյուն-զուգահեռանիստ ծավալով, արեւելյան մասերում թեթեւակի կլորացող խոռոչպատրհաններ (խորհրդարաններ), որոնք, ամենայն հավանականությամբ, նախատեսված են եղել սրբերի մասունքների համար:
Դամբարանի մաքրումը թույլ տվեց վերջնական ու ամբողջական պատկերացում կազմել նրա կառուցվածքի եւ կառուցման
հանգամանքների վերաբերյալ: Ի մասնավորի՝ դամբարանին հարավից կից տարածքի պեղումները երեւան բերեցին նաեւ նրա տանի160

քի մի հատվածը՝ պատված կրաշաղախե սվաղով: Այն թույլ տվեց
եզրակացնել, որ դամբարանն ունեցել է մոտավոր երկթեք ծածկ,
որի վերին վերականգնվող ծայրակետը փոքր-ինչ բարձրացել է եկեղեցու հատակի մակերեսից եւ դրսից ներառվել բեմի ծավալի
մեջ: Երկրորդ կարեւոր մանրամասնը հարավային մասում աբսիդի՝
թաղին համապատասխանող մասի ներքնաշարի իրականացումն էր
երկրորդական օգտագործման կոպտատաշ եւ սրբատաշ խոշոր
բլոկներով, ինչը հնարավորություն տվեց հավաստել, որ թաղի վրա
կողային ճնշումը թուլացնելու համար այն ներառվել էր յուրօրինակ պաշտպանիչ պատյանի մեջ: Սա կարեւոր կռվան է՝ պնդելու, որ եկեղեցին կառուցվել է դամբարանի հետ միաժամանակ եւ
դամբարանի վրա:
Երբ հորատն արդեն դամբարանի հատակի մակերեւույթի համեմատ խորացվել էր 2,8 մ ու մշակութային շերտը դեռ շարունակվում էր, որոշվեց դադարեցնել պեղումները, քանի որ փլուզման սպառնալիք կար: Հորատից հանվեցին այնտեղ ընկած կվադրերը, եւ այն վերալցվեց հողով՝ մինչը հատակի նիշը:
Չնայած կրած ավերածություններին, դամբարանի քարերի
մեծամասնությունը հայտնաբերվել է, եւ նրա վերականգնումը որեւէ խնդիր չի հարուցում: Կարելի է փաստել որ այն Աղցքի արքայական դամբարանի եւ Ամարասի Գրիգորիսի դամբարանից հետո
նման լավ պահպանված երրորդ կառույցն է վաղքրիստոնեական
հայ մշակույթում: Պեղումների արդյունքները հնարավոր են
դարձնում վավերացնել այս տիպի կառույցի մի նոր հորինվածք, որի հիմնական առանձնահատկությունը միակ արեւելյան մուտքն է:
Դամբարանն ավերվել է 9-րդ դարի վերջերին՝ վաղքրիստոնեական հրապարակի կործանման ժամանակ, սակայն շինությունը
դարեր շարունակ եղել է հետաքրքրասերների եւ գանձախույզների
փորփրումների առարկան, որի հետեւանքով նախնական հատակը
չի պահպանվել: Այսու՝ դիաթաղման հարցը մնում է առկախ:
2014 թ. պեղումներից հետո հստակորեն կարելի է վերականգնել Տիգրանակերտի վաղքրիստոնեական հրապարակի գոյացման
ընթացքը. նախ՝ սրբերի մասունքներով դամբարանի կառուցում, որի վրա հիմնվում է այդ սրբերին նվիրված եկեղեցին, ապա՝ հուշակոթողի կառուցում նրանից հարավ-արեւելք, ապա՝ քաղաքային
մեծ եկեղեցու կառուցում սրբերին նվիրված եկեղեցու հարավային
կողմում:
Տիգրանակերտի դամբարանում միակ մուտքի արեւելյան տեղադրությունը, ինչը խիստ արտառոց է վաղքրիստոնեական դամ161

