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Հակոբյան Զարուհի 
Երեւանի պետական համալսարան 

 

Հայկական վաղմիջնադարյան քառանիստ կոթողների 

ծագումնաբանության խնդրի շուրջ 
 

Հարավկովկասյան տարածաշրջանում եւ մասնավորապես՝ պատ-
մական Հայաստանում, պահպանվել են քառանիստ կոթողներ եւ հուշա-
սյուներ, որոնք վերաբերում են մինչարաբական շրջանին, բայց որոնց 
ծագման հանգամանքները եւ ժամանակը հայտնի չեն: Այս հուշարձան-
ները բազմիցս արժանացել են մասնագիտական քննության, սակայն 
շատ հարցեր, այդ թվում՝ ծագումնաբանության, թվագրության եւ 
պատկերագրության, մնացել են աղոտ: Ազատ կանգնած կոթողների 
քանակը ՀՀ տարածքում մոտենում է 300 միավորի, իսկ հարեւան 
Վրաստանում՝ 100-ից ավելի է: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ձեւավորվել է տեսակետ (Ս. 
Բարխուդարյան), համաձայն որի վաղմիջնադարյան կոթողների ի հայտ 
գալը պայմանավորված է Հայաստանում վիշապների, ուրարտական եւ 
հելլենիստական շրջանի ստելաների կանգնեցման ավանդույթով: Կար-
ծում ենք, որ նման բացատրությունը այսօր արդեն չի համապատաս-
խանում գիտական հարցադրումներին, քանզի թվարկված հուշարձան-
ները վերաբերում են տարբեր դարաշրջանների եւ հորինվածքային քիչ 
ընդհանրություններ ունեն: Միակ ընդհանրությունը՝ ուղղահայաց 
կանգնած դիրքն է, որն էլ մեծ հաշվով բնորոշ է շատ տարբեր մշա-
կույթներին ու դարաշրջաններին:  

Հայկական հուշասյուները եւ քառանիստ կոթողները բաղկացած են 
աստիճանավոր հիմնախարիսխից (ստիլոբատ), պատվանդանից, խարիս-
խից, սյան բնից, խոյակից, որը պսակվում է ծավալային խաչով, կամ էլ 
տաճարիկով ու խաչով: Կոթողների հորինվածքին հատուկ այս «օրդե-
րային» սկզբունքը, որն անտիկ բնույթ ունի, հիշեցնում է ուշ անտիկ եւ 
վաղքրիստոնեական հաղթասյուները, որի մասին ժամանակին հպանցիկ 
նշել է Ստ. Մնացականյանը1: Հաղթասյուները, որոնք կանգնեցվել են 
սկզբում հռոմեական, ապա եւ վաղքրիստոնեական կայսրերի կողմից 

                                                
1 Ս. Ս. Մնացականյան, Հայկական վաղ միջնադարյան մեմորիալ հուշարձանները, 

Եր., 1982, էջ 18: 
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(608 թ. Փոկաս կայսեր հաղթասյունը Հռոմում), խորհրդանշում էին 
նրանց փառքն ու փառապանծ ռազմական հաղթանակները եւ դրվում է-
ին գլխավոր քաղաքների հրապարակներում: Վաղքրիստոնեական շրջա-
նում նույն այդ սյուները պսակվում են խաչով: Նույն սյուների պատ-
կերները հավերժացվել են համաժամանակյա հուշարձաններում: Դա 
խաչով պսակված սյունն է Ասորիքի Կալբ-Լուզե բազիլիկի (500 թ.) 
ճակատին կամ Էդզանիի եկեղեցու (հարավային Վրաստան, Զ-Է դդ.) 
արեւելյան պատին, իսկ Մադաբայի խճանկար-քարտեզի (Զ դ., Հորդա-
նան) համաձայն՝ նման սյուն է եղել Երուսաղեմում։ Սյուներ են պատ-
կերված Ասորիքի Թայբատ-ալ-իմամի Սբ. Նահատակների եւ «Առյուծ-
ների» եկեղեցիներում (442-447 թթ. եւ Զ դ.): Մեզ հասած հայկական 
հուշասյուները մաս են կազմել եկեղեցական կամ վանքային համալիր-
ների (Երերույք, Օձուն, Թալին): Հայտնի են Օշականի (3,5 մ), Ջրվեժի 
(6,30 մ), Ավանի հուշասյուները: Օշականի հուշասյունը պսակված է ե-
ղել «զամբյուղաձեւ» խոյակով:  

