Լ Ր Ա Տ ՈԻ

ՆՈՐԱՇԵՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
Նորաշենը կամ նորակերտը,
որն
այժմյան
Նախիջևանի
ԻՍՍՀ Ջուլֆայի շրշան ի Նորաշեն
•գյուղն է, նշանակալից
ղեր է կատարել
պատմական Հայաստանի
Երնջակ գավառի
մշակութային կյանքում։
Այն գտնվում է Երնջակ գետՒ
միջին հոսանքում,
նույնանուն րերղի դիմաց փռված ընդարձակ
ձորահովտի
հյուսիսարևմտյան
մասում։
Երնջակ
գավառի
գյուղերի
տեղագրության
ուսումնասիրությունը
մեզ
թուԱ
է
տալիս
այժմյան
Նորաշենը
նույնացնելու
Ստեփան ո и
Օրրելյանի Պատմության
մեջ Երնջակ
գավառի
կազմում
նշված Նորակերտ գյուղի հետ, որը
Տաթևի վանքին վճարում էր 12 ղահեկան
հարկ\։
Եթե հաշվի
առնենք, որ հարկատու
գյուղերի
ցուցակը կազմված է «ոչ ուշ, քան 10-րդ գարը»՝ «Տաթևի ֆեոդալական
վանքի
հին վարչակպն բաժանման
հիման վրա»2, ապա պետք
է ընդունենք,
որ
Նորաշենի
մշակութային
կյանքը սկզբնավորվել
է դեռևս X գ.։ Վիմագիր և գրչագիր
աղբյուրներում
այս
գյուղը
X—XIV ղդ. անվանվել
է Նորակերտ, իսկ XV
դարից՝ Նորաշեն, նորաշե նիկ, Գյուղի
գերեզմանատան
XVI—XVII գդ.
արձանագրություններում այն անվանվում է Նորաշեն, իսկ XIX դ.
մի տապանաքարի
արձանագրության
մեջ՝ նորա գյուղ։ Ղ• Ալիշանի կարծիքով
այժմյան
Նորաշենը
«թուի
լինել
մի
երկուց
ղյուղից
Երնջակա ըստ հին ցանկին,
Նորակերտ և նորա գյուղ որոց առաջին հիշի Աոաքել
պատմչէ
համանուն
յ[տա կավն և գուշակի ընդ մէջ Շոռոթի և Ցղնայ գոլ» 3, Սակայն նկատենք,
որ
1 «Ս տեփ աննոսի
Ս ի ւն ե ա ց
եպիսկոպոսի Պատմութիւն տանն Սիսականл, ի լոյս
ընծայեց
Մկրտիչ
է մ ի ն, Մոսկվա, 1861,
էշ 377։
2 Ս. Հակոբյան,
Հայ
գյուղացիության
պատմություն,
հ. 1, Երևան, 1957, էջ 323,
-2. Ո ւթմ ա զ յան,
Սյունիքը 9—10-րդ դարերում, Երևան, 1958, էջ 234,
3 Ղ- Ալ իշան,
էջ 367,

