ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՎ

ՄԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԵԼ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ն վ ի ր ա տ վ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր Անիի եկեղեցիներին ու վանքերին (X - XIV դդ.), Մայր Աթոռ. Սուրբ էքմիածնի Հրատ., Մայր Աթոռ. Սուրբ էք միածին,
2002, 136 էշ:
Մենագրության

մեք

ժամանակաշրջանի
մշակութային
անձանց

ու տնտեսական

կողմից
Դրա խոսվող

աշխատությունը

էասլես

Հարստանում

եկեղեցական

առարկա

նյութի

են

այս

լայնորեն

Կոստանյանցի,

քննության

կամ

օգտագործել

Հովսեփ

է

լուսա-

ոչ միայն

ե Հատկապես

փախա դարձ

ճշգրիտ

ք*ագրաՀայաս-

աշխարՀիկ

կապերի,

ու

փոխլրացման

է Ներսես

աղբյուրների

այդ

պաշտոնն

Սարգիսյանի,

Ղ,ևոնդ

Բասմաջյանի

ժողովածուները,

և

վիմագիր
Համակողմանի

սոցիալ-տնտեսական

դիրքը՛

Կարապետ

ու

աստիճանը.*

Ալի շան ի,

և այլոց

ինչպես

Կարապետ
Հրատարակած

նաև.

գրանցում

տեղ

միջնադարյան

Հայ

արձանագրությունները:

Հանգամանորեն

երկերը

սկզբնաղբյուրները

ու անկողմնակալ.,

պատմական,
գործչի

Հրատարակված

Դրիգորյանը

մատենագիրների
պատմական

կարելի

աշխատություն

X~X1 V դդ.

Հիմնական

այն

Օրրելու,

և Հետագայում
Գ.

է, քան

նվիրատվությունների

կյանքի

միանգամայն

արձանագրությունների

չգտած

ու խորն

թեմայով

սլատկերացումները

իրողությունները,

Հարաբերությունները,
Հեղինակը

այս

այլև. րնդՀանրապես

վերջիններիս

են, որոնք

ներկայացնում

տարբեր

մասին:

Հիշատակարաններն

վիմագիր

են մեր

ավատատիրության,

Խնդրո

ընկած

կրոնական,

անգամ:

ու մշակութային

ու փոխազդեցության

գ. կեսն

ու վանքերին

ընդարձակ
որ

կատարված

մայրաքաղաքի,

սոցիալ-տնտեսական

եկեղեցիներին

է նշել,

ու վանքերին

թագավորության

տանի

Անիի

է առաջին

եկեղեցիներին

բանությամբ

քաղաքական,

շատ ավելի

Հարկ

մեջ գրվում

Անիի

X դ. վարքից XIV

արժեքները:

խորագրից:

Հայագիտության

են առնվում
Հայաստանի

կենտրոն

նվիրաբերված

սլատկերացնել

տունյաց

քննության

միջնադարյան

ուսումնասիրել

երկու

խորազնին

է նաև

Հիմնական

՝ նյութական

Հետազոտությունը

մշակույթի

Հանգեցրել

է

և

դրական

արդյունքի:
Առաջադիր
Հարկադրված
գրավոր

չափազանց

է եղել

ու

նյութական

Հարյուրամյակում

ու

Համեմատական

վերլուծության

Հնչո ղու թյուն
ենթա

տնտեսական

և

իրենց

է եղել

Հայոց

որոնցից

՝ գալիս
եկեղեցու

Ա ռաջա բան ում

Հով

Առանձնապես

շեշտվում

վերջին

վիմագրագիտական,

երևան

Հանել

ու

դրանց

Հարցեր,

որոնք

Համար:

եզրույթի

կամ

Հետ միասին

թե

նվիրված

Հարցի

կողմերի

ուղղվածությամբ

բաղկացած

է ե

и ո ց ի ա լ-պա

Անիի

տ մ ա կան

բացաՀայտմանը:

մեկ ամբողջություն
նման

է

կեղեցականԱյս
են

բոլոր
կազմում

շա Հա ստանում

որքան

դերը:

