ՎԻԿՏՈՐ ՄՆԱՑԱԿԱՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ ՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱ Յ ԿԱ ՆԱ ՅՔ*
ՄԱՄՔԱՆ
Մամքան գործել է 14-րդ դարի աոսւջին
քառորդում, իշխան Հասանի դուստրն է։
1318 թվականին Մամքան որդու՝ Վախ–
թանկի հետ գնել է Հեր հեր գյուղի սուրբ
Սիոն վանքի մոտ գտնվող հողը և նվիրել է
վանքին։ Ահա նրանց արձանագրությունը,
որը փորագրված է սուրբ Աստվածածին ե–
կեղեցու պատին.
«Կամաւն Ա (ստ ուծո)յ ես Մամքան դուս–
տըր Հասանա, իմ որդի Վաղթանկ զիմ ոս
կի ւսոպնճանի գոնծէն
(ապարանջանը)
տվաք զ ս (ո ւր )բ Նիոնի տակի հողն վսւր–
դապետենց առաք, ս (ո ւր )բ ուխտս տվաք։
- ...Ի թ վ (ի ն ) ՉԿԷ (1 3 1 8 )» 51։
Խ ՈԻԱՆԴ

ԽԱԹՈԻՆ

Խուանդ 1սաթունը Իվա նե աթաբեկի որդի
Ավագ աթաբեկի թոռ Ամիրպեկի դուստրն
է։ Նրա ամուսինն է Վաչուտյան Քուրդ Ռ
Անբերդցի իշխանաց իշխանը։
Մեզ հասած սկզբնաղբյուրներում Խ ու
լս նդ խաթունի անունը տարբեր է. 1329 թ.
Ուշի գյուղի Հոռոմ երեցի արձանագրության
մեջ՝ Խուանդ, 1335 թ . արտագրված Ա վե
տարանի հիշատակարանում՝ 1սոյսւ, 1350 թ.
Հովհաննավանքի «Թ եոյդոսի» արձանագրու
թյան մեջ՝ 1սուանդ։
*

Շա րունա կվա ծ

թվականի

յՀ»

«է ջ մ ի ա ծ ի ն »

ամսագրի

Ս ՚- ի յյ։

51 Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 56։

Քուրդ Ռ-ն Վաչուտյան իշխանական տան
ամենաազդեցիկ դեմքերից է։ Նրա մասին
ժամանակակից մի ձեռագիր հիշատակա
րանում գրված է, որ անվախ քաջամար
տիկ էր ու զորավար, «պարծսւնաց և զար–
դու զաւակ
Հայաստանեաց»,
«պահէր
խնամօքն և ողորմութեամբ Ասստւծոյ զգա–
ւառս ի խաղաղութեան, և այլոց գաւառակ–
ցացն բազում կարեկից և օգնական լինէր»։
Խուանդ խաթունը մասնակցել է ամուս
նու ձեռնարկումներին, ամուսնու բացակա
յության ժամանակ ղեկավարել է իրենց հայ
րենի տիրույթները՝ Արագածոտնն ու Նիգը,
իսկ մնացած ժամանակ կազմակերպել ու
հովանավորել է հայրենի տիրույթներում
գտնվող կրթական-մշակութւսյին օջախների
կյանքը։
14-րդ դարի քառասունական թվական
ների սկզբի ն Քուրդ Բ-ն մահացել է և իշ
խանությունն անցել է նրա որդուն՝ Թեոյ–
դոս Զրքինին։ Այս շրջանում ևս Խուանդ
խաթունը ակտիվորեն մասնակցել է իշխա
նության կյանքին։ 1250 թվականին Հո վ 
հաննավանքի կաթողիկե եկեղեցու ներսում
Թեոյդոսը արձանագրություն է փորագրել,
որով նվերներ է տվել վանքին։ Արձանա
գրության շարունակությունը գրել է Խոսսնդ
խաթունը։ Ահա այն.
«Ես Խուսւնդ խաթուն ամուսին Ամբերդե–
ցի Քրդին, մայր Չրքընին... կրկին հաստա
տեցի զվերոյ գրեա լս...»ե2։