Սիսական,

Վենետիկ, 1891,

>ՈԻՇԱՐՁ.ԱՆՆԵՐԸ

Ա. Դավրիժեցու
պատմության
մեջձ
հիշատակվող Նորակերտ գյուղը ոչ մի առնչություն չունի Երնջակի Նորակերտի
հետ, քանի որ այս
Նորակերտը
գտնվում
է անմիջապես
Երնջակ
գավառի
կենտրոնում,
իսկ
Ա.
Դավրիժեցու
նշածլւ՝ Գողթնում։
Հետևապես,
Ա. Դաւէրիժեցոլ
պատմության
մեջ հիշատակվող
Նորակերտըէ
որը գտնվում
է Շոռոթից
դեպի Ցղնա տանող
ճանապարհին
հանդիպող
գետի վերին
հոսանքում,
ամենայն
հավանականությամբ
Գողթն
գավառի
Նորակերտ
գյուղն է (այժմյան
Օր֊
գուբ ագի շրջանի Նիրգուդը)։
Ա.
Սեդրակյանը
ևս վրիպել է, կարծելով թե Նորաշենը
պիտի
լինի Ղ• Ջ ահ կեցու հիշ ատակած
Շ անբունիս
գյուղը^։ Բանն այն է, որ ՇաՀբունիսը
ոչ թե
Երնջակ գավառում
է գտնվում, այլ
Շահապոլնիքումս և այժմյան
Շահբուզի շրջանի Քյանդ
Շահրուզ գյուղն է՛?։
Պատմական
աղբյուրներում
շատ քիչ տեղեկություններ
են պահպանվել
ինչպես
Նորաշենի
X—XV դդ. մշակութային
կյանքի,
այնպես էլ
պատմաճարտարապետական
հուշարձանների
մասին։ Տեղում գր չաղբված
ձեռաղրերի
հաղորդած տվյալներից
երևում
է, որ
Նորաշենը
հայտնի է եղել ս. Գրիգոր, ւ/. Հովհաննես
եկեղեցիներով,
и. Աստվածածին
վանքով,
«Կուսանացս կամ и. Հռիփսիմե
մատուռով,
կամըրջով և այլ
հուշարձաններով։
4 «Պատմութիւն
Առ ա ք ել
վարդապետի
Դ ա լ ր ի ժ ե д ւ ո յ»,
Վաղարշապատ,
1896.,
էջ 280,
5 Ա. Սեգրակ
յան,
Հնութ յունք
հայրենյաց ի գավառին
Երնջակու,
Վաղարշապատ,
1872, էջ 83։
6 Ա. Դավրիժեցի,
էջ 427,
Ալի՛
շան,
նշվ. աշխ.,
էջ 481, Գ. Հ ո վ и ե ։իյ ա ն, Խաղրա.կյանք
կամ
Պռոշյանք
հայոց
պատմության
մեջ, մասն Ա,
Վաղարշապատ^
1928, էջ 49—53,
7 Ա. Ա, մ ա զ յ ա ն, Նյութեր
Նախիջևանի
հայկական
պատմական
հուշարձանների
վերաբերյալ
(«Պատմա-բանասիրական
հանդես
1971, X 2, էջ 271)։