Խաչով պսակված սյուները որպես քրիստոնեական հուշարձաններ 
վերաիմաստավորվել են: Կայսերական փառքի եւ հաղթանակի գաղա-
փարները վերափոխվում են քրիստոնեության հաղթանակի եւ փառքի 
գաղափարներով, որի գրավականն է դառնում խաչը: Խորհրդանշական 
այս ընկալումներին մեծապես նպաստում էր նաեւ Աստվածաշնչում 
հիշատակվող ամպեղեն եւ հրեղեն սյան կերպարը՝ որպես Աստծո ներկա-
յության խորհրդանիշ (Ելից 13:21): Հենց այս գաղափարն է արտա-
հայտված «Քրիստոսի Մկրտության» տեսարանում1, ուր Հորդանանի 
ջրերում երբեմն պատկերվում է խաչով պսակված սյունը, որը համա-
հունչ է դառնում տեսարանի Աստվածահայտնության գաղափարին, 
ինչպես նաեւ խորհրդանշում Քրիստոսի փրկչագործական առաքելու-
թյունը: Միեւնույն ժամանակ՝ այն իրական սյան վերարտադրությունն 
է՝ վկայված Զ-Ը դդ. ուխտագնացների կողմից2: Հայկական հուշարձան-
ներում հորդանանյան սյունը առկա է Օձունի եւ Բրդաձորի կոթողների 
համապատասխան պատկերներում եւ Մողնու ավետարանի մանրանկա-
րում (ԺԱ դ. կես, ՄՄ հմր 77): 

                                                
1 Սյան պատկերով բյուզանդական օրինակներից են. Հոսիոս Լուկասի խճանկարը 

(1012 թ.), Էլմալի քիլիսեի (ԺԱ-ԺԲ դդ., Կապադովկիա) որմնանկարը եւ հետեւյալ 
ձեռագրերի մանրանկարները՝ cod 587 (1059 թ., fol. 141 v); cod. 2 (ԺԳ դ., fol. 221v) 
cod. 6, ԺԲ դ., fol. 161 r). 

2 G. Schiller, Iconography of Christian Art. Vol. 1. London, 1971, p. 135. 
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Խաչով է նշանավորվել մեկ այլ սրբավայր՝ Գողգոթան, որը 
Հարության տաճարի մաս է: Գողգոթայի խաչը ընդունված է պատկերել 
աստիճանաձեւ հիմքի վրա, որտեղ աստիճանը ե՛ւ Գողգոթայի բլուրն է, 
ե՛ւ Փրկության ճանապարհը: Գողգոթայի խաչի ուղղակի արտահայտու-
թյունն են հայկական «թեւավոր» կամ ծավալային խաչերը՝ անմիջապես 
դրված աստիճանավոր հիմքի եւ պատվանդանի վրա: Հայտի են Դվինի 
(2,6 մ), Կողբի, Հովհաննավանքի (1,78 մ), Շնողի խաչերը: Աստիճանա-
վոր հիմքով խաչերի պատկերումը Բյուզանդիայում շրջանառության 
մեջ է մտնում Զ-Է դդ.՝ համաձայն Ա. Գրաբարի ուսումնասիրություննե-
րի, իսկ պատկերագրորեն՝ հաստատվում է այդ թվում Տիբերիոս Բ (578-
582), Հերակլ (610-641), Կոստանդ Բ (642-668) կայսրերի դրամների 
պատկերագրությամբ: 