15)80

52 Կ. Ղսւֆադալւյան, Հււվհաննսւվանքը, էջ 92— 94։
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խոււսնդ խաթունն այս արձանագրությամբ
հաստատել է ինչպես իրենց կողմից ավելի
վաղ, այնպես էլ որդու կողմից Հովհաննւս–
վւսնքին տրված պարգևները։
Այս արձանագրությունը
Խուանդ խա
թունի, ինչպես նաև Վաչուտյանների վեր
ջին արձանագրությունն է ։ Այս արձանա
գրությամբ էլ ավարտվում է Վաչուտյան իշ
խանական տան և այդ ընտանիքի շինա
րար ու մշակութսւնպւսստ իշխանուհիների
շուրջ 160-ամյւս պատմությունը։

նում է, որ «միայն զանունս (ա ն)իմ և ոչ
զիր և զծնօղսն»։
Մարիամը ձեռագիրը գրել և ծաղկել է «Ի
թիւ Հայոց Ջ Ե (1456) ...ի Ջաղւսյ»։
Գրիչ և ծաղկող Մւսրխսմի արտագրած
ձեոագիրն ըստ տեղեկությունների գտնվում
է Իրանի Չարմսւհալ գավառի հայաբնակ
Մամուռսւն գյուղում։ 1952 թվականին նրա
մասին «էջմիա ծին» ամսագրի հուլիսի հա
մարում հոդված է տպագրել Արւսմ Երեմ–
յանը55։

ԲՈՌԱ

ՓԱՇԱՄԵԼԵՔ
Փաշսւմելեքն ապրել է 15-րդ դարի երկ
րորդ կեսում։ Ալքասինն է Ստեփւսնոսը, յու
ղին՝ Հովհաննեսը։
Ստեւիանոսը և Հա|հսւննեսը տարաժամ
մւսհւսցել են։ Փւսշամելեքը ծանր հարված
է ստացել, որ նրան պատճառել է հարա
զատների մահը, որը « ... սագ անմխիթար
եթող ծնօղին»։
Փաշամելեքը ամուսնու և վաղամեռիկ որ
դու հիշատակը սրսհելու նպատակով «դսւ–
ռըն սրտիւ և ունայն ձեււօք սկսւսւ զուգել
զԱւետարսւնըս.. . » "*։
Ավետարանի գրչությունը հանձն է ա ռ
նում Կեցանա ձորի Սորսւվանք գյուղի
սուրբ Փրկիչ ւ(անքի քահանա, գրիչ Հովհան 
նեսը։ Նա ա խ տ ա բա նի գրչությանն սկսում
է 1458 թվականին։ Սւսկւսյն չի ավարտել
սկսած գործը, զոհ է գնում պատահական
աղետի։ Ավետարանի գրչությունը շարու
նակում է Հովհաննես քահանայի ուսուցիչը՝
Հովհաննես աբեղան, որն արդեն տարիքն
առած « ... ծերացեսւլ և տկար» մարդ էր։
Նա «հեծեծանաւք և դասն սրտիւ, զի աչքս
ի լուսոյ էր պակսւսեալ և կւսրողաթիւնս
խաւիանեալ» աւ|արտում
է Ավեւոսւրանի
գրչությունը։
Փաշամելեքն իր սլատվիրած Ավետարա
նը նվիրում է Եղեգի սի վանքին։
Փւսշամելեքի Ավետարանը նկարազար
դել է Ատոմ գրիչը։ Այն այժմ պահվում է
Մւստ ե նաղարա նո էմ:

Զաքարիայի դուստր Բոբան Պռոշյան Ա–
միր֊Հ ա սա ն Բ իշխանի կինն էր։
1340 թվականին Բոբան այգիներ է նվի–
րել Վայոց ձորի Վերնաշեն գյուղի մոտ
գտնվող Սպիտակավոր Աստվածածնի վան
քի ն։ Բոբան գրել է.
«...Ե ս Բոբէս Զաոաւէտկանց այգին, որ
իմ հալալ գնուածք էր, տվի յանսւս|ատն
Սպիտակսււոր Ա(ստվա)ծածնիս իմ հոգոյ
բաժին... Թվիս ՉՋԹ (1 3 4 0 ), յւսմէն խարճէ
ւսզաւո» :,
Այս արձանագրության տակ մոտավորա
պես նույն ժամանակ փորագրվել է ևս մեկ
արձանագրություն, որով ամուսինները՝ Ա–
միր Հասան Բ-ն և Բոբան, այգի և այգու
տեղ են նվիրել սուրբ Աստվսւծածնին։
ե ղ ի ս ա բ ե թ