Լրատու
П. Գրիգոր եկեղեցին, Հավանաբար,
կառուըվել է մինչև XII—XIII դդ. և պատմական
ասպարեզից դուրս է Լկել մոտավորապես
XVI դ.
կեսերին։
Մեզ Հայտնի
աղբյուրներում
այս
եկեղեցու մասին միակ տեղեկությունը
Հաղորդուս է 1357 թ. այնտեղ դրչագբված
Ավետարանր կաղմող, ծաղկող ու գրչագրոդ
Գավազանը։ Ավետարանի
Հիշատակարանում
նա նշում
էէ "Ր * դրեց ալ սա ի թուականութեանս
Հայոց
Պ9,. (1357), ի գաւառիս Երնշակա, ի դեօղս
Նորակերտ, րնգ Հովանեաւ սուրբ
Գրիգորիս
Նորաշենի մյա и եկեղեցին՝ ս.
Հովհաննեսը,
որբ կառուցվել
Է գյուղի
հյուսիս-արևմտյան
կողմում գտնվող բարձրադիր հարթության
վյ։ա,
այ մմ ավերակ Է։ XIX գ. 60-ական
թվականներին նրա ավերակներում
եղել Է Ա. Աեդրակյանր և դրեւ հետևյա/ր. VԱյժմու ծառաստան յա д
մեջ րնկած Iի ո թրի կ վայելչաձև
եկեղեցի մի
եդած Է, այժմ ավերակ, մնան միայն
սեղանն
և т անեաց կեսն, սեղանո չորս կողմով
պատին մեշ թողված
կան յոթն
պատուհաններ,
/< ամեն
մեկի մեշ մի մի խաչքար.
նայեէով
խաչքարերի
բանդակներին,
բավական
նուրբ
են, իսկ արձանագրություններն
շատ խակ ձեռին դործէ Արևե/յան
հյուսիսակողմ ան
խաչքարի մի վերա տեսած արձանագրի
թվականն
միայն հանձն առինք օրինակել, որ Է <Гի թ.
ԶԷԴ (1485) կԶ։ Ս. Հովհաննես
եկեղեցու
ավերակների
աննշան հետքերից,
շինության
տեղում մնացած
Հատուկենտ քարերի ու խաչքարերի տվյալներից
ելնելով կարելի Է ենթադրել,
որ այս
եկեղեցին
ևս կառուցվել
կ մինչև
XII—XIII գգ.է Հետագայում
մի քանի
անգամ
նորոգված
այս եկեղեցին Ի. Շոպեն ի այցելությսւն ժամանակ
արդեն բավական
քայքայված
վիճակում Էր՛1®։
Նշանավոր ուխտատեւլ[ւ Է եղել նաև «Բոլու
սարիя ։[րա եղած VԿուսանացл կա՛մ и. Հռիւիսիմե մատուռը, որը ևս այժմ ավերակ Էէ Մատառի ճարտարապետական
տվյալները թույլ են
տալիս այն թվագրե/ոլ XIV—XV դդ՛։
Նորաշենի XIV—XVI դդ. մշակութային
կյանքի մասին
աղբյուրները
լռում են։ XVII—
XVIII դդ. գրչագրված
մի շարք
ձեռագրերի
(որոնցից մեկ տասնյակից
ավելին հասել Է
•մեղ)
հաղորդած
տվյալներով
Նորաշենը
XVII դ. ապրել Է ձաղկման նոր շրշան և տեղի
8 «ԺԳ դարի Հայերեն ձեռագրերի
հիշատակարաններ»,
կազմեց1
Լ.
Խաչիկյանը,
Երևան, 1950, Էշ 424։
9 Ա. Սեգրակյան,
նշվ. աշխ., Էշ 86։
10 И. Ш о п е н . Исторические памятники
Армянской области, СПб., 1852, с. 324.
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դպրոցի րաբունի, մանրանկարիչ
և գրիչ Կոզմա Նորաշինեկցու
(XVII դ.)
վկայությամբ
դարձել Է ** գիւղաքաղաք
Նոբաշին իկ*11։ Հենց
այգ շրջանում Էլ Նորաշենի
Հուշարձանների
շարքում իր կատարած հոգևոր ու մշակութային ղերով առանձնանում
Է ս.
Աստվածածին
վանքր, որը նշանավոր և կարևոր հուշարձան Է
նաև իր ճարտարապետությամբ:
Այս գեղեցկատես հուշարձանը (նկ. 1), որը գտնվում Է գյուղի
կենտրոնական
մասում,
կառուցված
Է
սրբատաշ բազալտով
և կարմրերանգ
տուֆով։
Հուշարձանն
ունի քառամոլյթ
եռանավ
բազիI ի կայի հորինվածք, կազմված Է ընդարձակ
աբսիդից,
զույգ
ավանդատներից
ու դա* լիսից։
Այն ունի երկու մուտք՝
հարավային ու արևմըտյան
ճակատներում:
Դահլիճի
չորս մույթերի և Հանդիպակաց
որմերի
որմնամույթերի
վրա նստած կամարները
կրում են եկեղեցու
երկթեք
ծածկը։
Միշին
նավի
կենտրոնում
կանգնեցված Է չորս ոչ բարձր, կլոր մույթերով
զանգակատունը։
Հուշարձանը
ներքո։ սա բարձր
Է և լուսավոր։ Աբսիդը և ավանդատները
լուսավորվում
են արևելյան
որմերի
մեկական,
իսկ դահլիճը%
ընդերկայնական
առանցքի և
արևմտյան
ճակատի երեքական
լուսամուտներով։ Արևմտյան
ճակատում
կողային
նավերի
լուսամուտների
բացվածքները
նեղ են և ունեն
կլոր պսակներ։ Միշին նավի, ինչպես նաև եկեղեցու հյուսիսային. ու հարավային որմերի երեքական լուսամուտներն
ուղղանկյուն են և ունեն
բավական լայն
բացվածքներ։
Ս. Աստվածածին
վանքի
եկեղեցին
XVI—
XVII դդ. մի քանի անգամ վերանորոգվել
Է,
որոնց ընթացքում
Էլ եկեղեցու արտաքին
որմերում, մուտքերի բարավորների
վերին մասերում տեղադրվել են մի քանի ։[իմագիր
խաչքարեր։ Մ. Ամբատյանը
հենվելով Աբր ակունիսի ս. Կարապետ վանքում
եղած մի Աստվածաշնչի (գրչադրված
1641 թ.)
հիշատակարանի
հաղորդած տվյալների վրա, նշել Է, որ ս. Կարապետ վանքին այդ ձեոագիրը
նվիրած
եղբայրները՝ նորաշինեկցի խոշա Մկրտիչը և խոշա Հանեսը
1663 թ. վերանորոգել
են նաև
ս. Աստվածածին
եկեղեցին՝*:
Մեկ ուրիշ աղբյուրի՝ ս. Աստվածածին
եկեղեցու
հովանու
ներքո 1692— 169Տ թթ. Մովսես երեցի գրչագրած ձեոագրի
տվյալներով՝
«гթոլին ՌՃԼԶ
(1687) ամի հիմն արկին
(վերանորոգեցին—
Ա. Ա.) բաղում աշխատութեամբ
1ւ վշտակրու11 Մատենադարան,
ձեռ. Л? 3817, Էշ ՅՅՕա:
12 Մ.
Ս մ բ ա տ ] ա ն, Նկարագիր
սուրբ
Կարապետի վանից Երնշակա և շրչակայից նորա, Տփխիս, 1904, Էշ 116,