Ի տարբերություն հուշասյուների՝ քառանիսկ կոթողներն առանձ-
նանում են նիստերին առկա պատկերաքանդակներով: Հատկանշական է, 
որ հենց նույն հռոմեական հաղթասյուները շատ դեպքերում հարդար-
ված էին սյուժետային քանդակներով: Իսկ վաղքրիստոնեական եւ վաղ-
բյուզանդական ժամանակաշրջանում հարուստ պատկերաշարով աչքի 
էին ընկնում փոքր ճարտարապետության նմուշները՝ մարմարյա պատ-
վարներն ու ամբիոնները, որոնց պատկերները ավանդաբար ամփոփվում 
էին շրջանակների մեջ՝ որպես սրբապատկերներ: Հատկանշական է, որ 
պատվարների մաս կազմող քառանիստ սյուների բոլոր չորս նիստերն էլ 
պատված էին սեգմենտների բաժանված պատկերաքանդակներով: Նույն 
սկզբունքն ենք տեսնում քառանիստ կոթողների վրա, հատկապես Գու-
գարքի խմբի օրինակներում: Նշենք, որ հայ (հարավկովկասյան) վար-
պետներն այս առումով շատ ստեղծագործական մոտեցում են ցուցա-
բերել, քանզի մի շարք ընդհանրությունների առկայության դեպքում 
այնուամենայնիվ հայկական քառանիստ կոթողների գեղարվեստական 
կերպարը տարբերվում է եւ ունի մի շարք առանձնահատուկ գծեր (գեղ-
արվեստական ոճ, զարդաձեւեր, խաչերի տարատեսակներ): Ավելորդ չէ 
նշել, որ սեգմենտային սկզբունքը բնորոշ է քրիստոնեական աշխարհի 
հեռավոր անկյունում գտնվող Իռլանդական խաչերին (Ը-Ժ դդ.), որոնց 
ընդհանրությունները հատկապես հայկական կոթողների հետ մեկ ան-
գամ չէ, որ քննարկվել են (Հ. Ռիչարդսոն): 

Մենք չունենք հավաստի տեղեկություններ կոթողների գործա-
ռույթի մասին: Համաձայն Ղեւոնդի, ինչպես նաեւ կոթողների վրա 
պահպանված եզակի արձանագրությունների՝ դրանք նվիրված են եղել 
նաեւ Սբ. Երրորդությանը, որը ծիսական գործառույթ է ենթադրում, իսկ 



130  

 

կոթողները հարդարող պատկերները՝ երկրպագության եւ աղոթքի: Եթե 
հաշվի առնենք հուշարձանների բաց երկնքի տակ կանգնեցված լինելու 
փաստը, շրջանցի հնարավորությունը եւ պատկերների «սրբապատկերա-
յին» բնույթը, ապա կարելի է ենթադրել, որ վերջիններս ինչ-որ կերպով 
ընդգրկված են եղել ծիսական արարողակարգի մեջ, մանավանդ որ 
Քրիստոնյա Արեւելքում, վաղ շրջանում ծեսի շարժական բնույթի մասին 
են վկայում ինչպես աղբյուրները, այնպես էլ եկեղեցիների հորինված-
քային առանձնահատկությունները1 (մի քանի մուտքերի առկայությու-
նը, արտաքին սյունասրահները իրենց խորանով): Խոսելով Հռոմում 
քրիստոնեական ծիսական երթի մասին՝ Ե դարի բյուզանդացի հեղինակ 
Սոկրատ Սքոլաստիկոսը նշում է, որ այն ավարտվում էր հրապարակ-
ներից մեկում կանգնեցված սյան մոտ, որովհետեւ այնտեղ ամփոփված 
էին Կենարար Խաչի մասունքները: Այս իմաստով հետաքրքրական է Օ-
ձունի կոթողը, որը, համաձայն ուսումնասիրողների, ունի այդ նպա-
տակի համար նախատեսված խորշեր: 

Այսու՝ հանգում ենք հետեւյալ եզրակացությունների: Ելնելով տի-
պաբանական եւ պատկերագրական առանձնահատկություններից՝ հու-
շասյուները, ծավալային խաչերն ու քառանիստ կոթողները պետք է 
դիտարկել որպես մեկ ավանդույթի դրսեւորում եւ չբաժանել դրանք ժա-
մանակագրական սկզբունքով՝ ինչպես ընդունված է: Այս հուշարձան-
ները ուղղակիորեն կապված չեն հին Հայաստանի ուղղահայաց կոթող-
ների հետ, այլ սերում են ուշ անտիկ եւ վաղքրիստոնեական նախօրի-
նակներից եւ հանդիսանում են դրանց վերաիմաստավորված տարատե-
սակները՝ ձեւավորելով ինքնատիպ եւ միանգամայն ճանաչելի հուշար-
ձանների խումբ: Վաղքրիստոնեական եւ վաղբյուզանդական հուշասյու-
ների հետ ունեացած ժառանգական կապը հիմք է տալիս հայկական կո-
թողները թվագրել ոչ վաղ, քան Է դարով, հօգուտ որի վկայում են ժա-
մանակագրական եւ պատկերագրական առանձնահատկությունները: Դա 
են հաստատում, օրինակ՝ կոթողների վրա առկա այնպիսի տեսարաններ 
կամ հորինվածքներ, որոնք ձեւավորվել են համեմատաբար ուշ շրջա-
նում եւ չեն կարող վերագրվել ո՛չ Դ, ո՛չ Ե դարերին2: Դա է վկայում, 