1365 թվականին Դւսվիթ գրիչը Բսւբեր–
թւսմ մի Ավետարան է արտագրել։ Նա իր
հիշատակարանում առանձնակի սիրով է
հիշել Եղիսաբեթին, որ Ավետարանը գրելու
համար թանաք է եփել։ Գավիթը գրում է.
«ընդ նմին և զԵղիսաբեթ հաւատվորն, որ
զթւսնաքն կու եփէր, յիշեսջիք ի ձեր սուրբ
ա ղօթք»։ Դավթի մեկ այլ հիշատակարանից
երևում է, որ Եղիսւսբեթը ոչ միայն եփել
է թանաքը, այլ այն իր միջոցներով է պսւտ–
րաււտել «և զԵղիսաբեթ..., որ աւգնակսւն
եղև սմայ թանաքին եվւելովն»54։
Եղիսաբեթի եփած թանաքով գրված Ա–
վետարւսնն այժմ գտնվում է Մատենադա
րանում։
ՄԱՐԻԱՄ
Մարիամն ասէրել է 15-րդ դարի կեսերին,
Զաւլայամ։ Նրա մասին մի քանի կցկտուր
տեղեկություն իմանում ենք իր արտագրած
«Քարոզգիրք Գրիգորի Տաթեւսւցւոյ» ձեռւս–
գիր հիշատակարանից, որտեղ՛ նա հայսւ–
" Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, էջ 07։
1 Ժ Դ դարի հսւյ1ւ|)|.(; ս1լւսսգր1ւ|փ հիշատակա
րաններ, էջ 470։

ԱԶԻԶ
1465 թվականին Արարատյան գավառի
Եղվարդի վանքում գրիչ Մատթեոսը Ա զիզ
տիկնոջ պատվերով գրել է մի Ավետարան։
Ազիզն Ավետարանը պատվիրել է. «վասն
յիշատակի հոգւոյ իւրոյ և առն՝ իյերադինին,
55 Ա. Երեմյւսն, Տասնհինգերորդ դարի մի ան
հայտ (Ա|արչա(ւի, «էջմիա ծին», 1052,
1էալիս, Էջ
4 Տ -50։
Ս՚Ծ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակա
րաններ, )<րկրորդ մաս (1451— 1480), կազմեց Լ.
I). Խաչիկյան, 0 ., 1058, Էջ 107— 108։

և զավակ սւցն՝ փոխեցելոցն ի Քրիստոս, ւ|ի–
րսւպտրին Ա Աստուածսւտրին...»։
Ազիզն իր պատվիրած Ավետարանը նվի–
րել է Նորագեղի եկեղեցուն։ Ահա նրա հի
շատակարանը.
«Եւ ես՝ Ազիզս ընծայ և նաէրք ի սարբ
եկեղեցիս Նորսւգեղպ՝ յիշատակ մեր ննջե–
ցելոցն և կենդանեացն»"17։
ԷԼԽԱԹՈԻՆ
էլխւսթունը Խաչատուրի կինն է։ Ծնող
ներն են Պաւորանը (հայրը) Ա է ղ լ ը (մա յ
րը.)։
էլխսւթունը մահացել է երիտասարդ հա
սակում։ Մահից առաջ նա ամուսնուն ու
ծնողներին խնդրում է. «յիմ հալալ յընչիցն
ինձ յիշաւոակ Աւետսւրան մի ստ էք Ա դիք
ի գիւղս Խոոոխոն, ի դուռն սուրբ Հրեշտսւ–
կապետին»58։
Խաչատուրը, Պատրանն ու էդ լը կատա
րել են էլխաթունի խնդրանքը և Գրիգոր
աբեղային 1543 թվականին գրել են տվել
մի շքեղ Ավետարան և նվիրել են Խոռխո–
ասնի սուրբ Հրեշտակապետի եկեղեցուն։
ՎԱՐԴԽԱԹՈԻՆ
Ապրել է 17-րդ դարի սկզբներին, ծնող
ներն են Խաչատուրը, Թուրվանդը, ամու
սինը՝
Գուլապին,
որդին՝
Խերսւտինը,
դուստրը՝ Խսւնբեկը։
վարդխաթունի և նրա
հարազատների
ծննդավայրի մասին ոչինչ հայտնի չէ։
1608 թվականին Վսւրդխաթունը գնել է
123Ց թվականին գրված մի Ավետարան։
«Արդ՝ ես անարժան Վսւրդխաթոյս գնեցի
զսբ. Աւետարսւնս ի հալալ րնչից և վաս–
տսւկոց, և տվի գին սորա և աոի ինձ յիշա
տա կ». գրել է նա հիշատակարանում։
վարդխաթունն
Ավետարանը նվիրել է
Դավիթ քահանային, որպեսզի վերջինս իր
կենդանության օրոք այն օգտագործի, իսկ
մահից հետո դնի եկեղեցում։;
Վարդխաթունի գնած Ավետարանը գըտ–
նըվել է
Կաբինի
Արծնյան վարժարա
նում։ Ավետարանի հիշատակարանը հրա
տարակվել է «Հա նդէս ամսօրեա յ» հանդե
սի 1961 թվականի համարում։
ԽԱՆՈԻՄ
Խանումը Ալաշկերտցի է, ապրել է 18-րղ
դարի աոաջին կեսում։
57 <յ՝Ե դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակա
րաններ, երկրորդ մաս, էջ 232։
58 Ցուցակ հայերէն Յեոագրսւց Ս. Նշանի վանուց
ի Սերւսստիա. կազմեց Թորգոմ եպիսկոպոս Գու–
ջւսկեսւն, Հանդէս ամսօրեայ, 1925, էջ 377։