Լրատու
թեամր,
և յոչով ծախիւք...
և վերակացու
ղովրդեան
էր վարպետ
Կողմ ասն յ,\Հ։
Ս. Աստվածածին
եկեղեցու կառուցման
և
րանորոգումների
մասին մեզ Հավաստի
և
րևոր տեղեկություններ
են տաէիս
նրա
մա գրերը։
Եկեղեցու
Հարավային
մուտքի

Ինչպես Ա. Ս ե դրակ յանի, այնպես
էլ Ղ• Ալի֊
շանի տարակուսանքները
տեղին են, քանի օր
և՛ աոաջինի,
և Քեսդների
ոլշադրոլթյոլնիդ
վեվրիպել
են այդ
արձանագրության
տառերի
կատվյալներր,
այլապես նրանը նկավի֊ Հնագիտական
տած կլինեին,
որ այդ արձանագրության
մե*
բա՛
ժո-

Նկ. 1. Ս. Աստվածածին

եկեղե՛ցին։

րավորը,
որր մի միակտոր
քար է, կրում է
եկեղեցու
շինարարական
արձանա գրությ ունր։
Այս մուտքի բարավորի
վիմագիրը
կազմված
է
երկո. արձանա գրություն հց (նկ. 2),
որոնցից
ա ռաշին ր մեկ տողան ոց է, իսկ երկրորդը1
երեք։
Աոաջին արձանազրությունր,
որր քանգակվաձ
է
բարավորի
մեջտեղում,
՛Հետե յա լն է.

«ՀԱՅՈՅ» րաոից
\ետո
կետ է դրվաձ,
իսկ
«ՌԻԱ* տարեթիվր,
որը Ա. Աեդրակյանը
վերծանել է «ՌԽԱս№, Հետագա շրշանում
կատարվս։՝.
Հավեք ում է։ Որպես
արձանագրության
շա րո.նա կությո:ն քանդակված
«ՌԻԱ»
տարեթվի
տառերն
ակնառու
կերպով
տարբերվում
են
րուն արձանագրո.թյան
տառերի
ինչպես
փորագրման,
այնպես
էք գծագրման
եղանակից,
ձԻՄՆԱՐԿԵՏԱԻ
Ս(ՈՒՐ)Բ
ՅհԿԵՂեՏԻՍ
նրանց
Համաչափությունից
(րարձրոփ
յոլն,
Ի Թ(ՎԻՆ) Ն (951) ՀԱՅՈՅ. ՌԻԱ (1572)
լայնություն),
Հետևապես
պետք կ ընդունեի
որ
«ՌԻԱ»
տարեթիվր
բուն
արձանագրով!
յ
ակր
չի
Ա. Սեդրակյանն
անդրադառնալով
այս
արվերաբերում,
այլ եկեղեցու
1572 թ.
նորոգման
ձանագրոլթյան
տարեթվին
նշե/ է, որ «ինձ
ժամանակ
նախկինում
գրված
արձանագրությաիսպառ
անՀավասելի
է՝ որ այսքան
վսեմ և
նս ԿցՎա& հավելում
է։ Այպ փաստի օգտին է
մեծածախ
փառավոր
հարկ մի մօտ
մամանակի
խոսում
նաև այն հանգամանքը,
որ հենց ա()}
գործ լինի, գուցե արձանագիրն
վերջին
ժամո ւտքի բարավորից
վերև (էի վերոյ արձանա— ^
մանակաց
գործ լինելով՝
անգիտությամբ
այն
թվականին
տված է շինություննյ>14,
՛էԱլի֊ գրության,и ,կա և՝ այլ գրված, որո վերջն միայն
երևի և թիվն 1572. I* մնա... Լծսւխ ишгр ] Լ շանը ևս տարակուսանքով
նշել է, որ
չքննողն
կ ե ղ ե ց ի и ի թ վ . Հ ս ւ յ ո յ յ Ռ1»Ս..>17: Այստեղ
Ղ• Ա՛
ե նկարող
գերմանացին
(Քեսդներ)
Հնադոլյն
I իշան ի մեջբերած
արձանա զբու՛թ յունր
մուարի
քան գթվականղ
ես Համարի
դշինվածն,
Հիացկամարի
տակ ագուցված
քանդակի
կամ խաչյալ րնգ մեծությունն
ե րնդ 2րեղությոլնս 15,
քարի վրա Է եղել և այժմ տեղում չկատ
Ղ14 Ա.
15 Ղ-