բարանային կառույցների համար, հիմք հանդիսացավ պեղումներ
նախաձեռնել Արցախի ամենահայտնի վաղքրիստոնեական դամբարանային կառույցում՝ Ամարասի սուրբ Գրիգորիսի դամբարան-մատուռում (պեղումներն իրականացրել են Հ. Պետրոսյանը եւ Ն. Երանյանը, չափագրությունը՝ Լ. Կիրակոսյանը եւ Լ. Մինասյանը),
որի հիմնական ծավալը գտնվում է ներկայիս եկեղեցու արեւելյան
խորանի տակ, եւ որը հարավային ու հյուսիսային մուտքերի հետ
միասին, ըստ որոշ դիտարկումների, ունեցել է նաեւ արեւելյան
մուտք, որի հետքերը պետք էր փնտրել եկեղեցուց դուրս՝ նրա արեւելյան պատին կից հատվածում: Իրոք՝ եկեղեցու արեւելյան պատին կից ձեռնարկած պեղումները երեւան բերեցին մատուռ-դամբարանի շարունակությունը՝ արեւելյան շքամուտքը, շքամուտքի
առջեւի սալահատակը եւ դեպի դամբարանն իջնող վեց աստիճաններից բացկացած մուտքը: Այս պեղումների էական արդյունքներից մեկն էլ մակերեսից 3 մ խորության վրա պատերը շրջանցող
գետնախարսխի հայտնաբերումն էր, ինչը հնարավոր դարձրեց
հավաստել, որ դամբարանը եղել է ոչ թե ստորգետնյա, այլ կիսագետնափոր: Այդ մասին մինչեւ պեղումները հուշում էին նաեւ
բեմի տակի հատվածի հարավային աստիճանավանդակի վերեւում
եւ սրահի արեւմտյան պատում եղած լուսամուտների բացվածքները, որոնք այժմ փակված են: Կառույցը պեղումներով բացված արեւելյան մուտքի առաջին աստիճանի մարկարդակից ներքեւ գտնվել է գետնի տակ, իսկ դրանից վերեւ գետնից վերեւ: Պեղումներով
հայտնաբերված հարյուրից ավելի վաղմիջնադարյան կղմինդրի բեկորները վկայում են, որ կառույցի տանիքը եղել է կղմինդրապատ:
Տիգրանակերտի եւ Ամարասի դամբարան-մատուռների շարքին կարելի է դասել եւ Արցախի մի այլ՝ Սուրբ Ստեփանոսի երկհարկ մատուռ-դամբարանը (պատմական Վաճառ բնակավայրում),
որն ունի միակ արեւելյան մուտք: Այն ուշագրավ է նաեւ նրանով,
որ մասունքների համար հատուկ բաժանմունք է ունեցել արեւմտյան պատին կից առանձնացված հատվածում: Հուսով ենք, որ
այս վերջինիս պեղումները նոր մանրամասներ կբացահայտեն. ի
մասնավորի՝ մուտքի եւ վերգետնյա կառույցի առումով (վերջինիս
հետքերը տեղում դեռ դիտելի են):
Առայժմ կարելի է խոսել երեք դամբարանների մասին, որոնց
ծավալային լուծման առանձնահատուկ կողմը դրանց արեւելյան

162

մուտքն է1: Վաղքրիստոնեական Արեւելքում արեւելյան մուտքով
դամբարաններ մեզ հայտնի չեն: Նման ծավալա-տարածական լուծում չեն երեւան բերում նաեւ Հայաստանի այլ վայրերից հայտնի
դամբարանները (Աղցք, Հռիփսիմե, Գայանե, Թալին, Օշական,
Նախճավան եւն): Միակ հանրահայտ դամբարանը, որն ունի արեւելյան մուտք, Տիրոջ գերեզմանն է Երուսաղեմում: Մեր նախնական վարկածն այս առումով այն է, որ տվյալ դեպքում գործ ունենք կոնկրետ կրոնական մի բարեփոխման (ռեֆորմի) հետ, որի
նպատակն է եղել առանձնահատուկ՝ Հայոց եկեղեցուց տարբերվող
ծագումնաբանական եւ դրանից բխող դավանական ու ծիսական
կերպար հաղորդել Աղուանից եկեղեցուն: Այս առումով խիստ հետաքրքիր է Աղուանից արքա Վաչագան Բ Բարեպաշտի կողմից V
դ. վերջում կամ VI դ. սկզբում իրագործած եկեղեցական բարեփոխումը, որը նոր կանոնակարգ մշակեց Աղուանից եկեղեցու համար:
Քննարկվող խնդրի տեսանկյունից ուշագրավ է նաեւ Աղուանից եկեղեցու ծագումը Երուսաղեմից բխեցնելուն ուղղված Եղիշա
առաքյալի վարքաբանությունը: Եղիշան, ըստ Մովսես Դասխուրանցու (Կաղանկատվացու) պատմության համապատասխան հատվածի՝ Աղուանք եկավ հատուկ շրջանցելով Հայաստանը: Նկատենք, որ նույն աղբյուրի հավաստի տեղեկություններով՝ Գրիգորիսի մատուռը կառուցվել է հենց Վաչագան Բարեպաշտի անմիջական նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ (գիրք Ա, գլ. ԻԳ):
Այս համատեքստում առանձնակի կարեւորություն է ձեռք բերում
եւ Տիգրանակերտի առաջին եկեղեցու (մեծ բազիլիկ եկեղեցի) սրահում 2008 թ. պեղումների ժամանակ գտնված կավե սկավառակը,
որի դիմերեսին պահպանվել է «Ես / Վաչ…/ ծառա Տն / Այ» արձանագրությունը: Վերոշարադրյալ եւ հարակից այլ փաստերի համադիր քննությունը հիմք է տալիս Ամարասի, Տիգրանակերտի եւ
Վաճառի Ս. Ստեփանոսի մատուռ-դամբարանները որոշակի հավանականությամբ դիտարկել որպես V-VI դարերում տեղի ունեցած
կրոնական բարեփոխման ծիսա-ճարտարապետական դրսեւորում:
1 Նկատենք, որ արեւելյան մուտքն ամենեւին էլ չի նշանակել քրիստոնեու-

թյան մեջ ընդունված արեւմուտք-արեւելք գաղափարա-ծիսական ուղղության դոմինանտի անտեսում: Այդ մասին վկայում են ինչպե՛ս Գրիգորիսի
մատուռի ծավալա-տարածական լուծումը, այնպե՛ս էլ Տիգրանակերտի
դամբարանի խորշերի կառուցվածքը, որոնց ներքին արեւելյան ծավալներն ունեն ընդգծված կորացումներ, այսինքն՝ սրբերի մասունքներին երկրպագելու ուղղվածությունը եղել է արեւմուտքից-արեւելք:
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