Խանումի մայրը մահմեդականություն է
ընդունել և վարձել է աղջկան Աս մահմե
դական դարձնել։ Խանումը ամեն կերպ
ընդվզել է մոր ցանկության դեմ, ճգնավո
րություն է արել։
Մահմեդական շեյխերը ամեն ինչ արել
են Խանումին կրոնափոխ անելու համար։
Չցանկանալով զոհ գնալ նրանց, Խանումը
նետվել է Արածանի գետը։ Գետի ալիք
ները նրա կիսախեղդ մարմինը ափ են հա
նել Մանազկերտի մոտ։ Այստեղ էլ նրան
գտել ու չարչւսրել են, համոզել, իսկ երբ
վերջինս կտրականապես մերժել է հավա
տափոխ լինել, 1755 թվականին չարաչար
տանջանքներով նահատակել են։
Նահատակ կույսի մասին ժամանակա
կիցները տաղեր են հորինել։ Մեզ են հասել
Պողոս երեցի, Կսւրապետ Հնածւսցա և մի
անհայտ հեղինակի հորինած տաղերը։
Անհայտ հեղինակը այսպես է նկարա
գրել Խանումին.
Իմ սիրտս էլ վառեցիր սիրովդ, սուրբ
Խանում,
Հեռուվանց մայլեցայ հոտովդ անպատում,
Փարատեց ցաւերս, սիրտս լցվաւ խնտում,
Ցաւոց դարման տրվար մարդկանց, սուրբ
Խանում։
Վարդ բուսար փշոց մէջ, գոյնդ աննման,
Գեղեցիկ պատկերիդ աշխարհք զարմացան,
Փայլուն և նախշունիկ աչքերուդ վերան՝
Սև ունքերդ սիրտ կու տաղէր, լոյս Խանում։
Զերդ տատրակ ողջախոհ մնչէիր ի խղիդ,
Երգիդ մրմունջք լսողք մայլեցան ձէյնիդ,
Ք ե զ ձէյնէկից դասին խումբք հրեշտէկիդ,
Խայտան ցնծան բերկրին ձէյնովդ, կոյս
Խանում։
Ռահան, նարկիզ, քրքում, ծաղիկ նունուֆար,
Թոփրսւք խալայ պարտեզ դու մէջ ծաղկեցար,
Հեռացար մարդկանցմէ, տան մէջ
փակվեցար,
Բայց սրբութեան հոտդ յայտնեց քեզ,
Խանում։
Թագավորին երկնից քեզ նուիրեցիր,
Գլխուդ զարդարանքնին արիր ցանևցիր,
Թողեր վարդ մանուշակ, շուշան քաղեցիր,
Ծոմ պաք աղօթք քո զարդք, ճգնող սուրբ
Խանում։
Վերջապէս արիւնովդ հոգիդ գնեցիր,
Կուսան և մարտիրոս անուն թողացիր,
Հայրենիքդ քեզմով պայծառացուցիր,
Գերեզմանդ ցաւոց բժիշկ, սուրբ Խանում59։
53
Հ . Աճաոյան, Հայոց անձնանունների
րան, հասար Բ, Ե., 1944, էջ 463— 464։
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