Ալիշան,
նշվ. աշխ., էշ 368,
Սե դրա կյանք
նշվ. աշխ., էշ 85։
Այի շան,
նշվ. աշխ., էշ 367,

16 Ա.
17

Ն

Սեդրակյան,
Ալի շան,

նշվ.
նշվ.

աշխ.,

աշխ.,

Էջ 85։

Էջ 367։

Լրատու
ա դա էւ';ւա ք ով ս. էԼ и ա ,1ա 4 ա ծ ին
եկեղեցու
Հարավային
մուարի րարավորի
րուն
արձանագրությանը,
նկատենք,
որ Ա.
ՍեդրակյանՆ
այն վերծանե/իս
որպես տարեթիվ
ընդունել Է
Հետագայում
Հավելված
'ՌԻԱյյ-ն,
իսկ ՞Ի՚Վ Ն
2Ա8Ո8*-ն ընդօրինակել
է. որպես *ՒՎ. ՀԱՅ Ո в,,

6Ս
,

Գեղեցիկ
Է նաև ս. Աստվածացնի
գավիթը
Հնկ. 3), որը
կցված Է եկեղեցու
արևմտյան
ճակատին
և նրա ընդլայնական
երկարոլթյոլնից մի քիլ փոքր Է, Վերքինիս կառուցման
ժամանակի
և նորոգումների
մասին
տեղեկություններ չկանւ Այն չորս մույթերի
հորինված-

( Л / Л н и ц + Л ^ с к ^
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и !

м ^ ч л / г ^ о - к и д ,

Աստված

ածին եկեղեցու
արձանագրությունների
էք եր ոաումնասիրությունները
թույլ են տալիս
այս արձանագրության
Ն տաոը, որի վրա դրրվաէ
է։ նաև
Համառոտագրման
ճիրանավոր
նյան, վերծանել
որպես բուն
արձանագրության
տարեթիվ,
Այսպիսով
պարդվում
Է, որ ս. Աստվածածինը
Հիմնարկվել
Է 9Տ1 թ., 1С61 թ. այս
արձանսէդրոքթյան
տակ,
որպես
շարունակություն, քանդակվել
Է նորաղենցի
Մարկոս
Ափումս վի
ետևյայ
նվիրատվական
ար&անա գրություն ր.
1 ԵՍ ՆՈՐԱՇԵՆՑԻ ՄԱՐԿՈՍ ԱՓՈԻՄՕՎՍ
г ԻՄ ՅՕԺԱՐ ԿԱՄԱՒՍ ժ ԽԱԼՎԱՐ
ՆԱ/սՉ֊
ՎԱՆ
3 ՎԱԽԻՄ ԱՐԻ Ա(ՍՏՈԻԱ) ԾԱԾԻՆ
ՂԵ8ՈԻՆ Բ՝Վ(Ի)Ն Ռճժ (1661) ԻՆ18