կարևորվում

մշակութային,

վերաբերյալ

գրականությունն

յուրաքանչյուրը

են Հավաստելու,

Հեղինակը

պատմաշրջանի

Հնագիտական,

ու ոչ Հայտնի

միասնական

Համար

տվյալ

դրանց

Հարուստ

Հայագիտության

որևէ

քաղաքականք
Հետազոտության

լուծելու

ա ռաջա բան ի և Հետևությունների

քննությանն

ամենակարևորը

մեծ

ունեն

բնույթի

ենթա մասերն

այլև

ճան ապար

Հատվածներից,

բովանդակության

խնդիրը

ուսումնասիրել

պատմագիտական,

լեզվաբանական

Աշխատությունը
տասնմեկ

ու դժվարին

մանրակրկիտ

սկզբնաղբյուրները,

ստեղծված

դրամագիտական
արդիական

բարդ

ոչ միայն

են Անիի
կրոնական

է Անիի

կարևորությունը:

Հոգևոր

տեղն
ու

ու դերը

X-XIV

տնտեսական

դդ.

կյանքի

Հաստատությունների

Հեղինակը

ցույց

է տալիս,

Հայաստանի
ոլորտում:
տնտեսության

որ իր

ուսումնա֊

Քնն
սէրությունը
կոնկրետ աշխատանք է, որի մեջ անխտիր քննության
են առնվում
Անիի
եկեղեցիների
ու վանքերի նվիրատվությունների
մասին մեզ Հասած բոլոր
տվյալները,
առանձին դեպքերում՝
նաև կողմնակի փաստեր, մի Հանգամանք,
որով Հնարավոր է
դաոնում
Հետևելու
նվիրտվությունների
շարժընթացին,
պարզելու որոշակի փուլում
կայքերի
տեսակների
գերակշռությունը,
դրանցով
աչքի ընկած Հոգևոր
Հաստատոլթյունները,
կալվածքների
կառուցվածքը,
նշանակությունը,
եկամտաբերությունը,
գները,
առ.անձնաՀատկությունները,
կայքերի
նկատմամբ
իրավունքի
Հիմնական
ձևերը, նվիրատուների
սոցիալական
կազմը և այլ
Հարցեր;
Քննության
են առնվում
վիմագիր
արձանագրությունների

նաև պատմական
ժողովածուները,

սկզբնաղբյուրները,
արժևորվում
անի

ասպարեզում
Նիկողայոս
Սառի կազմակերպած
արշավախմբերի
ցույց է տրվում նախորդ Հետազոտողների
ներդրումը:

Հատկապես
տգիտության

կարևորությունը,

Հեղինակն
Անիի Հոգևոր
Հաստատություններին
նվիրաբերված
արժեքները
բաժանում
է երկու՝
շարժական
ու անշարժ կարգերի:
Առաջիններից
կուղպակկրպակները
առևտրի ու արՀեստագործության
կենտրոններ են եղել, որոնք
գտնվել
են իրենց նշանակությանը
Համապատասխան
տեղերում ու կրել դրանց
անունները,
իսկ մյուսները
Հայտնի
են նրանց անուններով,
ում են պատկանել:
ԱյնուՀետև
թարգմանական
ու ազգային ինքնուրույն
գրական Հուշարձաններից
բերված մի շարք
օրինակներով
վերՀանվում
են կրպակ եզրույթի
ու դրան իմաստով մոտ որոշ բառերի
ընդՀանրություններն
ու առանձնա
Հատկությունները:
Կրպակների
նվիրատվությունների
ժա մա կա դրության
ուսումնասիրությամբ
Հեղինակը պարզում է դրանց քանակական
տատանումները
՝ XI դ ՝ վերելքը, XII դ ՝
իսպառ, բացակայությունը
և վերստին
աճը:
Ուսումնասիրության
մեջ բացա Հայտվում են Անէէ եկեղեցէներէ
ու վանքերէ
անշարժ գույքէ
մյուս տար ատ ես ակն երէ ՝ տներէ, Հողայէն տէրույթներէ
և գյուղեր է
բնորոշ առա ձնա Հատկությունները,
բացա Հայտվում քաղաքէ տներէ տէպերը, դրանց
կիրառական
նշանակությունը,
մշակովի ու անմշակ Հողերէ տեսակները:
Վիմագիր
տվյալներով
քաղաքի
Հոգևոր
Հաստատություններից
մէայն երկուսը ՝ Զաքարե
Զաք արյան է անունով Հայտն է վանքն ու Ս. 9уւիգոր /Տէգրան
Հոն են д/ եկեղեցէն են
գյուղերէ
սեփականատեր
դարձել!
Այլ կերպ ասած՝ փաստորեն Անէէ
եկեղեցէներն
ու վանքերը,
բացէ երկուսէց,
գեթ ըստ վիմագիր արձանագրություններէ,
խոշոր
ավատական
տէրույթներ
չեն ունեցել:
Դրանից բացէ,
Հէշյալ տէրույթները
մեկ
մէասնական
Համալէրներ
չեն կազմել,
այլ մէմյանցէց
անջատ,
Հիմնականում
Այրարատ նաՀանգում
սփռված մեկուսէ կալվածքներ
են եղել:
Գ. Գրէգորյանէ
Հաստատություններէ
աշխատանքները,
որոնք