                                                
1 Զ. Հակոբյան, Հայկական միջնադարյան եկեղեցիների ներքին հորինվածքի մի քա-

նի առանձնահատկությունների հարցի շուրջ, – Հայաստանը եւ արեւելաքրիստո-
նեական քաղաքակրթությունը, Զեկուցումներ եւ զեկուցումների դրույթներ, Եր., 
2016, էջ 117-119: 

2 Զ. Հակոբյան, Հայկական վաղմիջնադարյան քառանիստ կոթողների ուսումնասի-
րության արդի խնդիրները, – ԲՄ, հտ. 21, Եր., 2014, էջ 341-350: 
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օրինակ՝ Օշականի հուշասյան «զվարթնոցատիպ» խոյակը՝ ստեղծված 
նշանավոր տաճարի հարդարանքի ազդեցությամբ: Խաչով պսակված 
սյուների հենց Է դարում տարածված լինելը հաստատվում է նաեւ նույն 
դարաշրջանի երկրորդ կեսով թվագրվող մի շարք եկեղեցիների արտա-
քին հարդարանքում յուրահատուկ դեկորատիվ կիսասյուների առկայու-
թյամբ (Թալին, Արթիկ, Գառնահովիտ, Եղվարդի Զորավար, Փարպի, Ի-
րինդ), որոնք պսակվել են ծավալային խաչով՝ կրկնելով հուշասյուները: 
Խաչով պսակված սյուների կամ ուղղակի ծավալային խաչերի կիրառու-
մը եկեղեցու արտաքին հարդարանքում, ինչպես նաեւ մեծ քանակու-
թյամբ կոթողների կանգնեցումը Է դ. որոշակի ժամանակահատվածում, 
խոսում է նման հուշարձանների առանձնակի նշանակության եւ դրանց 
հանդեպ տածած հատուկ վերաբերմունքի մասին, որը պիտի պայմանա-
վորված լիներ որոշակի իրադարձությամբ կամ մշակութային վերելքի 
արգասիք լիներ: Կարծում ենք, որ այդպիսի նշանակալից իրադարձու-
թյուն կարող էր հանդիսանալ Հերակլ կայսեր պատերազմը եւ Կենարար 
Խաչի հանդիսավոր վերադարձը Երուսաղեմ: Չպիտի մոռանալ նաեւ, որ 
համաքրիստոնեական այս իրադարձությունը սերտորեն կապվում է 
Հայաստանի հետ, ուր ժամանել էր կայսրը իր զորքով (6 տարի) եւ որին 
միացել էին հայ իշխանները իրենց զորական ուժերով: Այդ նշանակալի 
իրադարձությունները համընկնում են հայկական արվեստի փայլուն 
վերելքի՝ ճարտարապետության «ոսկեդարի» հետ: 

Կոթողների խորհրդանշական կապը Ավետյաց երկրի սրբավայրերի 
հետ հաստատվում է ինչպես սյուների կանգնեցման ավանդույթով, այն-
պես էլ այդ կոթողների հորինվածքում տաճարիկի կերպարի առկայու-
թյամբ, որ խորհրդանշում էր Սբ. Գերեզմանը: Մենք նաեւ կարծում ենք, 
որ միջնադարյան Հայաստանում խաչի նկատմամբ ձեւավորված առանձ-
նակի վերաբերմունքը (խաչապաշտությունը) մեծապես պայմանավորվել 
է թե՛ այս պատմական իրադարձություններով, թե՛ դրանց հետ կապված 
կոթողների կանգնեցման ավանդույթով, որոնց հետարաբական շրջա-
նում, մշակութային երկար դադարից հետո գալիս են փոխարինելու 
խաչքարերը: 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

ԲԵՀ – Բանբեր Երեւանի համալսարանի (Երեւան) 
ԲՀԱ – Բանբեր Հայաստանի արխիվների (Երեւան) 
ԼՀԳ – ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների (Երեւան) 
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