ՅԵԿԵ-

Եկեղեցու
արեմտյան
մուտքն
ունի
քանդակազարդ
և բարձր
կա՛մար։
Բարավորի
վրա,
որը
դարձյալ
՛մի միակտոր
բազալտե
մեծ
.քար Է, քանդակված
Է հետևյալ
արձանագրությանը.
Ը(Ի)Շ(Ա)Տ(Ա)Կ
Է ԴՈՒՌՍ
ԹԱՆԷՍԻ ՈՐԴԻ
ՂԱԶԱՐԻՆ

ՄԱՀՏԵՍԻ

Ա֊

Բարավորից
վերև ագուցված
են XVII դ. երեք
փոքրիկ
գեղաքանդակ
խաչքարեր,
որոնցից
երկուսն ունեն
արձանագրություններ19*

18 Որոշ տարընթերցումներով
տ-ե՚ս Ա. Ս ե դր ա կ յ տ ն, նշվ. աշխ.,
էշ 85, Ղ. Ա լ իշ ան,
նշվ. աշխ., էշ 367։
19 Այս, ինչպես
նաև բարավորի
արձանագրությունները
տե՛՛ս նաև Ա. Սեգ
րակյան,
նշվ. աշխ.է Էջ 84, Ղ• Ալի շան,
նշվէ աշխ»,
Էշ 367։
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Հարավային
մուտքի
բարավորի
գրչանկարները։
քով գավիթ-սբահ
Է, որը կառուցված
Է եկեղեցու կարմրերանգ
սրբատաշ
քարերով
և ներդաշնակ Է նրա հետ։ Կարելի Է ենթադրեի
որ
այս դավ]։թ~ սրահը կառուցվել
Է 1572 թ. կամ
կլ արդյունք
Է XVII դ. եկեղեցու
վերանորոգման։
Նորաշենի
ս. Աստվածածին
եկեղեցու
գավիթ֊սրաՀի
ինչպես
արևմտյան
ճակատը,
այնպես
Էլ հյուսիսային
ու հարավային
ճակատները
կամարակապ
բացվածքներ
են։ Շինության չորи հաստահեղույս
մույթերի
թաղակիր կամարները
նստած են եկեղեցու
արևմտյան
ճակատին
կցված մույթերի
վյրա։
Նորաշենի ս. Աստվածածին
եկեղեցու
գավիթսրահի
մույթերի
արևմտյան
ճակատներում,
կամարների
ուղղությամբ,
տեղագրված
են
Աստվածամոր,
չորս ավետարանիչների
բարձրաքանդակները,
որոնցից
Մ արկոսի
և Ղուկաս ի
քանդակներն
այժմ խիստ քայքայված
են։
Գա վթի հյուսիսային
մույթի արևմտյան
ճակատի
ձևավոր
որմնախորշի
մեշ պսա կային
մասում
քանդակված
Է մի
բարձրաքանդակ
խաչ,
"րից
ներքև
Մ աթևոս
ավետարանիչի
տեղ-տեղ
վնասված
բարձրաքանդակն
Է։ Ավետարանիչի
քանդակի
տակ փորագրված
Է.
Ս(ՈԻՐ)Բ

ՄԱՏԹԷՈՍ

Այս որմնախորշի
անմիջապես
տակ
դրված բարի վրա բարձրաքանդակի
րատուի հետևյալ
Հիշատակս, դիրն է.

տեղապատվի-

1 3(Ի)Շ(Ա)Տ(Ա)Կ
է Ս(ՈԻ)ՐԲ
Կ(Ե)ՒՍ. ՄԱՐ
2 ԿԱՐԻ ՈՐԴԻ ՕՎԱՆԷՍ,
3 ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՍ

Պ(Ա)Տ-

Ինչպես
Ա. Սեդրակյանը,
այնպես էլ Ղ• Ս>ւի~
շանը նորաշենցի
Հովհաննես
վարդապետի
Հոր

Լրատու
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անուն ո կարդացել
են Մարկոս-Օ, որ ճիշտ չէւ
Գա Հաստատվում
է նաև եկեղեցու
արևելյան
ճակատի
աբսիդի
լուսամուտից
հարավ
տեղադրված
նորա Հայտ արձանագրությամբ,
որի
մեք ևս Հովհաննեսի
հոր
անունը
նշված է
Մարգար։
Այդ խորաքանդակ
խաչքարի
խաշի

Նկ. 3. Ս. Աստվածածին
տակ, հարթ
ված է.