ուշադրությունէց
չեն վրէպել
նաև քաղաքէ
Հոգևոր
օգտէն
կատարված
շինարարա
կան
֊նորոգչական
էրենց Հերթէն յուրատեսակ
նվիրատվություններ
էէն:

Հետաքրքրությամբ
են ընթերցվում
ժամանակաշրջանի
դրամական
Համակարգերին,
կայքերէ
գներէն
ու եկամտաբերությանը
վերաբերող
էջերը:
Աշխատության
այս Հատվածում Հէմք ընդունելով Հայ պատմատնտեսագիտական
մտքի
նվաճումները,
մասնավորապես
Թ. Ավդալբեգյանի
կողմից
Հայտնաբերած
պատարագներէ
20-25
դաՀեկան
մէքին գինը ՝ նա պարզում է այդ
տէրույթներէ
գները, ըստ դրանց նվիրատվության
դէմաց ստացած
արարողություններիС
Անէէ կրպա կների,դրանց
վարձակալության
գները Համադրելով
արևելքի
Համանման
ձեռնարկությունների
Հետ ՝ Հեղինակը գրանցում
ակնբախ ընդՀանրություննեբ,
նմանություններ:

Մերձավոր
տեսնում է

Աշխատության
Հաջորդ Հատվածում
Հեղինակը կազմել և ներկայացրել է Անէէ
եկեղեցէներէ
ու վանքերէ
Հէսուն նվիրտուներէ
ցանկը ՝ նրանց
գործունեության
ոլորտէ վերաբերյալ
ըստ Հնարավորէն
ընդարձակ
տեղեկություններով:
Այս ցանկից
պարզվում
է, որ Անէէ
եկեղեցէներէ
ու վանքերէ
նվէրատուները
եղել են

Հասարակական

ամենատարբեր

իշխանական

տան

կալվածատերեր,
^՝ՐՔէ
Հետո
առանց

ունեցող

վերջընթեր

էջերում

անցումը

ամփոփված

9*. 9yւիգորյանի
ուսումնասիրությունը

Առկա

Հեղինակի
աշխատանքի

Հետազոտություն

է, որն առատ լույս

իրողությունների

են Հեղինակի

են նաև

«Նվիրատվություններ

Հանգամանալից
կյանքի

Հոգևորականներ

և

մի քանի

Անիի

տևական

արգասիք
վրա

տարրեր

Համառոտ

եզրաՀան-

Օրինակ ՝

Առածաբանից

այլ ենթա Հա տվածն երին շատ կտրուկ

նախապատրաստության:

կամ

ներկայացուցիչներ,

:

զերծ չէ նաև թերություններից:

ուսումնասիրության

՝ թագավորական

ավագանու,

ու վաշխառուներ,

անձինք

.* Աշխատությունը

ներկայացուցիչներ

ռազմավարժական

առևտրականներ

մասնագիտություն
գումներր

շերտերի

անգամներ,

է:

է սփռում
և

X-XIV

կարևոր

եկեղեցիներին

պրպտումների
Այն

մնայուն

ու

արված,

վանքերին»

տքնական
և /'*'-/'£»

դդ. Անիի

ներդրում

է

վրիպակներ:
ու

գիտական

սոցիալ-տնտեսական
է

Հայագիտության

անդաստանում

Ո՝. Հ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Պատմական գիտությունների դոկտոր
Հ.Հ.ԿԱՐԱԻ»ԱՆՅԱՆ
Պատմ՛ական գիտությունների թեկնածու