մասում,

1 Ս(ՈԻՐ)Բ
2 ՄԱՐԳԱՐԻ

երկու

տողով

20

Խ(Ա)ՅՍ
3(Ի)Շ(Ա)Տ(Ա)Կ
ՈՐԴԻ ՈՎԱՆԻՍԻն

Ա. Սեգ ր ա կ յ ա ն, նշվ. աշխ.,
Ա լ ի շ ան,
նշվ. աշխ., էջ 3681

21 «Ցուցակ
կազմեց՝
Հ.
էէ 27։

հայերեն
Աճաոյան,

եկեղեցու

քանդակք՝

Վ՛րմագրական
այս ստույգ
տեղեկությունները
մեկ անգամ ևս հաստատվում
են
Հովհաննես
վարդապետի
ձեռքով 1697 թ. գրված
Ավետարանի հիշատակարանով։
Այնտեղ կարդում
ենք.
«Արդ ես ...Յովհաննես
Վարդապետս՚
որ եմ
յերկրաւ
յերնջակզի.
նաեւ ի հայրենի
գեղջէն
նորաշինեկցի։
Դարձեալ
ստացայ
ի
հաչալ
րնչից իմոց Զյաւետարանս
այս որ է... դարձեալ ետու յիշատակ
եւ ի վայելումն
Շատիկու
սր յանապատ ինէ որ մակ անուամբ
վերակոչի
սբ սիոն.., .աղաչեմ... յիշեցեք...
նաեւ ի ծնողքն
Զմարգ(ա)րէն.
եւ ղԽաթունն...
գրեցաւ ի թուագործութես
մերս ՌՃԽՑ երորդին»21 ։

Ղ•

Գա վթի
հարավային
մույթի
որմնախորշի
պսակի խաչի քանդակից
ներքև տեղադրված
է
Ավետարանը
ձեռքին բռնած Հովհաննես
ավետարանիչի
բարձրաքանդակը։
Ավետարանիչի
գլիսի բարձրությամբ,
երկու կողմերում
քանդակված Հ.

[ՍԲ

գավիթ, սրա հըւ
Հ](Ո)ՎՀԱՆԵՍ

Որմնախորշի
տակ
տեղադրված
Է
քանդակի
պատվիրատուի
՛Հետևյալ
գրությունը.
1 3(Ի)Շ(Ա)Տ(Ա)Կ

Է Ս(ՈՒՐ)Բ

բարձրաարձանաԽ(Ա)ՉՍ.

ՈՀ
2 ԱՆԻՆ. ԿՈՂԱԿՑԻՆ
3 ՆԱԶ1ՈՒԻՆ.22
Կարելի
Է ենթադրել,
որ վերոհիշյալ
Ոհանը
Հովհաննես
վարդապետի
եղբայրն
Է, որր հիշատակվում
Է վերը նշված
հիշատակարանում*
մինչև 1697 թ, Հովհաննես
վարդապետի
մաՀացած եղբայրների
թվում։
Հավանական
Է նաև
այն,
որ Հովհաննես
վարդապետի
եղբորորդու՚ նորաշենի
նշանավոր
գրիչ
Ալեքսանի,
1669 թ. այս վանքում
գրչադրա ծ
Ավետարանում հիշատակվող
Հռվհան
վարդապետը
վերը
նշված արձանագրության
Ոհանը լինի2Յյ

էջ 85,

ձեռագրաց
Թաւրիզիյ»,
Վիենն՚ա, 1910,

Ա.
Ղ•

22 Որոշ
տարընթերցումներով
տե՛ս
Սեդրակյան,
ք/շւյք. աշխ*,
Էջ
Ա լ ի շ ա ն,
23 Մ ա տ

նշվ.

են ա դարան,

աշխ.,

ձեռ.

Էջ
М

նաև
85,

368»

8253,

Էջ

323 աէ

Լրատու
Գաւ/թի մի,/,ն մույթի
որմնախորշում
տեՂաՈՐՎա*
մարկոսի
քանդակը
Հողմահարված
և քայքայված
էէ Ավետարանիչի
գ/խի երկու
կողմերում վիմագրված
Է.
Ա(ՈԻՐ)Բ

Մ ԱՐԿ ГՈ)Ա

Գավբի միջին րաըվածքի
կամարի
մեջտեղում, որմնախորշի
մեջ ագուցված Է նաև Աստված ամ որ պատկերաքանդակը՝
մանուկ Հիս ուսԱ
ԴՐԿիհ* Այո քանդակը,
որը
հողմահարված
Է, գեղեցիկ և արտահայտիչ
տեսք ունի։ Աստված ամ որ քանդակից
քիչ վերև1 գա վթի ծածկի
վրա, կանգնեցված
Է մի գմբեթի
մանրաքանդակւ նշված
բանդակներից
բացի,
նորաշենի
ս. Աոտվաձաձնի
ղա վիթ-սրահ ի այլ մասերում
րանղակված
են նաև մի քանի
այլ զարդաքանդակներ
ու խաչերւ Աչքի առաջ ունենալով
քան դա կների
կառուցման
և
պատկերագրման
ավյալներր,
ինչպես
նաև
պատվիրատուների
(Հովհաննես
և Ոհան վարդապետներ)
ապրած
ժամանակաշրջանը,
վստահորեն
կարելի Է աոել, որ ս. Աստվածածնի
գաւէթի վերը նշված
բանդակներն
արվել են 1660-ական
թվականներին ւ
Ս, Աստվածածին
եկեղեցու արևմտյան և հարավային կողմերում կառուցված են եղել վանքապատկան
շինություններ
ու խցեր,
որոնք
ավերակների
են վերածվել դեռևս XIX դ. վերջերին։ Եկեղեցու արևե/ յան կողմում
գտնվում
են վանքի աղբյուրի և այլ շինության
ավերակ
հետքեր։ Աղբյուրը
եղել է վանքի
պարսպից
ներս և ունեցել է թաղակապ
ծածկ ու երկու
ավազան։
Ս. Աստվածածին
եկեղեցու արևմտյան
կող-
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մ ում, նրանից մոտ 350—400 մ հեռու, լեռնալանջի թեքադիր
փեշին գտնվում է նորաշենգյուղի գերեզմանատունը։
Այն բավական
ընդարձակ է և ունի ավելի քան 800 տապանաքար (XV—XX դդ՛)։
նորաշենի հուշարձանների թվում աչքի է ընկել նաև գյուղի
դիմաց, Երնջակ
գետի վրա
կառուցված
կամուրջը,
որից
այժմ
միայն
նշմարվում են ավերակ խելերի աննշան հետքերը։ Այս կամուրջը, ինչպես նշել է Ա. Սեղրակյանը, կառուցված
է եղել կոփածո
քարերով և 1871 թ. օգոստոսին
հեղեղից
ավերվել
ւ Ըստ
Մ. Սմբատ յանի,
կամուրջը
1663 թ. կառուցել են նորաշենցի
Հանես և
Մկրտիչ եղբայրները25/ Կամրջի խելերի և կամարի զգալի մասը տեսանելի են եղել մինչև
1030-ական թվականները։
Այս կամրջին
կից
Չշինված էին Կարվանսարա՝
տեղի
բնակության•
ճանապարհորդաց,
մարդոց և անասնոց,
ինչպես Զուզայի կամրջինը3)2$։
Այսպիսով,
նորաշենի
պատմաճարտարապետական հուշարձանների
և նյութական
մշակույթի այլևայլ մնացորդների
ուսումնասիրությունը հավաստում է, որ հին հայկական այս բնակատեղին դեռևս X դ. սկսած ապրել է մշակութային բուռն կյանքով և Երնջակ գավառի
կարևոր հոգևոր կենտրոններից
մեկն է եղել։
24 Ա. Սեդրակյան,
25 Մ. Սմբատ
յան,
26 նույն տեղում։

նշվ. աշխ., էջ 87*
նշվ. աշխ., էջ 116։
Ա1՝ԳԱՄ ԱՅՎՍ-ԳՅԱՆ

I

՝ւ

